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nevzdává se Bára (26) s nádorem na mozku
Barboru Maťovčíkovou
nepoznávají na ulici
ani její známí…
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Rozčilují vás rostoucí ceny benzinu? Pak netušíte, co
je na světě důležité. Svůj život začneme chápat teprve tehdy, když
pomyslíme na smrt. Málokdo z nás si však podobné myšlenky připouští dřív, než je nezbytně nutné. To ovšem není případ Barbory
Maťovčíkové z Výšovic. Pohledná sportovkyně a milovnice přírody úspěšně odmaturovala na Gymnáziu Jiřího Wolkera a po
studiích na olomoucké univerzitě odešla pracovat do Prahy. Celý
život dnes šestadvacetileté slečně před necelými dvěma lety naruby převrátila rakovina mozku. Zhoubná nemoc zcela změnila
její vzhled, nedokázala však zlomit její duši neskutečné bojovnice.
Na Bářinu podporu byla nedávno vyhlášena sbírka. Přispějete?
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Sasanky hlásí jaro
Prostějov (mik) – O tom, že jaro už
pomalu, ale jistě přichází, nemůže
být sporu. Z prostějovské botanické
zahrady hlásí další jarní posly, minulý
týden se ke sněženkám, čemeřicím či
petrklíčům přidaly i kvetoucí sasanky! A co víc, meteorologové hlásí
uprostřed tohoto týdne denní teploty až 14 stupňů Celsia. Co víc si na
březen přát?

Michal KADLEC
PROSTĚJOV Dnes se ještě vracíme k masopustní veselici, která se konala v sobotu
26. února na prostějovském náměstí. Jak
je všeobecně známo, vrcholem akce je
tradičně rozlévání zabijačkové polévky za
pouhou jednu korunu. A že o ni byl opět
obrovský zájem! Zatímco řezník Krkovička
poctivě vybíral od každého mlsně vyhlížejícího Prostějovana stojícího v dlouhé
frontě onu požadovanou „kačku“, v jednom případě udělal výjimku. To, když se
ze druhé strany fronty vynořila na invalidním vozíku dáma ve středních letech.
„Schovejte tu korunu, nebo mě naserete,“
odmítl minci řezník Krkovička a polévku
v misce položil zdravotně handicapované
ženě do klína. Krásné gesto!

1DG½YDMÉQHSUDYÙP
Prostějov (mik) – Neskutečně vysoké ceny pohonných hmot dráždí
snad každého motoristu. Večerník
se ale na jedné z prostějovských
čerpacích stanic stal v úterý svědkem nechutné scény, kdy jeden
z řidičů sprostě napadl slečnu
z místní obsluhy. Sprška vulgárních slov nejde na tomto místě ani
popsat. „Proč té holce nadáváte?
Copak ona za to může, že nafta stojí padesát korun za litr? Nadáváte
té nepravé. Stěžujte si na ústředí
společností, které benzínku provozují,“ okřikl neurvalce starší muž,
přičemž tak ochránil červenající se
slečnu z obsluhy stanice od dalších
slovních ataků.

lHEUDOSURSHMVND
Prostějov (mik) – Nevábně vypadající muž ve středních letech v pondělí odpoledne před supermarketem
v Plumlovské ulici žebral od lidí
drobné peníze. Nebyl vůbec agresivní nebo neslušný, právě naopak.
U nohy mu postával malý kříženec,
se kterým se mazlil. Nebylo divu,
že jedna ze starších žen se smilovala
a poskytla bezdomovci dvacetikorunu. Muž na krátkou chvíli odběhl
do obchodu a vrátil se se zabalenými
kolečky salámu. „Pejskovi jsem koupil Vysočinu, měli ji v akci,“ zubil se
bezdomovec. Kříženeček měl zhruba dvacet deka salámu za pár vteřin
v sobě a jen se olizoval...
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Agentura
Což o to, projekt sdílených kol se
v Prostějově osvědčil a brzy se budou
v našem městě stejným způsobem
„za hubičku“ půjčovat také osobní
automobily. Ovšem jak Agentura
Hóser vyšťourala, prostějovští konšelé nemají o dobré nápady nouzi
a vymysleli další novinku. V Prostějově se od poloviny tohoto roku začnou sdílet také byty!

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Hovory k srdci. „Zaléváš-li květiny, zalévej kořeny. Poučuješ-li člověka,
mluv k jeho srdci,“ praví jedno moudré čínské přísloví. A jak jinak hovořit
k srdci než prostřednictvím květin? Právě tuto formu konverzace vyzkoušela prostějovská nemocnice, která v rámci Květinového odběru krve jako
poděkování dárcům rozdávala krásné jarní květiny.
•• Úterý ••
Den lásky a nepochopení. „Ženy byly stvořeny, aby byly milovány, ne
proto, aby byly chápány,“ poznamenal anglický dramatik Oscar Wilde.
Snad i díky tomu se u nás Mezinárodní den žen stále těší takové oblibě.
Ostatně prokázání lásky ženám je pro muže mimo jiné svého druhu sebeobranou.
•• Středa ••
Odvahou proti zoufalství. Odvaha je přesvědčení, že dokáži čelit jakékoliv situaci. A život bez odvahy, je pouze přežíváním… Právě tyto myšlenky
člověka napadaly při přednášce popularizátora vojenské historie Jaromíra
Vykoukala, která se v prostějovské knihovně zaměřila na povstání ve varšavském židovském ghettu.
•• Čtvrtek ••
Nesmysly pro každého. Na internetu už je tolik informací, že si na něm
už každý může potvrdit všechny ty nesmysly, o kterých je sám skálopevně přesvědčen… Přednáška v prostějovském muzeu se zabývala tématem
Šmejdů ve virtuálním prostoru.
•• Pátek ••
Chyby mládí. „K chybám mládí se nevracíme, ony se vracejí k nám.“
I to je jedno z hesel, které se tu a tam objeví na některém z maturitních
šerp. Užít si naplno své chyby mládí mohli budoucí maturanti a maturantky prostějovské SŠ designu a módy na plese v Národním domě.
•• Sobota ••
Jak zlepšit myšlení. „Po skleničce slivovice, bude ti to myslet více,“ je přesvědčená nejen Halina Pawlowská. Zajít si na košt slivovice mohli lidé do
hospody U Hochvaldů v Bílovicích. Lidé si tu zároveň mohli připít na výročí vstupu ČR do NATO, od něhož uplynulo přesně 23 let. Na příkladu
války na Ukrajině se ukázalo, jak důležitý tento vojenský a obranný spolek
zemí ve skutečnosti je.
•• Neděle ••
Betlémské světlo. „Kdo má málo, ten chce víc. Kdo má hodně, ten chce víc.
Kdo má pohřeb, nechce nic, nechce nic…“ I takto lakonicky by se dala shrnout myšlenka snímku Betlémské světlo o stárnoucím spisovateli a řadě lidí,
kteří všichni něco chtějí. Pozoruhodné na snímku o univerzálních otázkách
lidského života je mimo jiné to, že vznikl na základě povídek Zdeňka Svěráka, režíroval jej jeho syn Jan a stříhal Janův syn a Zdeňkův vnuk František.

93URVWĚMRYĚEXGRXYSURYR]XLVGtOHQpE\W\
„Město moc svých bytů nevlastní,
ale pro tento projekt si více než stovku bytových jednotek pronajmeme
od soukromých vlastníků,“ řekl na
úvod Vladimír Prušák, šéf správy domovů v Prostějově. Právě on
přišel s nápadem sdílených bytů.
„Zhruba dvě stě bytů se bude zájemcům půjčovat za pětadvacet korun
na hodinu, a to i každou započatou.
Nové služby dotované z městské pokladny mohou využít bezdomovci
k ohřátí, milenci, děti, které se chtějí
schovat před rodiči, dále lidé toužící
se seznámit, policisté k výslechům
pachatelů, aby je nikdo při tom neviděl, a mnozí další. Já jsem naprosto
přesvědčen o tom, že i tato služba se

KRIMI
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Už je to tady zase! Vloni policisté řešili celou sérii vandalských
činů, kdy dosud neznámý pachatel různými způsoby poničil desítky zaparkovaných vozidel ve
Vrahovicích. Teď podobně zaměřený vandal řádil znovu, i když
na opačném konci města. V Krátké ulici v Prostějově někdo na
karoserii Škody Superb způsobil
škodu za patnáct tisíc korun.
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Majitel zánovní škodovky musí
být zlostí bez sebe, protože pachatel mu na karoserii vytvořil
několik dlouhých rýh, hlavně na
dveřích. Pokud se policistům podaří vandala dopadnout, hrozí
mu za trestný čin poškození cizí
věci až roční kriminál.

bude Prostějovanům líbit a využijí ji
v hojném počtu,“ je přesvědčen Vladimír Prušák.
Na jeho nápad reagovali prostějovští radní velice kladně. „Já jsem něco
takového už v hlavě měl, dokonce
bych pár bytů sdílel i já sám. Proč, to
vám vykecávat nebudu,“ trval si na
svém první náměstek primátora Jiří
Nikamnepospíchal. „Já si myslím,
že projekt sdílených bytů přispěje
k lepším vztahům mezi Prostějovany. Nechceme, aby se z těchto bytů
stávaly hodinové hotely v pravém
slova smyslu, ale kdo z nás nepotřebuje alespoň na chvíli nějaké to soukromí? A doslova za pár kaček,“ má
jasno další náměstkyně primátora

Miládka Bitva u Sokolova, která
v radě města rovněž zvedla ruku pro
zahájení tohoto projektu.
Proti sdílení bytů není kupodivu ani
opozice v prostějovském zastupitelstvu. „Každý z nás má někoho, koho
by rád pozval tam, kde ho nikdo
nebude očumovat. Za pětadvacet
kaček si rád na hodinu jeden byt
půjčím. Možná i každý den. Proč?
Co je vám do toho,“ zatvářil se tajemně prostějovský zastupitel Pavel
Popito.

&21É6327ħð,/2
Rotariáni rozdávali. Během uplynulého víkendu se konala celá řada
plesů, což samo o sobě je po dlouhé
covidové přestávce velice potěšitelnou zprávou. Kromě maturantů
ale plesali i členové prostějovského
Rotary klubu a jejich hosté. A jako
vždy nezapomněli rotariáni na finanční dary potřebným lidem či
organizacím.
&21É68',9,/2
Dnes začne peklo. Právě pondělí
14. března je dnem, kdy se v Prostějově budou souběžně konat tři
velké dopravní stavební investice.
Kromě již probíhající rekonstrukce Vrahovické ulice se dnes částečně ze stejných důvodů uzavírá
ulice Wolkerova. A do toho všeho
začíná rekonstrukce estakády na
dálnici D46!
=$&+<7,/,-60(

1 832

Prostějovsko vykazuje nejnižší
podíl nezaměstnaných v rámci
celého Olomouckého kraje a aktuálně je ve zdejším regionu 1 832
lidí bez práce.
=$8-$/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.

ROSTISLAV PIŠTA
se narodil 27. června 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 9. března
2022. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 36 do 40 let, měří mezi 168 až 172
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a černé vlasy.

(QVQCTEJKX/èGTPQwMC

MIROSLAV ČERNOŠEK
Ve Vladislavském sále Pražského
hradu převzal úspěšný manažer
a šéf prostějovského od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy 1. stupně. Slavnostní ceremoniál jste mohli vidět v přímém
přenosu na ČT 1.
=$6/(&+/,-60(

„SNAD TO TY NEBOHÉ
DĚTI ALESPOŇ
TROCHU POTĚŠÍ!“
Pětasedmdesátiletá Marie Danková z Prostějova posílá na
Ukrajinu kromě bot a ošacení
i spoustu hraček a plyšáků.
Tematickou stranu k válce
na Ukrajině najdete na straně 30

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

9/-2 °C
Rút a Matylda

¶WHUÙ

10/0 °C

Støeda

12/2 °C

Ida
Elena a Herbert

DAVID SVOBODA

Ètvrtek

13/3 °C

Pátek

14/4 °C

6RERWD

12/2 °C

Nedìle

10/0 °C

Vlastimil

se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. července
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 17 let, měří asi 180 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy.

Eduard
Josef

Světlana
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Za tímhle musí stát opravdový šílenec! Kdo
venčí svého pejska na náměstí Spojenců v Prostějově, měl
by si dát pořádný pozor. Hned několik lidí zde objevilo v průběhu uplynulého týdne špekáčky obalené jedem. Někteří ze
psů už po otravě skončili u veterináře.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Z vícero zdrojů se do redakce Večerníku donesla informace o tom, že
jistá individua na náměstí Spojenců
pohazuje špekáčky obalené jedem
na slimáky. Kromě psů je klidně mohou sebrat třeba i děti. „Lidé, pozor!
Právě jsme se vrátili od veterináře,
naše fenečka má vypumpovaný žaludek, snad jsme to stihli včas a bude
v pořádku,“ varovala uplynulý čtvrtek a současně se na sociálních sítích
modlila Jana Petříková.
Jedná se o aktuální, nikoliv však
zcela ojedinělý incident. „Něco podobného se nedávno objevilo také

v lesoparku Hloučela. Jen tam byly
do špekáčků zabodané části jehel
a špendlíků,“ přidala Věra Králová.
Celá záležitost u všech chovatelů psů
vyvolala velkou vlnu zděšení i nevole.
„Já toho parchanta chytit, tak mu ty
špekáčky nacpu do krku. Tímto způsobem jsem loni přišel o borderku,“
reagoval jistý pan Zdeněk.
Za celou záležitostí zřejmě bude stát
duševně nemocný člověk, za záminku mu může sloužit třeba i to, že někteří z pejskařů po svých miláčcích
neuklízí výkaly. Možnému nebezpečí
lze snadno předejít i tím, že lidé budou mít svého pejska na vodítku. ¨
Situací už by se snad měla zabývat
Městská policie Prostějov, nicméně vyjádření se nám do uzávěrky
tohoto čísla nepodařilo získat.
I proto se budeme těmto událostem věnovat také v příštím čísle.

Lidé tu objevili špekáčky

obalené jedem
NA VÁŠ NÁMÌT

V minulých dnech jsme s kolegy
v Radě města Prostějova rozhodli
o pokračování projektu cyklobusů. Ty
v minulých letech jezdily na trase Prostějov – Rozstání – Jedovnice a naši
občané si je zvykli hojně využívat.
Proto jsme se rozhodli tuto službu
znovu objednat, a to u prostějovské
společnosti FTL. Ta bude vypravovat
nejen autobus, ale také přívěs na vlastní kola. Město firmě zaplatí za celou
sezónu téměř 230 tisíc korun. Cyklobus zahájí provoz na Velký pátek
před Velikonocemi. Projekt cyklobusů
je jedním z našich příspěvků, kterými
se snažíme rozvíjet sport a zdravý životní styl. K dalším patří například
výzva 10 000 tisíc kroků, ale také všeobecná podpora individuálních a kolektivních sportů v celém našem městě.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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2x foto: Facebook

Bezdomovec se

REďVLOQD]iPNX PREZIDENTSKÝ METÁL
zjistili jsme

PRAHA, PROSTĚJOV Ve VlaFOTOGALERIE
klikni na
dislavském sále Pražského hradu
www.vecernikpv.cz
převzal od prezidenta České republiky Miloše Zemana nejen sportovní manažer a hlavně prostějovský
rodák Miroslav Černošek Medaili
Za zásluhy 1. stupně. Slavnostní
ceremoniál proběhl v netradičním
termínu 7. března, což je den, na
který připadá výročí narození prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka. Státní
ocenění převzaly i vyznamenané
osobnosti z let 2020 a 2021, cere$G\FQOQXGERąGUR¾XCNXGUXCJWRQFQMP[RNWONQXUMÆJQ\¾OMW\JTWDCVąKEGVOGVTčQFLGJQDTNQJWD[NQPCNG\GPQLGJQV÷NQ moniál byl totiž hned několikrát muž českého sportovního prostředí

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
odložen kvůli pandemii koronaviru a bývalý manažer Tomáše Berdycha,
a následně i nemoci hlavy státu.
Radka Štěpánka či Petry Kvitové si na
?
íN
2À=?ßN í Už loni v říjnu se šéf prostějovského slavnostní akt musel téměř půl roku
;H
tenisu Miroslav Černošek dozvěděl, počkat. A vyplatilo se. „Je to celožiH;MNL
že obdrží státní vyznamenání. Vlivný votní vrchol mého snažení,“ dojímal
se mnohé z nich podařilo už zjistit. Zhruba týden před smrtí se totiž měl se svým
plumlovskými kumpány „z mokré čtvrti“ rozloučit.
(mls)
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 31

s kumpány
se stihl rozlouèit
12

(QVQCTEJKX/èGTPQwMC

se. „Být mezi takovými osobnostmi,
sedět na tak historickém místě, kde se
psaly dějiny, je něco nepopsatelného.
Velice si vážím, že se mi dostalo takové pocty,“ svěřil se exkluzivně pro Večerník Černošek.
(lv, mls, pk)
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PROSTĚJOV Není to tak dávno, co jeden šílenec z východu začal „chrastit“ atomovými bombami. Ano, ruský prezident Putin po napadení Ukrajiny nařídil bojovou pohotovost jaderným silám. Celá Evropa se teď právem obává toho, že Rusko může zmáčknout pověstné červené tlačítko.

V tom případě hrozí bezprostřední nebezpečí také Prostějovanům. Večerník tedy zajímalo, v jakém stavu jsou v našem městě kryty a hlavně ten protiatomový v kině Metro. Moc optimistických odpovědí jsme se nedočkali...
„Kryty na území Prostějova vznikaly především v padesátých letech minulého století. Po roce 1989 přešla většina z nich společně s budovami do soukromých rukou.
Majitelé je často nechali zrušit a vyjmout z evidence. Jejich přesný počet a umístění eviduje Hasičský záchranný sbor, pod který tato agenda před lety přešla,“ sdělil
8NQPKUK2TQUV÷LQXCPÆOQJNKRTQJNÆFPQWVP÷MVGTÆMT[V[XPCwGOO÷UV÷PCRąÊMNCFVGP nepříliš optimistickou informaci o stavu krytů v Prostějově Adolf Labák, vedoucí
PC*WUQX÷P¾O÷UVÊĄGFKVGNMCMKPC/GVTQ$CTDQTC-WEUC2T¾IGTQX¾RCMRTQXGFNC oddělení krizového řízení Magistrátu statutárního města Prostějova.
P¾XwV÷XPÊM[\CąÊ\GPÊORTQVKCVQOQXÆJQMT[VW
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
>>> pokračování na straně 30
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Michal KADLEC
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DZBEL Tohle je hodně dlouhý
příběh. Už je to více jak deset let,
co bylo přerušeno vlakové spojení
mezi Dzbelem a Chornicemi. O tři
roky později se jej alespoň částečně
podařilo obnovit. Loni se situace na
kdysi slavné a hojně využívané Moravské západní dráze opět změnila.
Vše mělo trvat minimálně do Velikonoc. Večerník zajímalo, jak se má
situace vypadá nyní.
Vlakové spojení mezi Prostějovem
a Chornicemi bylo přerušeno na konci roku 2011. Důvodem byly úspory
ze strany Pardubického kraje, který
musel na provoz nepříliš vytíženého
a ztrátového spoje Českým drahám
doplácet. Stejné důvody za jeho omezením stály i loni. Na internetových
stránkách pardubického hejtmanství
bylo tehdy možné dohledat informaci, že provoz na trati byl minimálně
do Velikonoc omezen v souvislosti
s šířením koronaviru a restrikcemi

Napsáno
SĊHG

12. 3. 2012
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vlády. Původně plánovaný termín se
řádně protáhl a spíše jak s pandemií
souvisí s malým počtem cestujících
a velkými náklady na spoj. Po více
jak roce se totiž nezměnilo vůbec nic.
„Místní si na to zvykli a s nějakým
výraznějším oživením už ani nepočítají. Vlakem jezdí velice zřídka, při
cestách do práce využívají hlavně
auta,“ zmínila se již dříve starostka
Dzbelu Jana Konečná. A stejně tak je
tomu i dnes.
Kdysi klíčové vlakové spojení tak nyní
už využívají hlavně výletníci a houbaři.
Jediný spoj, kterým se tedy dá dojet
z Prostějova přes Dzbel až do Chornic, v sobotu i v neděli vyjíždí v 17:02
z prostějovského nádraží, ve Dzbelu je
v 17:54 a v Chornicích v 18:11 hodin.
Provoz tohoto spoje dotuje Olomoucký kraj. O víkendu rovněž ve
stejném směru jezdí další dva spoje,
v jejich případě je třeba ve Dzbelu
přesedat.
(mls)

>J=P?@NOÁHKGPHGJQNFÑH
PROSTĚJOVSKO Davy lidí sem kdysi pravidelně mířily, aby mohly na vlastní oči spatřit
hvězdy stříbrného plátna. Jenže ty časy jsou
nenávratně pryč. Kromě kina Oko v Němčicích nad Hanou a samozřejmě prostějovského
kina Metro 70 už nefunguje v celém regionu
jediný biograf. Některé z objektů našly nové
využití, jiné chátrají a zbývají z nich už jen
STÍNY kdysi slavné MINULOSTI...
V Němčicích nad Hanou se o budovu kina dlouhodobě starají, kromě celé řady kulturních akcí
včetně divadelního festivalu se zde konají třeba
i jednání zastupitelstva. Tamní radnice chce v nastalém trendu pokračovat a aktuálně plánuje rekonstrukci fasády.
Celkem slušně vypadá i objekt bývalého kina
v Kostelci na Hané, které však již dávno změnilo
využití. Nejprve v něm fungovala pizzerie s bowlingem a zhruba přede dvěma lety jej získala společnost zabývající se mimo jiné prodejem a servisem elektrokol.
Mnohem horší už je situace v Konici, kde kino
definitivně zavřelo před jedenácti lety. Už tehdy
byla budova v hodně špatném stavu a hrozilo, že
kvůli špatné elektroinstalaci může i vyhořet. Od
té doby objekt pouze chátral, ohledně investic
mělo město zcela jiné priority. „Co se týče kina,
tak plány s ním jsou zatím pouze v rovině úvah.
Promítání filmů se už úspěšně rozběhlo v komunitním centru, takže budova by měla změnit

svůj účel. Ideální by bylo, pokud by se ji podařilo
prodat a někdo by byl ochotný v ní vybudovat
moderní penzion. Něco podobného ve městě

$ÚXCN¾MKPCX-QPKEKC2NWONQX÷URQLWLGVQåGLUQWQD÷
DWFQX[XJCXCTKLPÊOUVCXW ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

totiž chybí,“ reagoval na dotaz Večerníku starosta
Konice Michal Obrusník s tím, že samo město do
budovy peníze investovat nehodlá, neboť pro něj
v tuto chvíli využití nemá.

0KJGPKMµ>@NHîNO@H
NJFJGĄHI@QTnG<
Snad ještě hůře je na tom budova bývalého kina
v Plumlově. Poslední film se v něm totiž promítal
před více jak třemi desítkami let. Také se v něm hrávalo ochotnické divadlo či vystupovaly místní děti.
Řadu let v budově funguje alespoň bar, její stav je
však na první pohled tristní. Kino je ve vlastnictví
místního Sokola, před čtyřmi lety se uvažovalo
o jeho prodeji městu. Tehdejší vedení Plumlova zvažovalo, že by v něm případně mohlo vzniknout zázemí pro děti z místní ZUŠ. Přestože zástupci Sokola
byli této myšlence spíše nakloněni, vše vyznělo zcela
do ztracena. Nyní se už o celé záležitosti nikdo příliš
bavit nechce. „Technický stav kina je opravdu špatný, ale bohužel naše úsilí zatím směřuje k zajištění finančních prostředků na zajištění sportovní
činnosti Sokola a nepodaří-li se nám vymyslet ve
spolupráci s městem nebo jiným subjektem smysluplný projekt na využití budovy a získat dotační
prostředky na jeho realizaci, tak se úplně radikálně stav objektu nezmění,“ přiznal pro Večerník
zástupce plumlovského Sokola František Kocourek. „Snažíme se však mimo jednání o převodu na
město hledat budoucí využití vnitřních prostor pro
přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci. Nebráníme se ani spojení s potencionálním investorem,“ vzkazuje alespoň s trochu optimismu
do budoucna případným zájemcům. (mls, pk)

3őLNRSiQtKUREXVNOiWLOKUREQtNDLQIDUNW
Jaké to je, když člověk jinému jámu kopá
a sám do ní spadne, zjistil doslova na vlastní
kůži čtyřiapadesátiletý hrobník Pavel Morávek z Prostějova. Při kopání hrobu na hřbitově v Kostelci na Hané jej sklátil infarkt a on
skončil na dně jámy. Díky rychlé pomoci kamaráda a špičkové práci olomouckých lékařů
nakonec vstal z mrtvých.
„Pamatuji si jen, že jsem pomáhal kolegovi kopat
hrob pro zesnulého kamaráda. Na nic jiného si
pak už ale nevzpomínám,“ konstatoval Morávek
a jak dodal, přežil jen díky příteli. „Kopal jsem
a najednou jsem sebou sekl. Ještěže jsme tam byli
dva, to mi zachránilo život.“ Co se vlastně stalo,
zná jen z vyprávění. Probudil se totiž až na jednotce intenzivní péče olomoucké kardiologie. „Já to
beru jako takový paradox, že jsem prostě zemřel

na hřbitově a že jsem záhy vstal z mrtvých. To
se může stát i normálnímu člověku, že půjde na
hřbitov někomu na hrob a tam se sesune,“ konstatoval Morávek. Morávkovým velkým štěstím
bylo, že hrob nekopal sám. Jakmile se mu totiž
zastavilo srdce a on spadl do jámy, druhý hrobník jej hned vytáhl a podle pokynů z dispečinku
záchranky prováděl první pomoc. Vrtulník pak
muže přepravil na specializované kardiologické
pracoviště olomoucké fakultní nemocnice. „Za
to, že jsem vstal z mrtvých, vděčím kamarádovi. Nebýt jeho první pomoci, už bych tu nebyl.
Hroby už ale kopat nebudu,“ řekl hrobník Pavel
Morávek. Tato příhoda je učebnicovým příkladem. Podle přednosty olomoucké kardiologické
kliniky Miloše Táborského hrobník Morávek
skutečně přežil svou smrt. „Kdyby byl sám, šanci

by neměl. Průběh jeho příhody byl zcela typický
pro jeho onemocnění, a to ischemickou chorobu
srdeční,“ řekl přednosta Táborský a dodal: „Člověk necítí žádné potíže, je schopen těžké zátěže.
Srdeční příhoda pak přijde nečekaně rychle a během 30 až 60 sekund přichází zhroucení organizmu, kolaps a bezvědomí. Bez okamžité pomoci
člověk během několika minut umírá.“
Příhoda Pavla Morávka je podle přednosty kardiologie Táborského ukázkou, jak důležité je v určitém věku nezanedbávat prohlídky u lékaře a znát
stav svého organizmu. „Člověk po čtyřicítce by
si měl čas od času dát změřit tlak, zkontrolovat
váhu, lipidy, glykémii. Měl by znát také svou rodinnou anamnézu. Prevence je totiž ta nejlepší
investice,“ konstatoval závěrem Táborský a poslal
tak vzkaz de facto všem lidem...

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Byť případ zprvu vypadal na první pohled
jako nejapný a hlavně morbidní žert, skutečně se stal. Od této události se šťastným koncem uběhlo už deset let a redakci Večerníku
není znám další osud hrobníka Pavla Morávka. Věříme ale, že jak okamžitá pomoc
kamaráda, tak hlavně profesionální práce lékařů jej „nastartovaly“ do dalších let života
bez podobných obtíží. Zveřejněním se snad
lidé poučili také o tom, že není radno si se
zdravím zahrávat a především na své srdíčko
by měli myslet všichni v první řadě. (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Dolní ulice
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Okouzlily jej minerály
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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.

Vyhrávala brzy ráno
Chvíli před čtvrtou hodinou
ranní v neděli 6. března vyjížděla hlídka prověřit oznámení
o rušení nočního klidu na jedno
z prostějovských sídlišť. Když
strážníci dorazili do uvedené
lokality, bylo naprosto jasné,
ze kterého bytu vychází hlasitá
reprodukovaná hudba. Zvonek u vchodových dveří nebyl
funkční, ale přesto se hlídce
podařilo kontaktovat uživatele
bytu. Otevřít dveře přišla čtyřicetiletá žena, kterou hlídka
upozornila na dodržování doby
nočního klidu. Dáma s hlídkou
spolupracovala a nahlas puštěnou hubu ztišila. Přestupek
proti veřejnému pořádku vyřešili strážníci uložením pokuty
příkazem na místě.

Skupinka popíjela
v parku
Sluníčko a přes den příznivé
teploty přilákaly minulý čtvrtek
10. března skupinku pěti osob
k posezení ve Smetanových sadech. Aby komunikace nevázla
a dobře se bavily, vzaly si s sebou na košt dvě lahve růžového
vína. Strážníci dvěma ženám
a třem mužům vysvětlili, že se
nachází na místě, kde je konzumace alkoholu na veřejném
prostranství obecně závaznou
vyhláškou města zakázána. Otevřené a z části zkonzumované
lahve hlídka skupince ve věkovém rozmezí třicet tři až dvaasedmdesát let odebrala. Popíjení
na veřejnosti je opakovaným
prohřeškem této skupinky a tak
celou záležitost oznámila hlídka
k projednání správnímu orgánu.
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nyní za
1500 Kč 1 300 Kč

predplatne@vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO Minulý týden sdělil policejní komisař
padesátiletému muži obvinění z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Předtím,
než mu bylo sděleno obvinění, byl za pomoci donucovacích prostředků zadržen
ve spolupráci s policisty ze
zákrokové skupiny Olomouc
v malé obci na Prostějovsku.

Michal KADLEC
Policie neuvedla, ve které obci na
Prostějovsku muž drogy vyráběl
a přechovával. „Po zadržení proběhla v místě jeho bydliště domovní
prohlídka, při které byly nalezeny
komponenty sloužící k výrobě pervitinu, a to včetně kompletní varny,
a také pervitin a marihuana. V poutech byl pak pod dohledem policistů
eskortován na přerovskou služebnu,
kde s ním proběhly další potřebné
úkony. Noc přečkal v policejní cele
a následující den si zadržený muž
vyslechl obvinění,“ sdělila Miluše

Při razii u muže našli varnu, pervitin i marihuanu

Vandal poničil auto

Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Šetřením se dále zjistilo, že pervitin
muž vyráběl minimálně od roku
2016 na příslušném zařízení v obci
na Přerovsku a taky na Prostějovsku. „Minimálně ve dvacet případech neoprávněně vyrobil zhruba
osmdesát gramů pervitinu, kterým
pokrýval svoje potřeby a taky ho
distribuoval mezi další uživatele na
Přerovsku, Prostějovsku a Kroměřížsku. Při domovní prohlídce byla
také nalezena a zajištěna mast z lékařské vazelíny a sušené marihuany
s obsahem THC, kterou vyrobil

Minulé úterý 8. března během dopoledne neznámý
pachatel v Krátké ulici v Prostějově poškodil lak zaparkovaného vozidla Škoda
Superb. Po levé straně auta
vytvořil zhruba 120 centimetrů dlouhou rýhu přes oboje
dveře a na zadních dveřích
udělal ještě jednu rýhu o délce 10 centimetrů. Majiteli
vozidla tím způsobil škodu
předběžně ve výši 15 000
korun. Policisté případ šetří
pro trestný čin poškození cizí
věci s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody.
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v únoru letošního roku a byla určená k prodeji dalším osobám,“ informovala dále Zajícová s tím, že muž
se k protiprávnímu jednání doznal
a s policisty spolupracoval. „Trestní

stíhání obviněného muže, který byl
za stejnou trestnou činnost již dvakrát v minulosti odsouzen a nějakou
dobu i vězněn, je vedeno na svobodě,“ dodala mluvčí krajské policie.

Močení na popelnice 2SLOìPODGtNÅY\VNOLO´GYHőH
=DVHĆ¿GLOLX0RUDY\

je přišlo draho! 1DSDGOVWUiçQtN\VNRQĀLOYSRXWHFK
PROSTĚJOV Dva roky byl klid, ovšem po znovuobnovení provozu diskoték v Discoklubu Morava jsou místní lidé
z okolí zase naštvaní. A není divu! Není týdne, aby před
Moravou nezasahovali strážníci městské policie proti výtržníkům, vandalům nebo jiným narušitelům veřejného pořádku. Stejně tak tomu bylo i předminulou sobotu.
Fasáda domu a popelnice nejsou rozhodně veřejný záchod. „V sobotu 5. března po třetí hodině ranní dohlížela hlídka na veřejný pořádek v Lužické ulici. Z diskoklubu vyšli dva muži ve věku
sedmadvacet let a jeden osmnáctiletý mladík. Starší dvojice začala
vykonávat potřebu na fasádu domu a mladík pro změnu močil na
popelnice. Jejich nevhodné chování neuniklo pozornosti hlídkujících strážníků. Z návštěvy diskotéky mimo zážitků si všichni tři
odnesli také uloženou pokutu příkazem na místě za přestupek proti veřejnému pořádku,“ informoval Petr Zapletal, vrchní inspektor
Oddělení prevence Městská policie Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOV V alkoholovém opojení si
spletl místo bydliště a dopadlo to pro něj
velice špatně. Strážníci městské policie
řešili v sobotu 5. března celkem kuriózní
případ, který však nebyl vůbec úsměvný.
Zasahovali proti totálně opilému násilníkovi, který si dokonce vyšlápl i na členy
hlídky. Nebylo divu, že skončil v poutech.
Po šesté hodině ranní vyjížděla hlídka řešit
opilého muže, který v centru města tloukl do
dveří. „Na místě byl zjištěn dvacetiletý muž,
jak rukou opakovaně udeřil do skleněné výplně u vchodových dveří. Strážníci jménem
zákona vyzvali agresora, aby ihned zanechal
protiprávního jednání. Své chování však
mladík nezklidnil ani po opakované výzvě
a zlost si chtěl vybít na zasahující hlídce.

Následovalo použití donucovacích prostředků a útočník byl spoután,“ popsal případ Petr Zapletal, vrchní inspektor Oddělení prevence Městská policie Prostějov.
Jak dále z šetření vyplynulo, do domu se
muž dobýval v přesvědčení, že tam bydlí, ale
v silné opilosti si zmýlil adresu! „Agresivní
chování ze strany muže odnesla skleněná výplň o rozměru 100 krát 35 centimetrů, která
praskla. Způsobená škoda bude vyčíslena
dodatečně. Ke zranění nedošlo a po vyšetření lékařem putoval opilec k vystřízlivění na
záchytnou stanici do Olomouce. Přestupkové jednání proti veřejnému pořádku a také
majetku oznámili strážníci správnímu orgánu,“ dodal zastupující mluvčí prostějovských
strážníků.
(mik)
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Okradena v lázních
Příležitost dělá zloděje
a v tomto případě se rčení
vyplnilo do puntíku. Starší
žena byla v pátek 4. března
v městských lázních na Floriánském náměstí v Prostějově
a odcházela lehčí o několik
svých věcí, o které ji připravil neznámý nenechavec.
Poškozená nechala v šatně
kabelku, aniž
by si ji schovala
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
do skříňky a zamkla. Možná
na ni zapomněla nebo spoléhala na poctivost návštěvníků. Pravdou ale je, že přišla
o mobilní telefon, dioptrické
brýle a peněženku s osobními doklady, platební kartou
a finanční hotovostí 800 korun. Případ šetří policisté
pro trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku.

K lupu se dostal oknem
Minulé úterý 8. března odpoledne kontaktoval policisty
prostřednictvím linky 158
poškozený muž, který oznámil vloupání do haly v Prostějově v Čechovické ulici.
Do objektu se dostal někdy
v době od 1. února do doby
oznámení přes nezabezpečené výklopné okno a uvnitř
našel a ukradl celkem 8 kusů
ALU disků dvou různých
typů. Škodu si okradený muž
vyčíslil na 12 000 korun.
V případě dopadení dosud
neznámého pachatele mu za
trestný čin krádeže hrozí až
dva roky vězení.
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BRNO, PROSTĚJOV Tohle se tedy řádně
protahuje. Už předloni v srpnu začal soud
s Ladislavem Kadlčíkem. Obžaloba bývalého prostějovského hasiče viní z toho, že
od celkem 229 lidí převzal peníze, přičemž
jim smluvně sliboval roční úroky od 10 do
30 procent. Celkem tímto způsobem vybral
přes 238 milionů korun. Podstatnou část
z těchto peněz sice vrátil, zhruba 120 milionů však stále dluží a je jasné, že už je nikdy nesplatí. Přestože nedávno v této věci
u Krajského soudu v Brně proběhla hned tři
další hlavní líčení, rozsudek ani po nich stále nepadl. Vzhledem k velkému množství
poškozených tak muselo být hlavní líčeno
opět odročeno, tentokrát na konec dubna.
Na konci roku 2014 se na prostějovské radnici konala velká sláva. Předávaly se tu hasičské
medaile. Jednu z nich si odnesl i Ladislav Kadlčík, který v té době coby profesionál pracoval více než 19 let. Postupně se díky svým
schopnostem a vzdělání vypracoval na pozici
hasiče technika – spojové služby. Svoji službu
měl dle oficiálního vyjádření vykonávat „svědomitě a pečlivě, byl spolehlivý a zodpovědný“.
Tato profesní charakteristika však byla v přímém

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
rozporu s jeho osobním životem. Právě v této
době si totiž Ladislav Kadlčík od jednoho Prostějovana za druhým půjčoval vysoké částky. Vzrušovaly jej totiž investice na burze a snad i uvěřil,
že je díky nim schopný vydělat opravdu velké
peníze. Ve skutečnosti však katastrofálním způsobem přecenil své možnosti i schopnosti. Bohužel
o svých vlastních iluzích dokázal přesvědčit velké
množství lidí. Roky nafukovaná bublina však musela jednou splasknout. Stalo se tak už před sedmi
lety, kdy Ladislav Kadlčík musel policistům i sám
sobě přiznat, že nejenže není schopen dále lidem
vyplácet slibované peníze, dokonce jim zřejmě
ani nevrátí vše, co si vypůjčil.
Sám obžalovaný si přitom alespoň dle svých slov
nežil nijak výrazně nad poměry. Svůj byt v Krasické
ulici splácel na hypotéku, k tomu si koupil automobil. Většinu vybraných peněz tak nepochybně použil na vyplácení smluv, v nichž se zavázal splácet pohádkové úroky. Dle obžaloby je však nepochybné,
že si peníze půjčoval i v době, kdy mu již dávno mu-
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selo být jasné, že je nikdy nebude schopen splatit.
Soud v celé věci vyslýchá nebývalý zástup poškozených často z řad známých prostějovských
podnikatelů. Ladislav Kadlčík totiž mimo jiné
zhruba u dvou desítek z nich zpochybnil výši
dlužné částky. Ani po dalších třech únorových
hlavních líčeních rozsudek nepadl. „Hlavní líčeno bylo odročeno na 26. a 27. dubna vždy od
9:00 hodin,“ informovala Večerník tisková mluvčí
Krajského soudu v Brně Klára Belkovová.

Z garáže vzal kolo

K další krádeži došlo ve stejný den, tj. v úterý 8. března,
v areálu Sokola na náměstí
U Kalicha v Prostějově. Neznámý pachatel se pokusil
vloupat za pomoci násilí do
jedné z garáží, ale bezúspěšně, protože visací zámek odolal. Svoji pozornost proto zaměřil na sousední garáž, kde
bezpečnostní zámek povolil
a zloděj se dřevěnými vraty dostal dovnitř. Neodešel
s prázdnou, protože majitel
vykradené garáže postrádá
jízdní kolo. Celková škoda,
která vznikla dvěma poškozeným, byla vyčíslena na necelých 6 500 korun. Policie
po pachateli pátrá.

Posílejte svá
miminka

Anna PETRŽELOVÁ
8. 3. 2022 46 cm 2,70 kg
Drahany

Děkujeme za pochopení!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

„K rizikovým lokalitám patří i centrum města,“

Kristýna ZOUHAROVÁ
25. 2. 2022 49 cm 3,25 kg
Drahany

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.

při rozličných úlevových polohách,
ve druhé době porodní zase nabízejí možnost mnoha pohodlných
i efektivních poloh k samotnému
porodu,“ vysvětluje Martin Balák,
primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov, s tím, že lůžka jsou vybavena širokou škálou příslušenství,
které umožňuje právě variabilní
polohování a tudíž i celou sérii poloh pro samotný porod.
„Lůžka AVE umožňují porod v pololeže s oporou o chodidla či lýtka,
v leže na boku, ve vzpřímené poloze, v sedě s využitím hrazdy, v polosedě, v poloze na všech čtyřech
i v polosedě s asistencí partnera,“

vyjmenovává MUDr. Balák s tím,
že možnost volby porodní polohy
je v současnosti jednou z priorit
maminek a Nemocnice AGEL
Prostějov jim v tomto ohledu ráda
vychází vstříc.
Zdravotníci pak na lůžkách oceňují
navíc i jednoduchou manipulovatelnost bez fyzické námahy, snadné
a rychlé čištění bezešvého antibakteriálního povrchu i širokou variabilitu nastavení.
Investice do obměny porodních lůžek vyšla na více než milion korun,
přičemž novými lůžky byly v Nemocnici AGEL Prostějov nahrazeny staré kusy, které v nemocnici
sloužily téměř 20 let.
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PROSTĚJOV Letní prázdniny jsou sice ještě daleko,
nicméně radní už mají k dispozici přehled o provozu
mateřských škol v Prostějově během letošního července
a srpna. Možnost omezení nebo přerušení provozu mateřských škol během prázdnin vychází z platné legislativy.
Rozsah omezení nebo přerušení provozu dále určí ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. „Plán prázdninového provozu byl stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek prostějovských mateřských škol a bude následně zveřejněn
na přístupném místě ve škole, a to nejméně dva měsíce předem,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství Jan Krchňavý.
Uvedený plán provozu má však Večerník již k dispozici.
Během prázdninového provozu bude také zajištěno stravování dětí ve školních jídelnách zřizovaných statutárním městem Prostějov.
(mik)
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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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Společnost FCC Prostějov pak nabízí školám výkupní cenu papíru jedné
koruny za kilogram a svoz, vážení a
nakládku mají školy zdarma. „Soutěž
probíhá opět ve dvou kolech. První
kolo proběhlo v měsících září až prosinec 2021, kdy děti sesbíraly 63,93
tun papíru. Druhé kolo v měsících
leden až květen 2022 právě probíhá. Rodiče a žáci mohou separovaný papír odevzdávat přímo v sídle
společnosti FCC Prostějov,“ doplnil
Pospíšil s tím, že odměny pro školy a
žáky činí celkem přes 89 000 korun.
„Takto sebraný papír tak neskončí ve
směsném odpadu, ale je využit k další recyklaci,“ uzavřel první náměstek
prostějovského primátora. (mik)

Radní stanovili odměny pro děti i nejúspěšnější školy

PROSTĚJOV Také letos na jaře
děti z prostějovských základních
škol i mateřinek pokračují v soutěži
ve sběru papíru. Vedení magistrátu
je v tom tradičně podporuje a minulé úterý radní na své schůzi odsouhlasili ceny za účast v této soutěži. Odměněni budou jak nejlepší
jednotlivci, tak nejúspěšnější školy.
Soutěž je vyhlášena pro školní rok
2021/2022 a jejím účelem je vychovávat děti ke třídění odpadů. Školy
touto formou získají finanční prostředky na svou činnost. „Do soutěže se v letošním roce přihlásilo devět
škol. Dvě mateřské školy a sedm
základních,“ nastínil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel)
Dvě nová porodní lůžka pro
gynekologicko-porodnické oddělení pořídila aktuálně Nemocnice AGEL Prostějov. Sloužit budou maminkám při spontánních
porodech a ročně by je mohlo
využít více než 700 žen.
Nová porodnická lůžka AVE2
funkčně propojují individuální
požadavky rodičky na komfort,
bezpečí a pohodlí, s odbornými
potřebami zdravotníků – navíc
s důrazem na estetický a funkční
design celého výrobku.
„V první době porodní poskytují
lůžka potřebný komfort i podporu
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Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

největší obavy
z chování Romů

Vítejte na svìtì

14. března 2022

BLAHOPØEJEME!!!
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zbytné vzhledem ke stáří a technickému stavu. Práce budou trvat do 30.
června, od 1. července započne úplná
uzávěra a kompletní stavební rekonstrukce Wolkerovy ulice ve stejném
rozsahu jako u Vrahovické ulice, to vše
do první poloviny října,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov.
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. Částečná uzavírka
bude probíhat ulicí Wolkerova směr
od ulice Brněnské k okružní křižovatce na Petrském náměsté. Objízdná
trasa pro směr od ul. Brněnské k Pe-

PROSTĚJOV Konšelé se rozhodli uspokojit poptávku, která
v Prostějově poslední dobou roste. Občané budou mít po úterním rozhodnutí rady města opět
k dispozici kontejnery, do kterých
bude možno odkládat starý textil
a použité oděvy.
Praktické a lidmi využívané kontejnery městu poskytne společnost TextilEco, jejíž dar radní již odsouhlasili.
„Kontejnery budou rozděleny do čtyř

lokalit. Konkrétně půjde o prostory
u základních škol v ulicích Majakovského, Dr. Horáka, E. Valenty a také
u Reálného gymnázia a základní
školy Otto Wichterleho,“ prozradil
první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Jak dále doplnil, tímto
odděleným sběrem textilu dochází ke
snížení celkového množství komunálního odpadu svezeného od občanů
nebo uloženého na sběrných dvorech
o zhruba 80 až 130 tun ročně. (mik)

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

se však obává, že s ohledem na
současný neblahý vývoj mohou
být ceny elektřiny i plynu až trojnásobné oproti předcházejícímu
období.
„Předmětem zakázek je zajištění dodávek elektrické energie a zemního
plynu pro potřeby města Prostějova a jím zřízených příspěvkových
organizací a vybraných obchodních
společností, kterých je město zřizovatelem nebo v nichž má rozhodující podíl,“ uvedl první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že nákup energií proběhne na
komoditní burze.

„Vycházíme z hodnoty zakázek, které byly vysoutěženy na období let
2021 až 2022. Reálně lze ale předpokládat, že aktuální cena elektřiny
a zemního plynu bude v současnosti
vhledem ke světovému dění až trojnásobná,“ pokrčil rameny Pospíšil. Podle něj celková kalkulovaná
cena za nákup energií na roky 2023
a 2024 je 57 milionů korun. „Prvním krokem bude výběr dodavatele
elektrické energie a dodavatele zemního plynu v e-aukci, druhým pak
provedení postupných nákupů s fixací ceny,“ uzavřel první náměstek
prostějovského primátora. (mik)

„Očekáváme až trojnásobné ceny,“
obává se Jiří Pospíšil
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trskému náměstí bude vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého,
Blahoslavova, Vápenice, Újezd).
Koncem uplynulého týdne vzešla na
světlo světa jedna horká novina, menší komplikace nastanou ode dneška
řidičům i ve Vrahovické ulici. „Od
pondělí 14. března dojde v souvislosti
se zahájením oprav dálničních mostů
v režii ŘSD také k částečné uzavírce
Vrahovické ulice, a to v prostoru pod
estakádou Haná. Až do 27. března
bude tady uzavřen jeden jízdní pruh,
a to v délce tří metrů. Objízdná trasa
není stanovena, řidiči mohou s opatrností využít druhý pruh,“ prozradil
Rozehnal s tím, že MHD i příměstská
autobusová doprava nebude dotčena.
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„V průběhu první etapy rekonstrukce Wolkerovy ulice bude provedeno
vložkování kanalizace a kompletní
přeložky plynovodu a vodovodu ne-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerník již
s předstihem informoval v minulém vydání, v pondělí 14. března,
tj, UŽ DNES, oficiálně začíná rekonstrukce vozovky ve Wolkerově
ulici. Do začátku letních prázdnin
se touto ulicí ale bude dát projet,
uzavřen bude vždy pouze jeden
jízdní pruh. Celková uzavírka je
naplánována až od července. Ale
pozor, rovněž tento den začnou
další komplikace ve Vrahovické
ulici, která se částečně uzavírá!

i pod estakádou
ve Vrahovicích!
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PROSTĚJOV Radní odsouhlasili
zahájení zadání veřejných zakázek na burzovní centrální nákup
elektrické energie a zemního plynu pro město Prostějov na roky
2023 a 2024. Vedení magistrátu
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ve Vrahovicích. Termín zpracování
projektové dokumentace je v průběhu měsíců březen až září tohoto roku,“
uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO), který je odpovědný za
stavební rozvoj a investice města Prostějova.
K podání nabídky byla vyzvána šestice
dodavatelů. „Svou nabídku jich předložilo celkem pět z nich. Nejlepší pak
předložila firma Prokop mosty Brno-sever, a to za celkovou cenu 434 tisíc
korun,“ oznámil Rozehnal výsledek
nabídkové soutěže.
(mik)
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Mnoho desetiletí starý most přes říčku Hloučelu
v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích už je v bídném stavu.
Prostějovští radní rozhodli o jeho
urychlené rekonstrukci a už vybrali
zpracovatele projektu. Ten by měl
být k dispozici na podzim tohoto
roku, k rekonstrukci ale dojde nejspíš až v roce 2023.
„Most má již doslouženo. Předmětem
zakázky je projektová dokumentace ve
stupni pro stavební povolení a provádění stavby pro rekonstrukci stávajícího betonového mostu v ulici Marie

PROJ
TRUKCI
NA REKONS KORUN
SÍC
STOJÍ 434 TI Pujmanové
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licie značnou pozornost. Nad poštou
se nachází ubytovna, v okolí se zdržují
dle názoru obyvatel nepřizpůsobivé
osoby. S ohledem na význam této železniční, ale i autobusové křižovatky je
kladen na preventivní dohled našich
hlídek značný důraz. Častá oznámení
občanů evidujeme také ohledně událostí na Husově náměstí. V této lokalitě
a okolí jsou oznámení různého charakteru, například znečišťování veřejného
prostranství, venčení psů, ale často také
odkládání odpadu mimo určená místa.
Obdobně jako na Husově náměstí se
tak děje v ulici Marie Pujmanové. Tady
tvoří strukturu oznámení převážně rušení nočního klidu a odkládání odpadů
mimo určená místa,“ popsal Libor Šebestík.
Jak již bylo zmíněno, Prostějované
vyjádřili v sociologickém průzkumu
největší obavy z chování Romů. „Dochází ke zvyšování sociálního napětí
mezi majoritou a minoritou v souvislosti se stížnostmi na přestupky v oblasti veřejného pořádku a občanského
soužití a bagatelizací vzniklých problémů v sociálně vyloučených lokalitách a vysoká latence trestné činnosti
v sociálně vyloučených lokalitách,
kterou způsobuje například nízká důvěra v instituce. Nedá se však říci, že
bychom v Prostějově měli sociálně
vyloučené lokality. Prostě je v našem
městě nemáme. Dá se předpokládat,
že osoby, které pobírají dávky a jsou
z určitých sociálních skupin, se podílí
i na páchání přestupků. V roce 2021
byl prováděn zvýšený dohled u těchto ubytoven, souvislost se zvýšením
protiprávního jednání nebylo statistiky významné oproti jiným lokalitám.
Jedná se zejména o lokality ulic Kostelecká, Olomoucká a Marie Pujmanové,“ uzavřel Libor Šebestík, ředitel
Městské policie Prostějov.

*NÊFM[O÷UVUMÆRQNKEKGRčUQDÊXTč\PÚEJ
NQMCNKV¾EJ 2TQUV÷LQXC éCUVQ K LCMQ
UQWé¾UVRTGXGPEG

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

WWW.VECERNIKPV.CZ

'QHV]DêËQ¿UHNRQVWUXNFH:RONHURY\XOLFH

22031110374

Prostějov (mik) – Magistrát informuje o možnosti provozování
mobilního prodejního stánku v Kolářových sadech u nově vybudovaného návštěvnického zázemí, jehož
součástí je veřejné WC, nabíječka
na elektro kola, servisní stojan na
kola a také dlážděná plocha pro
provozování mobilního občerstvení
se samostatným vývodem přípojky
elektrické energie. „Případní zájemci
o užívání této plochy mohou podávat své žádosti na Odboru správy
a údržby majetku města Magistrátu
města Prostějova do 31. března tohoto roku. Následně budou jednotlivé žádosti posouzeny a s vybraným
uchazečem bude uzavřena příslušná
smlouva o zvláštním užívání veřejného prostranství,“ informoval Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
prostějovského primátora.
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Prostějov (red) – V posledních letech mohou lidé na trase autobusové linky z Prostějova přes Rozstání
do Jedovnice vídat cyklobus. Jde
o oblíbenou přepravu cykloturistů,
která je v hojné míře využívána. Jeho
provoz radní „odklepli“ i pro letošní
rok. „Cyklobus byl objednán u společnosti FTL, která je jako jediná
držitelem licence na provozování
autobusové linky na požadované
trase a dále disponuje autobusovým
přívěsem s potřebnou kapacitou minimálně čtyřiceti kol. Splňuje i další
požadavky, jako například možnost
nákupu jízdenek předem, a to buď
v informační kanceláři, nebo přes
internet,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková
(ČSSD). Jak dodala, provozování
této veřejné linkové dopravy nepřesáhne částku 227 478 korun včetně
DPH. První letošní cyklobus vyjede
na Velký pátek před Velikonocemi.
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Prostějov (mik) – Zastupitelé budou už brzy rozhodovat o dalším výkupu pozemků pro vznik takzvaného
„jižního prstence“, který má být zelenou protiprašnou bariérou města. Na
dvanáctihektarovém území již byla
zpracovaná územní studie. Plocha
pro prstenec je přibližně ohraničena
ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská, v šířce pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až po
ulici Za Určickou. Návrh realizace výkupů pozemků je rozdělen do tří etap.
„Problematiku výkupu pozemků pro
vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na
jihu města řešíme postupně již od
ledna 2019. Nyní budou zastupitelé
schvalovat záměr výkupu části pozemku zhruba za 1,2 milionu korun.
Dále budeme oslovovat vlastníky
pozemků a postupně jednat o potřebných odkupech,“ nastínil další kroky
první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
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Prostějov (mik) – Také Tradiční
městský ples má pro letošní rok zelenou a uskuteční se v sobotu 23. dubna. Původně však vedení magistrátu
plánovalo pro tuto akci již březnový
termín. „To je pravda, ale už na konci
ledna jsme konání městského plesu
posunuli na 23. dubna. Stalo se tak
kvůli obavám, že by během března
mohla být v platnosti ještě mnohá
protiepidemická opatření, která by
nedovolila uspořádat tuto tradiční
akci plnohodnotně. Navíc v sobotu
23. dubna proběhnou na náměstí
oslavy 500. výročí Pernštejnů v Prostějově a městský ples tak bude večer
vyvrcholením celého dne. A mohu
prozradit, že ples proběhne rovněž
v renesančním stylu,“ sdělila Večerníku , náměstkyně prostějovského
primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
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ciťuje pětašedesát procent obyvatel.
Z tohoto počtu uvedlo 227 respondentů, že největším důvodem jejich obav
jsou Romové, 89 dotazovaných pak
mělo strach z bezdomovců. Dalších 47
respondentů dokonce vyslovilo obavy z napadení osob těchto skupin. Za
zmínku pak ještě stojí projevené obavy
z narkomanů nebo nepřizpůsobivých
osob. Z průzkumu také vyplývá, že
nejohroženěji se občané Prostějova cítí
v lokalitách hlavního nádraží a okolních ulic, dále na Husově náměstí, ve
Smetanových sadech, v Kolářových sadech a také na náměstí T. G. Masaryka,“
vypočítal poměrně nechvalnou náladu
ve společnosti Libor Šebestík.
Prostějované jsou přesvědčení, že
k rizikovým lokalitám patří i samotné centrum města, například v okolí Dukelské brány, dále náměstí E.
Husserla či Smetanovy sady. „Statisticky lze doložit, že se jedná o prostor,
kterému z důvodu požadavků občanů
věnuje městská policie značnou po-

nedal přednost třiaosmdesátileté chodkyni, která taktéž na zelenou přecházela po přechodu pro chodce. Došlo ke
kontaktu a pádu ženy na komunikaci,
kde se zranila. Z místa byla převezena
do nemocnice na vyšetření,“ popsala
událost Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
Policisté nyní řeší, kdo za nehodu může.
„Ani u jednoho z účastníků se nepotvrdilo, že by byli pod vlivem alkoholu.
Nehoda je nadále v šetření policistů
z dopravního inspektorátu,“ potvrdila
mluvčí.
(mik)

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

nyní za 1.300 Kč 1500 Kč
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PROSTĚJOV V nemocnici skončila
třiaosmdesátiletá seniorka, kterou
na přechodu pro chodce na Poděbradově náměstí srazil uplynulý čtvrtek
odpoledne řidič osobního vozidla.
Stařenka přecházela bílou zebru na
zelenou, ovšem šofér měl ve směru
od Brněnské ulice na semaforu zelenou také... Kdo tedy za nehodu může?
„Ve čtvrtek 10. března krátce před třetí
hodinou odpolední jel řidič ve vozidle
Volkswagen Passat po Brněnské ulici
v Prostějově. Na zelený signál pokračoval dál v cestě a odbočil vlevo směrem
na Poděbradovo náměstí. Přitom ovšem
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Podle šéfa prostějovských strážníků je
nezbytné, aby hlídky městské policie
vykonávaly svou činnost, a to i preventivní, v lokalitách, kde se občané obávají kriminality či protiprávního jednání
nejvíce. „Tento trend tedy nemusí vždy
být v souladu s mapou statistické kriminality. Především jde o vytvoření
bezpečného prostoru a tím komfortu
obyvatel tak, aby různé typy ohrožení
obyvatel byly minimalizovány, včetně
sociálně patologických jevů,“ uvedl Libor Šebestík.
Na základě posledního sociologického průzkumu se o dění ve městě
zajímá více jak 85 procent obyvatel
Prostějova. „Obavy z kriminality po-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Součástí zprávy o stavu veřejného pořádku v našem městě za rok 2021, kterou radním předložil ředitel Městské
policie Prostějov Libor Šebestík, byly i výsledky sociologického
průzkumu zaměřeného na šetření míst strachu. Průzkum prováděný studenty Univerzity Palackého v Olomouci trval jeden
rok a bylo hodnoceno celkem 867 zákresů do map strachu a také 509 odpovědí obyvatel Prostějova. Tento průzkum je srovnáván s kvalifikovaným odhadem míst městské policie, kde je
nutné častěji vysílat hlídky na základě zkušeností, zejména pak
oznámení občanů. A to bez ohledu, zda oznámená událost byla
kvalifikována jako protiprávní jednání. Podle dotazovaných mají
občané Prostějova největší obavy z kriminality páchané Romy
nebo bezdomovci. Zároveň z průzkumu vyplynuly rizikové lokality v Prostějově se zvýšeným nápadem trestné činností.

ných důsledků vystoupení z anonymity,“ uvedl Šebestík.
Jak dále dodal, v rámci preventivního
působení je zjišťováno, že dochází spíše k porušování společenských norem

nahlíží do této problematiky Šebestík
s tím, že hlídky strážníků pak zasahují
v případech spáchání přestupků nebo
trestného činu. „Uvedené problémové
osoby se v této lokalitě pak dopouští
i krádeží v obchodech. V posledních
dvanácti měsících zde byly evidovány
i krádeže z nákupních košů, ale i na
osobě. Občané se v důsledku diskomfortu obracejí i na vedení radnice, na
jednotlivé zastupitele. V těchto lokalitách lze předpokládat i vysokou latenci protiprávního jednání z důvodu
neochoty obyvatel věci oznamovat,
následně dlouhodobě řešit, případně
se projevuje obava z nepředvídatel-

PROSTĚJOV Muž ležící takřka
v bezvědomí těsně vedle kolejí na
železničním přejezdu ve Vrahovické ulici vyděsil v úterý po poledni
kolemjdoucí, kteří zavolali strážníkům. Hlídka městské policie dorazila za pár minut a začala zjišťovat
zdravotní stav chlapíka, který podle
všeho na krátkou chvíli zkolaboval
pod silným vlivem alkoholu.
„Před pár hodinami tady zasahovala
městská policie. Nějaký muž si ustlal
vedle kolejiště. Vypadal jako mrtvý,“
svěřila se Večerníku obsluha nedaleké
čerpací stanice.

OPILCE SI ODVEDLA
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Jak se později ukázalo, situace nebyla
zas až tak vážná. „V úterý 8. března
krátce po jedné hodině odpolední
vyjížděla hlídka prověřit oznámení
o ležící osobě ve Vrahovické ulici.
Strážníci našli u chodníku ležet čtyřiašedesátiletého muže i se psem. Na
první dojem bylo zcela evidentní, že
je pod vlivem alkoholu. Provedená
dechová zkouška měla pozitivní výsledek, a to dvě promile. Hlídka u muže
nezjistila žádné zranění a lékařské
ošetření nepožadoval,“ informoval
Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
Nakonec tedy nebyl zapotřebí ani zásah lékařů záchranky. „Do místa bydliště odešel muž po svých za doprovodu známé i se svým psem a taškou,
ve které měl nákup. Celá událost byla
vyřešena domluvou a opilec nemusel
putovat na záchytnou stanici,“ dodal
mluvčí prostějovských strážníků Petr
Zapletal vrchní inspektor Oddělení
prevence Městská policie Prostějov.
(mik)
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chování a jednání, které jsou v místě
a čase společensky uznávané, tedy v oblasti veřejného pořádku v širším slova
smyslu. „V nočních hodinách pak jsou
evidována telefonická oznámení o rušení nočního klidu zejména kolem herny a restaurace na náměstí E. Husserla.
V těchto lokalitách evidujeme celkem
několik desítek oznámení za poslední
rok a kontroly hlídkou jsou zde prováděny každodenně,“ přidal ředitel
prostějovské Městské policie, který se
následně vyjádřil i k dalším rizikovým
lokalitám ve městě. Například k hlavnímu nádraží a celému okolí Janáčkovy
ulice. „I této lokalitě věnuje městská po-

PRAŠTIL SEBOU

zornost a hlídka je zde téměř trvale
z preventivních důvodů. Občané
oznamují hlučící skupinky nepřizpůsobivých osob, které znečišťují okolí
laviček a veřejné prostranství, dochází
zde k požívání alkoholu na místech
zakázaných vyhláškou a obecně mají
lidé strach i z bezdomovců. Ti se zdržují v prostorách vstupů do Zlaté brány, kde brání průchodu nakupujících.
Bezpečnostní služba tato jednání, byť
nejsou protiprávní, oznamuje a požaduje řešení. V takových případech
nemá městská policie zákonné možnosti k řešení problémů. Proto v těchto lokalitách působí preventivně,“
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poèet oznámení obyvatel prostìjova na linku 156

„K rizikovým lokalitám patří i centrum města,“
přiznal ředitel městských strážníků Libor Šebestík

největší obavy
z chování Romů

Další výbušné téma
nastolily nové změny v územním plánu
Prostějova.
Jedním
z nich je snaha vedení magistrátu od
podlahy změnit podobu prostoru za
nemocnicí. Pozemky v hodnotě 50
milionů korun před časem získalo
město od soukromého majitele.
Zdarma. A co teď? Plán radnice je
jasný, hodlá zde vybudovat obytnou
zónu, a navíc silnici spojující severní
obslužnou komunikaci s rondelem
u supermarketu Albert. No prosím,
bytů není nikdy dost a nových komunikací také ne. Dosud jsou zde
ale pole, takže zemědělství a tím
i příroda dostanou zase na frak.
Toho v předvolebním boji využívá
opozice v prostějovském zastupitelstvu, která se proti plánům města

TOMÁŠE KALÁBA

FEJETON

14. března 2022

i pod estakádou

byl doma. Prý se to nějak komplikuje.
Maminka mu ráno připomněla, že jej
tentokrát vyzvedne ze školy, kde právě
dokončoval první třídu, a půjdou na
úřad, kde má ona domluvenou schůzku. „Víš, to je kvůli tátovi, snad mu
pomůžu,“ vysvětlila krátce.
Cesta do centra města byla vždy jakýmsi dobrodružstvím. Výstavní budovy, krásný park a co teprve ta fontána! Rád se díval na prýštící vodu
a představoval si přitom, jak v chladivé vodě dovádí. Prostě pohádka!
Byl moc rád, že jej máma v tom parku
nechala. „Stůj tady u fontány a ani se
nehni, já jdu tam naproti a vrátím se
co nejdřív. Pa,“ loučila se maminka ve
spěchu a dívala se na hodinky.
Chvíli pozoroval zurčící vodu, pak se
zadíval na děti dovádějící na nedalekém hřišti. Ten divný zvuk vysoko
nad hlavou ani nevnímal. Letadla ho
nezajímala. Ohlušující výbuch přišel
znenadání. Byl tak blízko…

MARTINA
ZAORALA

Podíval se směrem k budově a viděl, jak se z oken ve třetím patře valí
hustý dým. Vždyť tam přece šla jeho
máma… Slyšel houkačky sanitek
a viděl lidi sbíhající se ke vchodu. „Nepleť se tady, chlapče, to není pohled
pro tebe! Kde máš vůbec rodiče?“ slyšel za sebou naléhavý hlas.
No právě, kde mám rodiče? Aljoša
je nyní už teenager. Odpověď zná už
léta. Tátovi přes všechnu snahu v nemocnici nepomohli, zranění byla příliš vážná. Ani maminka mu nemohla
pomoci, i když se dostala až k ministryni zdravotnictví. Potkaly se tehdy
před vchodem do budovy oblastní
administrativy, kam dopadla bomba
z ukrajinského bitevníku. Zahynuly
obě, stejně jako půltucet dalších nevinných lidí.
Skončil tehdy u své babičky, které
zdraví zrovna nesloužilo. Netrvalo
dlouho a přišel i o ni. Záchranou byla
internátní škola.

K
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A tím bylo minimálně semifinále. Ostatně asi nikdo před olympiádou nepovažoval prostou účast na této akci za splnění českých ambicí. Je tedy až kuriózní, že
šéftrenér českých hokejistů se svým odstoupením tak dlouho otálel. Nicméně
z dlouhodobého hlediska jeho odvolání
samozřejmě absolutně nic neřeší. Výsledky reprezentace pouze odhalují
krizi hokeje, z dlouhodobého hlediska jsou však naprosto bezvýznamné.
e zlepšení situace může přispět
pouze to, pokud co nejvíce dětí
bude moci hrát hokej pro radost a bez
nutnosti uplácení trenérů či totálního
sebeobětování rodičů. Z těch všech pak
bude moci vybrat ty talentované, kterým bude umožněno trénovat v lepších
podmínkách. To by však mělo být všem
naprosto jasné. Přesto je neuvěřitelné,
kolik lidí mudruje nad krizí hokeje,
která se jich až na trápení u televize
prakticky nijak netýká, a jen málokdo je ochoten léčit sám sebe. Ne náhodou začíná Česká republika vévodit

Z

světovým tabulkám nikoliv v hokeji,
ale v obezitě. Muži jsou již dokonce
třetí nejtlustší v Evropě. A co je patrné
u dospělých, začíná pro děti platit dvojnásob. Ostatně právě ony měly vždy ve
svých rodičích vzor a skutečné učitele.
Je už pak celkem jedno, zda u nich vidí
sportování, nebo přejídání a vysedávání
u monitorů. Děti byly vždy velmi flexibilní, zcela bez problémů dokáží napodobit obojí.
toho všeho vyplývá jediné, že
za krizi českého hokeje rozhodně nemůže až tolik neúspěšný reprezentační trenér, ale v první řadě my
sami. Konkrétně pak naše pohodlí
a nechuť udělat něco pro sebe i pro
druhé včetně našich dětí.

Proè chybí Plumlovská?
Ze všech míst, kde mají měřit rychlost bezpečnost nejen dospělých chodců,
vozidel v Prostějově, mi nějak pořád ale i dětí ze dvou škol, které jsou v blízchybí Plumlovská! Z jakého důvodu? kosti. Možná by neuškodilo pár radarů
Myslím, že právě tato ulice se také po- ještě přikoupit a zaměřit se i na Plumtýká s problémem nepřiměřeně rych- lovskou ulici. A to rovnou na několika
Jiří Fréhar, Prostějov
le jezdících řidičů, kteří zde ohrožují místech.

Proè se ti lidé bouøí?
Jestli se město rozhodne postavit za nemocnicí nové byty s desítkami a možná stov- dině už dva její členové marně několik let shánějí byt, takže pokud právě tady bude
kami jednotek, do toho ještě novou silnici a dva parky, vůbec proti tomu nic nenamí- možnost k bydlení, určitě ji využijí. V první řadě se musí přece myslet na rozvoj města
tám. Proč se všichni ti rádoby ochránci přírody bouří? Vždyť tato výstavba nahradí a na lidi, kteří v něm bydlí. Nemyslím si, že půjde jen o další betonové sídliště. Vždyť
jen pole, nic se kácet nemusí. A z tohoto pole se v létě stejně jenom práší. V naší ro- zde mají být dva nové parky a další stromy či trávníky. Miloš Holzer, Prostějov

3RGÈNRY½QÉ]QHPRFQLÄQÉKROÕzND
Již několik let se léčím s astmatem. Zprvu jsem se léčila sama doma s tím, pem. Každý den vidím, jak se starají o pacienty s velikým nasazením. Ráda
že jsem jen nachlazená. Při zhoršení mého zdravotního stavu jsem ve středu bych touto cestou poděkovala celému personálu, všem sestrám, pomocné23. února 2022 navštívila obvodní lékařku. Po vyšetření jsme se domluvily, mu personálu a hlavně lékařům za jejich přístup ke mně i k jiným pacienže další den pro mě přijede sanitka a odveze mě na vyšetření na plicní sou- tům. Patří jim moje poděkování. Jejich práce, péče, profesionalita nejsou
kromou ambulanci, lékařka mě odmítla ošetřit. Její chování mě pohoršilo. dostatečně oceněny. Patří jim moje veliká vděčnost za lidský přístup. Žádná
Velké díky!
Na tomto oddělení (infekční oddělení Nemocnice Agel Prostějov) ležím slova nevyjádří to, že jsem poznala takový lidský přístup.
Věra Ďorďová,
od čtvrtka 24. února 2022. Celý personál se ke mně chová velmi mile, s úcpacientka infekčního oddělení Nemocnice Agel Prostějov
tou a hlavně laskavě. Sestry jsou velmi ochotné, pečlivé, s lidským přístu-

To byste se divili
Pokud vím, tak stále platí zákaz vjezdu spojující Krasickou s Brněnskou ulicí
nákladním vozidlům na jižní kvadrant, vjíždí. To byste se divili, kolik nákladne? Jenže se to nedodržuje! Možná by ních aut a dokonce kamionů tudy denstálo za úvahu, aby se některý z policis- ně projede! Možná by pomohla i katů postavil k rondelu v Krasické ulici mera, ale to už bych nechal na policii.
Jiří Koudelka, Prostějov
a pozoroval, jaká auta na jižní kvadrant
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zentantů. To se ovšem postupem
času měnilo... Nejprve ve srovnání se
světovou špičkou začaly zaostávat juniorské výběry a následně celkem logicky
došlo také na seniory. Kdo čekal něco
jiného a věřil, že „nám“ se to stát nemůže
a že vždycky nějakou tu medaili urveme,
byl zcela mimo realitu. Nyní lze zcela
bez jakéhokoliv přehánění říct, že česká
hokejová reprezentace na tom v historii
nikdy nebyla hůř jako nyní.
o neúspěchu na olympiádě se drtivá
kritika snesla zejména na trenéra
Filipa Pešána. Pochopitelně. Jednak byl
první na ráně, ale hlavně se jeho týmu
rozhodně nepodařilo dosáhnout cíle.

Dalo se to čekat, přesto se to řešilo. Všude a pořád. Čeští hokejisté
poprvé v historii na olympijských hrách nedokázali proniknout ani
do čtvrtfinále turnaje. Historický okamžik zvedl tsunami nejrůznějších komentářů a názorů. Snad všichni hledali viníky, prakticky nikdo je však neviděl tam, kde můžeme skutečně něco změnit. Tedy
v nás samých. Pokud ovšem naše děti začínají patřit k nejtlustším
nejen v Evropě, pak se nelze absolutně divit, že NEJEN hokejová
reprezentace dlouhodobě nemá z čeho brát.

69/$671Ì32+2'/1267Ì ANALÝZA

dežetyloňskéledyjsou!Povítězství
na olympijských hrách v Naganu a dalších opakovaných úspěších na
mistrovství světa se o Češích začalo
opakovaně mluvit jako o „hokejovém
národu“. Už v té době to bylo třeba brát
s velkou dávkou nadsázky. To, že někdo
fandí u televize národnímu týmu, z něj
rozhodně nedělá sportovce. Pokud tedy
v minulosti bez výhrady neplatilo ani
okřídlené „Co Čech to muzikant“, pak
rozhodně nikdy nebylo možné tvrdit, že
„Co Čech, to hokejista“. Hokejový národ tedy nebyl národem sportovců,
ale společenstvím lidí, kteří se opájeli
úspěchy svých několika málo repre-
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SLOUPEK

Ahoj všichni,
dnešní příspěvek by měl být spíše
prosbou, apelem, výzvou nebo jak to
chcete nazvat. Ono je to vlastně jedno,
spíš bych byl rád, kdybychom se toho alespoň většina zkusili začít držet. Máme
březen a po dvou letech se můžeme cítit
takřka svobodně. Bohužel ty dva roky
nám de facto zdevastovaly obyvatele a stát
na takovou míru, že tu máme společnost,
jež evidentně potřebuje nějaký restart.
Ten ovšem za ni nikdo neudělá a musí jej
udělat sama. Prvním krokem je to, aby
se lidé zase sjednotili a nebyli rozděleni
především na dva hlavní tábory. Možná
tušíte, o čem mluvím. A proto se pokusím
i mezi nás Prostějovany zasít semínko
jednoty. Pojďme společně ze slovníku vynechat slova antivaxer či opačně očkovaná ovce a přestaňme se navzájem hádat
a urážet. Každá strana má svoji pravdu
a diskuse na sociálních sítích se ovšem
vždy zvrhnou jen v hádky.
Doba ukázala, že ne všechno byly
konspirační teorie a že také některé
názory byly až zbytečně extrémní.
Někdo se dnes cítí podveden, někdo
se cítí morálním vítězem, dokonce až
hrdinou. Ani jeden si neuvědomuje,
že byl vlastně jen součástí něčí hry, jež
pomohla několika jedincům se pořádně napakovat a některým dalším
umožnila ohýbat nejvyšší zákon státu, tedy ústavu, a ovládat obyvatele,
kteří jim dali důvěru.
Ukázalo se naštěstí také to, že část
soudů neztratila zdravý rozum a postavila se za své obyvatele. Opět jen
doba ukáže, zda karma dožene ty,
kteří zneužili své postavení jen ve svůj
prospěch. Ale my občané máme šanci
vzít zase osud do svých rukou. Znovu
říkám, že musíme být jednotní. Proto
si nabídněme navzájem ruku k podání a vzájemnému usmíření, protože jen
v jednotě je síla. Jedině tak lze společně
budovat svou obec, tedy i naše město.
Nadechněme se svobodně a pojďme
vstříc lepším časům.
Marty

MARTYHO

Aljoša se dívá oknem autobusu do
potemnělých ulic Lugansku. Kolem
něj to ševelí hlasy spolužáků, které
nějak přirozeně tlumí nejistota. Ani
ne po osmi letech je to tu zase. Tušil
to, ale příkaz vychovatelů, aby si sbalili nejnutnější osobní věci, přišel přece
jen nečekaně. Je pátek večer a autobus
nabírá směr z města na východ. Za
hranice, do bezpečí.
Prý se určitě zase vrátí. Ale kdy? Jak
dlouho bude trvat, než budou mít
opravdovou jistotu, že země, kde se
narodili, zůstane opravdu jim, budou
si moci o sobě rozhodovat a mluvit
svým rodným jazykem, ruštinou?
A jak bude vypadat jejich město, až to
všechno skončí?
Aljoša ví jediné. Sami v tom nezůstanou. Tam, kam míří, jim pomohou.
O ostatní se už postaráme my. Jsme
mladí, sil máme dost. Nezklameme
ty, kteří už tady s námi nejsou.
Domů se vrátím. Určitě!

Já se vrátím... Urèitì!

Na jaro toho roku mladý Aljoša nikdy
nezapomene. Vše se tehdy převrátilo na ruby a do jeho dětského života
promluvilo něco nevídaného. Něco, co
tady desítky let nebylo, a všichni doufali, že se s tím už nikdy nepotkají.
Spoustu věcí ještě nechápal. Táta byl
zvyklý tvrdě pracovat a vždy se vracel
hodně utahaný. To jaro, to ale bylo
jiné. Před odchodem se s maminkou
loučili déle, než bylo obvyklé, a večer
se leckdy ani domů nevrátil. To maminka neměla nikde stání a z postele,
ještě než usnul, zaslechl přes stěnu tlumené vzlykání.
Pak se jednou táta nevracel několik
dní. Maminka mu vysvětlila, že je
nemocný a musí se léčit v nemocnici.
Jaké povahy jeho „nemoc“ byla, se dozvěděl až později. Otec nebyl tenkrát
jediný, v nemocnicích skončilo mnoho
z těch, kteří šli dobrovolně bránit domovy a životy svých dětí.
Bylo druhého června a táta stále ne-
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bouří. Ostatně stejně jako zhruba
1 500 občanů, kteří podepsali protestní petici. Nechtějí, aby zeleň nahradil beton a asfalt.
Osobně si myslím, že ani sebevětší
protesty investičním plánům současného vedení magistrátu nezabrání.
Prvořadý je přece rozvoj města, a ten
se bez nové bytové zástavby rozhodně neobejde. Navíc radní slibují mezi
novými domy zhruba dva hektary
parků... Původní plány rozšířit lesopark Hloučela až k nemocnici to jistě
nenahradí, ovšem zeleň mezi betonem přece jen bude. Sám se nechám
překvapit, kam celá kauza dospěje
a zda skutečně dojde i na realizaci.
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Michal
KADLEC

V průzkumu vyjádřili Prostějované K
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PROSTĚJOV Život a zdraví představují pro
člověka ty nejcennější hodnoty. Ne vždy nám ale
slouží přesně tak, jak bychom chtěli. Na zdraví má
pozitivní nebo negativní vliv celá řada faktorů, a to
sociální, biologické a ekonomické. Některé sotva
ovlivníme, ale co je v našich schopnostech, to jsou
zásady zdravého životního stylu, jenž přispěje k prodloužení života, ale hlavně zvýší jeho kvalitu. A tak
hledáme informace, rady či pomoc při péči o zdraví
nebo v prevenci nemocí. Někdo dá na rady našich
babiček, které v přírodě k léčbě našly, co potřebovaly. Většina se ale řídí radami praktiků či specialistů,
někdo si vystačí s odborným poradenstvím lékárníků. Ať už každý preferuje, co uzná za vhodné, je nezpochybnitelné, že naše zdravotnictví je na vysoké
úrovni. Dostupnost péče a její výsledky jsou vynikající, už jen v samotných lékárnách. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník pro vás na toto téma připravil dnes jako
první díl následující trojstranu, příště budeme pokračovat další zajímnavou dvoustránkou.
Texty připravili:
Jan Frehar a Petr Kozák

14. března 2022

Zejména v zimních měsících, ale i v tomto nevyzpytatelném a měnícím se počasí, má řada z nás
oslabenou imunitu. S tím souvisí i větší riziko onemocnění. V případě, že se necítíme dobře, bolí nás hlava, pálí
oči nebo cítíme celkovou únavu, je dobré sáhnout po teploměru, abychom potvrdili závažnost situace. Stoupá-li
rtuť teploměru nad 38 stupňů, znamená to, že naše tělo
bojuje s horečkou, která při dalším zvyšování může být
pro lidský organismus nebezpečná. Odbornice z Lékárny
AGEL radí, jak a kdy je nejlepší s teplotou bojovat.
Zvýšená teplota je signálem, že tělo bojuje s nežádoucím virem nebo bakterií. Teplotu chytře zvyšuje náš organismus
jako obranou reakci. Bakteriím a virům se totiž nejlépe daří
při naší běžné teplotě a ta vyšší znamená jejich záhubu. Proto nechme tělo pracovat a nesrážejme ji, pokud nepřesáhne
38,5 stupňů Celsia. Důležitý je však dostatečný příjem tekutin
a řádný odpočinek v posteli.
„Zvýšená teplota je samoozdravovací princip, do kterého bychom měli zasáhnout až při vypuknutí horečky. S teplotou
jsou však spojeny další příznaky bakteriální nebo virové infekce, jako je rýma, kašel nebo bolest kloubů a svalů, případně
pálení při močení. Pro úlevu od těchto příznaků je vhodné
aplikovat volně dostupné léčivé přípravky. Je možné také podpořit imunitu dostatečným přísunem
vitamínů, zejména vitamín D při dlouhodobém užívání může imunitě pomoci,“ radí Helena Bačová, specialista
odborného rozvoje Lékáren AGEL.
V některých případech však může
být zvýšená teplota pro člověka
nebezpečná, především u dětí, ale
také u dlouhodobě nemocných
osob a těhotných žen. Horečka nad
38,5 °C může vést k dehydrataci nebo
febrilním křečím, které postihují 3-4
% dětí nejčastěji ve věku od 9 měsíců
do 5 let. Zde je již potřeba pomoc lékaře. „Při horečnatých onemocněních
je vhodné být v posteli a odpočívat,
vyhýbat se změnám teplot a průvanu.
Velice důležité je doplňovat tekutiny
nejlépe v podobě vlažného čaje, vody
nebo zeleninových či ovocných šťáv,
určitě však vynechat alkohol a kofeinové nápoje. V lékové terapii teploty
se používají analgetika-antipyretika,
tedy léky, které tlumí bolest a zároveň
snižují zvýšenou tělesnou teplotu.
Jsou to přípravky s obsahem ibuprofenu nebo paracetamolu nejčastěji ve
formě tablet, pro děti i ve formě čípků
nebo sirupů,“ říká Bačová a navrhuje
i přírodní možnosti sražení horečky.
„Velmi účinným způsobem snížení
horečky bez léků je zábal. Zabalíme
hrudník na deset až patnáct minut
do osušky namočené ve vlažné vodě
cca osmnáct stupňů Celsia, nohy necháme volné. Toto opakujeme třikrát
během dvou hodin podle potřeby.
V případě výskytu takzvané husí kůže
dobu zábalu zkrátíme. Velmi efektivním způsobem může být přikládání
několika kostek ledu v igelitovém sáčku na třísla po dobu 10 minut. Jedním
z prostředků je také potní zábal, který
by však neměl trvat déle než 20 minut
a nesmí se zapomenout více než jindy
na dostatek tekutin podaných nejlépe
ještě před zahájením této procedury,“
dodává odbornice z Lékárny AGEL.
Ve všech případech je nezbytné
stále sledovat teplotu. Cílem by
mělo být pozvolné snižování teploty maximálně o 1-2 stupně, není
vhodné prudké snížení na normální teplotu zdravého jedince. Jaké
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Jednak se tato etapa protáhla skoro o půl roku a druhak zde stavební firma zanechala spoustu vad
a nedodělků. Ty vloni odmítlo
město uhradit, takže 2,3 milionu
korun se vrátilo zpět do rozpočtu.
Nyní zastupitelstvo odhlasovalo
opatření, kterým se tato suma peněz do rozpočtu roku 2022 znovu vrátí. Město totiž počítá s tím,
že nedodělky budou odstraněny
a tím i proplacen zbytek stavebních prací, které financuje prostějovský magistrát.

se zde vyskytly vady a nedodělky ze
strany zhotovitele. Šlo pochopitelně
o stavební práce mimo silniční komunikaci, které se financovaly z městských prostředků. Na základě mého
příkazu byl vytvořen seznam všech
nedodělků a firmě nebyly tyto práce
v loňském roce proplaceny. To se stane
až letos, proto žádáme o zmíněné rozpočtové opatření,“ přednesl svůj návrh
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora pro stavební investice v Prostějově. Jak přidal, jiná situace nastala
před dvěma týdny, kdy byla zahájena

s Janáčkovou ulicí až náměstí Padlých
hrdinů je vidět obrovské nasazení dělníků a já osobně stávající rekonstrukci
denně kontroluji. Jsem přesvědčen, že
rekonstrukce tohoto úseku Vrahovické ulice proběhne už bez komplikací
na rozdíl od etapy první,“ dodal Rozehnal.
Tento bod jednání byl ukončen bez
jakéhokoliv diskusního příspěvku zúčastněných zastupitelů a rozpočtové
opatření na proplacení opravených
stavebních nedodělků ve Vrahovické
ulici bylo schváleno jednomyslně.

provozoval. Pro město by to totiž bylo
hodně nákladné. A co víc, pokud by
se nějaký zájemce o vybudování parkovacího domu přihlásil, chce snížit
kapacitu na polovinu, přičemž druhou polovinu by využil pro jiné komerční účely, například pro obchody
nebo kanceláře.
„Mně se toto rozhodnutí nelíbí, protože podobný parkovací dům budeme stavět i nedaleko tohoto místa
na Újezdě. Právě tam má být sto padesát míst, což ale nebude žádným
přínosem pro město, protože tato
místa obsadí rezidenti, kteří v lokalitě bydlí. Kapacita zde tak bude vyčerpaná, takže není důvod, proč by
se počet míst v dalším parkovacím
domě měl snížit také na sto padesát
míst. Původní záměr vyplývající
z územní studie revitalizace jižní
části centra města s tři sta místy se
dvěma podlažími, z nichž jedno by

bylo zapuštěno do země, byl velmi
chválen. Dokonce se plánovala čtyři
podlaží. Teď ale rada města vypisuje záměr prodeje pozemku s tím, že
parkovací dům mezi Komenského
a Wolkerovou ulicí má mít pouze
poloviční kapacitu. Nerozumím
tomu a nesouhlasím s tím,“ přednesl delší projev v diskusi František
Fröml (Změna pro Prostějov).
Na jeho kritiku pak odpověděl náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově Jiří Rozehnal (ANO
2011). „Panem Frömlem vzpomínaná územní studie řeší celou část jižní
části centra Prostějova. A ta počítá
s tím, že stávající parkoviště v Křížkovského ulici nebo v ulici U hradeb
se budou rušit. My jsme pak navrhli
jinou studii s tím, že na pozemku po

bývalé sodovkárně chceme multifunkční parkovací dům pro sto padesát míst k parkování. Ale pozor, tato
parkovací místa budou určena ryze
pro veřejnost, nikoliv jako rezidentní parkování! Pokud by tomu tak
bylo, je to čistě věcí investora. Pokud
bychom my nebo soukromý investor
ale vybudovali dvou- nebo třípatrový
dům pro 300 vozidel, návratnost této
investice byla spočítána na 95 let!
A ukažte mi investora, který do toho

půjde. Pokud nějakého takového
najdete, pozvu vás na oběd. To není
úplatek, ale poděkování,“ zamířil poslední větou Jiří Rozehnal i na dalšího
opozičního zastupitele Jana Navrátila
(Změna pro Prostějov), který studii
se sníženou kapacitou až o polovinu
vozidel rovněž kritizoval. „Nehledejte
v tom žádnou levárnu. My musíme
najít investora, jenž vybuduje parkovací dům alespoň pro sto padesát vozidel parkujících nyní na zmíněných
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parkovištích, která se budou v dohledné době rušit. Počítáme s tím, že
multifunkční parkovací dům by nový
investor využil i pro své komerční
účely tak, aby návratnost jeho investice netrvala tak dlouho,“ objasnil náměstek primátora Prostějova.
Hledání investora, který by koupil
pozemek po bývalé sodovkárně
a postavil zde parkovací dům, však
může být ještě velice dlouhé. Žádný z podnikatelských subjektů se
totiž do toho pořád nehrne...

Prostějov (mik) – Zastupitelé dodatečně schválili dotaci, kterou už v roce
2021 získala Arcidiecézní charita Olomouc z fondu Ministerstva kultury pro
regeneraci městských památkových rezervací a zón. Jde o dotaci ve výši 1 205
000 korun. „Tato částka je určena na
financování druhé etapy restaurování
interiéru kaple svatého Kříže bývalého
kláštera Milosrdných bratří v Prostějově,“ vysvětlil Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov.

Dotace pro klášter

Prostějov (mik) – Statutární město
Prostějov podalo v říjnu 2021 žádost
o poskytnutí finanční podpory na pojištění lesních porostů z Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu. Z tohoto fondu již město
dostalo návrh smlouvy pro přidělení
dotace, kterou prostějovští zastupitelé
v úterý 22. února většinou hlasů schválili. „Schválenou smlouvu nyní zašleme
zpět s tím, že uvedený fond teprve rozhodne o celkové výši finanční podpory,“ řekl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Prostějova.

Podpora
na pojištìní lesù

PROSTĚJOV Ředitel Městské
policie Prostějov Libor Šebestík
zastupitelům přednesl výroční
zprávu o stavu veřejného pořádku
a zároveň zmínil aktuálně největší
problémy našeho města z hlediska nejen bezpečnosti, ale i právě
veřejného pořádku v Prostějově.
„Mezi největší problémy patří bezdomovci a jejich chování, kterých se
po ulicích města pohybuje okolo pěti
desítek. Nejčastějšími místy, kde se
vyskytují, jsou hlavní i místní nádraží,
kde způsobují nepořádek. Dále jde
o znečišťování veřejných prostranství
a ukládání odpadu ke kontejnerům
a mimo určená odpadová místa,“ započal svoji zprávu Šebestík.
Velice aktuální je podle jeho slov i rušení nočního klidu. A strážníci nejví-

nejvíce času. Řešilo se zastavení
policejního stíhání exředitele
Hlocha i rezignace Jana Navrátila na post ve správní radě
(Večerník informoval v minulém
ce času a sil věnují řešení statické
vydání – pozn.red.) Po dalších
dopravy, což je parkování osobdebatách, zda provoz restaurace
ních vozidel. „V loňském roce se
a kavárny raději nepronajmout
nám podařilo velice dobře řešit
soukromému subjektu, což radproblematiku autovraků s proní rezolutně odmítli, požadovali
šlou technickou prohlídkou.
opoziční zastuPokud majitelé neuposlechli
pitelé
aktuální
výzev magistrátu, byla tato
zprávu o hospovozidla z různých lokalit
daření Národníměsta odtažena na náklaho domu. Tu jim
dy majitelů. Pokud je nepohotově předneuhradí, vozidla půjdou
sl ředitel obecně
do dražby. A co je také
hodně aktuální, velký ĄGFKVGN 0¾TQFPÊJQ FQOW /CTVKP -ąWRMC RąGFPGUN \CUVWRKVGNčO \RT¾ prospěšné spoproblém pro bezpeč- XWQCMVW¾NPÊOUVCXWJQURQFCąGPÊVÆVQQDGEP÷RTQUR÷wPÆURQNGéPQUVK lečnosti Martin
Foto: Michal Kadlec Křupka.
nost nejen chodců, ale
i ostatních účastníků provozu před- PROSTĚJOV Téma Národního Národní dům obdržel v nedávstavují nyní koloběžkáři. Jejich pře- domu zabralo během poslední- né době již dvakrát významnou
stupky řešíme stále častěji,“ uvedl šéf ho jednání zastupitelstva statu- finanční dotaci na pokrytí protárního města Prostějov patrně vozních ztrát během pandemie
prostějovských strážníků.
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covid-19. V obou případech se jednalo o částky okolo jednoho a půl
milionu korun. Podle slov zastupitele a současného ředitele Národního domu Martina Křupky se ale
už dnes snad blýská na lepší časy.
„Aktuální ekonomická situace provozu Národního domu je pozitivnější, než jsme původně očekávali.
Je samozřejmé, že dotace ze strany
města nám doslova zachránily život, velice nám pomohly. Nicméně
nedávná situace v gastro oboru ještě nedovolovala uskutečnit naplánované akce, přišli jsme tak o zisky, se kterými jsme dříve počítali.
Myslím si ale, že v těchto týdnech
se koronavirová situace zlepšila
a v souvislosti s rozvolňováním
vládních opatření se nám podaří
v blízké době pokračovat v běžném
provozu,“ pronesl Martin Křupka
(SPD), ředitel Národního domu
v Prostějově. Vzápětí zastupitele

a zastupitelky seznámil s konkrétními čísly. „Aktuálně v Národním
domě disponujeme hotovostí ve
výši 830 tisíc korun, aktuální pohledávky činí 103 tisíce korun. Do
těchto čísel nepočítáme pohledávky za panem bývalým ředitelem
Hlochem. Naše závazky v tuto chvíli pak činí 185 tisíc korun. Z toho
68 800 korun máme platit za plyn
a elektřinu,“ vypočítal Křupka.
V dohledné době Národní dům
bude pořádat několik akcí, ze kterých vyplyne zisk pro obecně prospěšnou společnost. „Čekají nás
tři velké plesy, několik odložených
akcí z předvánoční doby, hlavně
jde o podnikové večírky. Tyto akce
nám odhadem vynesou tři sta až pět
set tisíc korun,“ zmínil s dodatkem,
že Národní dům ještě čeká vyplacení mezd zaměstnancům, které
za měsíc únor budou činit zhruba
350 000 korun.
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hotovostí 830 tisíc korun,“
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PROSTĚJOV Jak už během ledna
Večerník informoval, prostějovští
radní vyhlásili záměr prodeje pozemku po bývalé sodovkárně mezi
Komenského a Wolkerovou ulicí.
Dosud tady funguje provizorní
parkoviště. Radní si od původního
záměru slibovali získání investora,
který zde vybuduje parkovací dům
s kapacitou až 300 vozidel. Zastupitelé o tomto tématu živě diskutovali, těm opozičním se nelíbí
plány rady města. Někteří z nich by
dokonce rádi ponechali současný
prostor pro parkování s tím, že by
se plocha jen vyasfaltovala tak, aby
parkoviště splňovalo parametry
moderní doby.
Jenže cesta k vybudování parkovacího domu bude zřejmě ještě hodně
dlouhá, investoři se nijak nehrnou,
a navíc vedení magistrátu požaduje,
aby soukromník parkovací dům také

„Návratnost investice by trvala 95 let,“
vysvětloval snížení kapacity
náměstek primátora Jiří Rozehnal

Parkovací dům v Komenského ulici

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

nyní za 1.300 Kč 1500 Kč
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Miliony na opravy
majetku

Prostějov (mik) – V úterý 22. února
zastupitelé rovněž schválili rozpočtové
opatření ve výši 8 894 070 korun. „Tyto
peníze budou vynaloženy na opravy
svěřených budov příspěvkových organizací města v roce 2022. Domovní
správa Prostějov již vytvořila seznam
nutných oprav či menších rekonstrukcí, které budou v letošním roce provedeny. Tyto opravy se uskuteční na základě požadavků ředitelů či vedoucích
příspěvkových organizací,“ sdělil Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Prostějova.
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PROSTĚJOV V dnešním vydání Večerníku se ještě jednou ohlížíme za průběhem jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova, které proběhlo v úterý 22. února. V předminulém
čísle jsme čtenáře informovali o horkých diskusích ohledně
provozu Národního domu, představili jsme nového šéfa Lesů
města Prostějova a přinesli jsme novinky o vývoji plánované
revitalizace jižní části centra Prostějova, o plánech stavebního průzkumu budovy muzea či odkladu investic Správy železnic týkajících se rekonstrukce hlavního i místního nádraží.
Zastupitelé ovšem jednali také o plánovaných investicích
magistrátu, ale také o těch právě probíhajících.
Vraťme se tedy ještě jednou do hlavního sálu Společenského PROSTĚJOV Loňský průběh „V rámci účtování roku 2021 jsme druhá etapa rekonstrukce Vrahovické
domu, kde se v pořadí již 29. jednání prostějovského zastupi- první etapy rekonstrukce Vraho- nepřevzali část díla z první etapy re- ulice. Nespokojenost s firmou je rázem
vické ulice byl jeden velký malér. konstrukce Vrahovické ulice, protože zapomenuta. „V úseku od křižovatky
telstva v tomto volebním období konalo.
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Je
opravdu
vzdělání, a především to
základní tak důležité? Není to jen přeceňovaných, a ještě k tomu od Marie
Terezie povinných, devět let života?
Nebo nám vzdělání dává možnosti,
o kterých se některým může jen zdát?
Žijeme ve světě nerovnosti. Bohatství
a těžké chudoby. Ale fakt, který nás
může těšit je ten, že téměř 91 procent
škol v rozvojových zemí umožnilo
dětem zápis do základních škol. Bez
vzdělání, avšak stále zůstává téměř
57 milionů dětí, což je stále poměrně
velké číslo. Jde totiž hlavně o děti žijící
v subsaharské Africe, u kterých je pravděpodobnost, že školu nikdy nenavštíví
a neopustí svou zemi.
Naštěstí jsme se ale my a naše děti narodili do nyní poměrně stabilní země
se vzdělávacím systémem, který je
navíc bezplatný. A máme tak to štěstí
se učit. A když se budeme hodně učit,
tak z nás něco i bude. A v některých
případech i někdo. Co to ale znamená
hodně se učit? To znamená zopakovat
správně a bez chyb probranou látku,
kterou nás učí nějaká autorita. Protože
v našem vzdělávacím systému neděláme a nesmíme dělat chyby. Za chybu

Šk

je známka dolů. Tím pádem děti mohou přicházet o kreativitu.
Naštěstí, doba pokročila a k nám do České
republiky pomalu míří i kreativita, která
nebyla do teď moc přípustná. A právě
kreativita dělá z učení zážitek, a děti může
konečně bavit. A snad bude jen otázka
času, kdy se i u nás změní vzdělávací sytém
v zábavnější a kvalitnější.
Naštěstí se už najdou i v Prostějově třídy
pod záštitou Světa vzdělání, které prvňáčky vedou k rozvoji logického myšlení,
výuky angličtiny a ke zdravému rozvoji
celé osobnosti. Ale takové třídy nejsou
všechny a my můžeme svým ratolestem
alespoň pomoci s učením.
Ale chceme jim pomáhat, když vidíme, jak
je to nebaví a jsou otrávení? Chceme. Mají
jedinečnou šanci naučit se spoustu věcí,
díky kterým se později lépe rozhodnou,
při volbě své budoucnosti. Nabyté vědomosti jim pomohou v lepším uvažování,
a dokonce v hledání dobrého zaměstnání.
Naskytne se taková příležitost dětem ze
subsaharské Afriky? Ne, tak proč by o ni
měly přijít zrovna české děti?

Důležité pro rozvoj mozku a myšlení
je zaměření se na jednu věc v klidném
prostředí a bez rušení. Proto je dobré,
aby mělo dítě před učením uklizený svůj
pracovní stůl a aby ho nemělo co rušit.
Je proto třeba vypnout televizi a odložit
mobilní telefon. O to dřív bude hotovo,
protože budou omezené rušivé elementy. Nebo je naopak využijte. Na internetu
najdete spoustu hudebních skladeb, například vážné hudby, které naopak napomáhají koncentraci.
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Je potřeba najít motivaci. Začíná se probouzet jaro a odpoledne bývají teplejší
a děti si chtějí hrát a být venku. Nebo
chtějí tablet a počítač. A v tom se dá najít motivace. Dítě nejdříve udělá úkoly,
nebo se naučí něco do školy, a potom, za
odměnu dostane to, co si přeje. Problém
nastává, ale když se bojí, že se něco nenaučí. Řekněte mu, co všechno už umí. Co
se všechno naučilo. Muselo se naučit rozumět, chodit, mluvit. A teď se učí třeba
psát a počítat a nejde mu to. Ale dokažte
mu, že to hravě zvládne.
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Je důležité, aby měly děti oporu ve
svých rodičích. Nemůžete chtít, aby
se od první třídy samo učilo. Dítě potřebuje pozornost, péči a pomoc. A tu
očekává od svých rodičů, ke kterým
vzhlíží.
Tento krok je snad ze všech nejdůležitější. Děti jsou velmi citlivé osobnosti. Některé to dávají najevo, jiné ne. Ale nikdy
nad svým malým drobečkem nelámejte
hůl. Děti dělají chyby, my jsme nebyli výjimkou. A ačkoliv se mohou snažit sebevíce, někdy potřebují více času. Na psaní,
na počítání a dostávají špatné známky.
Mají pocit, že zklamaly. Že zklamaly učitele, ale když jim ty špatné známky vyčtete, budou vědět, že zklamaly i vás, ty, ke
kterým tak moc vzhlíží. A trestáte je. Říkáte jim, že z nich nic nebude. A možná
se kvůli těmto slovům už nebudou chtít
nikdy učit. Protože, když se jim něco
nepovedlo i několikrát za sebou, mají
zafixováno, že v tom nejsou dost dobří
a raději se nebudou snažit vůbec. A tím
zvídavost malého človíčka zahubíme.
No ale co s tím? Co dělat? Komunikovat! Rozehrajte spolu s dítětem rozhovor. Ptejte se, proč ho škola nebaví.
A naopak, co ho baví. Ptejte se, co by
mu mohlo u dělání úkolů udělat radost.
Ptejte se, co by ho u učení bavilo. Udělejte si z toho hru a poznámky si zapisujte.
Některé myšlenky mohou být nereálné,
ale to nevadí. Ukažte mu, na co všechno
přišlo. Ale nevnucujte mu svoje nápady.
A nechte mu svobodu myšlenkového
proudu. Bude to zábava. Nakonec začněte tím, z čeho má největší radost. Co by
chtělo zkusit jako první. A na vás zůstane
to, jak ho v tom podpoříte.
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VZDĚLÁNÍ

základ
života
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Prostějovsko

14. března 2022

PROSTĚJOV Průpravu na život jen těžko nahradí cokoliv jiného než právě léta školou povinná. Nejde pouze o známkování
a to, kdo co umí, ale i o celkové fungování člověka. Studijní ústav
vám totiž vnáší do života přesný řád, kterého se zkrátka musíte
držet. Postupně se tak nenásilnou formou připravujete na další
„fungování“ v životě, v němž se setkáte s různými právy a povinnostmi. A pokud je nebudete dodržovat, tak to v drtivé většině nekončí dobře. I když to ted často žákům přijde jako otrava
a těší se do pracovního procesu, je třeba si uvědomit, že školní
roky s dlouhými prázdniny a bez výrazných povinností už nikdy
v následném životě nepřijdou. Vzdělání je zkrátka nezbytným
základem, takže se ho opravdu nevyplatí odbývat ani podceňovat. Na dnešní tematické straně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
se zaměříme na základní životní průpravu našich dětí a na naši
důležitou roli v ní.
Text připravila: Šarlota Šínová
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teploměry lze používat a jaké jsou
jejich výhody, uvádí opět doktorka
Helena Bačová: „V lékárně je možné
zakoupit klasické skleněné podpažní
teploměry, jejichž výhodou je především cena. Pro maminky malých dětí
je praktičtější digitální vodotěsný teploměr s ohebným hrotem, který lze
vychýlit do stran bez rizika poškození,
odečítá teplotu už do šedesáti sekund
a to i z úst nebo konečníku. Velmi
přesné jsou infračervené teploměry
kontaktní nebo bezkontaktní. Jestliže
však předchozí typy byly v hodnotě
kolem dvou set korun, zde se cena
pohybuje často přes tisíc korun podle
množství funkcí.“
Zvýšenou teplotu jako obranný mechanismus těla tedy nesrážíme za
každou cenu, v každém případě je
to znamení přítomnosti zdravotního problému a je třeba dbát zvýšené
pozornosti. Jestliže teplota do 48
hodin neklesá, naopak roste nebo
vystoupá nad 38,5 °C, neváhejte
kontaktovat svého lékaře a sdělte
mu všechny svoje příznaky, které
teplotu doprovází.
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Předminulý pátek jsme si již tradičně připomenuli Světový den
obezity, který upozorňuje na rizika
spojená s obezitou a připomíná
možnou prevenci i léčbu. Tématika
nadbytečných kil se přitom týká
hned poloviny Čechů. Rovných padesát procent obyvatel tuzemska totiž trpí nadváhou a téměř polovina z
nich spadá již do kategorie obezity,
která je definovaná hodnotou BMI
nad 30. V Nemocnici AGEL Prostějov léčí zdravotníci okolo dvou set
obézních pacientů ročně, stále to ale
nejsou všichni, kteří by péči zdravotníků potřebovali.
„Počet lidí s obezitou bohužel dlouhodobě roste a uplynulé pandemické období tento trend ještě podpořila. Celkově jsme trávili více času doma, řada
lidí dokonce začala z domu i pracovat,
změnily se naše stravovací i životní návyky,“ připomíná Petr Vaverka, lékař
Nemocnice AGEL Prostějov a specialista na bariatrickou a metabolickou
chirurgii.
Právě bariatrická léčba je přitom u obézních pacientů jedním z možných řešení
nejen nadbytečných kil, ale i dalších přidruženýchonemocnění,jakonapříklad
cukrovka, vysoký krevní tlak, poruchy
metabolismu tuků, obtíže ortopedické, kožní, srdečního rytmu či trávicího
traktu, nebo například neplodnost.
V Nemocnici AGEL Prostějov provedou ročně stovku bariatrických
operací různého typu. „Bariatrické
zákroky spočívají nejčastěji v kombinaci zmenšení objemu žaludku a zmenšení plochy pro vstřebávání potravy. Variant je celá řada a každý typ operace je
vhodný pro jinou cílovou skupinu pacientů. Konkrétní podoba zákroku je u
nás vždy přesně přizpůsobena na míru
každého pacienta, míře jeho obezity,
zdravotnímu stavu i dalším faktorům,“
popisuje Vaverka s tím, že ideální je ale
samozřejmě obezitě předcházet a již
při přetrvávající nadváze raději navštívit
nutriční poradnu, ve které každému zájemci odborníci poradí, jak se správně
stravovat, jaký si nastavit denní režim i
jaký ideálně volit pohyb. „Pokud člověk
dospěje už do fáze obezity, je důležité
nerezignovat a situaci řešit. V naší bariatrické ambulanci najdeme řešení pro
každého pacienta a léčba se rozhodně
vyplatí. Kvalita života i jeho délka se u
pacientů diametrálně mění, když zhubnou. Nemluvě pak o psychickém zdraví, které jde s tím tělesným ruku v ruce,“
uzavírá lékař prostějovské nemocnice a
specialista na bariatrickou i metabolickou chirurgii.
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Hlaváčkovo nám. 1

Prostějov

Klientské centrum

Přihlaste se k nám
do 31. března 2022

ONLINE

Nově můžete o příspěvek
z Fondu prevence žádat

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu
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aneb jsme s vámi u toho...
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URČICE, VÍCEMĚŘICE Tohle je
velká rána. Prakticky ze dne na
den se obec Určice ocitla bez
prostředků. Účet, na němž bylo uloženo 8,7 milionu korun,
totiž měla zřízený u Sberbank.
Její česká filiálka byla přímo
navázána na Ruskou národní
banku. Po invazi na Ukrajinu
banka uzavřela všechny své
evropské pobočky a nedostupné se stalo i její internetové bankovnictví. Celá situace
kromě Určic v regionu zasáhla
také Víceměřice, které stejným
způsobem aktuálně přišly
o 1,7 milionu korun. Vedení
obou obcí nyní situaci intenzivně řeší, zda se však dočká
vrácení financí, se ukáže až
v příštích letech.
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O naspořené finance přišli také ve Víceměřicích
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Kostelec na Hané (mls) – Vedení
města plánuje změny ve Sportovní ulici v Kostelci na Hané. Kvůli
zvýšení bezpečnosti silničního
provozu by na silnici vedoucí kolem budovy školy a školky měly
být vybudovány dva zpomalovací
prahy, které by měly nahradit ty,
jež tu byly v minulosti. „Už však
nebudou kovové montovací, ale
dlážděné z kostek, aby více vydržely,“ vysvětlil starosta František
Horák. Součástí projektu je i vybudování parkoviště u sportovního
areálu a obnova veřejného osvětlení. Město v současnosti připravuje
projektovou dokumentaci.

Pronájem kina
VLXzUR]P\VOÉ
Krumsín (mls) – Objekt kina
v Krumsíně slouží v obci pro pořádání nejrůznějších společenských akcí. Nyní se však budou
měnit podmínky. Při posledním
pronájmu zástupci obce zjistili,
že po bujarých oslavách Silvestra byl v kině poničen majetek za
zhruba 10 tisíc korun. Pořádání
běžných akcí by nové podmínky
ohrozit neměly, vedení Krumsína však zvažuje, že objekt bude
pronajímat pouze lidem s trvalým pobytem v obci a zároveň
uvažuje i o podmínce nutného
složení kauce.
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Kouřil s tím, že problém bylo nutné okamžitě řešit. Ostatně ve hře
bylo mimo jiné i vyplácení mezd
zaměstnancům obce. „To nejhorší
pro Večerník
se nám podařilo překlenout díky
rezervním fondům, dvoumilionoMartin ZAORAL
vou půjčku nám následně poskytl
Po únorovém uzavření Sberbank jeden z regionálních podnikatelů,“
zůstaly Určice zcela na suchu. nastínil Petr Kouřil.
„U této banky jsme měli účet zhruba pětadvacet let a byli jsme spoNic se rušit nebude
kojeni. Nikdy by nás nenapadlo, že
to může vzít takový konec. Když Na účtu u Sberbank měly Určice
jsme v pátek po ruské invazi na zejména peníze, které jsou neUkrajinu zkoušeli peníze převést, zbytné pro finanční spoluúčast na
internetové bankovnictví už bylo plánovaných investičních akcích.
nedostupné,“ potvrdil Večerníku A těch nemají pro letošek v obci
nemilou zprávu starosta Určic Petr připraveno zrovna málo. „Jedná se

původní
zpravodajství

o rekonstrukci průtahu obcí včetně veřejného osvětlení, vybudování multifunkčního hřiště u školy,
výstavbu chodníku k nákupnímu
středisku U Jelínků a vybavení polytechnických dílen ve škole,“ vyjmenoval Kouřil.
Bude to znamenat zrušení těchto
dlouho plánovaných akcí? „To
určitě ne, zvládnout vše musíme.
Pokud bychom to teď zastavili, bylo
by to spojeno s velkými ztrátami.
Přišli bychom o dotace, museli
platit sankce za nedodržení smluv
a vše bychom museli začít řešit úplně od nuly. Přitom přípravy zabraly
spoustu času,“ vysvětlil určický starosta.
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Musí si půjčit a čekat

Ve Víceměřicích přišli o úspory

Zásadní problém vězí v tom, že zatímco většina klientů bank je standardně
pojištěna až do výše 2,5 milionu korun, na obce se toto pojištění nevztahuje. Určice si nyní založily nový účet
a aktuálně hledají vhodný bankovní
úvěr. Jak to bude s „nedobytnými“
obecními financemi u Sberbank dál?
„Vše by měl v budoucnu řešit insolvenční správce. Bude to však otázka
několika příštích let, snad se nám
nakonec podaří získat nějaké peníze
zpět. Banka prý byla relativně v dobré
kondici, tak snad je to reálné,“ neztrácí
naději Petr Kouřil.

V hodně svízelné situaci se po pádu
Sberbank rozhodně neocitly pouze Určice. „Přišli jsme kvůli tomu
o veškeré úspory ve výši 1,7 milionu korun, naše další hospodaření
to ovšem neohrozí,“ potvrdil Večerníku starosta Víceměřic Eduard
Novotný s tím, že obec má svůj
hlavní účet u České národní banky.
„Přesto to pro nás znamená velkou komplikaci. I my se zapojíme
do insolvenčního řízení a budeme
doufat, že se někdy v budoucnu podaří nějaké peníze vymoct,“ uzavřel
starosta obce.

2SUDYÉVLOQLFL
Hruška (mls) – Kompletní oprava silnice a vybudování obrubníků se chystá v Hrušce. Rekonstruovaný úsek končí na konci obce
ve směru na Tvorovice. Silniční
obruby budou lemovány žulovými kostkami, jejich financování
bude v režii obce. Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.

Cesta nebude uzavøena
Malé Hradisko (mls) – Návrh na
uzavření jedné z užších místních
komunikací v Malém Hradisku
pro nákladní auta a komunální
techniku neprošel. Přišla s ním
jedna z obyvatelek obce, Dopravní inspektorát PČR jej však shledal neopodstatněným.

Dobrochov se utká o titul evropského kvetoucího sídla
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Dobrovolní hasiči z Bílovic se už v regionu
stali fenoménem. Nejenže se jim dlouhodobě daří v požárním sportu, jejich akce
přitahují pozornost čím dál většího množství lidí. Na „jejich“ Pivní slavnosti míří
začátkem září pravidelně zhruba tisícovka
lidí, skutečně kultovní se pak stala jejich
předvánoční Čertovská jízda plná ohňů
i pekelných stvoření schopných umravnit
i ty největší zlobivce.

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Právě hasiči uplynulou sobotu v místní
hospodě u Hochvaldů uspořádali Bílovický košt, na němž se sešlo celkem 50 vzorků
pěstitelů z Bílovic a nedalekého okolí. „Báli
jsme se, že po dvouroční covidové pauze
nebude snadné na naši dlouholetou tradici
navázat. Ale naštěstí jsme se obávali zbytečně. Sice jsme tu už měli i více vzorků, ale
jejich letošní počet nás určitě nezklamal,“
zhodnotil exkluzivně pro Večerník starosta pořádajícího SDH Bílovice Miroslav
Říčař, který sám do soutěže vyslal svoji
pálenku ze švestek a hrušek vypěstovaných
ve vlastním sadu. „Pro dobrou slivovici je
nezbytné kvalitní ovoce. A to se loni určitě
urodilo, myslím, že si nikdo nemohl stěžovat. Jedinou výjimkou byly třešně, které

BÍLOVICE Bílovice – slivovice! To se přece krásně rýmuje! Sehnat
tu dobrou, lepší a ve finále i nejlepší slivovici bylo možné uplynulou sobotu 12. března v Hospodě u Hochvaldů v Bílovicích. Po
dvouleté pauze se tu opět konal oblíbený Bílovický košt, na němž
se sešlo přesně 50 vzorků domácích pálenek. Každý, kdo si sem
přišel popít a popovídat s kamarády i sousedy, pak mohl potvrdit, že pokud vypijete půl deci slivovice, tak je to nejen zdravé, ale
i málo. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
vatel autoškoly v Prostějově. Právě jemu se
v minulosti v soutěži podařilo opakovaně
zvítězit, jinak se však vítězové dosti střídali.
Tentokrát zvítězil Martin Fajstl ze Ptení se
svojí slivovicí, druhé místo bral Ivo Bartošek z Bílovic s meruňkovicí a na třetím místě skončil rovněž místní Jan Krupa, který
pálil z višní.
Pro aktivní hasiče z Bílovic tímto ovšem
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se na čtyřstupňové škále, jednička znamenala nejlepší, čtyřka nejméně dobrá. „Některé hlasovací lístky jsem ovšem musela
vrátit. Hodnocení typu fuj, fuj či mňam,
mňam prostě nebylo možné uznat,“ prozradila usměvavá Iveta Říčařová, jež měla
zpracování výsledků na starost.
V Bílovicích funguje pálenice, kterou provozuje Jan Valenta známý i coby provozo3x foto: Martin Zaoral

jejich společenský rok zdaleka nekončí.
Už poslední dubnový den budou dohlížet na pálení čarodějnic, v létě pak během
jediného dne uspořádají hned dvě soutěže
v normálním a posléze i nočním požárním
sportu. Událostí roku pro ně však budou
již zmiňované Pivní slavnosti, které jsou
i tentokrát naplánované na první zářijový
víkend.
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Martin ZAORAL

Čtyřiašedesátiletý Lubomír Kratochvil
měl trvalé bydliště na prostějovské radnici a v Plumlově žil jako bezdomovec.
Řadu let patřil k partě, která se s flaškou
v ruce scházela na lavičkách „u lva“ přímo v centru Plumlova. V poslední době
se přitom plumlovská radnice snaží
bezdomovce zapojit do prací v kempu
Žralok, vedení města rovněž zařídilo,
aby své alkoholové „dýchánky“, jimiž
2QF XNKXGO CNMQJQNW \VTCVKNC åGPC XN¾FW PCF ąÊ\GPÊO C U QUQDPÊO XQ\KFNGO /C\FC obtěžovali nejen místní, přesunuli do
JCXCTQXCNCW6XQTQXKE
(QVQ2QNKEKGè4 dvora domu, kde mají zázemí zdejší
čisté svědomí. „Hlídka u řidičky pro- před necelými dvěma hodinami poži- technické služby.
vedla dechovou zkoušku a hned bylo la dvě deci sektu. Ve věci byly zahájeny
zřejmé, co přispělo k nehodě. Po na- úkony trestního řízení pro podezření
měřených hodnotách 1,05 a 0,99 pro- z trestného činu ohrožení pod vlivem Kratochvil byl duší svobodomyslný rocmile se žena podrobila odběru bioma- návykové látky,“ doplnila mluvčí kraj- ker, zároveň to nikdy nebyl žádný velký
teriálu v nemocnici. Hlídce uvedla, že ské policie.
(mik) pracant, dlouhou řadu let žil spíše z milos-
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ti druhých. Zásadním problémem u něj
byla nezvladatelná závislost na alkoholu,
s níž nebyl ochotný ani schopný nic dělat,
a která se mu stala osudnou.
„S Lubošem jsem se seznámil ještě před
revolucí, kdy jsme oba pracovali ve vojenské fabrice na letišti ve Stichovicích.
Jak jsem před deseti lety začal dělat kastelána na zámku v Plumlově, tak už žil
jako bezdomovec a šlo to s ním stále více
z kopce. Několik let přespával pod okny
mé kanceláře, nikomu tam nepřekážel
a zároveň jsem ho mohl trochu usměrňovat,“ prozradil Večerníku kastelán zámku
Pavel Zástěra, jenž se po jeho zmizení
o jeho osud aktivně zajímal. „Jeden z těch
jeho kumpánů mi řekl, že se s nimi v pátek
přišel rozloučit a od té doby o něm nikdo
nic neví. On občas na zimu zmizel, někdy
i skončil v blázinci, tak tomu nikdo nepřikládal větší váhu. V tomto případě však
bylo zvláštní, že spacák i všechny jeho věci
zůstaly v tom jeho brlohu. Trvalo to asi
týden, než bylo jeho tělo objeveno zhruba třicet metrů od místa, kde přespával,“
nastínil okolnosti celého příběhu Zástěra.
Tělo Lubomíra Kratochvila bylo nalezeno přesně 16. září, přivolaný lékař
na místě mohl konstatovat pouze smrt.
Ostatky již byly ve značném stádiu rozkladu, zdravotník dokonce odhadl, že
ke smrti mohlo dojít už někdy začátkem
měsíce.
Soud nyní pátrá po datu jeho úmrtí. „Vyzýváme každého, kdo zná okolnosti,
z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého,
nebo by k takovému zjištění mohly vést,
aby do 24. března podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově,“ vzkazuje
soudkyně Šárka Dušková.
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TVOROVICE Napadlo by vás dát
si šampaňské a pak sednout do auta
a vydat se na cestu? Přesně takto se
zachovala čtyřicetiletá žena, která
v neděli 6. března vpodvečer havarovala u Tvorovic. Omámená alkoholem dostala smyk, vyjela ze silnice a narazila do vysokého břehu.
„Nedobře skončila podvečerní jízda
autem pro čtyřicetiletou řidičku, která
sedla do vozidla značky Mazda pod
vlivem alkoholu. Při jízdě od Tvorovic směrem na obec Hruška jízdu
nezvládla a dostala smyk, po kterém
vyjela vpravo mimo komunikaci a narazila do břehu, kde zůstalo auto stát,“
popsala karambol Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Jak se posléze ukázalo, žena neměla

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Martin Zaoral
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které nahradí nové kusy s plnohodnotnou životností na další desítky let.
Provoz dálnice zůstane celou dobu
opravy v jednom pruhu pro každý
směr bez objízdných tras, což nelze
konstatovat o uzavřených sjezdech
a výjezdech exitu 16,“ informoval Miroslav Mazal, mluvčí Ředitelství silnic
a dálnic Olomouckého kraje.
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tem, kterou dočasně nahradí zastávka
u motorestu.
Pondělí čtrnáctého března je dnem
začátku plánované opravy dálnice
D46. Od brzkých ranních hodin plánujeme zahájit výměnu závěrů mostu
na exitu 16 Vranovice-Kelčice. Předmětem zhruba tříměsíčních prací je
dále odbourání stávajících závěrů,

y provádění stavebních prací na levém mostě
y uzavřen levý pás dálnice (směr Praha) v km 16,2 – 15,2
včetně nájezdové a výjezdové větve exitu 16 vlevo
(směr Praha).
y provoz bude veden v obousměrném režimu pruhů 0/1+1
a po objízdné trase nahrazující uzavření nájezdové
a výjezdové větve (jako objížďka sjezdu a nájezdu
poslouží„stará“ souběžná silnice III/0462
a EXIT 12 Brodek u Prostějova.

y zpětná montáž svodidel přejezdů středového pásu
a demontáž dopravně inženýrského opatření
y provoz po dálnici D46 bude veden v obousměrném
režimu pruhů 1/1.

Etapa 3: 1. 6. a 2. 6. 2022

y provádění stavebních prací na pravém mostě
y uzavření pravého pásu dálnice (směr Olomouc)
v km 15,2 – 16,2 včetně výjezdové větve exitu 16
vpravo (směr Olomouc).
y provoz bude veden v obousměrném režimu pruhů
1+1/0 a po objízdné trase nahrazující uzavřený
výjezd z dálnice (jako objížďka neprůjezdného
výjezdu poslouží dřívější odbočení na exitu
Brodek u Prostějova, dále značená trasa povede
po „staré“ souběžné silnici III/0462.

y demontáž svodidel pro přejezdy středových pásů
a montáž dopravně inženýrského opatření
(značení, svodidla atd.).
y provoz po dálnici D46 bude veden v obousměrném
režimu pruhů 1/1.

Etapa 1: 15. 3. až 17. 4. 2022

Etapa 2: 17. 4. až 1. 6. 2022

Etapa 0: 14. 3. a 15. 3. 2022

,CMDWFGRTQDÊJCVé¾UVGéP¾W\CXÊTMC&"

Ode dnešního dne platí v obci Vranovice-Kelčice uzavírka levého nájezdového a výjezdového exitu 16 směrem
od Prostějova v důsledku stavebních
prací na mostě. První etapa bude trvat
do 17. dubna. Následně bude uzavřena pravá strana výjezdová větev
exitu 16. V rámci první etapy nebude
obsluhována ani zastávka pod mos-

Michal KADLEC
Jan FREHAR

PROSTĚJOV Dlouho avizovaná
další část rekonstrukce dálnice D46
je tady. Už dnes, tj. v pondělí 14.
března, v časných ranních hodinách
začne opravou mostu u exitu na Vranovice-Kelčice. Tříměsíční práce
budou samozřejmě souviset s uzavírkami dálnice a je více než pravděpodobné, že tato skutečnost ovlivní
dopravu i v samém Prostějově.

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

nyní za 1.300 Kč 1500 Kč
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NEZAMYSLICE Míša Slouková
alias „Míja“ je známá svými nápaditými představeními pro tu nejmenší drobotinu a u dětí jsou její
písničky z vlastní tvorby velice oblíbené. „Míja“ dokáže dětské diváky
na koncertech i parádně roztančit.
Už v roce 2018 ve velkém rozhovoru
pro Večerník Míša Slouková vyjádřila své přání a zároveň cíl vydat vlastní
„cédéčko“. A za pár dní k tomu skutečně
dojde! „Vloni na podzim se mi podařilo nahrát vlastní CD s písničkami pro
děti, které budu na koncertě v Nezamyslicích křtít. Věřím, že se dětem mé vystoupení bude líbit a také písničky z nového alba, které zde představím,“ sdělila
Večerníku „Míja“ Míša Slouková.
Zbývá tedy připomenout to nejdůležitější. Koncert Míši Sloukové a sou-

důležitá investice poté, co se podařilo
opravit silnici v polovině obce,“ konstatoval starosta Bílovic-Lutotína Miroslav Hochvald. „Chceme mít práce
hotové do prázdnin, proto jsme se rozhodli začít už teď,“ doplnil starosta pro
Večerník. Na tuto stavbu přitom hned
naváže další. A opět se týká autobusové
zastávky, kterou využívají lidé přijíždějící z Konice i z Prostějova. „Do konce
března bychom chtěli mít zastávku taky
osvětlenou,“ doplnil Hochvald. (sob)

PROSTĚJOV Další peníze z městské pokladny půjdou tradičně jako
každý rok na podporu kvalitnější
vody v plumlovské přehradě. Na
nákup a použití síranu železitého
do srážecích stanic vodního díla
město posílá dotaci ve výši 50 000
korun.
„Jedná se o aplikaci síranu železitého, kterým dochází k vysrážení fosforu a tím k eliminaci přísunu živin
způsobujících nárůst sinic. Celkové
náklady na provoz srážecích stanic

činí asi čtyři sta tisíc korun ročně,
z toho přes sto čtyři tisíce hradí
Povodí Moravy z vlastních zdrojů.
Dofinancování je následně řešeno
dotacemi získanými od Olomouckého kraje, měst a obcí, tedy přispěje i město Prostějov. Tato opatření
pomohou k vylepšení koupací kvality vody v letním období,“ nastínila
neuvolněná náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová,
která je zodpovědná za oblast životního prostředí.
(mik)
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BÍLOVICE-LUTOTÍN Hned několik investic aktuálně řeší Bílovice-Lutotín. Zejména jedna pak potěší velkou většinu obyvatel obce.
Přes celou by se totiž měl táhnout
nový chodník, který uleví chodcům – ať jdou do obchodu, nebo
na autobus.
„Chystáme se vybudovat chodník k zastávce na silnici na Hluchov a Kostelec na Hané. Vesnice bude rozkopaná
zhruba na tři měsíce. Je to pro nás velice

investici

chodníkovou

chystají velkou

V Bílovicích

časně křest jejího vlastního CD se
uskuteční v neděli 27. března v 15.00
ve Sportovně relaxačním centru v Nezamyslicích. „Mými hosty budou Jirka
Hadaš a Maxipes Fík,“ dodává s úsměvem Míša Slouková.
Vstupné na koncert činí 80 korun
a děti do jednoho roku věku mají
vstup zdarma.
(mik)

Foto: internet

své nové „cédéčko“

pro děti pokřtí

„Míja“ při koncertu

HJNOIÁ>CUµQîMĄP3M<IJQD>(@GàD>
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rychle pohnily,“ ohlédl se Říčař.
V nabídce Bílovického koštu tentokrát
jednoznačně dominovaly pálenky ze
švestek, jichž se sešlo hned dvacet. Dále
bylo možné ochutnat šnaps z meruněk,
třešní, višní, jablek, hrušek, mirabelek, rynglí či jeden švestko-rynglový mix. Jednotlivé kořalky byly rozděleny do několika skupin, z nichž postupovaly vždy dvě z nich.
Ty se pak mezi sebou utkaly ve velkém
finále. Do hodnocení anonymních vzorků
se mohl zapojit každý, kdo přišel. Bodovalo

Na akci se sešlo celkem 50 vzorků
domácích pálenek, pohár putoval do Ptení

„OHNIVOU VODU“

WWW.VECERNIKPV.CZ

aneb jsme s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
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Stavitelství bývá převážně zálibou
a pracovní náplní mužů a ženy
k němu nemají až takový vztah.
Ale najdou se i výjimky, nicméně
nemělo by to být ve střetu se zákonem. Ve čtvrtek 10. března vpodvečer se vypravila na lup stavebního materiálu žena ve středních
letech v Němčicích nad Hanou.
Měla ale smůlu, protože ji při „práci“ přistihl starosta města a o krádeži informoval policii. Žena stihla
odcizit 93 kusů cihel, které byly
uskladněny na volně přístupném
prostranství u místního hřbitova.
Obci by krádeží způsobila škodu
za necelé 4 000 korun. Všechen odcizený materiál podezřelá vrátila
zpátky. Krádež policisté šetří jako
přestupek proti majetku a o sankci
za uvedené jednání bude rozhodovat příslušný správní orgán.

Zlodějku chytil starosta

.521,.$

14. března 2022

zprávy z regionu
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Ředitelka ZŠ Dr. Horáka v Prostějově Petra Rubáčová popsala
složitou dobu během pandemie i jak učitelé hovoří se žáky o válce

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Michal
KADLEC
yy Celé školství má za sebou
složité dva roky, kdy se muselo
potýkat a řešit problémy s epidemií covid-19. Jak v této složité
době obstála škola, v jejímž čele
stojíte?
„Je velice těžké hodnotit sám sebe,
ale podle reakcí většiny rodičů soudím, že naše škola obstála v této
složité situaci velmi dobře. V závěru distanční výuky nás hodnotila
i Česká školní inspekce, která konstatovala, že naše distanční výuka
probíhala na velmi dobré úrovni
a že se řadíme k těm školám, kde
se distanční výuka podařila zajistit

ve výborné kvalitě. Samozřejmě že
nešlo vyhovět všem požadavkům
rodičů, ale snažili jsme se vyučovat
tak, jak nejlépe jsme mohli.“
yy Které okamžiky během pandemie byly pro školu nejsložitější?
„Na tuto situaci rozhodně nebyla
připravena žádná škola. K nejsložitějším okamžikům patřily určitě začátky, které byly doslova pionýrské.
Museli jsme se rychle zorientovat
v nové situaci. Především jsme museli sjednotit různá zařízení, zajistit
konečnou jednotnou výukovou
platformu, učitelé se museli v této
platformě naučit pracovat a zároveň
v ní naučit pracovat žáky a někdy
i rodiče a prarodiče, protože i ti byli
účastníci vyučování na dálku.“
yy Přinesla vaší škole pandemie
covid-19 nějaká pozitiva?
„Zpětně mohu konstatovat, že ano.
Díky zmíněné distanční výuce došlo k velikému posunu pedagogů,
ale i žáků v práci s informačními
technologiemi. Určitě se v dobrém
slova smyslu posunulo i sdílení dobré praxe mezi učiteli, prohloubily se
kolegiální vztahy v tom nejlepším
smyslu slova. Ale musím přiznat,
že pandemie přinesla také negativa.
Slabší žáci distanční výuku zvládali
s obtížemi. Proto se jim nyní učitelé
věnují v rámci doučování.“
yy Aktuálně se celý svět zajímá
o dění na Ukrajině. Jak vaši žáci
vnímají válku v této zemi? Hovoří s nimi učitelé o tom, co se nyní
odehrává ve světě?
„Před každodenní realitou oči zavírat nemůžeme. Naši žáci jsou zvyklí
komunikovat o různých tématech
a ani tématu Ukrajina se nevyhýbáme. Snažíme se o nezaujatý přístup.
Samozřejmě každý jistě pomáhá
v rámci svých možností. I k nám chodí ukrajinští žáci a osud jejich rodin
nám není lhostejný. Chtěla bych moc
poděkovat všem, kteří se rozhodli pomoct jakýmkoliv způsobem.“

vizitka
PETRA RUBÁČOVÁ
✓
✓

narodila se 26. prosince 1971 v Prostějově
v roce 1995 ukončila úspěšně studium
na Slezské univerzitě v Opavě, učitelství pro
3. stupeň na filozoficko-přírodovědecké
fakultě s aprobací na český jazyk a dějepis
✓ v roce 2016 absolvovala studium Univerzity
Palackého v Olomouci na Filozofické
fakultě, obor školský management
✓ v letech 1996 až 1998 působila jako učitelka na Základní škole
a mateřské škole Mostkovice a v letech 2000 až 2010 učila na dnešní
Střední škole designu a módy v Prostějově
✓ do roku 2014 byla ředitelkou Základní školy a mateřské školy Myslejovice
✓ od roku 2014 až do současnosti pracuje jako ředitelka
Základní školy Dr. Horáka Prostějov
✓ je rozvedená, má dvě děti
✓ mezi její koníčky patří příroda, turistika, lyžování, cestování, historie,
literatura a také její zaměstnání
✓ jejím životním krédem je – Dum spiro spero
(Dokud dýchám, doufám. pozn. red.)
zajímavost: zajímá se o československou a českou notafilii,
což je sběratelství starých bankovek

yy V posledních dvou letech proběhla na vámi řízené škole řada
rekonstrukcí, a to včetně bazénu.
Mohla byste tyto rekonstrukce
blíže specifikovat?
„Průběžně se snažíme školu modernizovat. Vznikly zde kromě bazénu
moderní odborné učebny, například
učebny chemie, fyziky, informatiky,
žákovské kuchyňky, nová čítárna pro
žáky a tak dále. Chtěli bychom a snažíme se, aby škola svým vybavením
byla školou jedenadvacátého století.
V tomto směru nás velmi podporuje
náš zřizovatel statutární město Prostějov, který poskytuje finanční prostředky nad rámec našeho rozpočtu.
Za to mu patří obrovský dík.“

yy Vloni jste se pochlubili novou venkovní učebnou. Je i nadále součástí školní výuky a jste
s ní spokojena?
„Jsem velmi ráda, že mohlo dojít
ke zřízení venkovní učebny díky
našemu zřizovateli statutárnímu
městu Prostějov a Státnímu fondu
životního prostředí. Původní rozpočet byl podhodnocen, a proto
zřizovatel musel doplatit větší finanční částku. Vznikla tak přírodní
venkovní učebna, která je plně využívána během celého roku k vyučování i k různým mimoškolním
aktivitám nejen pro naše žáky, ale
i pro děti z mateřské školy v Rumunské ulici.“

Velkým benefitem u malých hokejistů je to,
že po vyučování na ně čeká autobus
s trenérem, který si žáky odveze do zázemí
hokejové haly na trénink. Plavcům je zase
navýšena jedna hodina tělesné výchovy
o plavání s trenérem oddílu…
yy Školní bazén je už v plné permanenci nebo zbývají ještě nějaké úseky rekonstrukčních prací?
„Rekonstrukce bazénu byla dokončena právě v době, kdy začala
pandemie. Vzhledem k tomu, že byl
zákaz plavecké výuky, nebylo možné dílčí nedostatky odhalit ihned.
Bazén plně funguje od září 2021
a případné provozní závady řešíme
průběžně. Myslím si, že se ale celková rekonstrukce bazénu povedla.“
yy Na vaší škole máte i sportovní
třídy, zejména plavce a malé hokejisty. Budete v projektech a spolupráci s mládežnickým hokejovým
klubem Sk 1913 pokračovat?
„Vaši otázku bych doplnila. Kromě
malých hokejistů a plavců podporujeme také nadané žáky. Spolupracujeme s hokejovým klubem, s plaveckým oddílem i se spolkem Svět
vzdělání. Všechny tyto spolupráce
se nám osvědčily a rozhodně v nich
hodláme pokračovat. Domnívám
se, že je velmi důležité podporovat
žáky v jakémkoliv směru.“
yy Jak se vůbec daří skloubit
podporu sportu se vzděláním?
„Myslím, že daří. (úsměv) Na prvním stupni jsou třídy plavecké
a třídy s malými hokejisty, které
budou pokračovat i na druhém
stupni. Rozvrh hodin tvoříme ve
spolupráci s oddíly v souladu s jejich tréninkovými plány. Velkým
benefitem u malých hokejistů je
to, že po vyučování na ně čeká
autobus s trenérem, který si žáky
odveze do zázemí hokejové haly
na trénink. Plavcům je zase navýšena jedna hodina tělesné výchovy o plavání s trenérem oddílu.“

yy Jaká je spolupráce s rodiči
dětí, které k vám docházejí? Mají
rodiče nějakou organizaci, která
komunikuje s vedením školy?
„Rodiče jsou sdruženi v SRPŠ, předsedkyní je Mgr. Veronika Stražická.
Spolupráce s celým výborem je nadstandardní. Do naší školy chodí 600
žáků a není v našich silách vyhovět
všem požadavkům rodičů, i když se
o to samozřejmě snažíme.“
yy Ve čtvrtek 17. března má dojít
ke schůzce s rodiči hokejových
žáků. O čem s nimi budete jednat
a jaké výsledky z tohoto jednání
očekáváte?

„Jako každý rok před zápisem do
prvních tříd mají rodiče pochopitelně spoustu dotazů. Moji kolegové z prvního stupně navštěvují
vybrané mateřské školy, kde rodičům budoucích školáků odpovídají na vše, co je zajímá. Stejné
je to i s rodiči malých hokejistů.
Kromě informací na internetových stránkách a Facebooku školy
jsme otevření i osobním schůzkám
s rodiči, kde zodpovíme vše, co se
zápisu i naší školy týká. Rodiče
chtějí hlavně vědět, jak funguje
spolupráce s hokejovým klubem
v praxi, jaké jsou úpravy ve vzdě-
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lávání malých sportovců a co škola nabízí. Letos se tedy potkáme
opravdu tento čtvrtek od sedmnácti hodin v restauraci U Hudečků vedle zimního stadionu.“
yy Mohou si rodiče vašich budoucích žáků prohlédnout také
samotnou školu?
„Využila bych této příležitosti a pozvala bych rodiče i děti na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve
středu 16. března od 8.00 do 12.00
hodin. Dopolední hodiny jsou vybrány z toho důvodu, aby mohli
návštěvníci nahlédnout i do vyučování.“

22031010367

PROSTĚJOV Základní škola
Dr. Horáka patří k největším
školským zařízením v Prostějově. Aktuálně tento ústav navštěvuje téměř šest stovek žáků
prvního a druhého stupně.
Stejně jako jiné školy tak i tady
přečkali učitelé i děti dva roky
trvající složitou dobu pandemie
covid-19, během které se museli
všichni naučit zcela novým a dosud nepoznaným věcem. Navíc
zde probíhaly nákladné rekonstrukce vnitřních i venkovních
prostor, novotou se skví rovněž
školní bazén. Na základní škole
pak působí hokejové i plavecké
třídy, vedení i celý pedagogický
sbor významně podporují nadané děti. O tom všem, ale také
o současném dění na Ukrajině
a jak školní děti vnímají válku
v této zemi, si Večerník během
uplynulého týdne povídal s ředitelkou školy Petrou Rubáčovou (na snímku).

22030710348
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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: 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: Plumlov
Dne: 28. 3. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
areál autokempu „Žralok“.
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: 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: Prostějov, Kralický Háj
Dne: 8. 4. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
Kralického Háje - od ul. Rovná
(mimo FVE) po RD s č. 98 a 129
za ČOV (mimo ČOV), vč. fy.
T-Mobile, Duno, spol. s. r. o.
Obec: Ondratice
Dne: 30. 3. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Ondratice.
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: Seloutky
Dne: 6. 4. 2022 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: chatová
lokalita Seloutky - Loupežník (č.
p. 235, p. č. 9913-9921)
Obec: Seloutky
Dne: 6. 4. 2022 od 09:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: Seloutky chaty par. č. K/723, K/766/2.
Obec: Mořice
Dne: 8. 4. 2022 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Mořice (mimo čerpací stanice
u dálnice).
Obec: Mořice
Dne: 8. 4. 2022 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: areál
čerpací stanice Mořice u dálnice.

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: Prostějov, Domamyslice
Dne: 28. 3. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část ulice Domamyslická oboustranně od č. 100 a č. 59 (fa.
Kentaur) po konec obce směr
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: 29. 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: Čechovice
Dne: 30. 3. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
vypnutá 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 směr 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 směr 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 9:30 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: 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: Mostkovice
Dne: 6. 4. 2022 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: levá
strana ul. Prostějovská od kostela
(včetně) po č. 77, celé ul. Úzká,
Za Školou, K Lávce, část ul. Gen.
Kraváka s č. 2, 4, 6 a č. 18-32.

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 směr
„Osina“ po č. 251.
Obec: Olšany u Prostějova
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, 439-68, 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 směr 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.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 4. 4. 2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín.
Jednostranně ulice Horní brána
od č. 271 po č. 420. Oboustranně
ul. Zahradní od ul. Šafaříkova
po č. p. 133 a 471. Jednostranně
Komenského nám. od č. p. 64
po 59, vč. č. p. 168 (ZUŠ). Ulice
Masarykova od č. 139 a 308 po
konec obce s čísly 419, 501 a 215.
Ulice Nad Cukrovarem, Nádražní
(vč. nádraží), areál HZS č. 597.
FVE Kokusai, Němčice nad
Hanou.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 4. 4. 2022 od 12:00 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Novosady, Mlýnská, Hřbitovní.
Celé ulice: Příkopy (mimo č.
620), Žabák, Sadová, Sokolská,
J. Fučíka, Čsl. armády, Trávnická
od č. 451 a 506 po č. 190. Areál
regulační stanice GasNet, Stylbau,
areál bývalého cukrovaru.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 8. 4. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: č. 5, 71,
72, kostel, oboustranně od č. 113
a 11 po konec obce směr Němčice
ohraničený čísly: 138, 139, 157,
40 a 53. Část obce oboustranně
podél silnice směr Mořice od č. 163
a 177 po č. 10 a 6 včetně ulice za
hřbitovem. Dále novostavby č. 172,
164, 158, 168, 166, 149, 165, 178.
Obec: Skalka
Dne: 6. 4. 2022 od 7:30 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
Skalka - jednostranně od č. 26
po č. 75 a č. 81. Dále od č. 71
po č. 118 vč. 101, 106, 110, 114.
Oboustranně ulice od č. 37 a 44
po konec obce směr hřbitov.
Odběratelské TS: FVE Čehovice
1. Buzzing (č.701376), FVE
Čehovice 2. Buzzing (č. 701377).
Obec: Křenůvky
Dne: 8. 4. 2022 od 8:00 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Křenůvky.
EG.D, a.s.

Konstelace hvězd Prostějova
Snaha vydělat si co nejvíce peněz uvrtá mnohé Prostějovany do časové pasti. Každý se
bude soustředit jen na práci a té obětuje většinu svého času. Logicky tak vzniknou problémy v rodině, která se tento týden jen málokdy sejde pohromadě.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Nevrhejte se do všeho po hlavě,
nechte si vždy delší časový úsek
na rozmyšlenou. Vaše zbrklost je
pověstná, ovšem v těchto dnech
se vyhýbejte unáhleným rozhodnutím. Vyplatí se to.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Pokračují významné změny ve
vašem životě a během následujících dní dosáhnete dalších dílčích
výsledků, které vás velmi potěší.
Až na jednu výjimku, kterou bude
nepříjemné jednání na úřadě.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nebojte se přijmout osobní
odpovědnost a při rozhodování
v důležitých záležitostech se neschovávejte za druhé. Alibismus ostatně
není to, co potřebujete a čím byste se
měli nyní prezentovat.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Dávejte si pozor na sladké, pojídáte
ho až příliš. Dieta vám v žádném
případě neuškodí, obzvláště ve chvíli, kdy se po dlouhé době rozhodnete sportovat. Každopádně byste
měli zvýšit svoji fyzickou kondici.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Zábava s vámi tento týden rozhodně
nebude. Vaši tvář ještě více zakaboní
finanční neúspěchy a budete řešit
přibývající problémy s insolvencí.
Špatná nálada se projeví i v práci, kde
nemáte na růžích ustláno.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
V hlavě máte sice poměrně hodně
plánů, ale ani jeden nedotáhnete
do konce. Navíc některé se vám ani
nebude chtít realizovat, protože se
vám zdají neuskutečnitelné. V mysli
tedy budete mít pořádný zmatek.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Hodně vás bude zajímat možnost
vydat se na delší výlet, ovšem zatím nemáte kamaráda či kamarádku, se kterou byste vše podnikli.
Zkuste se zeptat kolegů v práci, zda
by s vámi nevyrazili do přírody.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Už delší čas jste sami a na nového
partnera nemáte náladu. A přiznejte
si, že ani příležitost s někým se
seznámit. Pokud ovšem budete
celý den myslet jen na práci a návrat
domů, zůstanete sami delší dobu.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Ve společnosti budete středem pozornosti. Jste zábavní a nevadí vám,
když si z vás někdo dělá legraci. Na
druhé straně byste neměli tolik
odhalovat své soukromí, někdo by
toho mohl lehce zneužít.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Měli byste se v nejbližších dnech
zaměřit na domácnost, kterou hodně
zanedbáváte. Kdy jste naposledy
něco koupili vhodného k vybavení
bytu? Investujte do této záležitosti,
budete mít z toho i radost.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Pokud se vám po někom stýská,
vůbec se jej nebojte kontaktovat.
Podle všeho byste mohli prožít
ještě spoustu pohodových chvilek. V závěru týdne vás čeká
návštěva, kterou jste si nepřáli.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Hodně se věnujte rodině, nyní
ale dostanete chuť si zaflirtovat
s někým, koho znáte jen letmo.
Zapalují se vám lýtka a tak se od
vás dá očekávat i nevěra. Chudák
váš partner, který vám tolik věří.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ą(5679e7Ĕ6729,1<9$.829$1e
Gnocchi
500 g
Tagliatele
500 g
Špagety
500 g
Ravioly
250 g
Tortelloni sýr
250 g
Tortelloni špenát
250 g

29,90

24,90

17,90

29,90
(600 g)

21,90

27,90

49,90

-

46,90

26,90
(250 g)

56,90
(250 g)

41,90

39,90

-

-

-

-

-

49,90

-

-

54,90

-

47,90

46,90

39,90

49,90

39,90
(400 g)

44,90
(300 g)

-

46,90

39,90

74,90

23,90
(400 g)

44,90
(300 g)

-

Naše
4'57/¦

Asi neexistuje domácnost, ve které by se nejedly těstoviny. Široká škála tvarů
a chutí umožňuje vytvořit různorodé pokrmy a skýtá možnost ke kulinářským
experimentům. Produkt, který je klasikou italské kuchyně, tak tvoří základ nejen chutného, ale i k přípravě snadného pokrmu. Lasagne, špagety a ravioli chutnají prostě všem, domácí verze je navíc mnohem chutnější. Vakuovací systém
vám navíc umožní uchovat potraviny déle čerstvé, když slouží jako doplňková
metoda konzervace potravin. Vakuování totiž odstraní vzduch z atmosféry
okolo potravin, díky čemuž se prodlouží jejich trvanlivost. Kromě toho lépe zachová jejich chuť a živiny. A vy tak nemusíte plýtvat. Je tudíž tuze dobré vědět,
že nejlevnější Gnocchi nabízí Billa, pro Tagliatele a Ravioly se vyplatí navštívit
Penny market, klasické špagety jsme objevili pouze v Albertu, Tortelloni se sýrem
Přejeme dobrou chuť!
či špenátem mají nejlevnější v Kauflandu.
Průzkum byl proveden ve středu 9. března 2022.

REALITY
Nabídněte RD se zahradou. Ke koupi Nabízím pohostinství po celkové
– do 30 km. Zn. STĚHOVÁNÍ. rekonstrukci k pronájmu - 8 km od
Prostějova. Tel.: 721 818 365
Tel.: 605 011 594
Koupíme starší nemovitost na cha- Pronajmu v Prostějově byt 1+1.
Tel.: 704 416 641
lupu. Tel.: 737 827 329
Sháním pronájem 1+1 nebo 2+1. Prodám zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena 800 000 Kč.
Tel.: 604 635 465
Tel.: 737 874 885
Dobrý den, hledám k pronájmu cihlový byt či rodinný dům se zahrádkou. Pronajmu byt 2+1, ul. Šlikova, Pv
Prostějov a blízké okolí 2+1, 1. patro (65m2). Nájem 8.000 Kč +ink.
za 15 000 Kč, kde v ceně je zahrnuté Tel.: 604 820 358
i inkaso. Mám tělesný handicap,
potřebuji proto vanu a také sklep. Hledám chatu/chalupu i mimo
Tel.: 734 273 355; luci737@seznam.cz. okres. Tel.: 732 116 877

21081211002

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:

den?
¿š

Oznámení
o přerušení
dodávky elektrické energie

bude v
ký

22031120377
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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.

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

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

Dne 13. března 2022
uplynul 3. smutný rok
od úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Josefa FRANCE
z Hrochova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dnes, tj. 14. března 2022,
vzpomínáme 7. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina DOČKALOVÁ
z Kostelce na Hané.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel
a synové s rodinami.
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Maminka naše milovaná,
tolik lásky nám dala,
vždy v jejím srdíčku
cestička byla malá,
kam veškerá trápení ukrývala.
Přesto však bývala lásky plná,
navzdory všemu, silná a obětavá.

Jak rádi bychom Ti pusu dali,
jak rádi bychom Ti
k narozeninám popřáli.
Teď můžeme pouze
kytičku na hrob dát,
svíčky zapálit a tiše
s bolestí vzpomínat.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

Dne 17. března 2022
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Květoslava PETRÁSKOVÁ
z Ohrozimi /
Olomouce – Chválkovic.
S láskou v srdci stále vzpomíná
dcera Vlasta s rodinou.

Dne 16. března 2022
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní Věry OTRUBOVÉ,
rozené Krchňákové,
z Němčic nad Hanou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
sourozenci s rodinami.

Dnes, tj. 14. března 2022,
si připomeneme 4. smutné
výročí úmrtí
pana Stanislava HORNY.
S láskou stále vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.

Očím ses ztratil,
ale v srdci zůstáváš navždy.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

PRODÁM
Prodám led.+mraz., mrazák = 130 cm,
v = 180 cm. Jako nové.
Tel.: 723 122 996

Dnes, tj. 14. března 2022,
si připomínáme
15. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Ladislav HRBÁČEK
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Jitka s rodinou.

21061620769

SLUŽBY

Dne 12. března 2022
jsme vzpomenuli 6. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír CETKOVSKÝ
z Bedihoště.
Vzpomeneme nedožité
80. narozeniny.
S láskou vzpomínají manželka
Božena, syn Aleš s rodinou,
syn Radim s rodinou
a dcera Markéta s rodinou.

Dne 10. března 2022
uplynulo 1. smutné
výročí od úmrtí
pana Miloslava NAVRÁTILA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manželka Naďa, dcera Marcela
a vnuci Adam a Radek,
vnučky Michala a Lucie.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 12. března 2022
uplynuly 4 roky,
kdy nás opustil
pan Jan MOHELNÍK.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Anna,
syn a dcery s rodinami.

Dne 23. února 2022
jsme si připomenuli 4. výročí úmrtí
pana Rudolfa TOMÁŠKA
z Vřesovic.
A dnes, tj. 14. března 2022,
by oslavil své 50. narozeniny .
Stále vzpomínají manželka
s dcerami a sestra
s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá…

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 20. března 2022
vzpomeneme 4. výročí od úmrtí
pana Ladislava SEDLÁČKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Sedláčkova
a Stanekova.

Dne 13. března 2022
uplynuly 3 roky ode dne,
kdy nás opustil
pan Milan NĚMEC.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
s rodinou.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

FINANCE
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I KV ÁM DOMŮ.

Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.

Kdo v srdci žije, neumírá…

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

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
Tel.: 603 218 330
podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358

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

Stěhování bez pomoci zákazníka a vyklízecí
služby - rychle, levně. Tel.: 604 389 367
Stříhaní psů PV, tel.: 606 166 853
DÁMSKÉ a PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
MENOZ PROSTĚJOV, nám. T. G.
Masaryka 5 - v uličce. Stříháme
objednané i neobjednané zákazníky.
Tel.: 776 091 590, 773 664 700
TEŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Dnes, tj. 14. března 2022,
by se dožil 100 let
pan Vlastimil TOMAN
z Ochozu.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 16. března 2022
by se dožila 95 let
paní Eliška KLÁSKOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery
Bohumila a Magda s rodinami
a syn Viktor s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
21102921407

Dnes, tj. 14. března 2022,
vzpomínáme 10. smutné
výročí od úmrtí
paní Aleny JENEŠOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami.

GRATULACE
Kdo v srdci žije, neumírá…

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Pavel Macek 1939
Kostelec na Hané
Petr Pospíšil 1952
Seloutky
Rudolf Tomášek 1944
Vřesovice
Ludmila Dostálová 1926
Krumsín
Petr Bílek 1948
Prostějov
Božena Vaňharová 1932
Prostějov
Jaroslav Lysoněk 1925
Prostějov
Antonín Bureš 1944
Bílovice
Jiří Kočí 1948
Kostelec na Hané
Vojtěch Žvátora 1956
Prostějov
Karel Šťastný 1957
Prostějov
Jiřina Kovaříková 1937
Ondratice
Zdeňka Konečná 1942
Prostějov
Zdeněk Majer 1934
Prostějov
Anna Přecechtělová 1936 Přemyslovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 14. března 2022
Jaroslav Limberk 1943 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jiří Vencovský 1930 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Bohumil Grydil 1945 Určice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Robert Jemelka 1978 Vrahovice 13.00 kostel Vrahovice
Úterý 15. března 2022
Ludmila Maráková 1951 Hrdibořice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 16. března 2022
Eliška Lepaříková 1941 Kelčice 14.00 kaple Kelčice
Pátek 18. března 2022
Anna Nečasová 1958 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Bohumil Nečas 1961 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Stanislav Odstrčil 1945
Božena Pryclová 1945

Prostějov

Lubomír Spurný 1933

Kostelec na Hané
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Dne 15. března 2022
oslaví s rodinou 92 roků
paní Anna TYLŠAROVÁ
ze Smržic.
Vše nejlepší k narozeninám
přejí dcera Ivana s manželem,
vnuk Jaroslav, vnuk Miroslav,
pravnuk Jaroslav
a pravnučka Zuzana.

Dnes, tj. 14. března 2022,
vzpomínáme 30. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav PROCHÁZKA
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Marie
a syn Miroslav s rodinami.

Alena Lisová 1947
Jana Sussmann 1949
Mária Jarošová 1944
Vladimír Halík 1969

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Prostějov Středa 16. března 2022
Bedihošť Milada Čermáková 1935 Prostějov 11.30 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Kralice na Hané
Kralice na Hané Radomír Petr 1945
Kostelec na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 16. března 2022
Stanislava Vysloužilová 1951 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 18. března 2022
Jindřiška Neherová 1950 Určice 11. 00 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

PŘIVÝDĚLEK. Pokojská v penzionu
(brigáda/DPP/zkrácený úvazek),
denně 8.00 -11.00. Počet dnů v týdnu
dle dohody. Vhodné i pro důchodce,
studenty. Tel.: 777 005 488.

22030220325

21011520047

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (v Kè) Provoz

Kvalifikace

Firma

Pomocný kuchař/-ka
Truhlář/-ka pro výrobu nábytku
Svářeč/-ka kovů
Elektroúdržbář/-ka
Mechanici/zámečníci-provozní údržbáři
Účetní
Administrativní pracovník/-ce ve výrobě
Lékař/-ka

18 000
19 700
25 000
34 000
30 000-35 000
31 000
20 000-24 000
26 500

střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSV
vysokoškolské

AGEL Středomoravská nemocniční, Pv
Lachman Interier Design, Pv
Wisconsin Engineering CZ, Pv
Alper, Prostějov
Makovec, Držovice
Cukrovar Vrbátky
Sofa Dog Wear Production, Pv
Jesenická ortopedie, Prostějov

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

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.

nyní za
1.300 Kč 1500 Kč

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

22030920359
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UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 18. BØEZNA
V 10.00 HODIN

22030910358

22031110371

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Vývoj nezaměstnanosti

v kraji se vrací

Lidí bez práce je zase méně, nejlépe je na tom Prostějov

PROSTĚJOV V únoru poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na
14 906, naopak počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 9 336
a podíl nezaměstnaných osob setrval
na hodnotě 3,5 procenta. Po lednovém
mírném navýšení nezaměstnanosti se
tak nyní vše vrací zřejmě do starých kolejí. Uvidíme ovšem, co v následujících
měsících udělá s trhem práce možný
odliv ukrajinských dělníků.
K 28. únoru 2022 evidovala Krajská
pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci
celkem 14 906 uchazečů o zaměstnání.
„Jejich počet byl o 224 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je pak nižší
o 3 747 osob. Z tohoto počtu bylo 13 717
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve
věku od 15 do 64 let. Bylo to o 240 osob
méně než na konci předchozího měsíce
a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 110,“
informoval Jaroslav Mikšaník, hlavní
analytik trhu práce Úřadu práce Krajské
pobočky Olomouckého kraje.
V průběhu února bylo nově zaevidováno 1 772 osob, což je ve srovnání
s minulým měsícem o 1 101 méně
a v porovnání se stejným obdobím

předchozího roku dokonce o 213.
Z evidence odešlo celkem 1 996 uchazečů. „Bylo to o 129 méně než v předchozím měsíci a o 171 více než ve stejném
měsíci minulého roku. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo
1 353 uchazečů, což je o 40 méně než
v předchozím měsíci a o 66 méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Dále 284
uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, to je o 26
více než v předchozím měsíci a o jednoho více než ve stejném období minulého
roku, 643 uchazečů pak bylo vyřazeno
bez umístění,“ přidal Mikšaník tradičně
velice detailně popsané statistiky.
Vývoj nezaměstnanosti byl ve většině regionů Olomouckého kraje
podobný - všude mírně klesla. „Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil na
Šumpersku, to o 112 osob), přičemž
zde došlo i k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti, konkrétně o 3,7 procenta,“ uvedl hlavní analytik
trhu práce Úřadu práce Krajské pobočky Olomouckého kraje. Jedinou výjimkou byl region Jeseník, kde se počet
nezaměstnaných zvýšil, a to o 53 osob.
„V případě Jesenicka se jedná o vůbec nejvyšší nárůst nezaměstnanosti

ze všech regionů v České republice!“
Co se týká Prostějova, zdejší pobočka
Úřadu práce evidovala na konci února
1 832 uchazečů o práci, z toho 1 058
žen. „Je zde hlášeno 1 902 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných
činí 2,4 procenta, což je nejnižší hodnota v rámci celého Olomouckého kraje,“
uvedl Jaroslav Mikšaník.
Ze zajímavostí lze vypíchnout, že ke
konci února bylo evidováno na Krajské
pobočce v Olomouci 7 327 žen. „Jejich
podíl na celkovém počtu uchazečů činil
49 procent. V evidenci bylo dále 2 357
osob se zdravotním postižením, což
představovalo 16 procent z celkového
počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto
měsíce bylo evidováno také 679 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 30 a ve
srovnání se stejným měsícem minulého
roku byl nižší o 192 osob. Na celkové
nezaměstnanosti se podíleli pěti procenty. Podporu pobíralo 5 467 uchazečů
o zaměstnání, to je 37 procent všech
uchazečů vedených v evidenci,“ doplnil další statistická čísla hlavní analytik
trhu práce Úřadu práce Krajské pobočky
Olomouckého kraje.
(red)

vývoj podílu nezaměstnaných v olomouckém kraji v letech 2018 – 2022 v %
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Hybešova ulice
Jakub ZEMÁNEK, Bedihošť
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnaslužbyholičství.

Rovněž jedenácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 17. 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
Lukáš Zukal
Miroslav PROCHÁZKA, Plumlov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentstarožitnictví.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...ŠAMPIONŮ
Lenka TRNEČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na firemní služby.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 6, 8, 6
Marie DOKLÁDALOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝBALÍČEKvhodnotě400Kčodmarketingovéspolečnosti.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pizza, která bodne, dovosená až k vám.
Jitka BIBRLOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na prodej pizzy.

21122860007

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.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

SUDOKU

OSMISMĚRKA

AMUR, NERV, MAKARÓN, TRIODA, VOKÁL, ORÁLA, CHÁPAN,
VDECH, ROŠT, VRÁŽ, REVMA, PRŠÍ, VRAK, HRÁCH, ROSA,
EVKA, HNUS, ŠARKA, LINO, OKRUH, KRIL, ŠVAGR, NAHÁ, HÁVY,
VŠIVÁK, KROV, HAJITEL
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NEJEN PRODEJ... ODĚVŮ
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili nového člena Rady Olomouckého
kraje, který zároveň vykonává funkci starosty města
Konice…
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ZIMNÍ PUTOVÁNÍ Z ČELECHOVIC
DO ČELECHOVIC PŘES KOSÍŘ
KDY: SOBOTA 19. BØEZNA, 8:30-11:00 HODIN
KDE: SOKOLOVNA ÈELECHOVICE NA HANÉ
Oblíbené akce pořádané místním
Sokolem se nakonec přeci jen
v Čelechovicích na Hané dočkají.
Původní termín Zimního putování 22. ledna totiž zhatil koro–navirus, který se bohužel nevyhnul ani
organizátorům. Nyní už je však vše
připraveno a nadcházející sobotu
19. března by tak nemělo této tradiční akci v netradičním termínu
nic stát v cestě.
Start je pro účastníky naplánován
od místní sokolovny mezi 8.30

a 11.00 hodinou. A trasa vede klasicky na vrchol Kosíře a následně
zpátky do Čelechovic. „Zveme
všechny, kteří se budou chtít účastnit. Jedná se o přesunutý termín
klasického zimního putování. Letos tak bude Josefa a budeme tam
slavit svátek všech Josefů na Kosíři,“
uvedla jedna z organizátorů akce
a místostarostka obce Milada Dosedělová.
Trasu bude možné absolvovat pěšky, na kole i třeba koloběžce. V cíli

akce v regionu

bude na všechny čekat tradiční
odměna i možnost posezení. „Samozřejmě se pak na všechny budeme
opět těšit v Čelechovicích na Hané,
kde budou na všechny účastníky čekat krásné perníkové medaile, jak je
každým rokem zvykem, a diplom.
K tomu nebudou chybět i různé
dobroty na posezení v Hospodě
U Cukrovaru,“ láká účastníka Milada
Dosedělová.
Tak přijďte! Večerník u toho chybět
nebude.

PLESY
Sokolský ples
Ples opic
Školní ples
Obecní ples

Drahanská vrchovina v regionálním muzeu

Keltský telegraf v Malém Hradisku

TJ Sokol Stražisko
sokolovna Stražisko
Bar 12 opic
Národní dům Prostějov
ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky
sokolovna Dubany
Obec Kralice na Hané
sokolovna Kralice

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 14. března
17:30 AKUMULÁTOR 1
komedie ČR
20:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
česká komedie
úterý 15. března
15:00 SMRT NA NILU
drama USA
17:30 MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST
česká komedie
19:30 BATMAN
akční drama USA
středa 16. března
17:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
americké sci-fi
20:00 ŽAL ŽEN
dokument ČR
čtvrtek 17. března
17:30 NEJHORŠÍ ČLOVĚK
NA SVĚTĚ
komedie Norsko
20:00 AMBULANCE
americký thriller
pátek 18. března
15:30 PROMĚNA
animovaný film USA
17:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
19:30 BATMAN
sobota 19. března
15:00 TAJEMSTVÍ
STARÉ BAMBITKY 2
česká pohádka
17:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
19:00 MARTIN E. KYŠPERSKÝ:
koncert + projekce filmu Marťanské lodě
21:00 BATMAN
neděle 20. března
10:30 PROMĚNA
14:00 TAJEMSTVÍ
STARÉ BAMBITKY 2
16:00 IDENTITA ES
český dokument
17:45 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
20:00 UNCHARTED
akční film USA

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

pondělí 14. března
16:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
výroba ptáčků z papíru a přírodních
materiálů
středa 16. března
17:00 VALAŠSKO TADY JSEM DOMA
netradiční cestovatelská přednáška
světoběžníka Michala Štěpánka
(podkrovní sál)
čtvrtek 17. března
17:15 VIRTUÁLNÍ REALITA
15 minutový zážitek

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

úterý 15. března
19:00 3. ABONENTNÍ
KONCERT
nejlepší slovenský houslista Juraj
Čižmarovič hraje s komorním
orchestrem MFO
neděle 20. března
17:00 AŽ OPADÁ LISTÍ
Z DUBU
pohádka o neúspěšném sedlákovi, který
se upsal čertu
Režie: Hana Lužná
Hrají: Lukáš Kameníček, Václav Lužný,
Jana Novotná a další

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov

úterý 15. a středa 16 . března
9:00 HURÁ, JARO JE TADY!
zábavný pořad pro děti
do 31. března
ALINA YESSIMBEKOVA,
MONIKA POLJAKOVÁ
společná výstava dvou absolventek ateliéru Grafika Fakulty umění v Ostravě
JAKUB RUŽINSKÝ
malíř představuje svoje nejnovější
malby

Příjemný a hlavně zábavný program pro děti chystají na tuto neděli v Plumlově. Kulturní dům Žárovice se stane dějištěm
pohádkového karnevalu pro děti. Jak název napovídá, masky jsou žádané, ale nikoli povinné. Dítko, které dorazí s nejoriginálnější maskou,
bude oceněno, chybět totiž nebude soutěž o nej- masku. A co tedy na děti
(a jejich rodiče a blízké) čeká? Soutěže, hry, taky tanec. K němu bude
hrát DJ Pája, známá hvězda z předešlých podobných akcích. Organizátoři navíc vyjdou vstříc i těm, kteří zrovna nemohou z různých důvodů řídit. Ve 14.30 hodin bude nachystaný svoz od Hotelu Plumlov, následně pojede z autobusové zastávky z Hamer a ze Soběsuk. Akce
začíná v neděli 20. března v 15.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Další výstava začala uplynulou neděli v dobromilickém regionálním
muzeu. Tentokrát se mohou návštěvníci těšit na krásy přírody v okolí
Drahanské vrchoviny, které do regionálního muzea zapůjčilo Muzeum a galerie v Prostějově. K vidění tak bude řada obrazů, ale i dalších věcí. Výstavu bude možné navštívit až do neděle 3. dubna.

sobota 19. března
19:00
19:00
19:40
20:00

Pohádkový karneval Plumlov

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov

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

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov

sobota 19. března
15:00 MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH 2
pásmo pohádek ČR
17:30 DOLITTLE
rodinný film USA
20:00 NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
americké drama

Divadlo
Point
Husovo nám. 91, Prostějov

sobota 19. března
19:00 MILUJU SVŮJ MOBIL
komedie s podtitulem Americká
jízda o ne/komunikaci s okolím
i světem jako následek života s technikou a na sociálních sítích místo
reálného života se skutečnými lidmi
Hrají: Martina F. Smékalová,
Vítězslav Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí, Jan Šprynar, Lukáš Kameníček
a Aleš Procházka
Režie: Jakub Hyndrich

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

do 20. března
ROZHRANÍ
výstava Zbyňka Janáčka a Miry
Macíka, která se bude zabývat grafikou a jejími přesahy
do 17. dubna
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb na skle

Zajímavý zážitek slibuje již tradiční akce, která se uskuteční v sobotu
19. března, když na Starém Hradisku proběhne takzvaný Keltský telegraf.
Při této příležitosti se zavzpomíná na Kelty, dávné obyvatele této oblasti,
zapálením vatry na vícero místech. Výsledkem bude návrat do doby, kdy
se přesně takto na dálku komunikovalo. Podle organizátorů akce zároveň
půjde o „mystické propojení všech účastníků i k napojení přesahujícímu
běžný myšlenkový prostor dnešních lidí“. Účastníci mají možnost a taky
doporučení vzít si i nějaký ten hudební nástroj. Sraz před výšlapem na někdejší keltské oppidum je v 18.15 hodin u kulturního domu v Malém Hradisku. Na místě telegrafování bude k dispozici horký čaj a svařák.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov

RÙZNÉ...

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
* každé pondělí od 9:30 hodin bude A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
probíhat setkání rodičů s batolaty a předSvatoplukova 15, Prostějov,
školními dětmi. Kromě pravidelných aktel. 775 549 777
tivit pro děti (říkanky, písničky, tanečky) Provozní doba: úterý a středa od
bude připravena i rodičovská diskuzní 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
skupina. Není nutné se předem hlásit.
hodin, čtvrtek jen pro objednané
* ve čtvrtek 17. března od 17:00 hodin klienty. Můžete využít služeb našeho
proběhne po dvouleté pauze DĚTSKÝ zařízení v podobě odborného sociálKARNEVAL. Pro rodiny s malými ního poradenství a nabídky baterií do
dětmi (do cca 9 let) bude připraven pes- sluchadel a drobné příslušenství ke
trý program plný her a soutěží. Všechny sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
děti, které přijdou v masce, dostanou či ušní tvarovky různých velikostí).
sladkou odměnu. Proběhne soutěž
o nejlepší masku. Součástí programu Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
bude fotokoutek s možností vyfocení v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
profesionální fotografkou.
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
EKOCENTRUM IRIS
vozíky, chodítka, WC křesla aj. SlužHusovo nám.67, Prostějov
by jsme rozšířili o rozvoz pomůcek.
* Ve středu 16. března od 9:30 hodin je Bližší info na tel. č. 588 008 095,
na programu vycházka nejen pro seniory
724 706 773
na chráněné území PRŮCHODNICE.
Tento skalnatý vrch tvoří vápencové ska- Regionální pracoviště TyfloCentra
lisko s dvěma průchozími jeskyněmi, na Olomouc v Prostějově nadále pojaře tu najdeme kvetoucí sněženky a další skytuje služby nevidomým a slaborostliny jarního aspektu. Ráno společný zrakým občanům na adrese: Kosodjezd z aut. nádraží v Prostějově v 9:30 telecká 17, Prostějov. Provozní
hodin přes Konici do Ludmírova (st. č. doba: pondělí od 8:00 do 12:00
1), návrat do 13:30. Délka trasy asi 3 km. a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve
* V sobotu 19. března od 8:00 hodin středu po telefonické domluvě.
proběhne SOBOTNÍ LITOVELSKÉ
POMORAVÍ. Vycházka pro veřejnost
CENTRUM PRO RODINU
povede lužními lesy CHKO Litovelské
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Pomoraví ze Střeně do Litovle. Část trasy * každé pondělí od 16:00 hodin, po
povede Lesánkovou naučnou stezkou. předchozí telefonické domluvě, nabízíCestou uvidíme rozkvétající jarní rostliny me podporu a doprovázení při hledání
(sněženky, bledule). Ráno odjezd v 8:00 řešení v čase náročné životní etapy, či
vlakem z hl. nádraží do Střeně (přestup manželské krizi. Poradenství pro rodiče
v Olomouci). Návrat vlakem z Litovle do při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při
Prostějova dle počasí mezi 14.00 a 16.00 výchovném směřování. S psycholožkou
hodin. Délka trasy asi 8 km.
Mgr. Bc. Marcelou Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do
11:30 hodin se uskuteční PRVNÍ
MC CIPÍSEK
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov ŠKOLIČKA - adaptační kroužek pro
* v úterý 15. března od 18:00 hodin děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku
proběhne beseda pro rodiče na téma usnadňuje přípravu na nástup do MŠ,
CHYSTÁME SE DO ŠKOLKY připravuje na separaci od rodičů a naANEB JAK PODPOŘIT DĚTI vazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí.
V SAMOSTATNOSTI

BASKETBAL:
sobota 19. března
16.30K2 Prostějov – Sokol Hradec
Králové (9. kolo extraligy starších
žákyň U15, DDM Sportcentrum
Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov –
STRABAG Zlín (9. kolo žákovské
ligy U15, Sportcentrum DDM PV)
neděle 20. března
9.00 BCM Orli Prostějov – Slavia
Kroměříž (10. kolo žákovské ligy
U15, Sportcentrum DDM PV)
10.00 K2 Prostějov – BSK
Continental TJ Jičín (10. kolo
extraligy starších žákyň U15,
DDM Sportcentrum Prostějov)

FLORBAL:
sobota 19. března
8.00, 11.00 a 12.30 FBC
Playmakers Prostějov – FBC
Tornáda Lutín, FBC Secco
Šternberk a FBS Olomouc 11
(19. kolo Olomoucké ligy elévů,
sportovní hala Kostelec na Hané)
neděle 20. března
10.50 a 13.10 FBC Playmakers
Prostějov
–
FBC
Lipník
„B“ a TJ Postřelmov „B“
(10. kolo Olomoucké soutěže
mužů, sportovní hala Olšany
u Prostějova)

LEDNÍ HOKEJ:
neděle 20. března
11.15 SK Prostějov 1913 „A“ –
SK Prostějov 1913 „B“ (10. kolo
olomoucké ligy 3. tříd, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
12.15 SK Prostějov 1913 – HC
Olomouc (10. kolo olomoucké
ligy 3. tříd, Víceúčelová hala-ZS
Prostějov)

VOLEJBAL:
čtvrtek 17. března
19.00 VK Prostějov B – Sokol
Šlapanice (23. kolo 2. ligy žen ČR,
Národní sportovní centrum PV)
pátek 18. března
16.00 VK Prostějov B – Sokol
Šlapanice (24. kolo 2. ligy žen ČR,
letní hala u velodromu)
sobota 19. března
9.00 Český pohár kadetek (turnaj
4. kola elitní skupiny A, Národní
sportovní centrum Prostějov)
10.00 a 14.00 VK Prostějov
B – Sokol Česká Třebová (27.
a 28. kolo 2. ligy žen, letní hala
u velodromu)
neděle 20. března
9.00 Český pohár kadetek (turnaj
4. kola elitní skupiny A, Národní
sportovní centrum Prostějov)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov
– VAM Olomouc (17. a 18. kolo
krajského přeboru juniorek, letní
hala u velodromu)
SONS PROSTÌJOV
Husovo nám.67, Prostějov

Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí
v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí 9.00-12.00,
14.00-16:30, čtvrtek 9.00- 12.00
a dále po tel. domluvě.
* ve středu 16. března od 14:00 hodin
je na programu POSEZENÍ
S KYTAROU v režii naší členky
a dobrovolníka v Avatarce
* ve čtvrtek 17. března od 9:00 hodin
proběhne PLETENÍ Z PEDIGU v klubovně SONS na Svatoplukově 15, PV

*ÞktÍ΄_*΄k΄*$a¯k+͙΄t$΄a*Ík-]N

nyní za 1 300 Kč 1500 Kč
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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.



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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KRAJSKÝ PØEBOR – 16. KOLO

SK LIPOVÁ
SOKOL ÚSTÍ
NEDĚLE 20. 3. 15.00
Fotbalový stadion v Lipové

ƔƔ Volejbalistky Prostějova nezvládly
derniéru základní části extraligy a při nečekané domácí ztrátě přišly o bronzovou
pozici. Co je tak v play-.off čeká?
dvoustrana 44-45
Foto: Josef Popelka
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PROSTĚJOV Důležitý krok mají za sebou, několik dalších ale ještě před sebou. Prostějovští
Jestřábi zvládli předkolo play-off a dostali se do
hlavní fáze, která se rozjela prakticky okamžitě. Ve
čtvrtfinále, prvním od roku 2019, měří síly s lídrem základní části Chance ligy z Litoměřic. Ty sice
nezažily kdovíjaký závěr sezóny, ale přesto skončily první. A k tomu mají i s Jestřáby lepší bilanci.
Stadion na Hanou přijede za vyrovnaného stavu
v sérii 1:1, když ve dvou zápasech na jeho ledě
jednou zaváhal. První ze dvou duelů na půdě Prostějova startuje již dnes, tj. v pondělí 14. března,
od 18.00 hodin. Druhý pak přesně o čtyřiadvacet
hodin později.
Zápasy s Litoměřicemi, to byla v této sezóně pořádná zkušenost,
neboť v jednu dobu se usadily na nejvyšším stupínku tabulky a už
z něj nesestoupily. Navíc se Stadion ukázal jako tým, který umí
střílet branky. Celkem jich na konta soupeřů naložil 176, tedy
v průměru více než 3 góly na zápas. Ostatně v posledním vzájemném zápase Prostějova s Litoměřicemi v základní části padlo hned
14 branek, ve druhém utkání čtvrtfinálové série 10!
Litoměřice byly budované jako akademie pro mladé hokejisty,
aby si brzy získali ostruhy v mužských soutěžích. Nicméně prim
zde hráli spíše hokejisté střední generace a starší. Jmenovitě třeba
Jan Výtisk, Josef Jícha, Lukáš Válek či Fin Riku Sihvonen, který se
stal nejlepším střelcem základní části Chance ligy. Ukázalo se i pár
mladíků, ale ti hráli vesměs spíše druhé housle.
Celkově ale za sebou Litoměřice mají velice povedenou sezónu.
Zejména v září a říjnu a dále na přelomu let 2021 a 2022 si připsaly parádní série výher, kdy i titulky médií zněly v duchu „Kdo zastaví Litoměřice?“ Prostějovu se to každopádně jednou povedlo.
Koncem října Jestřábi doma zvítězili 4:2, přičemž se mezi střelce
zapsali i méně vytěžovaní hráči jako Šimon Jelínek a Jan Štefka.
Důležitým faktorem zápasu může být také psychický tlak. Jestřábi
jsou v pozici, kdy ještě nesplnili předsezónní cíl. Navíc budou hrát
před vlastním, náročným publikem. A k tomu v té době budou mít
v zádech velice náročný program v podobě tří zápasů předkola
a dvou čtvrtfinále. Litoměřice mají na druhou stranu prakticky
splněno. Co z toho se tedy projeví?
(sob)

vs.

22030810378

ƔƔ Florbaloví FBC Playmakers Prostějov možná
vinou zdravotních problémů přišli do konce sezóny o jednoho z nejproduktivnějších hráčů Petra
Heinische.

FC KRALICE NA HANÉ
VELKÉ LOSINY
SOBOTA 19. 3. 15.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích n. H.

TRPKÁ
PROHRA

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

ƔƔ Takzvaný protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN opět vyráží na jarní turné a již
pošesté zastaví i v Prostějově. Konkrétně se tak
stane v železniční stanici hlavního nádraží po dva
dubnové dny -ve čtvrtek 28. 4. a v pátek 29. 4.
Čtvrtečníprogramvlakuvdoběod8:00do14:20
hodin bude vyhrazen pouze pro objednané žáky
prostějovských základních škol s pedagogickým
doprovodem. Následně bude pouze 28. 4. 2022
od 15:30 do 18:00 hodin vlak přístupný široké
veřejnosti. Páteční program vlaku bude vyhrazen
jen pro žáky a pedagogy.

KRAJSKÝ PØEBOR – 16. KOLO

Naleznete
uvnitř

ƔƔ Prostějovští fotbalisté nenapravili

2À=?
ßNíN?H;
MNL;Hí
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ƔƔ Prostějovský tenista Roman Jebavý společně s Oswaldem na challengeru v Roseto Degli
Abruzzi deblový titul vybojovat nedokázali. Česko-rakouská dvojice nestačila na nasazené jedničky Nyse s Zielinskim po setech 6:7(2), 6:4, 3:10.

KAM ZA F

Pondělí 14. března 2022

debakl na Zbrojovce a ztratili i druhé
utkání jarní části F:NL. Kdo vybrakoval
jejich území?
strana 32

JEDNOU
2é0+1

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.

Číslo 11 • Ročník 26

ESKÁČKO
VE SMUTKU

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Dlouho to vypadalo, že eskáčko
nezíská žádnou posilu do útoku kromě navrátilce Davida Píchala. V přestupových tahanicích
padlo hned tucet jmen, ale nic z toho. Nyní to
však vypadá, že jeden forvard prostějovský tým
posílí. Na soupisku míří Amobi Okechukwu
Ifechukwu. „Jedná se o klasického hrotového
útočníka. Je to přes 190 centimetrů vysoký hráč,
rvavý plejer,“ představil jej sportovní ředitel 1.SK
Prostějov Ladislav Dudík. Ifechukwu by tak měl být
náhradou za Filipa Žáka, který odešel do prvoligových
Teplic. „Ještě není vše dořešené papírově, ale věříme,
že to dopadne dobře,“ konstatoval Dudík k čerstvě
pětadvacetiletému Nigerijci, jenž naposledy hrával
v Moldávii a původně se měl přesunout na Ukrajinu.

22031110373

SPORT

MIL
U
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TBALEM
PØEBOR OFS PROSTÌJOV-II. tøída
– dohrávka 13. kola

MSDL; starší dorost – 18. KOLO

1.SK PROSTĚJOV
TJ VÍCOV
SOKOL VÍCOV
FC DOBROMILICE
SOBOTA 19. 3. 10.30 HODIN
NEDĚLE 20. 3. 15.00 HODIN
areál
v
Olympijské
ulici v Prostějově
areál v Olympijské ulici v Prostějově

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA STRANÁCH 41 AŽ 43
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FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV „Jejich obrana byla stejně statečná jako beznaPŮVODNÍ
dějná!“ Těmito slovy shrnul Jaromír Vykoukal svoji poutavou
zpravodajství
přednášku o povstání ve varšavském židovském ghettu za
druhé světové války. Oblíbený popularizátor vojenské historie pro Večerník
se po dvouleté „covidové“ pauze uplynulou středu 9. března Martin
vrátil na půdu prostějovské knihovny s tématem, které po rus- ZAORAL
kém vpádu na Ukrajinu nečekaně nabylo na aktuálnosti.
úvod Jaromír Vykoukal, který zhruba

něných o unikátní a často velmi emotivní fotografie, ale v neposlední řadě
také svým příjemným a melodickým
hlasem.
Kdo se do něj zaposlouchal, dozvěděl
se mimo celou řadu zajímavosti o historii varšavského židovského ghetta
i zoufalé snaze jeho zbývajících obyvaCelá přednáška byla věnována Ladě ní družka mi byla vždy velkou oporou desítku posluchačů dokázal zaujmout tel vyhnout se za druhé světové války
Vykoukalové. „V březnu to bude rok, a tohle je poslední přednáška, s níž nejen perfektním výkladem pečlivě deportacím do vyhlazovacích táborů.
co jsem ovdověl. Moje milovaná život- mi ještě pomáhala,“ vysvětlil hned na setříděných historických faktů dopl- Fakt, že Židé umí být skvělými vojáky,

pak ilustrovaly také poválečné boje
související se vznikem státu Izrael. „Při
útoku na jeden z kibuců měli Egypťané pětadvacetinásobnou převahu,
přesto se jim jeho obránci dlouho hrdinně bránili. Přestože nakonec padli,
dokázali postupující armádu zdržet
natolik, že se Izrael stihl vyzbrojit československými stíhačkami. To bylo
pro vývoj celého konfliktu zásadní. Od
tohoto momentu totiž už Egypťané

PROSTĚJOV Milovníci starožitností mohou stále navštívit prodejní výstavu starožitností v zámku, která byla prodloužena do 24.
března 2022.
V závěru loňského února ukončila
provoz vinárna, která v městských
prostorách prostějovského zámku fungovala od konce roku 2019.
Městu se už podařilo najít nového
nájemce, ten by tu však měl otevřít
novou vinárnu až v květnu příštího
roku.

„Po uzavření vinárny neměl tento krásný prostor využití. Hrozilo, že by se již
připravené výstavy v galerii neuskutečnily. To mě přimělo k tomu, abych se
ho ujal sám. Vybavil jsem ho starožitným nábytkem a bytovými doplňky
především z první i druhé poloviny
dvacátého století. Na stěnách visí obrazy a grafika, ve vitrínách je instalován

pouze ustupovali,“ zdůraznil Jaromír
Vykoukal.
Program v prostějovské knihovně
po dvou „koronavirových“ letech
nyní opravdu nabírá na obrátkách.
Už nadcházející středu 16. března do
ní budete moci zamířit na netradiční
cestovatelskou přednášku světoběžníka Michala Štěpánka, který během
pandemie putoval alespoň zvlněnou
krajinou rodného Valašska.

V Konici tentokrát přítomné 5VCTQåKVPÊMčXMT¾OX\¾OMW

ohromil LADISLAV BILAN
.CFKUNCX$KNCPONCFwÊQMQW\NKNUXÚOWO÷PÊOMQPKEMÆRWDNKMWO
Zdroj: archiv L. Bilana
kteří zaplnili zámecký sál. Během slova stvořený pro relaxaci. Už jen
svého vystoupení zahrál umělec ně- převoz marimby a její instalace je velikolik skladeb, z nichž byla většina na ce náročný proces a já jsem šťastná, že
marimbu, ale hudební umění pre- se nám to všechno podařilo. Konice
zentoval i prostřednictvím malého tak má za sebou v tomto směru úspěšbubínku. Na závěr vystoupení jeho nou premiéru,“ ohlédla se za koncervýkon ocenili diváci mohutným po- tem Ludmila Nedomanská Kopečná,
tleskem, který ale nescházel i mezi ředitelka Kruhu přátel hudby Konice.
skladbami.
Po třetím sólovém koncertu se
„Koncert byl jedním slovem úžas- nyní mohou návštěvníci těšit na
ný. I když se někteří z našich stálých trojici interpretů v podání Musinávštěvníků obávali, že marimba ci Cameralis, kde se v zámeckém
bude hlučná, tak měli obavy zbyteč- sále představí Petr Hojač, Jiří Bělík
né. Skladby byly velmi jemné a zvuk a Martin Jakubíček už ve středu 6.
opravdu příjemný, řekla bych, že do- dubna.
(jaf)

\čUVCPGFÆNG
starožitný porcelán, sklo, předměty ze
stříbra a dalších kovů, hodiny a hodinky, bižuterie, šperky a další kuriozní či
sběratelské předměty. Vše je samozřejmě k prodeji,“ popsal kurátor městské
galerie Miroslav Macík, který zároveň
nabízí zdarma ocenění starožitností
a výtvarných děl, které mohou zájemci
přinést na ukázku.
(mls)
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OBRAZY
OBRAZY
PROSTĚJOV Tradičně již spoustu let obohacují prostějovští radní
městskou sbírku uměleckých děl.
Po úterním jednání rady města je
jasné, že se sbírka rozroste o další
díla. Ať již darovaná, nebo nově
zakoupená.
„Město tak do svých sbírek získá obraz Karla Tomana, který byl městu
darován soukromým dárcem. Dále
budou zakoupena díla autorů Antonína Kameníka, Karla Tomana,
Bohumila Sekaniny a Oldřicha Lasáka,“ vyjmenovala náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že nákup těchto uměleckých děl radním
doporučila také komise pro nákup
uměleckých děl. „Hodnota uměleckých děl je 27 500 korun,“ vypočítala
ještě Sokolová.
(mik)

21052810689

KONICE Třetího letošního koncertu se dočkali příznivci konického
Kruhu přátel hudby. I tentokrát se
v prostorách zámku představil další
talentovaný mladík Ladislav Bilan
mladší a místnímu publiku předvedl umění hry na marimbu. O svém
nesporném talentu, díky kterému
se stal také nejmladším členem
Moravské filharmonie a získal řadu
dalších ocenění, mezi něž patří také
ocenění talent roku Olomouckého
kraje za rok 2009, nyní přesvědčil
i desítky posluchačů v Konici.
Více než hodinový koncert se publiku velmi líbil a na umělce zaznívala
jen slova chvály a uznání. I přes nízký
věk (28) má za sebou Ladislav Bilan
nespočet úspěchů během studijních
soutěží, kde bral řadu ocenění na
mezinárodní scéně, ale i třeba turné
po Spojených státech s Českým národním symfonickým orchestrem či
s Moravskou filharmonií v Číně.
Středeční vystoupení si nenechalo
ujít více než pět desítek návštěvníků,

2#0&'/+'521.'è0156
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Bez ochrany dýchacích cest

můžete už i do obchod

Rotariáni na plese opět pomáhali

„Budeme se snažit páchat dobro i nadále,“ přislíbila prezidentka Alena Spurná

1FGFPGwMCVLRQPF÷NÊDąG\PCWåPGOWUÊOGXQDEJQFGEJPQUKVPCUC\GPÚ
TGURKT¾VQT6CVQRQXKPPQUVCNGKPCF¾NGRNCVÊXPGOQEPKEÊEJUQEK¾NPÊEJ\CąÊ\GPÊEJ
KXRTQUVąGFEÊEJJTQOCFPÆFQRTCX[
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

PROSTĚJOV Povinnému nošení
respirátorů zvoní umíráček! Posledních pár týdnů jsou čísla, která se týkají pandemické situace,
příznivá. Vláda ČR tak přistoupila k dalšímu kroku rozvolňování
opatření, která měla dříve šíření
pandemie zabránit.
Od začátku března přestala platit další omezení. Po ukončení povinného
testování ve firmách a OSVČ se od
1. března zrušilo omezení počtu lidí
na hromadných akcích a změnila se
pravidla pro testování. Další rozvolňování se týká nošení respirátorů. Od
pondělí 14. března 2022 bude nošení
respirátorů či obdobně účinné ochra-

ny dýchacích cest povinné pouze ve
zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a v prostředcích hromadné dopravy. Za hromadnou dopravu jsou v tomto případě
považována také vozidla taxislužby či
uzavřené kabinky lanové dráhy.
Respirátory tak končí v obchodech,
provozovnách služeb a v dalších
uzavřených prostorách, například
v divadlech, kinech či v halách při
sportovních utkáních. Od pondělí
14. března zde nebude nutné respirátor použít. Podle predikcí ministra
zdravotnictví Vlastimila Válka by
mohly být respirátory zcela zrušeny
v průběhu dubna.
(mik)

-JFG@NI<F<Ü@IÑ>C
se zastavil, IîF?TN@
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PROSTĚJOV Dochází k obratu a další vlně nákazy covid-19?
Zatím není důvod k panice,
ovšem minimálně za pozornost stojí
fakt, že několikatýdenní rapidní pokles nově pozitivně testovaných lidí
v Olomouckém kraji se zastavil. Navíc od čtvrtka do soboty byly denní
přírůstky nakažených osob vyšší než
předcházející týden. Pravdu mají ale
zřejmě ti, kteří už v nedávné minulost zastávali názor, že nad jarní vlnou
epidemie covid-19 zdaleka není ještě
vyhráno.
K nedělnímu poledni 13. března registrovala Krajská hygienická stanice
v Olomouci již 217 331 případů pozitivně testovaných osob v celém kraji od
začátku pandemie covid-19. V období
od pondělí 7. do soboty 12. března
přibylo v kraji 2 449 nakažených, což je
pouze o 51 případů méně jako v předešlém týdnu.
Celkový počet vyléčených pacientů od
začátku pandemie dosáhl výše 211 548
osob, což je o 3 121 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 2 373 lidí, což
znamená, že dalších dvanáct osob navíc.
Už pátým týdnem pak pokračuje pokles
hodnoty počtu potvrzených případů nákazy za posledních sedm dní v přepočtu
na 100 tisíc obyvatel. V kraji jde aktuálně
o 406 obyvatel, což je ovšem pouze o 13
případů méně než ve statistikách předminulého týdne.
Za minulý týden poklesl také počet aktuálně nakažených osob covidem. V celém kraji je nyní koronavirem nakaženo
3 625 osob, což je o dalších 1 285 případů méně než předchozí týden. Nejvíce
aktuálně nakažených je na Olomoucku,
a to 1 058 osob. Na druhém místě se
drží stále prostějovský region, kde je aktuálně 833 nakažených. Další v pořadí
je Přerovsko (353), Šumpersko (262),
Hranice na Moravě (165), Šternberk
(138), Jesenicko (137) a Uničovsko
(132). Na Koniciku je aktuálně koronavirem nakaženo 50 lidí, což je o 25
případů méně než předchozí týden.
(mik)

FGPPÊP¾TčUVPCMCåGPÚEJEQXKFGOXQNQOQWEMÆOMTCLK
den
pondělí 7. března
úterý 8. března
středa 9. března
čtvrtek 10. března
pátek 11. března
sobota 12. března

počet nově nakažených
511
461
412
442
413
210

V nemocnici jen 13 pacientů,

zákaz návštěv ale stále platí
PROSTĚJOV Postupné zlepšování vývoje nákazy covid-19 se
odráží i na počtu pacientů hospitalizovaných v prostějovské nemocnici. Oproti předchozímu týdnu
se zdejší lékaři nyní starají o dvojnásobně menší počet nakažených.
Zákaz návštěv ovšem v naší nemocnici stále trvá.
„Nemocnice AGEL Prostějov aktuálně hospitalizuje třináct pacientů s covid-19, kdy jeden pacient je ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci,“
informoval v pátek Večerník Adam
Knesl, tiskový mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějov. Jak dodal, v plné permanenci
je stále odběrové místo na testování.

„Odběrové místo i nadále eviduje
zájem veřejnosti o testování na covid-19, denně zde na PCR test přijde
150 až 170 osob. Mezi nejvytíženější
patří dny před a po víkendu, tedy pátek a pondělí. Odběrové místo v prostějovské nemocnici je i nadále v provozu každý všední den,“ uvedl Adam
Knesl, kterého se Večerník ještě zeptal, zda díky neustále se snižujícímu
počtu případů koronaviru neuvažuje
vedení nemocnice o povolení návštěv
běžných pacientů. „Situace ohledně
návštěv se i nadále nemění, vzhledem
k epidemické situaci stále platí jejich
zákaz. Jsou ale možné výjimky, které
uvádíme na internetových stránkách
nemocnice,“ odtušil Knesl. (mik)

PROSTĚJOV V poměrně komorní atmosféře se v sobotu
večer uskutečnil v pořadí již 19. ročník plesu Rotary klubu
Prostějov. V sále Národního domu se bavilo na pět desítek podnikatelů a dalších významných osobností našeho
města, z nichž většina patří právě ke členům Rotary klubu.
Přestože na tradiční bál nedorazilo tolik hostů, kolik se očekávalo, o to více panovala srdečná atmosféra a uvolněná
zábava. Nešlo ovšem jen o to se bavit, v sobotu rotariáni 2TG\KFGPVMC 4QVCT[ MNWDW 2TQUV÷LQX #NGPC 5RWTP¾ C \¾UVWREG HKTO[ (WLKVUW
opět prokázali hlavní náplň své existence. Předávaly se šeky RąGFCNK'X÷/CWGTQXÆPQVGDQQMXJQFPQV÷MQTWPFoto: Michal Kadlec
a věcné dary potřebným, tentokrát dětem.
vě letošního plesu. „Večer předáváme šek Večerník pak měl možnost krátce vyočekávání a moc jsme se na tento večer na 7 200 korun na nákup digitální váhy zpovídat i nadanou čtrnáctiletou dívku.
EXKLUZIVNÍ
těšili už několik týdnů dopředu. Ovšem pro Střední, základní a mateřskou školu „Rozhodla jsem se studovat na Obchodní
reportáž
až do okamžiku, než se začalo válčit na v Komenského ulici v Prostějově. Tuto akademii v Prostějově a ve studiu mám
pro Večerník
Ukrajině,“ poznamenala pro Večerník váhu si koupí na podporu svého vlastního pak v plánu pokračovat na vysoké škole

Michal
KADLEC
Organizátoři sobotního plesu Rotary klubu
očekávali při slavnostním zahájení i primátora Prostějova Františka Juru, ten ovšem
nakonec nedorazil. Těsně po dvacáté hodině přivítala hosty plesu na parketu skupina
Romantica Band s kapelníkem Romanem
Doleželem a po první sérii tanečků přišlo
na řadu tradiční předávání darů.
„Po roční odmlce zaviněné koronavirem
jsme konečně mohli znovu uspořádat náš
ples. Z hlediska organizace jsme byli plni
saa
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současná prezidentka Rotary klubu Prostějov Alena Spurná. Přesto rotariáni ples
připravili skvěle a s pomocí přispěchali
už před tímto sobotním plesovým večerem. „Rozhodli jsme se pro čtyři dary,
z nichž dva jsme už odeslali. Vloni po
ničivém tornádu na jižní Moravě jsme
poslali pětadvacet tisíc korun na opravu
budovy základní školy v Moravské Nové
Vsi. A minulý týden jsme se dohodli, že
pošleme sto tisíc korun do Košic našemu
spřátelenému Rotary klubu, který řídí
bezprostřední a přímou pomoc lidem
na Ukrajině,“ prozradila Spurná s tím, že
předání dalších dvou darů je součástí prá-

projektu na vylepšení zázemí pro učící se
kuchaře a kuchařky. No a dále předáme
věcný dar v podobě notebooku v hodnotě
dvaceti tisíc korun nadané žákyni z Dětského domova v Plumlově Evě Mauerové,“ vypočítala prezidentka Rotary klubu.
„Spolupráce s Rotary klubem trvá už nějakou dobu a je to již několikátá pomoc
dětem z našeho domova, za což jsme moc
a moc vděční. Dnes rotariáni podpořili
naši velice nadanou školačku a já věřím, že
darovaný notebook pomůže v jejím studiu a vlastně i ve formování její osobnosti,“
svěřil se Petr Antoníček, zástupce ředitele
Dětského domova v Plumlově.

ekonomického směru. Dobře se učím
a škola mě moc baví. Jsem velmi vděčná
za dnešní dar, notebook mi určitě pomůže v mém dalším vzdělání,“ podotkla Eva
Mauerová.
„Budeme se snažit páchat dobro i nadále,“
ukončila slavnostní předávání darů prezidentka Rotary klubu Alena Spurná.
Sobotní ples Rotary klubu v Národním
domě se i přes nižší návštěvnost vydařil
a kapela Romantica Band vyhrávala k tanci
a poslechu skoro až do rána. Navíc se hosté
mohli několikrát pokochat vystoupením
malých tanečníků a tanečnic z prostějovské
Taneční školy Pirouette.

jjak
ak rotariáni
rootariiánni pplesali
leesaalii v „národě“…
„nároodě““…

3x foto: Michal Kadlec

iGM PC P¾MWR FKIKV¾NPÊ X¾J[ \ÊUMCNC QF TQVCTK¾Pč - VCPEK K RQUNGEJW X[JT¾XCNC MCRGNC 4QOCPVKEC 2QFPKMCVGNÆCFCNwÊXÚ\PCOPÆQUQDPQUVKUGPCRCT
wMQNCX-QOGPUMÆJQWNKEK
$CPF4QOCPC&QNGåGNC
MGVWP¾TCOP÷DCXKNK

V „Kasku“ to žilo! Maturitní ples
Obchodní akademie nadchl

PROSTĚJOV Maturitní plesy jsou už v plném proudu, uplynulou sobotu se ho dočkala také Obchodní akademie.
A přinesl opravdu vše, co tu poslední dva roky vinou koronaviru scházelo. Bohatý a vydařený program, kvalitní výkon
moderátora večera, skvělé taneční vystoupení i hudební
doprovod v podání skupiny NOVIOS, bohatou tombolu
s více než 250 cenami a samozřejmě plnou řadu emocí především pro maturanty a jejich nejbližší rodinné příslušníky.
Více než sedm set návštěvníků se tak po celý večer až do
pozdních hodin náležitě bavilo.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Hlavními hvězdami slavnostního večera
bylo téměř šedesát letošních maturantů
Obchodní akademie, kteří se do příprav
plesu pustili i bez jistoty, zda nakonec
bude moci proběhnout, za což hned na
začátku celého plesu poděkovala ředitelka
Eva Lošťáková, která akci zahájila společně
s Miladou Sokolovou. „Musím vyzdvihnout, s jakou vervou jste se do příprav pustili. Ani chvíli jste nepochybovali o tom, že
se ples bude moci uskutečnit. Když vidím,
jak je to zde nazdobeno, tak jste odvedli

opravdu velký kus práce. Doufám, že vám
stejný zápal zůstane i k přípravě na maturitní zkoušku,“ zakončila už trochu odlehčeněji svá úvodní slova ředitelka, která si
však připravila ještě jedno překvapení.
Tématem večera totiž byla hvězdná noc
v Monte Carlu. V sále tak byla k vidění
výzdoba jako v casinu. Nescházely pokerové karty či hrací kostky. A ředitelka
zavzpomínala, jak se při svých studiích
na „obchodce“ učila francouzsky a přivítala tak všechny hosty nejen v češtině, ale
i francouzštině. „Mesdames et messieurs,
je commence une nuit étoilée á Monte
Carlo,“ pronesla.
Pak už pro maturanty následovaly chvíle,
na které se do konce života nezapomíná.
Šest desítek studentů se dočkalo své chvíle
slávy, šerpy, kytice a blahopřání k úspěšně
zvládnuté maturitě i spokojenému životu.
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Po slavnostním přípitku obou tříd přišel
na řadu i tanec s rodiči, atmosféru v sále
pak rozproudila dvě taneční vystoupení
nejprve skupiny Freedance, následovalo
uskupení Duckbeat.
Všechny přítomné pak zvedla ze sedadel secvičená překvapení obou tříd, ke
kterým si přivzaly i své třídní učitele,
předvedená show sklidila dlouhotrvající potlesk. Během večera se ale nezapomnělo ani na loňské maturanty, kteří
kvůli epidemii koronaviru o svůj maturitní
ples přišli. V sobotním večeru se jim tak
ve velkém počtu podařilo sejít společně
s třídními učiteli a alespoň krátce takto
zavzpomínat.
I přes obavy z epidemie byl společenský
dům zcela zaplněn. Znát to bylo na tanečním parketu, kde se o hudební doprovod
starala kapela NOVIOS, i v celém sále, ale

(QVQ,CP(TGJCT

také u front na občerstvení připravené personálem Národního domu a fotokoutku.
I přes určité čekání byla nálada více než
dobrá a ochranka, kterou tvořila společnost Probea security, nemusela řešit žádné
výstřelky.
„Po těch dvou náročných letech bylo jasně
patrné, jakou chuť měli studenti ples zvládnout, to se projevilo i na návštěvnosti, kde
se všichni báječně bavili. Navíc ohlasy, které se ke mně dostaly, byly jen pozitivního
ražení. Za to jsem opravdu ráda a jsem
spokojená, protože dlouho nebylo jasné,
zda vůbec dnešní večer proběhne. Největší uznání ale zaslouží sami maturanti,
že vše skvěle připravili. Přeji všem dalším
školám, které ples čeká, aby se i jim vydařil a nic už je letos nezastavilo,“ doplnila
závěrem ředitelka Obchodní akademie
Prostějov Eva Lošťáková.
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PROSTĚJOV Ještě jednou PROSTĚJOVSKÝ MASOPUST.
Zvolit ze stovek fotografií ty nejlepší, které by vystihovaly nádhernou atmosféru masopustní veselice
v Prostějově, bylo enormně těžké. Přesto Večerník
vybral osmičku snímků, které vykreslují celý průběh
akce a jimiž se ve druhém ohlédnutí vracíme k vydařené akci, která se konala 26. února. Všichni navíc věříme, že podobné lidové události se na prostějovské
náměstí brzy vrátí.

3

Kulturní představení
a vůbec celý masopust
měly v Prostějově výbornou
diváckou kulisu.
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8x foto: Michal Kadlec

Masopustní veselice konaná v sobotu 26. úno- Snad jen to počasí mohlo být při zahájení veselice
ra na náměstí T. G. Masaryka zanechala nejen o něco přívětivější. Ale kdo by se mračil na sněhové vločky, když program nabízel taková lákadla
v Prostějovanech velice pozitivní dojem. Ostatně
k pobavení a hlavně naplnění břicha nejrůznějjakákoliv kulturní a společenská akce s tak obšími zabijačkovými pochoutkami!
rovskou návštěvností tady už nějaký ten pátek
Večerník se nyní ohlíží za touto veleúspěšnou
chyběla. Po dvou letech omezení kvůli pandeakcí, kterou vlastně byla zahájena kulturní
mii covid-19 se konečně lidé mohli bavit bez
a společenská sezóna přímo v centru
jakýchkoliv zábran a omezení. Prostějovský
Prostějova. Příště se můžete
Masopust, tedy první velká akce letošního
těšit na ještě jeden závěrečroku na prostějovském náměstí,
ný sumář.
se vydařil po všech
stránkách.

Ženy vékáčka se trápily proti jihomoravskému družstvu,
VEČERNÍKU
MASOPUST V PROSTÌJOVÌ
OÈIMA
FOTOREPORTÉRA
VEÈERNÍKU
po nadstavbě
skončily
páté a čtvrtfinále začnou
venku

JEDNIČKA VK PODLE
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PROSTĚJOV Už při derby v Olomouci předchozí týden se smečařka VK Prostějov Pavla Meidlová
dostala coby střídající hráčka aspoň na chvíli do střetnutí. Totéž
se opakovalo v sobotu doma proti
Šelmám Brno, čímž byla obnovená
zápasová premiéra dvaadvacetileté
odchovankyně hanáckého klubu
v rámci ženské extraligové soutěže
potvrzena.

ská družina padla stejným poměrem na
Olympu Praha. Proto zůstaly svěřenkyně Zdeňka Pommera čtvrté (51 bodů)
a ovečky Miroslava Čady páté (50) těsně
za třetí Olomoucí (52).
Poslední dobou před těmito klopýtnutími měl lepší formu určitě prostějovský
tým, který vyloupil olomouckou palubovku 3:1 a předtím doma porazil právě
TJ hladce 3:0 (16, 21, 25). Protivníka
navíc dokázal zdolat na své palubovce
i v listopadovém střetu 3:2, zatímco ostravské družstvo uspělo jen napoprvé
v aktuální sezóně výsledkem 3:1.
Jednoznačně největšími bodovými tahounkami souboru od hranic
s Polskem jsou univerzálka Sandra
Kotlabová a smečařka Andrea Štrbová. Na nahrávce většinou nastupuje
Anna Pospíšilová, na bloku Kateřina Zemanová s Elen Jedličkovou, na druhé smeči Petra
Nečiporuka (Lotyšsko) a na
liberu Skarleta Jančová (SR).
„Samozřejmě chceme postoupit do semifinále, ale to soupeř
také. Řekl bych, že tahle série vzhledem k vyrovnanosti obou týmů nemá
favorita. A nemyslím si, že začínat venku bude pro nás nějaká velká nevýhoda. Rozhodnou výkony ve vzájemných zápasech, nic jiného. Prostě si to
s Ostravou rozdáme a kdo bude lepší,
ten projde dál,“ řekl výstižně hlavní trenér VK Miroslav Čada.
A jaký je další program čtvrtfinálové
série? Druhé vzájemné utkání se hraje
v pondělí 21. března od 18.00 hodin

vs.

v Národním sportovním centru PV, třetí
duel ve čtvrtek 24. března na ostravské
půdě. Případný čtvrtý mač by přišel
na řadu v neděli 27. března opět v hale
místního NSC (17.00) a rozhodující
bitva číslo pět pak ve středu 30. března
sto kilometrů severně ve Varenské ulici.
Otevřou Prostějovanky po třech letech
znovu semifinálovou bránu a udrží tím
svou naději na zisk extraligové medaile?

koni. Po vydařených zápasech s Ostravou i v Olomouci jsme byly hodně nahoře, zatímco teď zase víme, že
můžeme rychle prohrát. Určitě nás to
probudí, tím větší pozor si v dalších
utkáních dáme.“
yy Byl hlavní problém duelu na
přihrávce?
„Když má soupeř kvalitní servis, tak je
to samozřejmě těžké, ale dá se pomoct
ostatními činnostmi. Což se nám moc
nedařilo. Nepomohly jsme si útokem
ani vykrýváním v obraně, Šelmy nám
škodily strašně moc. A nedokázaly
jsme tentokrát obstát.“

yy Není pátá pozice po dlouhodobé fázi trochu málo?
„To se dá takto těžko říct, protože
od třetího do pátého místa jsme
od sebe tři týmy po jednom bodu.
Určitě je škoda, že jsme nevyhrály
a nedostaly se na to třetí místo právě my. Ale stejně rozhodne až play-off, kde je možné všechno. Proto
se musíme dobře připravit na Ostravu.“
yy Co se dá očekávat od čtvrtfinálové série proti TJ, na jejímž hřišti
v pátek začínáte?
„Naposledy jsme Ostravu porazily,
což si soupeřky asi pamatují, rozhodující roli to však nehraje. Nejdůležitější
bude, abychom se vrátily k dobrým
výkonům a znovu předváděly kvalitní volejbal. Já věřím, že když budeme
hrát spolu a bojovat, tak je Ostrava
překonatelná. V pátek tam pojedeme
zvítězit!“

Prostějov (son) – Po vítězném krajském přeboru skončí mládežnickým
volejbalistkám VK Prostějov U15 také
další soutěž, v níž bojují – Český pohár
starších žákyň 2021/22. Turnaj posledního kola celostátní nadstavbové fáze
odehrají o nejbližším víkendu 19. a 20.
března v Bílovci. Právě tam je na programu výkonnostní skupina C o 17. až 24.
místo. V osmičlenné grupě Hanačky postupně narazí na Turnov B, Olymp Praha, Opavu, Hronov (vše v sobotu), na
UP Olomouc, Hradec Králové a Svitavy
(vše během neděle). Momentálně jsou
prostějovské starší žákyně v průběžné
tabulce ČP devatenácté a pro konečné
pořadí si mohou polepšit o jednu pozici, maximálně o dvě příčky. To by však
musely céčkovou skupinu vyhrát. „Do
Bílovce pojedeme s cílem hrát co nejlepší volejbal, na jaký máme. A pokusit se
o vítězství v každém jednotlivém utkání.
Chceme se s holkama dobře naladit na
Pohár Olomouckého kraje, který nás
potom čeká. A hlavně se maximálně
připravit na mistrovství republiky, což
následně bude vrchol celé sezóny,“ řekla
trenérka výběru vékáčka do patnácti let
Solange Soares.
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Prostějov (son) – Už několik let platí, že na
rozdíl od minulosti z volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR nikdo nesestupuje. A naopak z české 1. ligy dospělých v kategorii
něžného pohlaví žádný celek nepostupuje
mezi tuzemskou elitu. Dokonce se nehraje ani baráž, která byla dříve zvykem. „Pro
start v ženské extralize jsou od Českého
volejbalového svazu nastavené dost těžké
podmínky v porovnání s první ligou, navíc
nejvyšší soutěž je celkově i ekonomicky
mnohem náročnější. Proto ani nejlepší
prvoligové kluby dlouhodobě nemají příliš
zájem o postup,“ vysvětlil hlavní důvod trvalejšího zrušení barážových bojů kouč VK
Prostějov Miroslav Čada. V uplynulých
sezónách se k tomu přidal další podstatný
faktor – koronavirus. Veškeré okolnosti
spojené s protiepidemickými opatřeními
také přispěly k faktu, že ČVS zrušil kvalifikaci mezi posledním týmem extraligového
pořadí a prvoligovým vítězem, aniž by ji
zatím obnovil. A tak se mezi národní smetánkou letos udržely volejbalistky Přerova,
ačkoliv za sedmadvacet kol dlouhodobé
části nezískaly jediný bod (!) a vytvořily
tím smutný rekord novodobé historie. Naopak současný lídr druhé nejvyšší soutěže
žen Dobřichovice či jeho pronásledovatelé
Bižuterie SG, případně Hradec Králové
opět nebudou mít šanci jít nahoru.
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Meidlová je prostějovská rodačka
a dcera známé bývalé volejbalistky,
nahrávačky s přezdívkou „Máza“. Tu
po ní zdědila, od dětství vyrůstala ve
vékáčku, prošla všemi mládežnickými
kategoriemi a dlouho před dovršením
plnoletosti epizodně naskočila do
UNIQA extraligy ČR dospělých.
Potom se však rozhodla odejít do Olympu Praha (2016), následně přestoupila
do KP Brno (2017) a pak ještě zkou-
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šela štěstí na hostování ve Šternberku
(2018), než v roce 2019 s vrcholovým
sportováním dost brzy sekla. Teď zkouší
nový restart v oddílu, ze kterého vzešla.
A dělá postupné kroky vpřed. „Pavla
na sobě pracuje v přípravě, zlepšuje se
a v některých herních situacích už ji
tak můžeme posílat na hřiště,“ podotkl
hlavní trenér A-týmu VK Miroslav Čada
k současné využitelnosti Meidlové v ostrých duelech.
(son)

bodík před Ostravu a o dva punkty
před VK.
V sobotu od pěti hodin odpoledne
pak absolvovaly své zápasy posledního kola dva zbylé zainteresované
týmy. Jak? Severomoravanky získaly
úvodní set na Olympu a Hanačky
jej proti Šelmám naopak ztratily,
v tu chvíli to vypadalo na bronzový stupínek TJ a tím pádem srážku
krajských rivalek v úvodním dějství
play-off.
O necelou hodinu později však Pražanky otočily na 2:1 a prostějovský

kolektiv naopak snížil na 1:2, tudíž
stále zůstával ve hře jeho možný posun na třetí post a tím pádem mnohonásobné zápasové repete s brněnskou
družinou ve vyřazovacích bojích.
Neboť Ostravanky padly v hlavním
městě 3:1 a Čadovy svěřenkyně vyrovnaly zdánlivě ztracený čtvrtý set
na 23:23, tato varianta pořád žila.
Leč za moment vinou prohry 23:25
a 1:3 na sety definitivně padla. Prostějovský ansámbl zůstal pátý za čtvrtou Pommerovou skvadrou, tudíž
změří v k.o. systému síly právě s ní.

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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Až do poslední chvíle dlouhodobé části UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 nevěděly volejbalistky
Prostějova, kolikáté místo obsadí
v tabulce a na koho narazí ve čtvrtfinálové sérii. Pojďme si alespoň
stručně zrekapitulovat dramatický
průběh tohoto boje.
Přetahovanou tří družstev o třetí až
pátou příčku pořadí odstartovala již
ve čtvrtek Olomouc očekávaně vítěznou předehrávkou se slabým Přerovem, který porazila 3:0 a z páté pozice se posunula právě na třetí o jeden

1DPQXGP¾ ŽHAVÁ NOVINKA
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se postupnì vyvíjela situace v boji
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yy Může domácí prohra v posledním střetnutí dlouhodobé části zafungovat jako taková facka směrem
k vyřazovacím bojům?
„Přesně tak, je to pro nás facka. Když
to řeknu blbě, tak je možná dobře,
že do play-off nepůjdeme až moc na

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Už to vypadalo, že prostějovské volejbalistky míří
výkonnostně nahoru a do stěžejního období aktuálního ročníku půjdou bez mráčků na slunném nebi. Přihnala se však bouře
jménem Šelmy Brno a pohodu VK před extraligovým play-off
rozmetala. Kapitánka Simona Bajusz se po nepříjemné porážce
1:3 snažila na dané situaci najít i něco pozitivního.

YROHMEDOLVWHN6LPRQD%DMXV]

Å%\O\MVPHPRçQiDçPRFQDNRQLDGRVWDO\IDFNX´
SőL]QDODNDSLWiQNDSURVWěMRYVNìFK

Oba nadcházející protivníci mají společné to, že mohli po nadstavbě obsadit třetí
pozici, ale shodně nezvládli svá střetnutí
závěrečného 27. dějství. Vékáčko podlehlo Šelmám Brno 1:3, severomorav-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Play-off UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022 je tady,
začne již ve druhé polovině tohoto
týdne. Volejbalistky VK Prostějov
jakožto pátý celek dlouhodobé části
soutěže narazí ve čtvrtfinále na čtvrtou TJ Ostrava, úvodní duel série se
přitom hraje v pátek 18. března ve
Slezsku. Svěřenkyně trenéra Čady
půjdou do prvního kola vyřazovacích bojů s jasným cílem vyhrát a postoupit!
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ukáže pravda. Jestli jsme jen průměrný tým, nebo máme na víc –
tedy na postup do semifinále i útok
na extraligovou medaili. Hned páteční utkání v Ostravě napoví,“ odtušil Čada.

DOLŮ

PROSTĚJOV

WWW.VECERNIKPV.CZ

VOLEJBAL

aneb názor
Simony BAJUSZ

Proto teď budou mít velkou výhodu ty
soubory, v jejichž řadách se soustředí
nejvyšší počet odolných bojovnic se
silnou psychikou. Takových, které jen
máloco rozhodí a budou se rvát o postup, potažmo medaile do posledního
dechu bez ohledu na případná protivenství.
Po sobotním propadáku se Šelmami
Brno by se mohlo zdát, že v případě
VK Prostějov je směrem ke čtvrtfinálové sérii čeho se bát. Skutečnou
pravdu o hanácké partě ovšem ukážou právě až nadcházející k.o. souboje. Buď v rozhodujícím období celé
sezóny zvítězí volejbalová i mentální
kvalita, nebo se projeví herně mentální labilita. Tvrdím, že volejbalově
ženy vékáčka na postup do semifinále
aktuálního ročníku UNIQA extraligy
ČR i na případný zisk cenného kovu
mají. Jen musí tuto svou šanci unést
v hlavách.

52=+2'1(36<&+,.$
2'2/12679+/$9&+

Až dosud se případná zaváhání, propady výkonnosti nebo výsledkové
výpadky daly více či méně napravit,
odčinit, vynahradit. Což ale nyní
v nejvyšší tuzemské soutěži volejbalistek padá, neboť na řadu přichází play-off. A tam se jakékoliv dílčí zaváhání
většinou neodpouští, naopak se na něj
zpravidla doplácí.
Tím víc logicky roste mentální náročnost u každé jednotlivé hráčky. Laicky
řečeno jde do tuhého – a právě v tomto nejvíc vypjatém období se naplno
projeví sportovní charaktery. Některé
plejerky pod tlakem rostou, jejich produkce jde oproti běžným střetnutím
nahoru. Jiné hrají plus mínus stejně
bez ohledu na to, jestli jde o řadový
mač dlouhodobé části nebo rozhodující bitvu vyřazovací série. A jsou pochopitelně i případy (není jich málo)
žen, které ve zlomových zápasech či
momentech selhávají.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„V prvním setu jsme dlouho hrály dobře, ale koncovku soupeři doslova darovaly vlastními chybami. Samy jsme neuvěřitelně moc kazily, což pokračovalo
i ve druhém setu, vůbec jsme se nechytaly a dostávaly hodně es hlavně v jednom postavení. Nabranou bodovou ztrátu se nám už nepovedlo dotáhnout.
Teprve ve třetí sadě jsme Šelmy přetlačily servisem, zlepšení výkonu nám však
bohužel nevydrželo. Zase v jednom postavení dalo Brno další esa a získalo
náskok, což nás nakonec stálo celý zápas.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

-DNWRYLGÉ
.$3,71.$
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Co je to za numerickou šifru? Hned dvakrát během sobotního duelu s jihomoravským celkem se volejbalistkám VK
Prostějov stalo, že inkasovaly brutální
šňůru devíti bodů za sebou. V obou případech byla na podání někdejší nahrávačka Hanaček Soňa Nováková, jež nasázela málokdy vídaných šest es.

Ü½NGJU±K<NP

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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ZÁPAS 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).
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Když se proti Šelmám všechny tři diagonální
hráčky prostějovského týmu útočně trápily,
vzala za to brazilská jistota vékáčka na středu sítě. Raquel navzdory kolektivnímu trápení (skoro) celého družstva znovu odvedla svůj
obvyklý standard a tradičně kvalitním výkonem držela mančaft nad vodou. Viz
jejích 11 bodů včetně jednoho esa
při vysoké úspěšnosti zakončení 63
procent a celkové užitečnosti +10,
což bylo z domácích plejerek suverénně nejvíc. Bohužel ani tento
herní příspěvek Löff na vítězství
nestačil.

RAQUEL LÖFF

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

44

výše nasazeného. Realita však vypadala hodně jinak…
Byť svěřenkyně trenéra Čady otočily
úvodní sadu z 1:5 na 11:7, tak v koncovce od stavu 18:14 selhaly (19:25)
a rovněž ve druhé části nestačily
(18:25). Zvedly se pouze ve třetím
dějství (0:3 – 13:7, posléze 25:18)
a částečně i ve čtvrtém (1:9 – 12:11,
18:22 – 23:23), čímž se jim ale rozháraný duel již nepodařilo zachránit
(23:25).
Mnohokrát během celého mače se
přitom opakovaly extrémně dlouhé


Ženy vékáčka sice v sobotu selhaly
proti Šelmám, ale jak řekla kapitánka
Simona Bajusz, bude to pro ně užitečná facka. Do pátečního duelu číslo
jedna venku tak vletí a budou lepší,
druhou řežbu doma urvou po vyrovnaném průběhu v dramatickém pátém setu. Pak je Ostravanky na svém
hřišti přibrzdí, ovšem čtvrtý zápas
prostějovská parta v Národním sportovním centru PV jasně ovládne. A po
třech letech si tak zajistí účast v extraligovém semifinále.
(son)


Další ambiciózní kolektiv z jihomoravské metropole se během sezóny
viditelně zlepšoval, což potvrdil naposledy v Prostějově. Jiné Hanačky v barvách úpéčka se s ním pořádně natrápí,
než jej o fous vyřadí. Oba celky přitom
stoprocentně udrží výhodu domácího
prostředí, právě to nakonec rozhodne.
A cizinecká legie v olomouckých službách těsně postoupí dál.

www.vecernikpv.cz

TJ Ostrava – VK Prostějov
1:3 na zápasy

„Samozřejmě je to škoda, mohli
jsme navázat na zlepšené výkony
z minulých zápasů a jít do čtvrtfinále z výhodnější pozice. Na druhou
stranu rozhodující souboje teprve
přijdou, až v play-off se definitivně

*QUVWLÊEÊ WPKXGT\¾NMC 5QÿC /KM[UMQX¾
XNGXQ D[NCURQNGéP÷UG5QÿQW0QX¾
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UP Olomouc – Šelmy Brno
3:2 na zápasy

šňůry inkasovaných bodů, zejména při podání exprostějovské Soni
Novákové. S jejím servisem měly
domácí přihrávačky značné problémy.
A jak se v konečném součtu ukázalo, tak přímo fatální. „Tyhle bodové
újezdy nás srážely dolů, opakovaně
jsme se nemohli pohnout z jednoho
postavení. Nezlobila nás však jen přihrávka, protože slabší jsme tentokrát
měli i útok. Také v něm jsme často
chybovali včetně koncovek setů, kdy
se rozhodovalo,“ rozebíral skleslý kouč
prostějovských žen Miroslav Čada.
Díky porážce Ostravy 1:3 na Olympu
Praha měly jeho svěřenkyně otevřenou cestu ke třetí příčce po dlouhodobé části elitní české soutěže. Leč
neuspěly, samy klopýtly a vinou domácího zaváhání zůstaly páté v těsném závěsu za zmíněnou TJ i za Olomoucí, která využila situace k posunu
právě na bronzový stupínek.

Lepší úvod hostů obstarala hlavně
Tereza Pluhařová svým účinným
servisem - 0:4. Vzápětí však přišla na
podání Karin Šunderlíková, vyslala na
opačnou stranu sítě sérii smečovaných
bomb a chyby se rychle přesunuly
k Šelmám. Ty pod velkým tlakem nebyly dlouho schopny vůbec skórovat
a z 1:5 přišel mohutný obrat na 7:5,
posléze 11:7. Získaný náskok Hanačky udržovaly, když jim soupeřky dost
pomáhaly zkaženými servisy. Za stavu 18:14 však mírné favoritky úplně
vypadly z role, absolutně jim přestala
fungovat hra a jihomoravský tým pronikavým zvednutím svého výkonu naprosto ovládl koncovku – 19:25 a 0:1.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Vzhledem k prohře
Ostravy na Olympu Praha mohly
volejbalistky VK Prostějov obsadit
po dlouhodobé části UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022 výbornou
třetí pozici. V posledním 27. kole
však nedokázaly v Národním sportovním centru PV zdolat šesté Šelmy Brno a vinou čtyřsetové porážky klesly na pátou příčku, z níž ve
čtvrtfinálové sérii vyřazovací fáze
narazí právě na ostravský celek.

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

Prostějovské družstvo se dostalo do
hlubokého ponoru, proti pohodově
rozjetým dravým kočkám náhle působilo zcela bezradně. Ostřílená Soňa
Nováková zkraje druhé části úplně
rozvrátila jeho špatnou přihrávku
a světelná tabule ukazovala hrozivé
cifry 0:9! Následovalo nadechnutí vékáčka, leč mělo jen krátké trvání (3:9),
než dominující Brno znovu udeřilo - 4:13. Zbytek setu pak sice nabral
vyrovnanost, ovšem dotáhnout obří
manko se Čadovým svěřenkyním i vinou trápení jak na příjmu, tak v útoku nedařilo. Kromě jediné výjimky
(z 10:20 na 14:20), jinak vládla kompaktní Geržova parta – 18:2 a 0:25.
Ještě v nástupu do třetího dějství předvedly Soňa Mikysková a spol. další nápor (0:3), než se kolektiv kapitánky
Simony Bajusz konečně víc chytil. Pomohlo zkvalitněné podání, do té doby
suverénní protivnice znejistěly, rázem
se potýkaly s přihrávkou, troskotaly
na utažené obraně Prostějova. Ten
během chvíle pronikavě rozjasnil svou
volejbalovou tvář, jeho produkce šla
nahoru o stovky procent. Dění na palubovce se tak obrátilo totální měrou
a hodně navrch měla domácí ekipa
(4:3, 16:8). Zápasová houpačka tedy
pokračovala – 25:18 a 1:2.
A neustala ani ve čtvrtém dílu, který
odstartoval nový obří výpadek VK.
Tentokrát trval především vinou mi-
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zerného příjmu devět výměn za sebou,
plachtícím servisem úřadovala Nováková (z 1:0 na 1:9). Jenže podobnou
mincí hned oplatila Klára Faltínová
(6:9) a dámy v růžovo-modro-bílém
z propasti povstaly bleskovým vyrovnáním na 10:10. Prostě neskutečná

divočina! Šlo o to, kdo z ní vytáhne víc
herní stability. Byly to hostující ženy
(z 12:11 na 12:15 a 15:19), ačkoliv
domácí soubor jejich výhodu značným vzepětím postupně eliminoval
(z 18:22 na 21:22 a 23:23). Úplný závěr ale nezvládl – 23:25 a 1:3.

0,526/$9¤$'$sKODYQÉWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Musím říct, že náš výkon nebyl dobrý. Od začátku jsme nebyli v pohodě a často chybovali, zejména v dlouhých šňůrách při některých postaveních. Všímám si toho už delší dobu, že většinou
hrajeme venku lépe než doma. Měli jsme problémy na přihrávce a málo se prosazovali v útoku,
kde to tentokrát nešlo ani krajním hráčkám. Šelmy výborně podávaly i bránily, byly lepší také
útočně, v rozhodujících koncovkách měly navrch. Zatímco my jsme tam dělali moc chyb a doplatili na to. Vítězství hostů je zasloužené.“
0$57,1*(5l$sKODYQÉWUHQÅUhHOHP%UQR
„Já myslím, že jsme do puntíku splnili taktiku na servisu, díky tomu vyhráli první dva sety.
Prostějov nás podobným způsobem dostal do problémů ve třetí i čtvrté sadě, proto se vývoj
utkání otáčel. Málem nás upodávala Šunderlíková, ale nakonec jsme poslední eso dali my a vyhráli. Zápas byl vyloženě o podání a příjmu, za trochu delší konec jsme po této stránce tahali
my. Proto si odvážíme vítězný výsledek.“
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PROSTĚJOV V pátek 18. března nou vybojují vyrovnanou koncovku.
budou rozehrány čtvrtfinálové sé- Bez efektu, favorit si vše bezpečně
rie volejbalové UNIQA extraligy pohlídá.
žen ČR 2021/2022. Jak podle míKP Brno – Olymp Praha
nění Večerníku dopadnou všechny
3:1 na zápasy
čtyři bitvy mezi dvojicemi soupe
řek na tři vítězné duely?
Rozjeté
Královo
Pole bude mít se
Dukla Liberec – TJ Sokol Frýdek-Místek
zlepšujícím se výběrem české metro3:0 na zápasy
pole dost starostí. První mač doma

ještě zvládne, ale ten druhý venku
Vítězky dlouhodobé části soutěže bude patřit kompletní sestavě Pražanebudou mít s papírově mnohem nek, jež si ve své malé hale věří. Naposlabším protivníkem žádné větší pro- třetí je však Jihomoravanky spláchnou
blémy. Severomoravanky nezískají ani a čtvrté střetnutí otočí z nepříznivého
set, maximálně ve dvou se dostanou vývoje k rozhodujícímu tiebreakovéaspoň na dvacet získaných bodů a jed- mu vítězství.

Optimální scénář byl napsán tak, že
tým vékáčka potvrdí na závěr nadstavbové části svůj herní progres
z předchozích střetnutí (Ostrava 3:0,
Olomouc 3:1), dalším triumfem dá
razítko na dobrou formu a do vyřazovacích bitev půjde v pohodě z pozice

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Dlouhodobá fáze UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 je minulostí. Volejbalistky VK Prostějov ji uzavřely
nepovedeným vystoupením, když na vlastním hřišti nestačily
Šelmám Brno a tím přišly o možnost obsadit před vyřazovacími
boji hodnotné třetí místo. Místo toho zůstaly až páté, v úvodním
kole play-off narazí na čtvrtou Ostravu. A vzájemnou sérii otevřou v pátek 18. března na její palubovce. Doma v NSC Prostějov
se poprvé představí příští pondělí 21. března.

Ženy vékáčka se trápily proti jihomoravskému družstvu,
po nadstavbě skončily páté a čtvrtfinále začnou venku
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Probudit se ze zlého snu
Její osud náhle a zcela zásadně změnila událost z 2. května 2020. „V noci
jsem se vzbudila s tím, že jsem nemohla polykat ani mluvit, přivolaná
záchranka mě odvezla do nemocnice. Vzhledem k závažným proje-
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Na podporu Barbory Maťovčíkové byl v polovině února založen
transparentní účet. „Iniciativa na
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Její nemoc se však aktuálně nevyvíjí
vůbec dobře. „Absolvovala jsem ozařování spolu s chemoterapiemi, poté
další sérii chemoterapií a nyní, protože si nádor dělá, co chce, podstupuji
třetí sérii chemoterapií, tentokrát nitrožilně. Nádor způsobuje poruchu
řeči, psaní a mám omezenou hybnost
celé pravé strany. Ruka a noha nedělají to, co bych chtěla,“ popsala věcně šestadvacetiletá žena, jejíž největší oporou jsou její rodina a přátelé. V první
řadě je to pak maminka, která jí obětavě pomáhala mimo jiné i s formulací
odpovědí na naše otázky. „I psaní mi
nyní dělá problémy. Ale já i moje rodina stále věříme a očekáváme zázrak,“
vzkázala bojovně Bára.
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jeho založení vzešla od dámy, se
kterou jsem se potkala poprvé právě na již zmíněné cukrářské soutěži. Její podpora nás lidsky velmi
sblížila a stejně tak vnímám i podporu všech známých i neznámých
lidí. Beru to jako propojení lidských srdcí. Všech projevů podpory si velice vážím a děkuji za ně!“
uzavřela dojemně Bára.
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Když bylo Báře Maťovčíkové 14 let,
napsala na Facebook tato slova: „Chtělo by to více času. Na všechno! A hlavně na všechny!!!“ Pravdivost těchto
slov si nyní uvědomuje stále silněji.
I své četné aktivity si postupně musela
upravit na ty, které pro ni byly možné.
Radost jí dělají hlavně okamžiky strávené v přírodě, focení a malování. Od
operace rovněž každý den cvičí a píše
knihu o tom, co zažila. „Nejvíce mě
ovšem naplňuje cukrařina a pečení
dortů. S jedním ze svých výtvorů jsem
se účastnila i Moravského cukrářského
šampionátu v Olomouci, kde jsem si
poměřila síly s profesionály a získala
nové přátele,“ zmínila se Bára, která
má pečení doslova v krvi. „Prababička
byla vyhlášená prostějovská cukrářka
a pečení dortů jsem si vždycky užívala. Dělá mi velkou radost, když všem
chutná, a navíc dort i dobře vypadá.
Mým snem je cukrárna s vlastní výrobou,“ zasnila se.

Snem je vlastní cukrárna
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Následovala rozsáhlá operace mozku, která by mnohé z nás asi zlomila.
Nikoliv tak Báru. Naopak, jak sama
říká, získala díky ní i určité „superschopnosti“. „Po operaci, kterou
provedl tým lékařů pod vedením
profesora Radima Jančálka z Fakultní nemocnice Brno, jsem začala lépe
slyšet. Například jsem slyšela houkat
sanitku dřív než náš pes,“ prozradila
s úsměvem mladá žena.

Bohužel další vývoj nemoci k optimismu příliš nesváděl. „Po biopsii
nádoru se potvrdila zhoubnost III.
stupně a byla jsem převedena do
péče Masarykova onkologického
ústavu v Brně, kde se léčím dodnes,“
dodala Bára, která kvůli léčbě prošla výraznou fyzickou proměnou.
„Dokonale na mě platí vtip o ženách, které stojí před plnou skříní a nemají co na sebe. Opravdu!
Z původní velikosti 38 jsem ráda, že
obleču XXL. A to, že mě na ulici nepoznají moji známí, je někdy k smíchu, ale někdy k pláči,“ svěřila se se
svými nejniternějšími pocity šestadvacetiletá Barbora Maťovčíková,
která však sama nějakou výraznou
změnu na sobě nevnímá. „Vím, že
se z toho nemůžu a ani nechci složit! Vzhledem k fyzickým projevům
nemoci mě často štve, že mě okolí
vnímá jinak, než se vnímám já,“ povzdechla si přece jen.

Nemá co na sebe
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vům jsem ještě v noci absolvovala
CT mozku, kde byl diagnostikován
útvar, který byl na následné magnetické rezonanci vyhodnocen jako
nádor mozku,“ popsala pro Večerník
sama Barbora, pro niž to byl nepředstavitelný šok. „Navíc se to přihodilo
v době začátku pandemie nemoci
covid 19, kdy byl v nemocnici zákaz
návštěv. Nemohla jsem tomu věřit,
stále jsem si přála probudit se z toho
hrozného snu,“ ohlédla se Bára za
svými tehdejšími pocity.
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PROSTĚJOV Toto může potkat
každého z nás! Nebo kohokoliv
z našich blízkých. Neuvěřitelnou fyzickou proměnou prošla
kvůli rakovině mozku Barbora
Maťovčíková. Přitom uvnitř
zůstává stále stejná – milovnice přírody a sportovkyně, která
dobře ví, že život se podobá zápasu a že i ona sama musí pevně
stát a bez zakolísání přijímat
nečekané rány.
Bára se narodila na svátek svatého
Václava v roce 1995. Před svojí nemocí žila neobyčejně aktivní život
mladé atraktivní ženy. Hodně cestovala, milovala dlouhé túry přírodou
a její velkou vášní byl sport, zejména
pak basketbal. Za TJ OP Prostějov
hrála od roku 2009. Po maturitě na
prostějovském Gymnáziu Jiřího
Wolkera v roce 2015 pokračovala
ve studiích na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Tam se zaměřila na
buněčnou biologii a učitelství tělesné výchovy. Basket stále aktivně
hrála, navíc trénovala starší žáky SK
UP Olomouc. Kvůli operacím však
musela fyzicky náročné studium
přerušit a odešla do Prahy, kde začala pracovat pro internetový portál
www.seznam.cz.
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Ve stejný den jako v Kostelci na
Hané proběhl první odvoz humanitární sbírky na slovensko-ukrajinskou hranici také z Plumlova.
„Sešla se nám spousta věcí a trvanlivých potravin. Všem, kteří se do
sbírky zapojili, patří velké poděkování,“ vzkázala starostka Gabriela
Jančíková s tím, že lidé mohli věci
nosit i v průběhu celého uplynulého týdne. Odvoz pak byl plánovaný
opět na pátek.
V souvislosti s humanitární sbírkou
město Konice spojilo své síly s místní Charitou a dobrovolnými hasiči.
Sbírka zde začala v úterý 8. března
a trvala až do pátku 11. března a lidé
věci nosili do sídla konické Charity.
„Děkujeme všem, kteří se zapojili do
této materiální sbírky,“ vzkázal konický starosta Michal Obrusník.
Sbírku na pomoc Ukrajině uspořádali lidé také v některých dalších obcích. Například v Určicích tak učinili

ZAUJALO NÁS

ve spolupráci s městem Prostějov.
Sbírka se konala uplynulou středu
a množství vybraných věcí organizátory příjemně překvapilo.
Jediným městem v regionu, kde
sbírka v průběhu uplynulého týdne neprobíhala, byly Němčice nad
Hanou. Město pouze informovalo
své občany o možnosti zapojit se
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do finanční sbírky pro Ukrajinu,
kterou organizoval Člověk v tísni,
Charita či Červený kříž. „Humanitární sbírku bude vedení města koordinovat s krizovým štábem. O jejím
pořádání budou občané včas informováni,“ vzkázal v průběhu uplynulého týdne starosta Němčic Jan
Vrána.
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se rozjely po

„Rozhodla jsem se pomoci, protože je
mi těch lidí na Ukrajině nesmírně líto. To
snad není ani možné, co ten lotr Putin
udělal, odjakživa mi byl nesympatický. Já
to ale tušila dlouho dopředu, že něco takového provede. Ať mi to běžní lidé odpustí, ale Rusáci byli vždycky svině…“
nebrala si servítky pětasedmdesátiletá
seniorka z Prostějova.
Marie Danková následně Večerníku popsala, co všechno doma posbírala a proč
se rozhodla uvedené věci poslat na Ukrajinu. „Probrala jsem všechny skříně a také
sklep. Daruji boty, nějaké ženské kalhoty
a sukně a po synovi dvě košile. Našla jsem

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Redakci Večerníku
kontaktovala minulý čtvrtek pětasedmdesátiletá Marie Danková z Prostějova. Požádala odvoz různých věcí
do centra humanitární pomoci v informačním středisku vedle budovy
prostějovského magistrátu. Jako pomoc válkou sužované Ukrajině posbírala doma vše, co mohla. Ukrajincům
a hlavně jejich dětem posílá oblečení,
boty a spoustu hraček. Rádi jsme vyhověli.

také spoustu hraček po svých vnučkách,
hlavně plyšáky, také panenky po mé
dceři. Jedna je dokonce z Tuzexu. Snad
to ty nebohé děti alespoň trošku potěší.
Snažím se pomoci, jak můžu, protože
takhle by to měl udělat každý,“ má jasno
Danková, která Večerníku svěřila ještě
jeden razantní vzkaz. „Všichni chlapi, a je
jedno jaké národnosti, běžte bojovat na
Ukrajinu proti ruským okupantům!
Hlavně držím palce Ukrajincům, aby
ubránili svoji zem a vyhnali tu ruskou
svoloč,“ uzavřela pětasedmdesátiletá
Marie Danková z Prostějova.
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vzkazuje Marie Danková

„Držím Ukrajincům palce,“
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PROSTÌJOVSKO

láme společně peníze na pomoc
Ukrajincům), vyrážíme taky na
památky. Třeba na zdejší zámek,
který není tak úplně zámkem (je
to novostavba vytvořená mnoho let po zničení její předlohy),
úspěšně se tak ale tváří. Jak tak
ale bloumám po ochozu zámecké
věže, neunikne mi shromáždění
na place Volnosci (náměstí Svobody). To bude za Ukrajinu, napadne mě okamžitě.
A taky že ano.
Po seběhnutí schodů a cestě přes
tři bloky nacházím na náměstí dav
lidí, který neustále narůstá. Vlaj-

ky, transparenty, mnoho lidí má
symboly Ukrajiny na bundách,
další zase pomalované tváře. Žádné běsnění, žádná divočina. Ale
jak řečníci (v polštině i angličtině), tak přítomní jsou zajedno,
odsuzují válku a plně podporují
Ukrajinu. Účast na demonstraci
se postupně rozrostla na možná
tři tisíce lidí. Po několika projevech se pak dává na pochod přes
město.
Co pak úplně nepřekvapí, jen
minimum či spíše vůbec žádné transparenty nebo výkřiky
směřující proti Rusku a Rusům

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Druhým týdnem
pokračovala humanitární sbírka
na pomoc Ukrajině, jejímž garantem je statutární město Prostějov.
Od pondělí do pátku Prostějované opět přinášeli do informačního centra vedle radnice ošacení,
obuv, trvanlivé potraviny nebo
hračky.
„Posbírali jsme doma všechno oblečení, které aktuálně nenosíme, tudíž ani nepotřebujeme. Naše dcera
pak sama vybrala některé své staré
panenky a jiné hračky, takže přispěla také,“ vypočítala Jana Dvořáková,
která do informačního centra dorazila se dvěma velkými igelitovými
pytli. Během týdne pak přinášely
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různé věci i další desítky Prostějovanů. „Kéž by to těm chudákům pomohlo. Můj manžel přinesl oděvy
a nějaké boty už minulý týden, já
jsem teď přijela autem, v kufru mám
palety s balenou vodou a spoustu
trvanlivých potravin,“ ukázala Večerníku Petra Vaněčková z Prostějova.
Vybraná humanitární sbírka putuje
z Prostějova do Olomouce, s jehož
magistrátem má naše město dohodu. Právě zde se soustředí veškeré
vybrané věci nebo potraviny. „Chtěl
bych všem Prostějovanům poděkovat, během uplynulých dvou týdnů
přinesli metráky ošacení, zdravotnických potřeb a hlavně potravin. Je
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>>>dokončení ze strany 3
Otázkou také je, jak se ,magistrát stará
o údržbu stávajících krytů. „Město se
v rámci svých finančních možností
snaží kryty udržovat. Je ovšem třeba přiznat, že zařízení jsou morálně
i technicky zastaralá,“ přiznává František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.
Pokud ruský prezident Putin vyhrožuje nukleární válkou, tak jediným protiatomovým krytem
v Prostějově je ten v kině Metro 70.
„Kryt byl vybudován v sedmdesátých
letech minulého století. Jde o stálý,
tlakově odolný kryt a jeho stav je na
rozdíl od výše zmíněných zařízení vel<2TQUV÷LQXCRWVWLÊPC7MTCLKPWFCNwÊOGVT¾M[JWOCPKV¾TPÊRQOQEK
mi dobrý. Každý návštěvník biografu

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
jej vlastně viděl, protože právě promívidět, že ty strašné věci, které se teď lhostejné,“ uvedl primátor Prostějo- tací sál je klíčovou částí krytu. Kromě
dějí na Ukrajině, nejsou našim lidem va František Jura.
(mik) něj k zařízení patří další místnosti

určené například k dekontaminaci
a nebo k uložení vzduchotechniky.
Podle velikosti sálu si každý může
udělat obrázek, kolik osob by v něm
v případě nebezpečí mohlo najít útočiště,“ konstatuje šéf krizového řízení
města Adolf Labák.
Dle informací Večerníku vedení Prostějova neuvažuje o výstavbě nových
a moderních krytů. A to ani vzhledem
k tomu, co se nyní děje na Ukrajině
a jak Rusko vyhrožuje celé Evropě...
„Současná strategie státu v oblasti ukrytí
obyvatelstva je zaměřena na improvizované a rozptýlené ukrytí obyvatel například ve sklepeních domů, v podzemních
garážích nebo v případě nadzemních
budov v jejich vnitřních prostorách. Zda
se přístup státu do budoucna změní, je
prozatím předčasné předjímat,“ sdělil
František Jura.
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Kam se schovají
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jako celku. Ano, i tato země je
do určité míry obětí, obětí svých
vlastních vládců, uvědomují si
přítomní. A vyzývají k zastavení
války a zastavení Putina. „Putin,
Putoff “ hlásí například transparent ženy, která se nachází vedle
mě.
Polsko a Ukrajina samozřejmě
mají část historie společnou, jde
o sousední národy. A jako takové
ani ony neměly vždy přátelské
vzájemné vztahy. Poslední týdny ale hovoří jasně, Ukrajina má
polské sympatie. A ne zrovna
8\MC\PGOQJNDÚVLCUP÷LwÊ
malé.
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Ve výlohách jsou ukrajinské vlajEXKLUZIVNÍ
ky. Stejně tak na úřadech, kulturreportáž
ních institucích, další visí z oken.
pro Večerník
Nechybí ani karikatura Putina
s hitlerovským knírkem. Nálada
Michal
je jednoznačně proukrajinská.
SOBECKÝ
A protiválečná.
Stopy toho, že „něco“ není v po- Je však dovolená. A i když si snařádku, jsou totiž na každém rohu. žím držet přehled o dění (a posí-

POZNAŇ„A tam je všechno v pořádku? Nejsou tam následky války?“ I takovým dotazům čelil redaktor Večerníku po
příjezdu do polské Poznaně. Rodina se zkrátka bojí. Právě
v den začátku mé dovolené s přítelkyní začíná ruský útok na
Ukrajinu. Poznaň je ve středním Polsku, přes pět set kilometrů daleko. Sem válka dolehnout nemůže. Nebo ano?

řeklo válce a Putinovi jasné NE!

Modro-žlutá Poznaň: Polské velkoměsto

Jako první humanitární sbírku vyhlásili v Kostelci na Hané, kde začali věci vybírat už v pátek 4. března.
„Sbírka byla určena všem, kterým
nebylo jedno, co musí zažívat naši
ukrajinští přátelé. Lidé věci nosili do
hasičské zbrojnice, někteří přicházeli
se slzami v očích a alespoň materiální pomocí projevovali svůj soucit,“
popsal kostelecký starosta František
Horák. Ve městě se podařilo vybrat
opravdu hodně, do Olomouce vše
převezlo hasičské auto, které tam zamířilo hned dvakrát. „Z Olomouce
pak ještě v pátek vyrazilo směr Ukrajina. Všem, kteří se zapojili, moc děkuji,“ dodal kostelecký starosta.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOVSKO Ruská válečná agrese vyvolala mezi lidmi
nebývalou vlnu solidarity. A to i v menších městech regionu.
Nejvýrazněji se v tomto směru projevili v Kostelci na Hané a také
v Plumlově, kde vedení stihlo uspořádat hned dvě kola humanitární sbírky. V průběhu uplynulého týdne se zapojila třeba i konická Charita, sbírku plánují vyhlásit také v Němčicích nad Hanou.
Štědrost už lidé projevili také například v Určicích.

1.

Nejaktivněji se lidé zapojili
v Kostelci na Hané a Plumlově

speciálnní
s1.eriiál

/.$1$8.5$-,1ô POMÁHÁ

9
1.
?
HO
5GPKQTMC\2TQUV÷LQXC
KO
S
O
KD
+@QÁ?<IµKJHJ>0=ÁMFTKMJ2FM<EDIP
1.

30

„Samozřejmě je to škoda. Trefili jsme
břevno, ale jinak přesilovka nebyla moc
dobře sehraná. Bylo tam málo střelby. Až
na její závěr, kdy tam padlo to břevno, toho
tam moc nebylo. Věřím, že kdybychom
místo břevna dali gól, tak jsme nakonec
slavili druhé vítězství. Myslím, že by to
s Litoměřicemi pěkně zamávalo.“

Foto: internet

Nic moc nebezpečného z toho bohužel
nevzniklo. Ohrožením naopak byla střela
z dálky od Holého. Následoval velký tlak
hostů, střelecky to zkoušeli Ondřej Procházka, Marcel a Kadlec. V tlaku navíc
Stadionu pomáhala opakovaná vyloučení
Prostějova. Tlak Litoměřic vyústil v opakované ohrožení prostějovské brány. Zejména Válkovo zakončení ze 32. minuty
mělo gólové parametry. V závěru třetiny
měli ještě Jestřábi také možnost početní
výhody. Aktivní byl Martin Novák, nicméně branka z toho nepadla. Na druhé straně
ale zahřmělo. Střela od modré skončila
u tyče, kde se urodilo několik dorážek. Tu
poslední měl z úhlu Rudovský, který ve 37.
minutě otevřel skóre – 0:1. A přišlo další
oslabení Prostějova, litoměřický Válek v ní
tečoval kotouč do tyčky.
Jenže domácí si přesilovou hru přenesli i do
třetí části. A tam už ukázali svou sílu. Ve 41.
minutě Sihvonen dostal od modré čáry
nahrávku a střelou z první vyrovnal – 1:1.
Jestřábi šli záhy poté znovu do čtyř, a opět

inkasovali. Při podobné situaci, akorát na
druhém křídle z kruhu poslal puk do brány
Válek – 2:1. Domácí poté opakovaně hrozili
a Jestřábům nezbývalo než úporně bránit.
Bláha se musel vytasit proti Výtiskovi, zejména Sihvonenovi, který jej nedokázal
přehodit. Bohužel načas Jestřábi přišli o Klimíčka, který pomlácen odjížděl na hráčskou lavici. Záhy poté Prostějov připomněl,
že taky umí útočit. Nejdříve střílel Jelínek,
při stejné akci od modré Staněk. Prosadil
se až Tomáš Jiránek, který využil úspěšné
napadání Rudovského – 2:2. Dobré šance
měl ve 47. minutě i Husák a následně Mrázek, Král ale „Kališníky“ podržel. Na druhé
straně neproměnil svoji příležitost Kloz. Na
konci základní hrací doby přišlo rozhodnutí, když první bod v sezóně zaznamenal
povedenou dělovkou Robin Staněk – 2:3!
Krátce poté Martin Procházka málem z osy
vyrovnal. Nicméně následně čas šikovně
pošetřil Kloz a už do prázdné brány se vteřinu před koncem prosadil Tomáš Jiránek –
2:4.
(sob)
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„Všechna první utkání čtvrtfinálových sérií vyhráli hosté. Dalo se očekávat, že domácí budou mít po pauze problémy se zápasovým tempem. O den později to bude ale úplně jiné
utkání, domácí nám dali šanci uhrát první bod, jsme rádi, že se v Prostějově budou hrát dva
zápasy, ale musíme pracovat dál.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:

„Jsme zklamaní, že jsme nezískali první bod v sérii. Trápili jsme se v koncovce, měli jsme
hodně nevyužitých gólových šancí a hodně přesilovek. Série bude dlouhá, jedna prohra
nás nezastaví, musíme se oklepat a soustředit se na další zápas.“
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LITOMĚŘICE, PROSTĚJOV Navázat na
první úspěch se snažili v pátek prostějovští
Jestřábi ve druhém čtvrtfinálovém duelu
na ledě Litoměřic. Napodruhé už to ale nevyšlo. Tým trenéra Aleše Tottera sice brzy
vedl, jenže poté už úřadoval lídr základní
části Chance ligy. Nejblíže ke Stadionu byl
Prostějov před koncem třetí třetiny, kdy
snížil na rozdíl jednoho gólu. Následně ale
nevyužil dlouhou přesilovou hru a v samém závěru ještě několikrát inkasovali.
Stav série play-off je tak nyní smírný 1:1 na
zápasy.
Samotné střetnutí začalo lépe pro Jestřáby. Ti
byli zprvu velmi aktivní a na neproměnění
střely Výtiska navíc záhy reagoval Mrázek.
Ten z kruhu schoval svou střelu za obránce
a překvapil Krále – 0:1. Jenže za padesát vteřin
bylo srovnáno, když Koláček tečí usměrnil
puk mimo dosah Bláhy – 1:1. K zákrokům
následně Krále donutili Mrázek s Jiránkem,
leč nebylo jim přáno. Poté navíc Stadion udeřil
podruhé a znovu potvrdil kvalitu svých přesilovek. Rychlými nahrávkami způsobili domácí zmatek před Bláhou, Martin Procházka tak
střílel do odkryté brány – 2:1. Zbytek třetiny
se nesl v duchu spálených prostějovských šancí. Dobrou možnost měl Štefka, ve 20. minutě
v přečíslení mohl skórovat Mrázek. Nicméně
skóre zůstalo na hodnotě pro domácí.
Krátce po zahájení druhé třetiny měli dobrou
možnost vyrovnat Jestřábi, když dostali výhodu přesilové hry. V ní se dobře ukázal se svou
šancí Rudovský, ale neproměnil. A následně
šly Litoměřice do trháku. Ve 24. minutě si
zpoza brány vyjel Martin Procházka a na
kruhu tak dlouho míchal, až našel skulinku ve
výstroji Bláhy a střelou švihem zvýšil na 3:1.
Prostějov pak poskytl soupeři další početní vý-

hodu, ve které Kracík trefil tyč. Poté se ale vše
obrátilo a v půlce třetiny dostal Prostějov možnost hrát zkrácenou dvojnásobnou početní
výhodu. A Jestřábi jí nepohrdli, ránou golfem
propálil Mrázek z kruhu Krále – 3:2. Navíc
prostějovský kanonýr mohl završit hattrick,
před bránou ale nezachytil nahrávku Kloze.
A přišla další přesilovka domácích a další trest,
Ticháček totiž využil výhodu jednoho muže
v poli a upravil na 4:2. Oba týmy si vytvořily
ještě několik šancí. Krále nepropálil Kloz ani
Tomáš Jáchym, na druhé straně měl dobrou
střelu i dorážku Sihvonen. V samém závěru
bylo přisouzeno Procházkovi trestné střílení.
Najel si zleva, ale Bláhu neprostřelil.
Poslední třetina byla opět ve znamení přesilovek. A jejich nevyužívání nakonec rozhodlo. Bláha byl ale proti. 44. minuta byla naopak
ošemetná pro Krále, Novák dostal spoustu
prostoru, jenže nevtěsnal puk mezi tři tyče.
Krátce nato naopak pak tyč při střele Výtiska
zachránila Jestřáby. Na druhé straně po ráně

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Havlíka střílel Jáchym a před bránou se puk
odrazil od brusle Beránka velice šikovně –
4:3. Zdálo se, že ze zápasu bude drama, zvlášť
když nejprve po posunutí branky šli domácí
do čtyř a trest Krejčího přebilo pětiminutové
vyloučení Jíchy. Jenže Jestřábi skvělou možnost početní výhody nevyužili. Zejména
Mrázek měl ale blízko ke gólu, trefil břevno.
Následně Švec nevyužil jeho skvělou nahrávku na druhou tyč. Přišly tedy tresty. V 56. minutě Kadlec po hezké kombinaci vyzval
nahrávkou do prázdné brány ke skórování
Válka – 5:3. Následovaly navíc hororové minuty. Válek nejprve při power-play Jestřábů
skóroval do prázdné brány – 6:3. A po skvělém průjezdu pásmem Martina Procházky
skóroval zblízka jeho bratr Ondřej – 7:3.
V poslední minutě mohl ještě výhru navýšit
upravit trestným střílením Kadlec. Bláha ale
osmou trefu za svými zády nepřipustil. Dojem ze zápasu to však ani zdaleka nemohlo
Prostějovu zlepšit...
(sob)
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„V obou zápasech jsme nebyli disciplinovaní. Potřebujeme zlepšit určité detaily v naší hře.
Série je tedy za stavu 1:1 a bude dlouhá. Teď se vracíme na náš stadion a věříme, že nás
přijde podpořit co nejvíce lidí.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:

„Jsme velice rádi, že jsme tento zápas zvládli. Hrajeme proti zkušenému a kvalitnímu mužstvu. Musíme si vážit každého gólu, který dáme. Důležitá byla naše trefa na 1:1. Na konci
druhé třetiny jsme měli tři brejky, které jsme bohužel neproměnili, stejně tak i trestné střílení. V tom se zápas mohl zlomit. Ve třetí části jsme polevili v disciplíně, bylo velké množství
útočných faulů., které do play-off vůbec nepatří. Můžeme být jen rádi, že jsme neinkasovali
v pětiminutovém oslabení. Musíme být pokorní, soupeř je kvalitní a takové výpadky nás
mohou stát celou sérii.“
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LITOMEŘICE, PROSTĚJOV Velice
těžkého soupeře pro čtvrtfinále play-off Chance ligy přisoudil Jestřábům
vývoj základní části a následného
předkola. Prostějov totiž při postupu
pražské Slávie narazil na Litoměřice,
první celek tabulky. Nicméně v sérii
hrané na tři vítězné zápasy už má první
výhru v kapse. A to především díky vysoké produktivitě, kdy svěřencoi kouče
Tottera duel otočili a slavně zvítězili.
Čtvrteční utkání začalo střelou Rudovského. Následovaly opakované pobyty Prostějova v útočném pásmu, ale bez větších
šancí. Ty naopak měli domácí, ale Bláha
byl opět perfektní. Hra se v dalších minutách spíše kouskovala, jedinou příležitost
stojící za pozornost měl hostující kapitán
Novák. A jelikož Havlíkova rána z 19. minuty byla přesná až moc – puk trefil tyčku,
rozcházely se oba týmy do šaten za bezbrankového stavu.
Ve druhé dvacetiminutopvce zprvu Prostějov dlouho operoval v útočném pásmu.

UX¾VGéPÊUVąGNGE5VCP÷M
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Přes čtvrtfinále první ligy od roku 2014
neprošel. A jedním z hlavních předsezónních cílů bylo semifinále. A k němu
je ještě dlouhá cesta. Zejména proto, že
na Litoměřicích není nijak vidět, že by už
nyní hrály „nadplán“. Zatím si naopak drží
i přes vyrovnaný počet výher v sérii pozici favorita. Zda ji potvrdí, se nyní ukáže
v Prostějově.
V pondělí 14. a v úterý 15. března se
odehrají oba zápasy na Hané, a to od
18.00 hodin. Případný pátý zápas proběhne znovu v Litoměřicích, a to ve
čtvrtek od 17.30 hodin.

5.KVQO÷ąKEGOKUXGFNK,GUVą¾DKWåR÷VVW
JÚEJ DKVGX 8åF[EM[ \ VQJQ D[NQ FTCOC
CVCMVTQEJWFQDÚX¾PÊVXT\GFoto: internet

ƔƔJak prozatím hodnotíte sérii s Litoměřicemi?
„Myslím si, že na jednu stranu je to dobré,
ale na druhou nás v pátečním zápase srážela hodně oslabení. Znovu... Věřím, že
ve hře pět na pět jsme byli lepší. A mohli
jsme v klidu vyhrát oba zápasy. Je to určitě
škoda.“
ƔƔZároveň jste si ale dokázali, že můžete hrát vyrovnaně s vítězem základní
části. To není k zahození?
„Jo, to určitě. Je to příjemné. Já o tom tedy
vůbec nepochyboval. Spíše jsme se celou
sezónu prali sami se sebou. A s naší hrou,
někdy jsme hráli až příliš otevřený hokej.
Ale když hrajeme poctivě dozadu, můžeme porazit úplně každého.“
ƔƔ Mrzí vás hodně čtyřminutová přesilová hra ze druhého utkání? Zůstala
neproměněna.

PROSTĚJOV Patřil k jedné z hlavních opor v základní části. A předtím k nejdůležitějším příchodům do týmu. Útočník
Martin Novák (na snímku) má řadu zkušeností, dobrý přehled
o hře, dokáže rozhodovat zápasy a nabízet spoustu šancí spoluhráčům. A to se mu daří, v posledních zápasech je více vidět,
jen se mu zatím tolik nevede střelecky. Coby kapitán v exkluzivním rozhovoru pro Večerník okomentoval dosavadní výkony
s Litoměřicemi i rozhodující faktory série. Zároveň ale také hodnotil dosavadní vyznění paly-off.

ƔƔ V posledních utkáních jste více vidět, hodně chystáte spoluhráčům šance. Cítíte se tedy herně dobře?
„Ano, až výborně. (usměje se) I ty předchozí zápasy jsme si vytvářeli šance, jen
nám to tam nenapadalo. Bylo důležité,
že branky dávaly jiné lajny. V tom je také
základ úspěchu. Když máte vyrovnané
útoky, gól může dát kdokoli.“
ƔƔ Musel jste během dosavadního
průběhu play-off zvyšovat hlas?
„Ani ne. Spíše jsme se všichni v kabině
bavili, že to musíme hrát více dozadu.
Zatím tam nějak nekřičíme, spíše se
snažíme vše vyřešit v klidu a navzájem
se podpořit.“
ƔƔ Máte za sebou úspěšnou sérii
s Kolínem, s Litoměřicemi je to 1:1.
Dá se tedy brát zatím sezóna jako
úspěšná?
„No, tak já sem přišel pro jiný cíl.
(smích) Zatím to tak úspěšné
není. Myslím si, že i když
Kolín byl velice nepříjemný soupeř a hrál
výborně, nebylo by
pro nás kdovíjakým
úspěchem to, že
jsme postoupili
přes
nováčka
soutěže…“
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FQM¾\CN[\CMQPéKVRąGUP÷#åRQXÊEGPGå
JQFKP÷CéVXTVUGRTQUCFKN%CEJPÊPCUTQX
PCNVCMUÆTKK

¶YRGSDWÔLOKRVWÕP

5VGLP÷LCMQXRąGFMQNGVCMKXRTXPÊOMQNG
éVXTVHKP¾NGUGXÚJQFCFQO¾EÊJQRTQUVąGFÊ
MCOUKX[VTCVKNC#PKLGFPQOW\G\×éCUVP÷
PÚEJVÚOčVQVKåPGRQOQJNC2ąGMXCRGPÊ
UGCNGMQPCNQKRTQVQåGHCMVKEM[RTQJT¾NK
HCXQTKVÆ UÆTKÊ 6ąGDÊé ,KJNCXC 8UGVÊP
K.KVQO÷ąKEG 

9\URYQDQÅSOD\GRZQ

-FQéGMCNP÷LCMQWLCUPQW\¾NGåKVQUVPG
FQéMCNUG2QFQDP÷LCMQ\¾MNCFPÊé¾UVVCM
KRNC[FQYPLGP[PÊPGUOÊTP÷X[TQXPCPÆ
6ÚO[iWORGTMCC·UVÊPCF.CDGOUKPC
×XQFPCF÷NKN[RQLGFPÆXÚJąG<CLÊOCXQUVÊ
LGåGRTXPÊWVM¾PÊRTQ·UVÊTQ\JQFNFX÷OC
IÐN[&CPKGN8TFNQXGE6GF[DÚXCNÚJT¾é
iWORGTMCe

1(-XG½ORVWL
Chance ligy

Ještě nedávno se do útočení velice
aktivně zapojovali hlavně Havlík
a Klimíček, občas Vala. Nyní se
však prostějovští beci více rvou
dopředu a snaží se přispět i ofenzivě. Vidět je zejména Robin Staněk,
který už proti Kolínu začal posílat
na branku soupeře více střel a s Litoměřicemi byl odměněn prvním
gólem v sezóně.

$NWLYLWDREU½QFÕ
YÖWRNX

Zde jsme dokonce ani nemuseli
oproti předešlému číslu měnit.
Protože příliš častá oslabení jsou
stále největším problémem Jestřábů. Například v prvním zápase
proti Litoměřicím jich Prostějované nabídli hned devět a Litoměřice dvě přesilovky dokázaly využít.
Zde nadále platí varovně zdvižený
prst.

3ÔÉOLvÄDVW½
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Aleši Totterovi se nelíbilo, jak
ࣂ-v|ov;m;1_࢙-fझ;v|ং࢙0bѴŊ
ࣂo-|ĺ$-h|o_ooংbѴrof;7mol
|h࢙mझruo|boѴझmĺo_৴;Ѵv;
|l ࣂ-v|࣐l Ѵࣂo࢙mझ m;Ŋ
_0࢙-mb;ࣂ|u|=bm࢙Ѵ;ĺ

„Jedenáct vyloučených
v zápase předkola,
to je strašně moc!“

Výrok:

Jestřábi dali v prvním čtvrtfinále
hned čtyři branky, navíc prvním
Litoměřicím. To byl vstup do série!
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1.
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ:

1. star: 2GVT/T¾\GM DQF[  2. star:,CP4WFQXUMÚ
(2 body). 3. star:6QO¾w,KT¾PGM DQF 

LITOMĚŘICE – PROSTĚJOV 7:3

1. star: 6QO¾w,KT¾PGM DQF[ 2. star:4QDKP5VCP÷M
(2 body). 3. star:1PFąGL$N¾JC DQF 

LITOMĚŘICE – PROSTĚJOV 2:4

1. star: 1PFąGL$N¾JC DQF[ 2. star:6QO¾w,KT¾PGM
(2 body). 3. star:4QDKP5VCP÷M DQF 

PROSTĚJOV – KOLÍN 2:0

1. star: nikdo (3 body). 2. star: Marek Švec (2 body).
3. star: Martin Altrichter (1 bod).

PROSTĚJOV – KOLÍN 1:5

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

HOKEJ

$WFGVQLGwV÷DQL#ċCNGFQ
RCFPG LCM EJEG \Cé¾VGM
UÆTKG t VGF[ RTXPÊ FXC \¾RC
U[ JTCPÆ X .KVQO÷ąKEÊEJ t Wå
P÷EQPCRQX÷F÷N
2ąGFGXwÊOJQFP÷ąGMNQVQO
EQ DWFG TQ\JQFQXCV 2QFNG
QéGM¾X¾PÊ LUQW VQ RąGUKNQXÆ
JT[0CLGLKEJ\XN¾FPWVÊDWFG
JQFP÷\¾NGåGV+RTQVQåGQDC
VÚO[D[N[JQFP÷X[NWéQXCPÆ
C\¾TQXGÿWM¾\CN[åGRQéGVPÊ
RąGXCJ[WOÊ6ÊOURÊwCNGOWUÊ
,GUVą¾D[ OT\GV éV[ąOKPWVQX¾
RąGUKNQXMC \G FTWJÆJQ éVXTVHK
P¾NG6QJNGPGX[WåÊVVQWåD[N
\¾MNCFRTQPG×UR÷EJX\¾RC
UGLCMQX[wKVÚ
&CNwÊ X÷EÊ LGå FQUCXCFPÊ
WVM¾PÊWM¾\CNCLGUÊNC.KVQO÷
ąKE 0G PCFCTOQ VGPVQ VÚO
D[N RQ \¾MNCFPÊ é¾UVK RTXPÊ
5VCFKQPWM¾\CNåGWOÊXT[EJ
NQUVK\CMQODKPQXCVFQUVCVUG
UPCFPQFQUVąGNGEMÚEJRQ\KE
# MF[å LG RQVąGDC VCM \CXąÊV
UVąGFPÊR¾UOQ.KVQO÷ąKEGPC

\CVÊONGRwÊ#NGe

.KVQO÷ąKEGLUQW

XÊEX\¾RCUGEJRąGEKLGPRč
UQDKN[UX÷åGLK
%Q PCQRCM CUK PGRQV÷wÊ CPK
LGFPWUVTCPWVQLGP¾XwV÷XPQUV
0C VQ åG UG JTCLG éVXTVHKP¾NG
RNC[QHHPGMQPVTQNWLGUGQéMQ
X¾PÊCHCMVKEM[XwGEJPCQOG
\GPÊ RQOKPWNC LG  FKX¾Mč
QRTCXFWDÊFC+X.KVQO÷ąKEÊEJ
FąÊXGEJQFÊXCNQX÷VwÊRWDNKMWO
CVQKX\¾MNCFPÊé¾UVKCPCVÚO[
MVGTÆ PGRCVąKN[ MG MFQXÊLCM
CVTCMVKXPÊO0[PÊUGCNGFKX¾EK
\VT¾EGLÊXwWFGPGLGPX.KVQO÷ąK
EÊEJ,GPLGRąGMXCRKXÆåGCPK
PCRNC[QHHUKPGPCLFQWEGUVW
2TQ 2TQUV÷LQX UG MCåFQR¾FP÷
LGFP¾ Q UÆTKK PGUOÊTP÷ FčNGåK
VQW ,GwV÷ UG VQVKå PGTQ\JQFNQ
QVQO\FCLGXNCUVP÷VCVQUG\Ð
PC×UR÷wP¾éKPKMQNK2QMWFUG
PGRQUVQWRÊF¾NLGVGF[OQåPÆ
åG DWFQW RCFCV JNCX[ # \C
éPGUG\CUGQF\Cé¾VMWe

/+%*#.#
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Mezi hokejovými mantinely

t-QJ×V 8CEJWVMC&TVKN iWJCL -TCVQEJXÊN
2÷PéÊM 5VCXUÆTKG
 \¾RCU ·UVÊ PCF .CDGO  iWORGTM  
 $TCPM[CPCJT¾XM[ -QJ×V 2÷PéÊM&
-KPFN 5VCXUÆTKG
 \¾RCU iWORGTM t ·UVÊ PCF .CDGO  
 $TCPM[ C PCJT¾XM[-QJ×V *TCEJQXUMÚ
8CEJWVMC &-KPFN 8CEJWVMC &-KPFN 2÷PéÊM 
8KNFWOGV\ &-KPFN t1$N¾JC67TDCP i
$N¾JC1$N¾JC i$N¾JC5VCXUÆTKG
-#/2Ąªi6ö
èVXTVHKP¾NG\¾RCU[RQPF÷NÊDąG\PC
hodin: 2TQUV÷LQX t .KVQO÷ąKEG 5NCXKC 2TCJC t
8UGVÊP5QMQNQXt6ąGDÊé2ąGTQXt,KJNCXC
èVXTVHKP¾NG   \¾RCU[ ×VGTÚ  DąG\PC 
hodin: 2TQUV÷LQX t .KVQO÷ąKEG 5NCXKC 2TCJC t
8UGVÊP5QMQNQXt6ąGDÊé2ąGTQXt,KJNCXC
èVXTVHKP¾NGRąÊRCFPÆ\¾RCU[éVXTVGMDąG\PC
 JQFKP .KVQO÷ąKEG t 2TQUV÷LQX8UGVÊPt*%
5NCXKC2TCJC6ąGDÊét5QMQNQX,KJNCXCt2ąGTQX
2NC[FQYP\¾RCURQPF÷NÊDąG\PC
hodin:iWORGTMt·UVÊPCF.CDGO
2NC[FQYP\¾RCU éVXTVGMDąG\PC
hodin: ·UVÊPCF.CDGOtiWORGTM
2NC[FQYPtRąÊRCFPÚ\¾RCUPGF÷NGDąG\PC
JQFKPiWORGTMt·UVÊPCF.CDGO
&#.iª241)4#/
5GOKHKP¾NG     RąÊRCFP÷  
CDąG\PC
(KP¾NGRąÊRCFP÷CFWDPC
$CT¾åQ%JCPEGNKIWRąÊRCFP÷
CFWDPC
$CT¾åQ6'.*RąÊRCFP÷
CFWDPC

&+$1&(/,*$

2.#;1((2Ą'&-1.1
<DÚXCLÊEÊ\¾RCU 5NCXKC2TCJCt(TÚFGM/ÊUVGM
     $TCPM[ C PCJT¾XM[  1
iGFKXÚ.[U\E\CTE\[M 1iGFKXÚ&-TGPåGNQM 
.[U\E\CTE\[M 6GRGT 5VCXUÆTKG
<DÚXCLÊEÊ\¾RCU 5NCXKC2TCJCt(TÚFGM/ÊUVGM
  $TCPM[CPCJT¾XM[-GTP
 -TWåÊM /KMWN¾w *QXQTMC  t  %KWTC iNCJCą
1IWTEQX -QPGéPÚUVCXUÆTKG
2.#;1((è6846(+0.'
<DÚXCLÊEÊ  \¾RCU[ 8UGVÊP t 5NCXKC 2TCJC 
    $TCPM[ C PCJT¾XM[  -NÊOGM
$ąG\KPC2čéGM t*CXGN &QNGåCN2QNGVÊP 
&QNGåCN 2QNGVÊP&WFC 5VCX UÆTKG  * 6ąGDÊé t
5QMQNQX  $TCPM[CPCJT¾XM[
)CLCTUMÚ *WPMGUiċQXÊéGM t-XGTMC ,Gą¾DGM
-QPGéPÚ   2ąKD[N -XGTMC 2QJN  5VCX UÆTKG
* ,KJNCXC2ąGTQX  $TCPM[
CPCJT¾XM[ *GTOCP 2GEJCPGE-TKUN ,CP
5XQDQFC -TKUN*TFKPMC 5VCXUÆTKG
<DÚXCLÊEÊ  \¾RCU[ 6ąGDÊé t 5QMQNQX  
 $TCPM[)CLCTUMÚ 6WTGéGM,GMGN 
)CLCTUMÚ 8QFPÚ 5VąQPFCNC 8QFPÚ2QK\N 
8QFPÚt5NQDQFC 6,CPFWU -XGTMC ,WTéÊM
&2ąKD[N 5VCXUÆTKG * ,KJNCXCt2ąGTQX 
t $TCPM[%CEJPÊP /GPwÊM Stav
UÆTKG  * 8UGVÊP t 5NCXKC 2TCJC   
 $TCPM[<GOCP 8GPMTDGE *QąCPUMÚ
8GPMTDGE,QP¾M 5VCXUÆTKG
2.#;&19017&4ä'0ª
\¾RCU·UVÊPCF.CDGOiWORGTM 
3:1). $TCPM[CPCJT¾XM[8TFNQXGE $TQå i
$N¾JC 6T¾XPÊéGM   1 $N¾JC i $N¾JC -QVVGM 
 8TFNQXGE 6čOC /KNHCKV   6T¾XPÊéGM /CTGw 

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Dostat ve vyřazovací části nejprve nakládačku a poté o den později naopak
uspět? Na stejném ledě a proti stejnému soupeři? Ne vždy se zadaří. Jestřábům
se to ale povedlo. Proti Kolínu to Prostějov neměl věru lehké. Ukázalo to už první,
velice vyrovnané utkání, které Jestřábi museli otáčet.Ve druhém Prostějov vyloženě vyhořel, a tak přišel na řadu rozhodující duel.Ten, byť ne skórem, ale vyzněl
jasně pro Prostějov.VlastimilWojnar před play-off hovořil o tom, že nyní se ukáže
síla a zkušenost mančaftu.Tohle byl jeden z těch momentů.

6ÉOXWÙ PXXN ½]DO]D Ä½WHNWÙGQH

ZAUJALO NÁS

2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC6QO¾w,KT¾PGM,CP-NQ\,CP4WFQXUMÚ
2GVT$GT¾PGM/CTVKP0QX¾M,KąÊ-NKOÊéGMC/CTVKP#NVTKEJVGT#FCO
*CXNÊM6QO¾w,¾EJ[O/CTGM4CéWMCiKOQP,GNÊPGM,QUGH<CLÊE,CMWD
$CDMC/CTGMiXGEC2CVTKM*WU¾M/KNQUNCX,¾EJ[O/KEJCN,CPGéGMC&CXKF
8CNC,CPiVGHMC4QDKP5VCP÷MC2GVT-TGLéÊ/CTGM/KEMC/CTVKP&WDUMÚ
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KDO S KOHO?

Bilance ze základní části je jedna věc, play-off – jak ostatně říkají sami hráči i trenéři
– je už něco docela jiného. Doslova prý
nová soutěž. Potvrzuje se to i v aktuální sérii Jestřábů se Stadionem. První zápas sice
dokázaly Litoměřice často zavírat soupeře
v pásmu, vytěžily z toho ale jen dva přesilovkové góly. Jestřábi se naopak prosadili
hned čtyřikrát. A i když v zápase místy

počtu hráčů na ledě. A taky důrazem, branky Rudovského a následně taky Jiránka
byly právě hodně o důrazu…
Co čekat od zbývajících zápasů? Určitě
méně přesilovek na obou stranách. Trenér
Prostějova Aleš Totter jak během série
s Kolínem, tak během nynějších zápasů
proti Stadionu kritizoval opakovaně disciplínu svých hráčů. V zápasech s Litomě-

celkům v soutěži, měli by si na tyto herní
situace dávat Prostějované velký pozor.
V sérii se dosud daří na straně hostů bratrům Procházkovým. Ti potvrzují výkony
ze základní části a tým táhnou. Skvěle se
pak z Jestřábů daří Petru Mrázkovi, pookřáli ale taky Robin Staněk nebo Martin
Novák, který se často dostává do šancí.
Prostějov ale hlavně čeká důležitý boj.

VWDYVpULH
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mezi Švecem a Matějčkem. Oba kohouty
poslali rozhodčí na pět minut na trestnou
lavici, aby se uklidnili.
Druhá dvacetiminutovka začala opět střeleckými hody, jen ne brankovými. Havlík
se na modré opřel do puku, Kuznětsov byl
ale připraven. A pak se historie opakovala,
Prostějov dostal možnost přesilovky, jenže ji
nevyužil a inkasoval. Nejprve sice Beránek
s Klozem vymysleli akci, po níž měl Kuzněcov namále. Ale přečkal nebezpečí, aby Kolín
znovu udeřil. Ztrátu v útočném pásmu využil
k rychlému přenesení hry, Pajer ujel oběma
obráncům a zakončil – 0:2. Osmadvacátá
minuta byla pro Jestřáby vůbec hororová.
Veselý se dostal do útočného pásma a hned
za modrou čárou to zkusil – puk zapadl za
Bláhu – 0:3. To už na jedničku Jestřábů bylo
moc a přenechal místo Altrichterovi. Hra se
následně spíše kouskovala, aby půl minuty
před koncem neproměnil dorážku ve snížení
Klimíček.

tu mohla Marimexu dát přesilovka z 52. minuty. Tak se ale nestalo a krátce po jejím konci
naopak Středočeši inkasovali. Domácí vytvořili před kolínskou svatyní závar a na jeho
konci byla dorážka Švece – 1:4. Poslední slovo měli ale znovu hosté. Prostějov vyzkoušel
hru bez brankáře, zle se jim to ale nevyplatilo,
když někdejší Jestřáb Niko uvolněnou bránu
trefil přes celé kluziště – 1:5.
(sob)

„Tentokrát nás může mrzet jedině to, že jsme dostali gól. Jinak jsme předvedli parádní výkon, hodně zodpovědný. Chtěli jsme udělat dobrý výsledek, a to se nám povedlo. Jeli jsme
k zápasu v okleštěné sestavě, ale jeli jsme se rvát. Jeli jsme si sami dokázat, že hokej umíme
a že jsme to nezabalili. A to i přesto, že jsme doma prohráli a že jsme jeli ven.“

Petr MARTÍNEK - SC Marimex Kolín:

„První třetinu jsme začali slušně, ale rozhodila nás naše přesilovka. Od té doby jsme hledali
rytmus. Bohužel jsme nebyli v play-off nastavení, a to se podepsalo jak na výsledku, tak na
výkonu.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:

¸67<75(1§5č
¸67<

Ve třetí části nezbylo Jestřábům než trochu
otevřít hru. A hlavně tvořit. Kolín ovšem
dobře napadal a tak si první šanci připsal
Štohanzl. Chvíli po něm po Novákově nahrávce prověřil pořádně Kuzněcova Mrázek.
Jestřábi znovu chybovali a dopřávali soupeři
další přesilovky. Nejprve se neprosadili Pajer
a Jankovský, právě druhý jmenovaný ale následně šikovně tečoval ránu od modré a bylo
pro Prostějov ještě hůř - 0:4. Naprostou jisto-

NRQHÿQëVWDYVpULH
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PROSTĚJOV Velké drama se čekalo od
třetího zápasu série předkola play-off
Chance ligy mezi Prostějovem a Kolínem. A velké drama se také fanoušci
obou týmů v úterním večeru dostali. Na
ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu
v Prostějově velká bitva. Spokojenější
nakonec byli Jestřábi. Ti ustáli tlak, odčinili tak prohru 1:5 z předešlého dne. Na
svého soupeře se v rozhodujícím souboji
vrhli, a i když z mnoha střel proměnili jen
dvě, na výhru to stačilo. V brance totiž
měli vynikajícího Bláhu.
První třetina byla ve znamení prostějovského
tlaku. Jestřábi chtěli dát zapomenout na předešlý nezdar a Kolín co nejvíce zmáčknout.
Řada střela ale končila mimo nebo na brankáři
Kuzněcovovi. I když Jestřábi následně nepro-

měnili přesilovku, poté už se prosadili. Kloz
našel odražený puk u tyče a dorazil jej do brány
– 1:0. Odpovědět mohl v přesilovce Šafránek,
ale svoji šanci neproměnil. Kolín se velkou částí první třetiny probránil a jen se štěstím drželi
jednobrankové manko.
Také druhá třetina zkraje patřila Jestřábům.
Ve 28. minutě měl obrovskou šanci Beránek, který z mezikruží trefil rameno brankáře, následně se mohli prosadit Jáchym
s Jiránkem. Ve 33. minutě zvedl diváky ze
sedadel faul Sklenáře na Zajíce. Bohužel je
už nezvedaly výkony Jestřábů v přesilovce,
respektive proměňování šancí. Prostějov
měl ve druhé třetině k dispozici tři početní
výhody, nevyužil však ani jednu.
Poslední část slibovala vzhledem ke skóre
spíše boj než hokej. I tak ale byla k vidění řada

VHVWDYD.ROtQD.X]QČFRY±3LHJO.XNOD3LQNDV1LNRýiSýtåHN±6NOHQiĜâDIUiQHN9HVHOê±
-DQNRYVNêâWRKDQ]O2XĜDGD±3RSSHO0RURQJ3DMHU±6tOD0DWČMþHN 7UHQpU3HWU0DUWtQHN

6HVWDYD.ROtQD

%OiKD ± +XViN .OLPtþHN 6WDQČN +DYOtN 9DOD =DMtF ±
-LUiQHN7-iFK\P5XGRYVNê±01RYiN.OR]0Ui]HN±
%HUiQHN.REOtåHN0âYHF±âWHIND 7UHQpU$OHã7RWWHU

6HVWDYD3URVWčMRYD

%UDQN\DQDKUiYN\.OR] .OLPtþHN -LUiQHN6WĜHO\
QDEUDQNX5R]KRGÿtýHFK%HMþHN±0DãWDOtĜ+DQ
]OtN9\ORXþHQt%H]Y\XåLWt2VODEHQt'LYiNĥ
3RVWXSXMH3URVWČMRY

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²6&0DULPH[.ROtQ

&+$1&(/,*$3Ĝ('.2/23/$<2))=É3$6

vali puky a komplikovali soupeři rozehrávku.
Výjimku tvořil Tomáš Jáchym, jenž zůstal
střelecky aktivním i v koncovce zápasu. Kolín
se naopak trápil, v 53. minutě málem skóroval
Niko, následně v 56. minutě Bláha měl co dělat, aby puky směřující pod ruku srazil mimo.
Ale povedlo se, Kolínu tak nezbylo nic jiného
než hra bez brankáře. Už po čtvrtminutě však
na půlce hřiště dojel puk Jiránek a trefil prázdnou bránu – 2:0.
Domácí tak mohli slavit, vyřadili Kolín,
postoupili dál. A vyhráli první sérii od návratu do Chance ligy v roce 2014!

„Vypadli jsme, takže jsme smutní. To je ale jen A. A to B je, že jsme nadšení z toho, co jsme
v Prostějově předvedli. Rvali jsme se. Prostě jsme rádi za celou sezonu, co jsme dokázali, jak
jsme se prezentovali a že jsme se dostali až do předkola play off. Byla to neskutečná sezona
a museli jsme hráčům a všem okolo kolínského hokeje poděkovat za skvělou práci po celou
sezonu. Třešničkou by byl postup, ale to se nedá nic dělat. Prostě hráči byli skvělí a patří jim
velký dík za to, že Chance liga bude v Kolíně i další sezonu.“

Petr MARTÍNEK - SC Kolín:

„Série byla vyrovnaná a my ji urvali. Takto se přesně hrají rozhodující zápasy, pěkně na
nulu. Cením si rychlé reakce toho týmu. Den předtím jsme totiž hráli hodně špatně a za
čtyřiadvacet hodin jsme se dokázali zvednout a díky realizačnímu týmu, každému z kluků a celé organizaci jsme to dokázali. Za to jsme rádi. U nás se projevilo velké nasazení,
obětavost a vůle vyhrát. Tým celou sezónu jde tou těžší cestou, to už je asi jeho úděl. Já
jsem byl někdy hodně naštvaný. Vždy, když jsme se mohli posunout dopředu, tak jsme se
neposunuli. Nějací hráči nám během zápasů odstupovali. Předminulé pondělí jsme se zachránili v soutěži, ve středu jsme se pak dostali do předkola a teď jsme hráli na plný počet
zápasů. Klobouk dolů ale před klukama, že to vždycky zvládli. Ten tlak ve všech zápasech
byl opravdu velký. Teď jsme přesně v té pozici, ve které jsme chtěli být.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov:
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šancí. Ve 44. minutě si hosté nepohlídali Jáchyma, který se dostal až k bekhendovému blafáku, osamocen ale Kuzněcova nepřekonal. Jen
chvíli nato mohl rozhodnout Jáchym, jenže
zblízka přestřelil. Možná rozhodující zákrok se
povedl Bláhovi ve 47. minutě proti ráně Piegla
z hranice kruhu. Brankář Jestřábů včas vytasil
lapačku a zabránil vyrovnání. Ve 48. minutě
se o důležitosti zásahu totéž dalo říct na druhé straně – Rudovský trefil bombou puk pod
masku brankáře. Nejpozději od 50. minuty se
ale útočné výlety Prostějova omezily na střední pásmo. Jestřábi hráli na jistotu, jen vyhazo-
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PROSTĚJOV Tak tohle se vůbec nepovedlo. Prostějov po ubojovaném vítězství
v Kolíně minulé pondělí na vlastním ledě
soupeřivůbec nestačil. Jestřábi tahali od
začátku za kratší konec provazu. A přestože počet střel byl po utkání vyrovnaný,
výsledek tomu vůbec neodpovídá. Jako
důležité se znovu ukázaly přesilovky –
Marimex využil dvě, Jestřábi žádnou. Série předkola play-off Chance ligy tak byla
srovnána 1:1 na zápasy.
Kolín šel od začátku utkání tvrdě za vítězstvím. Na úvod ho přibrzdilo vyloučení, nicméně jej přežil, naopak zahrozil Pajer. Potom
se role obrátily a Prostějov se musel bránit
v početní nevýhodě. Jenže mu to nevyšlo.
Veselý dostal v 10. minutě nahrávku napříč
pásmem a zakončil z jízdy do protipohybu
brankáře – 0:1. V dalších minutách zápasu se
v útočení střídaly oba týmy. Na jedné straně
hrozil Mrázek, na druhé třeba exprostějovský
Ouřada. Na zajímavosti utkání přidala bitka
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Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Velice dobrý vstup do vyřazovací části zažívají hokejisté Prostějova. Nejprve se jim podařilo porazit Kolín a vůbec poprvé od roku 2014 vyhráli některou
ze sérií play-off. Šéf klubu Jaroslav Luňák si mohl konečně pořádně
oddechnout, kletba zlomena. A následně si svěřenci kouče Tottera
z venku odvezli taky cenné vítězství proti Litoměřicím. Druhý bod mezi osmičkou nejlepších už ale Jestřábi nepřidali a za smírného stavu
1:1 na zápasy se bitvy se Stadionem přesouvají na Hanou. Zde budou
velkou pomocí fanoušci, kteří nechyběli ani ve středních Čechách.
Oslabením jsou naopak ztráty týmu. S Kolínem se zranil Marek Račuk,
mimo hru byl Miroslav Jáchym, celkově Prostějovu chyběli čtyři hráči.
Jak se ztráty v jestřábím hnízdě projeví? A kdo se nakonec bude radovat? Dozvíme se už tento týden. Po dvou zápasech v Prostějově bude
o postupujícím do semifinále jasno nejpozději ve čtvrtek, čtvrtfinále
tahali za kratší konec, předčili Litoměřice řicemi už padlo 14 vyloučení. A protože
play-off Chance ligy se hraje na tři vítězné zápasy.
produktivitou, zejména při rovnocenném Litoměřice s přesilovkou patří k nejlepším

Prostějovští Jestřábi vzlétli do
čtvrtfinále play-off Chance ligy

14. března 2022

SÉRIE SE PŘESOUVÁ NA HANOU:
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Foto: archiv D. Kroupy
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který je znám zejména svojí rolí
prince ve filmové pohádce Tři
oříšky pro Popelku.
„Jsem pochopitelně nesmírně dojatý. Na odkládané vyhlášení jsem
se těšil a byl to bezesporu nezapomenutelný zážitek do konce života.
Samotného ocenění si velice vážím.
Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu do takové společnosti,“ přiznal
dojetí Miroslav Černošek. „Je to
vyznamenání nejen pro mě osobně,
ale zejména pro celý náš tým, prostějovský a vůbec celý český tenis,“
dodal exkluzivně pro Večerník majitel marketingové společnosti TK

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

Není to tak dlouho, co začala jarní část Fortuna:Národní
ligy ve fotbale. Dvě utkání už mají prostějovští borci za
sebou a obě dopadla pro eskáčko špatně. A už nyní tak
začíná být jasno v několika ohledech, kde může mít prostějovský tým na jaře problémy. A to poměrně velké.
Prvním je ofenziva. Prostějov už na podzim neoslnil.
Gólů dával minimum, což pochopitelně sotva mohlo
oslovit fanoušky. Důležité ale je, že kvůli nízké produktivitě ztrácel body. Někdy místo výhry jen remizoval, jindy
prohrál. Sice eskáčko nesbíralo žádné strašlivé prohry,
ostatně prakticky všechny zápasy Prostějova byly vyrovnané nebo v nich Hanáci byli lepší. Ovšem problém
to byl a přetrvává, Prostějovu se znovu nepodařilo najít
posilu do ofenzivy, respektive dvě. Před půlrokem měl
jednoho útočníka, dnes nemá žádného...
Druhým problémem je obrana. Možná trochu překvapivě. Jenže i zde by se hodilo posílit. Zatímco kraj zálohy
a zejména její střed jsou plné a není problém v případě
zranění nebo výpadku formy někoho nahradit, vzadu je
to horší. Nadále navíc tým spoléhá na Aleše Schustera,
který ale zatím na postu stopera neměl (s výjimkou Bialka) moc koho zaučovat. Bala je pryč, přitom on mohl být
jedním z nastupující generace, na kterou se do budoucna
mohl Prostějov spoléhat.
A třetím je posílení. To tentokrát téměř nepřišlo. Snad
nebudeme za škarohlídy, ale eskáčko to bude mít v jarní
části F:NL hodně těžké.
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Prostějovští hokejoví fanoušci jsou známí mnohým.
Často svým počtem, svou hlasitou podporou. Někdy
nějakým tím incidentem (ale nestávají se zdaleka jen v případě Prostějova). Taky ale uměním udělat skvělé věci na
podporu.
Tentokrát se chceme vrátit k poslednímu zápasu základní
části Chance ligy, tedy duelu s Třebíčí. Fanoušci Prostějova vyvěsili nad kotel velký nápis „Putine, chcípni, ty k…“.
Vzkaz byl jasný, situace taky. Putinova armáda v té době už
více než týden ničila Ukrajinu a stále častěji se uchylovala
k ostřelování civilních cílů.
Mnoho lidí přesto namítne, že politika do sportu nepatří.
Mnozí pak počínání prostějovských fanoušků odsoudili.
Že bylo ubohé.
Osobně si ale v tomhle případě myslím, že vyjádření nesouhlasu s útokem a následnou okupací samostatného
státu na stadiony patřit může. Ba co víc, musí. Tlak na Putinův režim musí být ze všech stran, lhostejnost by naopak
ruskému vládci vyhovovala. A ano, určitě si to Putin nepřečte, s velkou pravděpodobností neumí česky (i když kdoví,
na to by možná umělo odpovědět okolí Miloše Zemana).
Přesto je potřeba ze všech stran do Putinova režimu tepat,
útočná válka, bez jejího vyhlášení a s útoky na civilní cíle
nemá na světě místo.
Za mě tedy pro fanoušky palec nahoru, tím spíš, že
v transparentu neútočili na Rusko jako na celek. Že to pak
na podnět řešila policie, to snad ani netřeba komentovat…
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Čekání bylo dlouhé, ale vše nakonec končí. Tedy i vyčkávání na týmový hokejový úspěch. Předsezónní ambice
mohly být jakékoli. I tak ale můžeme směle prohlásit, že
při zvážení všech okolností je přejití přes předkolo úspěch.
Řekneme rovnou proč.
Důvodem je zejména vyrovnanost soutěže. Množstvím
účastníků je soutěž nesmírně vyrovnaná, hráčská kvalita
rozmělněná a o žádném týmu (s výjimkou Kadaně) se
před sezónou nedalo říct, že by nebyl konkurenceschopný.
Druhým důvodem je pak tradiční rozčarování v play-off.
I po postupu do 1. ligy mohli mít Jestřábi jakkoli silný tým,
výsledek byl ale vždy stejný, tedy brzké vyřazení. Úspěch
nad Kolínem tak je hodně důležitý pro psychiku. Velká
většina hráčů zde v minulých letech nepůsobila, ale nevyhnou se tomu, určitá úleva nejspíš bude. A úspěchem to je
i proto, že Kolín byl nesmírně nebezpečným týmem. Zejména ve druhém, ale i v prvním zápase to naplno ukázal.
Třetí duel už byl záležitostí Prostějova.
A nyní šance Jestřábů ve čtvrtfinále. Míním, že nejsou malé.
Litoměřice mají odehráno. Kdovíjak vysoké ambice už
z podstaty existence klubu mít nemohou, výrazného úspěchu už dosáhly. Jestřábům jde o víc. Těm sice po únavové
stránce mohla uškodit série s Kolínem, zároveň si v ní ale
nepochybně spravili sebevědomí. A naposledy, vzájemné
duely sice favorizují Litoměřice, vždy to ale bylo „o prsa“.
Sázkaři tak možná preferují vítězství Litoměřic. Já jsem ale
opačného názoru.
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zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek v oblasti hospodářské,
vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů. Z českých
tenistek a tenistů byli v předchozích
letech oceněni Martina Navrátilová,
Jana Novotná, Petra Kvitová a Radek Štěpánek. „Všechny znám, řadu
z nich jsem roky osobně zastupoval
a radoval se z jejich úspěchů. Kruh
se uzavřel. Zase jsme spolu,“ pousmál se sportovní manažer a šéf prostějovského tenisového klubu, který
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PLUS. Jako hosta si s sebou na slavnostní akt přizval primátora statutárního města Prostějov Františka
Juru.
Medaili Za zásluhy uděluje prezident republiky osobám, které se
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„Chtěl bych moc pogratulovat mému dlouholetému manažerovi panu Černoškovi k zaslouženému získání státního vyznamenání od prezidenta ČR! Díky jeho obrovské vášni
k tenisu, velké touze vychovat světové šampiony, skvělému zázemí, které máme v Prostějově a výborným manažerským schopnostem včetně finanční podpory (bez které by to
nešlo) je český tenis velmi úspěšný a dosáhl v posledním desetiletí neuvěřitelných úspěchů!
Já osobně jsem velmi rád, že zrovna v Prostějově trénuje skoro celý daviscupový tým v čele
s Jirkou Lehečkou, Zdeňkem Kolářem a Víťou Kopřivou… Dále v Prostějově trénují
talenti jako Dalibor Svrčina, Jakub Menšík, Maxim Mrva, Jan Kumstát, Sára Bejlek
a dalsi. Všichni jsou mezi nejlepšími na světě v jejich kategorii a jsou velkým příslibem do
budoucna! Moc děkujeme za vše a ať se daří dál.“

JIRKA VESELÝ NA INSTAGRAMU

PRAHA, PROSTĚJOV Prezident
České republiky Miloš Zeman při
předávání státních vyznamenání
ocenil i české sportovce. Judista Lukáš Krpálek sice na Hradě
z osobního rozhodnutí skrz válečného konflikt na Ukrajině chyběl,
Medaili Za zásluhy I. stupně ale
převzal bývalý trenér fotbalové
reprezentace a TJ Železárny Prostějov Karel Brückner či sportovní manažer Miroslav Černošek.
Vyznamenání si převzal i rodák
z Konice A herec Pavel Trávníček,

➢

na tuzemské scéně kraluje už dobré
čtvrtstoletí.
Firmy Miroslava Černoška TK
PLUS a Česká sportovní v tuzemsku
pořádají Zlatou tretru, zajišťovaly
Final Four basketbalové Euroligy, tenisový Laver Cup či duely hokejové
NHL. Dlouhodobě spolupracoval
s Jaromírem Jágrem, manažersky
zastupoval Lukáše Krpálka či nyní
šermířského medailistu z posledních olympijských her Alexandra
Choupenitche. Organizačně se jeho
společnosti podíleli i na titulech v tenisovém Fed Cupu v letech 2012,
2014, 2015 a 2018 a Davis Cupu
2012, kdy finále hostila pražská O2
arena.
Slavnostní ceremoniál se konal ve
Vladislavském sále na Pražském
hradu. Tentokrát se tak stalo po několika odkladech v netradičním termínu 7. března. Což je den, na který
připadá výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka.
Prezident České republiky ocenil
také další osobnosti z oblasti sportu,
mimo jiné legendárního fotbalového trenéra Karla Brücknera, který
v letech 1979 až 1981 vedl Železárny Prostějov. Vyznamenání získaly
i další velké české osobnosti politiky,
veřejného života, zdravotnictví, kultury, vědy a také váleční hrdinové.
Překvapením byl Řád Bílého lva pro
prezidenta Ukrajiny Zelenského.
(lv, pk)
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„Celou dobu, co hraji hokej, se snažím na sobě tvrdě pracovat. Nemám hokej jako kroužek, ale je to velká část mě, mého života. Mám motivaci dokázat
některým lidem, kteří mi nevěřili, že potenciál mám. Jejich nedůvěra mě ale ženě kupředu. Věřím sám v sebe,“ prohlásil nadšený brankář, který v Prostějově
chytal jak za dorost, tak za juniory. A vypomáhal už i na tréninku mužů. „Budu to mít velmi těžké. Jedná se o extraligový klub s velmi kvalitními gólmany a také
s velkými nároky na ně. Ale je to pro mě velká výzva a chci uspět. Důležité je také, že jedna věc je trénovat, druhá chytat zápasy. A to je pro mě priorita,“ uvádí
gólman, který měl i jinou nabídku. Nicméně dal přednost Ostravě, kde žil do svých osmi let.

PROSTĚJOV Skvělý posun se podařil hokejovému brankáři Davidu Kroupovi. Mladík, který je kmenovým hráčem SK Prostějov
1913, se totiž aktuálně dostal do extraligy dorostu. A sezónu dochytá za HC Vítkovice, kde by měl pokračovat i v příštím soutěžním ročníku 2022/2023. Zaznamenal tak skok hned o několik úrovní. Že má za sebou velmi úspěšné období, potvrdila
i pozvánka na reprezentační kemp.

Michal SOBECKÝ
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ODCHÁZÍ CHYTAT DO VÍTKOVIC
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

to od
&1$4º21.1è#50'56#è+. „Bylo
nás hrozné“
Robert Bartolomeu:
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Eskáčko dál čeká na jarní body, týmu Ústí nevstřelilo gól

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Žádné ofenzivní
PŮVODNÍ
hody. Takové bylo očekáváreportáž
ní před sobotním soubojem
pro Večerník
mezi 1.SK Prostějov a Ústím
nad Labem. Oba celky měly za Michal
sebou podzimní část, během SOBECKÝ
kterého střílely minimum gólů.
Těšily se ale z dobře fungující defenzivní činnosti. A Severočeši
tuto kvalitu potvrdili i v zápase 18. kola FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY, když neinkasovali ani jednou. Naopak hosté macešsky
Foto: Michal Sobecký
dvě branky vstřelili vždy během nastavení obou poločasů. /ÊUV[UG\¾RCUO÷PKNXd\¾RCUq1OÊéKQRTQUVQT
V tabulce to znamená, že eskáčko kleslo na sedmou příčku a tak střílel – trefil pravou tyč! Následo- a prostřelil Nemravu na druhou tyč
a týmy pod ním již nebezpečně dorážejí...
vala hluchá pasáž bez šancí a pak opět – 0:2. A bylo hotov.
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Ústí nad Labem na tom bylo hůře. Nacházelo se až v dohledu sestupových
pozic. Trvale se jim totiž tolik nedaří,
v jarní premiéře remizovalo 2:2 s Líšní. Prostějov se nacházel během zimní
pauzy na pátém místě, při vyrovnanosti
tabulky ale nemá nic jisté. Navíc jaro zahájili prostějovští porážkou se Zbrojovkou Brno, ke všemu rozdílem 1:4. Ani
jeden tým tak nevstupoval do utkání
úplně v pohodě. Prostějovskému celku
se trochu vyprázdnila marodka, nadále ale chyběli brankář Bárta, záložník
Omale i útočník Vichta, kapitán Schuster i navrátilec Píchal zůstali na lavičce.
Do utkání ještě nebyla připravena nová
posila Ifechukwu z Nigérie. Ztráty evidovala i bratrská dvojice Jarolímů na
trenérské lavičce, která nemohla využít
zadáka Havrda, Stradu či forvardy Gonzaleze a Kaleniuka.

9ÙYRM]½SDVX
První půle byla jasně prostějovská.
Domácí kombinovali, stříleli, nepouštěli často Ústí s balónem přes
půlku. Ve všech statistikách byli lepší. Kromě té nejpodstatnější – skóre.
Blízko vstřelení branky ale opakovaně
Prostějov byl. Třeba díky Schaffartzikovi. Ten po půlhodině hry trefil tyč.
Také v dalších okamžicích byl Prostějov lepší, hosté si ale též připsali
jednu protiakci, byť míč do brány ne-

zaplachtil. Ale v nastavení už se skóre
měnilo, prosadili se ale hosté.
Už zkraje druhého poločasu se hosté
průběžně dostávali do akcí. V 57. minutě mohl přidat druhý gól Emmer,
ale z osy hřiště nebyl přesný. Další šance přibývaly, ale jen velice poskrovnu.
V 65. minutě Kušej ze standardní situace trefil jen zeď. V dalších minutách ale
na hřišti probíhaly hlavně souboje. Jen
minimum míčů se dostalo na dohled
vápna. Ke konci zápasu Prostějov nuceně otevřel hru, inkasoval však znovu.
Čítek dostal míč do strany a prostřelil
na druhou tyč Nemravu.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Domácí začali tlakem. V 5. minutě se
díky tomu dostal do dobré šance Jiráček, ale zamířil jen doprostřed brány,
kde už byl Plachý. Tím nápor neskončil.
Schaffartzik z vápna pozlobil obranu
hostů zakončením hlavou, záhy hlavičkoval Machynek, ale ve 20. minutě rovněž poslal míč jen do brankáře. O čtyři
minuty později chyboval Schaffartzik
a hostům se naskytla první větší šance.
Při rychlé akci Emmer nahrával Ogiomademu, který ale z dobré pozice
trefil jen brankáře. Na druhé straně byl
aktivní Kušej, který předběhl soupeře
a našel zpětnou nahrávkou Urbancovi.
Jeho střela skončila na brankáři Plachém. Další střelu si připsal Koudelka,
nicméně z osy hřiště mířil vedle. Vůbec
největší šanci Prostějova měl Schaffartzik. Po nahrávce Koudelky se uvolnil,
nečekaně mu ustoupili bokem soupeři,

okamžik Schaffartzika, tentokrát dostal
žlutou kartu. Závěr poločasu ale patřil
hostům. Krobot se nejprve netrefil,
minutu nato ovšem Ogiomade přistrčil
právě Krobotovi míč a ten jej z voleje
dopravil do sítě – 0:1.
Druhá půle byla spíše ústeckou záležitostí. V 50. minutě si připsali první
roh, po něm Tymoshenko z osy hřiště netrefil. 57. minuta přinesla ránu
Emmera, rovněž nepřesnou. A minutu nato přišlo zakončení Černého.
Nemrava si ale s míčem, který mířil
pod břevno, poradil. Od 62. minuty
pak oba týmy pravidelně střídaly, do
hry se tak dostal třeba Zapletal nebo
Bialek. V 65. minutě mohli domácí
hodně zahrozit. Kušejova nahrávka
před bránu ale nakonec adresáta nenašla. Po 70. minutě se objevily dva
zajímavé okamžiky. Urbanec si u rohového praporku přidržel soupeře
a následně patičkou o soupeře poslal
míč do autu. Radost na stadionu
propukla v 75. minutě, kdy domácí
skórovali po rychlé akci po pravém
křídle. Branka však nebyla uznána.
Diváky pak nepříjemně překvapilo
také neodpískání ruky hostujícího
hráče ze 79. minuty. Zato si mohli
následně oddechnout, Zapletal nepustil přes sebe rodící se protiútok
a přečíslení. Prostějovu se krátil čas
a moc tomu nepomohlo ani to, že
Kušej netrefil ze standardky nic než
zeď. Po něm ještě ukázal dobrý náběh Urbanec, míč ale z první netrefil. Ještě jednou se naopak radovali
hosté. Už v nastaveném čase dostal
Čítek do strany míč od Ogiomadeho

PROSTĚJOV Při své prostějovské
štaci byl v podzimní části spíše střídajícím hráčem. Aktuálně má ale
pevné místo v základní sestavě. Aby
ne, Robert Bartolomeu (na snímku)
si pravidelně připisuje šance, důležité
momenty v utkáních i vyhrané souboje. Zejména vidět byl proti Brnu,
neztratil se však ani s Ústím nad Labem, kdy se pohotově zapojoval do
kombinace a dostal se i ke standardním situacím. Spokojený ale po zápase nebyl. Nejenže eskáčko prohrálo,
ale tým nedokázal navázat na solidně
odehraný první poločas.

Michal SOBECKÝ

2VREQRVWXWN½QÉ
Byl jí Jakub Kopřiva, který zprvu nehrál
příliš povedený zápas. S přibývajícími
minutami ale rostl a potvrzoval, proč je
poslední dobou pravidelně v základní
sestavě. Jeho nahrávky měly hlavu a patu,
byly přesné a chytré. Týmu se i díky jeho
příspěvku dařilo rozehrávat, ale taky
obstojně bránit. Bohužel nedostal se
k žádné střele z dálky. I tak si ale pro sebe
„ukradl“ některé pasáže zápasu.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Jednou z těch méně příjemných byl ledový vítr, který po většinu zápasu profukoval stadionem. Další nepříjemností
pak skutečnost, že se hostující hráči
místy káceli k trávníku až příliš ochotně. A do třetice zápas nenavštívilo ani
pět set diváků, což není zrovna dobrá
vizitka, naopak. Přestože se mělo jednat prakticky o reklamu na defenzivní
fotbal, šancí v celém duelu bylo více než
dost.

ƔƔ Jak byste zhodnotil utkání s Ústím
nad Labem?
„Ten zápas určitě z naší strany nebyl dobrý, to víme. Když to řeknu naplno, zápas
byl od nás hrozný. Ale je potřeba se z toho
poučit tak, aby se to do dalších zápasů neopakovalo.“
ƔƔ O Ústí nad Labem se říká, že je
mistr defenzivního fotbalu. Projevilo
se to?
„To si ani nemyslím, že by byl nějaký mistr defenzivy nebo tak. Příležitosti jsme
tam měli, hlavně v prvním poločase. Ale
neproměnili jsme je. A sami jsme těsně
před koncem poločasu inkasovali…“
ƔƔ První půle byla ze strany eskáčka
lepší než druhá. Co se do druhého poločasu změnilo?

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Bouřlivá, a to zejména pro některé výroky rozhodčích. Některým divákům
se zdálo, že pískají příliš ochotně fauly
Prostějova. Dalším se nelíbilo ve druhém poločase neodpískání ruky. Bohužel nějaké systematické povzbuzování
se znovu téměř nekonalo.

Foto: Michal Sobecký

„Nevím, jak bych to řekl. Měli jsme i tlak
v první půlce, ve druhé nám to nesedlo.
Nenastoupili jsme do poločasu dobře,
nebyl tam od nás tlak, naopak zatlačilo
Ústí. Nedokáži ale říct, čím to bylo...“
ƔƔ Trenér hostů hovořil o tom, že
fakticky rozhodl zápas první gól. Souhlasíte?
„Nemyslím si, že ten gól rozhodl celý
zápas. Byl ale klíčový. Padl v nastaveném
čase prvního poločasu. A byla to pro nás
velká rána, protože jsme byli lepší v první půlce. Jenže gól jsme nedali, nakonec
jsme sami dostali z první šance, co měl
soupeř. O to to pro nás bylo těžší.“
ƔƔ V utkání došlo k neodpískané hře
rukou ze strany hostů. Viděl jste, co se
tam přesně stalo?
„Nebyl jsem u toho, tou dobou už jsem
střídal. Byl tam i neuznaný gól z důvodu
ofsajdu. Nevím ale, jestli to bylo správně
posouzené. To nechci posuzovat.“
ƔƔ Od zimní přípravy hrajete v útoku
místovzáloze.Jetoprovásvelkázměna?
„Změna to je, ale ne obrovská. Ve hře je
určitě více soubojů. Ale v přípravě se mi
tam hrálo dobře, možná i proto jsem
tam nastoupil od začátku sezóny v základu. První zápas v Brně byl ještě celkem
slušný, vypracovali jsme si šance, byli
nebezpeční. Druhý ale dobrý nebyl. Je
však potřeba na tom pracovat, není třeba
věšet hlavu. Musíme se věnovat herním
věcem, učit se z chyb. A člověk se může
jen zlepšovat.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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„První poločas jsme hráli velmi
dobře, vytvořili jsme několik velkých příležitostí. Bohužel jsme ve
46. minutě inkasovali. Musím říct,
že do druhé půle jsme naopak nevstoupili dobře. Vystřídali jsme, ale
do šancí jsme se moc nedostávali.
Druhý gól byl o tom, že už jsme
hráli čistě vabank. Chybí nám branky, nedáváme góly. Dostali jsme jeden gól a ten fakticky rozhodl.“

'DYLG-$52/©0).¶VWÉQDG/DEHP
„Nezačali jsme dobře, měli jsme problémy se dostat
na útočnou polovinu. Byly tam situace, které jsme
úplně dobře neubránili. Tím jsme Prostějovu umožnili
dostat se do dvou, do tří zakončení včetně jedné tyče.
Potom jsme se trochu zklidnili. Měli jsme po rychlém
protiútoku šanci Davida Černého. Do poločasu pro
nás bylo ideální dát vedoucí branku, která byla velmi
dobře sehraná a zakončená. Do druhé půle jsme naopak vstoupili velmi dobře, byli jsme důraznější, měli
odražené míče a několik dobrých situací, které neskončily gólem. Tam jsme měli navrch. Byli jsme schopní
udržet míče a byla tam z naší strany lepší mezihra.“

FK Ústí nad Labem
0:2
18. kolo FORTUNA:Národní ligy

1.SK Prostějov

Urbanec

Machynek

Miskovič
Tymošenko

Daniel
ŠMEJKAL

Koudelka
Zukal

D. Černý

Kabancov

Kopřiva

David
JAROLÍM

Kurka
Plachý

Nemrava
Schaffartzik

Krobot

Jiráček
Bartolomeu

Emmer

Švanda

Stříž
Kušej

Branky: -

Ogiomade

PROSTÌJOV

0:2

ÚSTÍ N/L

Branky: 45.(+1) Krobot, 90.(+3) Čítek

( 0 :1 )

Střely na branku: 6

Střely mimo branku: 2

Rohové kopy: 6

Střely na branku: 4

Rozhodčí: Ulrich – Matoušek, Hádek

Brak

Diváků: 436 Rohové kopy: 1

Střely mimo branku: 3
Žluté karty: 59. Krobot

Žluté karty: 42. Schaffartzik, 86. Urbanec, 90.(+6) Kušej

Střídání: 68. Gedeon za Emmera, 68. Jiránek za Černého, 81. Hudec za Krobota,

Střídání: 53. Píchal za Bartolomea, 62. Hönig za Jiráčka, 62. Zapletal za Stříže, 74. Bialek za Machynka

87. Čítek za Ogiomadeho
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Eskáčko nedalo gól a tak vyhlíží posilu do útoku
PROSTĚJOV Vstup do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v podání prostějovských fotbalistů má k ideálu daleko. Ač bylo eskáčko
lídrovi z Brna dobrým soupeřem a Ústí nad Labem tým Daniela
Šmejkala zejména v první půli přehrával, za jarní část prozatím
Prostějov nezískal do tabulky jediný bod. V průběžném pořadí se
tak po uplynulém víkendu propadl na sedmou příčku. Což není
žádná tragédie, samotná vyrovnanost tabulky je však daleko větší
problém. Jeden problém se však eskáčku snad podařilo vyřešit –
vedení klubu nakonec přece jen sehnalo typického hroťáka.
„Není ale třeba věšet hlavy, jaro je dlouPŮVODNÍ
hé,“ připomněl přeškolený útočník
zpravodajství
Robert Bartolomeu.
pro Večerník
Bilance je tak zatím špatná – dva zápasy, nula bodů a jen jeden vstřelený gól.
Michal SOBECKÝ
Celkově pak dojem ze hry sice není
Jaro se zatím pro svěřence trenérské špatný. Ale dojem je jedna věc, výsleddvojice Šmejkal - Šmarda nevyvíjí ky druhá. A ty teď mluví proti eskáčpodle představ. Eskáčko ztrácí zápasy, ku. „Jsem rozladěný i proto, že jsme
nedává branky. A i když má šance, ne- s Brnem měli pasáže, v nichž jsme byli
dokáže je proměňovat. „Prostějov, bu- lepší,“ konstatoval hned po prvním
díček!“ zařval si pak jeden ze skalních jarním utkání se Zbrojovkou předseda
fanoušků začátkem druhého poločasu 1.SK Prostějov František Jura. Nyní
proti Ústí nad Labem. V utkání, které platilo totiž o Ústí nad Labem. I když
eskáčko prohrálo 0:2, skutečně budí- šancí tentokrát Prostějov proti svéček oba týmy potřebovaly. Zatímco mu soupeři měl paradoxně méně než
Severočeši v první půli, zejména na je- s prvním týmem tabulky.
jím začátku, Prostějov potřeboval pro- V uplynulém týdnu se ale přeci jen pobrat začátkem té druhé. Jenže zatímco sunuly věci k tomu, aby Prostějov začal
Ústí do poločasu vytěžilo z minima dávat více branek. Zdá se, že klubu se
maximum, o eskáčku se to říct nedá. podařilo ulovit útočníka. Amobi Ife-

BYLI JSME
U TOHO

JAN SCHAFFARTZIK
Byl u všeho podstatného. V dobrém i ve
špatném. Měl největší šanci Prostějova,
kdy nastřelil tyč, byl i hodně vidět při
rozehrávce. Právě po jeho chybě taky
vznikla velká šance soupeře v první
půli. Celkově zanechal ale velice
dobrý dojem. Bylo vidět, že své
zkušenosti umí prodat.

2TQVK·UVÊVQD[NéCUVQ×VQMFQRNPÆQDTCP[

chukwu by se měl stát novou útočnou
zbraní týmu. Mladý Nigerijec splňuje
standardní požadavky, včetně fyzických parametrů. „Je to vysoký útočník,
naposledy hrával moldavskou ligu.
Řešil to trenér s manažerem Kamilem
Řehákem,“ poznamenal sportovní
ředitel eskáčka Ladislav Dudík s tím,
že forvard měl původně namířeno do
Ukrajiny, ale ze známých důvodů z angažmá sešlo. Problémem jsou aktuální
přestupní procedury. „Amobi už se
připojil k týmu, je zde necelé dva týdny. Trénuje, vše jsme zjišťovali a měl by

Foto: Michal Sobecký

tedy jeho příchod vyjít. Mohl by se již
brzy o objevit v mistrovském střetnutí,“ věří Dudík. Nyní se čeká na potvrzení z Moldávie.
Ifechukwu působil ve Floresti, posledním týmu nejvyšší moldavské soutěže.
„Po podzimní části ztráceli šest bodů.
Nastupoval pravidelně, což je dobré“
připomíná Matěj Vybíhal, druhý asistent
trenéra Daniela Šmejkala.
Na podzim nastoupil Ifechukwe do třinácti zápasů. „Byl u nás na zkoušce, trenéry zaujal. Dohodli se na půlročním působení. A je to pravák,“ doplnil Vybíhal.
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čeká utrápený Třinec

PROSTĚJOV Také prostějovský fotbalový klub se připojil k humanitární sbírce na pomoc Ukrajině, kterou vyhlásilo Statutární
město Prostějov. Zástupci 1.SK předali na sběrném místě 30 ks
spacích pytlů, hráči následné v televizním utkání při nástupu oblékli modrá trika, domácí Brno obléklo trika žlutá.
(red)

PROSTĚJOV Tabulka FORTUNA:
NÁRODNÍ LIGY je vyrovnaná, stát se
můževšechno.Toplatívposledníchsezónách o druhé nejvyšší fotbalové soutěži mužů – výjimkou byl jen loni Vyšehrad. Právě s tím se ale perou týmy,
které se trvale umisťují nízko. Stačí jim
vždy jen pár bodíků a na sezónu se pak
dá zpětně dívat úplně jinak. Právě v takové pozici je Třinec. Ten se poslední
rokyneaneodlepitodspodkutabulky.
Každý jeho zápas je tak o přežití. Právě
tohotosoupeřeuchystaleskáčkulosna
sobotu 19. března. Utkání začne netradičně v 10.15 hodin.
Fotbal Třinec znovu neprožívá ideální
sezónu. Po podzimu byl až čtrnáctý
a znovu mu tak hrozí sestupové starosti.
Ty ostatně loni měli Slezané až do konce
předešlé sezony. A nebýt toho, že Blansko už dříve oznámilo, že ve druhé lize
končí, mohli už nyní hrát až třetí nejvyšší
soutěž. Problémem pro tým navíc je, že

se mu začíná pomalu vzdalovat konkurence. Aktuálně je jen o skóre nad sestupovými pozicemi.
Co ale říct ke třineckému týmu? Třinec
úplně nejde s trendy aktuálního profesionálního fotbalu v České republice. A sice
věkovým složením mužstva. Aktuálně
totiž Třinec nejčastěji disponuje hráči
střední generace, tedy okolo 28 a 29 let.
Najdeme zde i pár třicátníků. Nejzkušenějším hráčem Třince je Jan Javůrek,
kterému nyní je 32 let.
Vytížení jsou ale i jiní hráči. Nejvíce minut nasbírala jedna z opor posledních let
Tomáš Omasta a dále taky Michael Petráň. Tento útočník má na kontě 3 branky, které mu stačí taky na titul nejlepšího
střelce, který sdílí spolu s Djiby Bou. Tři
branky jsou ale ostatně málo. A celkově
tým rozhodně nestřílí tolik branek, kolik by měl. Minimálně málo na to, aby
soupeře pravidelně porážel nebo s nimi
bodoval.

„Kdybych byl Karel Kroupa, byl z toho gól,“
KRőFHVHSRVRXERMLVÔVWtPSRXVPiO

PRO
OSTĚ
ĚJO
OV Na hřiště dorazil až v závěru,
přesto byl ale vidět. A to ne pouze díky
vysoké postavě. Daniel Bialek (na snímku)
se totiž tentokrát nezvykle mnoho angažoval vepředu. Naskakoval na centry,
snažil se hrozit z vápna. A v jedné z méně přehledných situací v závěru nebyl
daleko od toho, aby vyrovnal. Nestalo se,
nadšený tak po utkání s Ústím nad Labem
nebyl. I proto, že, jak sám říká, stačilo v zápase málo a výsledek mohl být úplně jiný.
Stejně jako bodový účet zápasu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yyJaksevámzpětněhodnotí zápas s Ústím nad Labem?
„Určitě nepříjemně. Myslím
si, že jsme v prvním poločase
měli rozhodnout. Měli jsme dát
gól či dva a bylo by to jiné. Potom
si necháme dát zbytečný gól, ještě
do šatny. Možná jsme měli hrát
jednodušeji, chtěli jsme však hrát

'DQLHO%LDOHN
fotbal. Takže to zase není chyba…
Ale nechali jsme si dát zbytečný gól,
a to se pak těžce otáčí.“
yy Jak těžké bylo přihlížet utkání, ve
kterém se tým zprvu střelecky a později i trochu herně trápil?
„Já šel na plac ke konci, takže druhý
poločas se moc nevyvedl. Potom
jsme to zjednodušili, a dokonce dali
gól. Za mě to ofsajd nebyl, je to velká
škoda. Kdyby to bylo 1:1, byl by zápas zase otevřený. Mohli jsme to ještě
zvládnout a otočit na naši stranu. Ale
jak jsem říkal, první poločas jsme
byli lepší, ve druhém už ne. Nebylo to
snadné…“
yy Některé zápasy jara se neodehrály kvůli nezpůsobilému povrchu.
S Ústím vás ale čekal zmrzlý trávník… Jaké to bylo?
„No, dost to skákalo, nebylo to optimální. Pro oba týmy je to ale stejné,
takže na to se určitě vymlouvat nebudeme. Určitě v Brně bylo lepší hřiště.
Každý se s tím zkrátka vypořádal po

svém. A Ústí lépe. My chtěli hrát více
fotbal, soupeř více bojoval. A soupeři
tak hřiště sedělo víc.“
yy V závěru jste byl i u několika standardek, v jednu chvíli nechybělo
mnoho…
„Kdybych více trknul hlavou, měl by
s tím brankář větší problémy. Já jsem
tam ale spíš hlavu nastavil a netrefil
jsem. Ale ano, určitě se to dalo vyřešit
lépe. Kdybych byl Karel Kroupa, tak
by to jistě gól byl.“ (smích)
yy Čeká vás nyní Třinec, který se trvale trápí. Je to ideální soupeř, který by
mohl napravit dojem ze vstupu do jara?
„Ve druhé lize je to neuvěřitelně vyrovnané, každý soupeř může porazit
každého. My se každopádně připravujeme na každý zápas, abychom jej
vyhráli. Určitě vyhrát musíme. Bude
to zase soubojový zápas. Uvidíme,
jaký bude terén. Třinec bude chtít určitě jen nakopávat, chodit hodně do
soubojů. Nevím ale, zda jej brát jako
ideálního soupeře…“

MINIŠPÍL
ZNÁMKA

JONÁŠ
JIRÁNEK

8

ZNÁMKA

Í6/2

3ę35$9<

vs.
Jak se navíc ukázalo, ani jaro nezastihlo Třinec v ideálním rozpoložení. V prvním jarním kole jasně
padl s Opavou výsledkem 0:3. Proti
Třinci v zápase s Prostějovem navíc
může mluvit i skutečnost, že Slezané hrají v týdnu ještě jeden zápas, po
všech stránkách velmi důležité utkání
s Chrudimí, které může soupeři vzít
hodně sil.
(sob)

)25781$1É52'1Ì/,*$
&QJT¾XM[  MQNC .ÊwGÿ t 8[wMQX   
Branky:  /CEJCNÊM  6QWVQW äNWVÆ MCTV[
2CwGM/KPCąÊMt/CEGL+NMQ1
8KPVT 5RCTVC2TCJCd$qt8CTPUFQTH  
Branky:  4WFP[VUM[[  &QTFKé  8GNKEJ.
äNWVÆMCTV[C2KwMQt4WFP[VUM[[
.CWMQ-QEQWTGMèGTXGPÆMCTV[2KwMQ
1UVCVPÊ XÚUNGFM[  MQNC ,KJNCXC t $TPQ
  Branky: $NGEJCXNCUVPÊ.CEMQ
\RGPCNV[ĄG\PÊéGMäNWVÆMCTV[-ąKX¾PGM
6WTGéGM$GNCKFt/iGXéÊM*NCXKEC
%JTWFKO t &WMNC 2TCJC    Branky: 22.
ĄG\PÊéGMtèGTXGPMCäNWVÆMCTV[,WNKwt
-QXGTPKMQX-QPCP .ÊwGÿt8NCwKO  
Branky:  èGTPÊP t  5WEJCP  4KIQ 
5QNQOQPäNWVÆMCTV[<KMN/¾NGM1VTÊUCN
t4KIQ+EJC5WEJCP 1RCXCt6ąKPGE
 Branky: 4CVCL&CTOQX\CN-CFNGE.
äNWVÆ MCTV[C$QNH(QNV[PèGTXGPÆ
MCTV[$QNH 8KMVQTKCäKåMQXt5RCTVC2TCJC
d$q  Branky: \RGPCNV[-QRKé¾Tt
6WT[PC  2WFJQTQEMÚ äNWVÆ MCTV[  8QNVT
5QWPIQNGt)GNCwXKNK#)CDTKGN
,QP¾w6WT[PCèGTXGP¾MCTVC#IIQWP 
8CTPUFQTHt2ąÊDTCO  Branky: C
&QTFKé5EJÓPäNWVÆMCTV[-XÊFC 6¾DQTUMQ
t 8[wMQX    Branky: 22NCEJÚt
18KPVTäNWVÆ MCTV[/CEJ0CXT¾VKNt
/QWéMC1NwCPUMÚ

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$SRNROH
1. Brno
18 14 2 2 39:16
2. Vlašim
18 10 2 6 38:25
/tãHĖ
    
4. Varnsdorf 18 9 4 5 34:23
5. Sparta „B“ 18 10 1 7 32:23
6. Opava
18 8 4 6 28:21
3URVWčMRY     
8. Dukla Praha 17 7 4 6 22:22
9. Táborsko 18 6 5 7 20:22
10. Ústí n/L
17 5 7 5 19:22
11. Vyškov
18 6 3 9 31:29
12. Jihlava
16 5 5 6 13:19
3ĜtEUDP     
14. Chrudim 17 3 5 9 18:29
7ĜLQHF
    
äLåNRY
    
.$03ĜÌã7Č

44
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31
31
28

25
23
22
21
20
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&QJT¾XMCMQNCUVąGFCDąG\PC
JQFKP,KJNCXCt·UVÊPCF.CDGO
&QJT¾XMCMQNC×VGTÚDąG\PC
JQFKP6ąKPGEt%JTWFKO
MQNQUQDQVCDąG\PCJQFKP $TPQ
t.ÊwGÿ R¾VGM 5RCTVC2TCJCd$qt
2ąÊDTCO PGF÷NG 8NCwKOt,KJNCXC
PGF÷NG ·UVÊPCF.CDGOtäKåMQX
 8[wMQXt8CTPUFQTH%JTWFKOt1RCXC
&WMNC2TCJCt6¾DQTUMQ6ąKPGEt2TQUV÷LQX

VW¬QDG/DEHP]SUYXYXW
N Q¬ WURFKX SRGĘLPRYDOR
=D SUYQ¬ SRORÌDV PÚOR MHQ
GYÚ ĠDQFH 1LFP¨QÚ L WDN
]WRKRVW¬Y\WÚĽLORYHGHQ¬
NWHU¨XĽQHSXVWLOR

MOMENT
ZÁPASU
$[NC LÊO V[éMC ,CPC 5EJCHHCTV\KMC \G
OKPWV[,GJQCMEGD[NCWM¾\MQX¾
EJ[D÷NLÊLGPIÐN2QMWFD[RąKwGNCRQF
VTJNRąGXCJW2TQUV÷LQXC\¾RCUD[UG
X[XÊLGN ×RNP÷ LKPCM ,GPåG PGUVCNQ UG
#GUM¾éMQUGXG\D[VMW\¾RCUWMVCMVQ
XGNKMÆwCPEKWåCPKPGRąKDNÊåKNQ

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

Chybí detail - góly...
Vstup do jara bohužel eskáčko nemělo ideální. Dva zápasy, dvě prohry, jediný vstřelený gól. Jedna věc jsou pak
ale čísla, druhá výkony. Proti Brnu
totiž Prostějov měl řadu příležitostí,
řadu dobrých možností. Ale nevyužil
je. Jak se ukázalo, ďábel tkví v detailu. A tím detailem v prostějovském
případě je důležitá věc, a sice proměňování šancí. Eskáčko jich i proti Ústí
nad Labem mělo hodně, jen Jiráček
mohl dát dva góly, další pak i jiní
hráči – v ofenzivě se hodně objevoval
i Dan Bialek. Jenže nevyšlo to. Během
obou jarních zápasů se pak ukázaly
ještě dvě skutečnosti. Jednak trvá absence čistokrevného útočníka – Bartolomeu je rychlý, šikovný hráč. Ale
čahoun, přitom pohyblivý, s tahem na
branku nadále chybí. Druhou „mouchou“ na hře Prostějova je rozdílnost
poločasů. V obou jarních kolech
eskáčko zvládlo (herně) dobře první
poločas. Ve druhém už to ale zdaleka
taková sláva nebyla. Možná stačí jen
věřit a nebát se hrát celý zápas. Možná i to štěstíčko. Ale hlavně góly, ty
chybí nejvíce.
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(QVQCTEJKX1(52TQUV÷LQX
PROSTĚJOV Úctyhodné 86. narozeniny oslaví muž, který toho za svůj život
fotbalu obětoval opravdu hodně. Břetislav Jurníček je znám široké fotbalové
veřejnosti jako aktivní hráč, funkcionář
i rozhodčí. Celou svou fotbalovou kariéru strávil v Sokole Plumlov. Mimo to stál
18 let na hřišti s píšťalkou v ruce a odřídil
přes 800 zápasů. Poté se věnoval také
práci funkcionáře v Plumlově, kde žije
dodnes. Za přínos fotbalu obdržel řadu
ocenění jak od Okresního fotbalového
svazu, tak Olomouckého Krajského
fotbalového svazu i tehdejšího Českomoravského fotbalového svazu (dnes
FAČR).
S fotbalem začínal krátce po druhé světové
válce v rodném Plumlově, kde se postupně
ze žáků vypracoval nejprve do „B“-mužstva
Plumlova a následně do prvního výběru.
V roce 1971 se dal na dráhu rozhodčího
a během své osmnáctileté kariéry odřídil
820 zápasů na okresní úrovni na Prostějovsku, Vyškovsku a Olomoucku. Během této
doby působil 4 roky také v zápisové komisi
OFS Prostějov.
Od roku 1995 se stal také členem výkonného výboru oddílu kopané v Plumlově, kde
se i díky jeho přispění podařilo zajistit sponzory, Plumlov se v tu dobu dostal do I.A třídy KFS Olomouc. Nyní už na všechny tyto
okamžiky pan Jurníček spokojeně vzpomíná a přiznává, že fotbalu obětoval opravdu
hodně, ale ničeho nelituje. Je rád, že má nač
vzpomínat. Kromě vášně ke sportu se v posledních letech pustil také do psaní básní.
„Jménem celého Okresního fotbalového
svazu Prostějov bych chtěl panu Jurníčkovi
k tomuto úctyhodnému věku popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životního
elánu,“ přidal blahopřání sekretář OFS Prostějov Petr Antoníček, ke kterému se připojuje i redakce Večerníku.
(jaf)
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„Dobrátka“ favorita

QHGRWiKODDNRQćt
Favorizovaná Olešnice si v dohrávce
krajského poháru postup vzít nenechala

KONICE První kolo krajského poháru Olomouckého KFS 2021/22
je kompletně odehráno. V posledním utkání, které z podzimní
části scházelo, změřily Dobromilice síly s favoritem z Olešnice.
V chladném, ale slunečném počasí, jaké v sobotním odpoledni
panovalo, to na umělé trávě v Konici zpočátku vypadalo na jasnou záležitost. Ale příval šancí hostů se brzy zastavil a domácí celek se dostával stále více do hry. Především ve druhém poločase
„domácí“ Dobromilice výkonnostně výše postavenému sokovi
zle zatápěly. Dvakrát se dokázaly dostat na rozdíl jedné branky,
své vydobyté vedení už ale hosté nepustili.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
První minuty pohárové dohrávky začal favorit z Olešnice dobře a vytvořil si tlak, který
dokázal hned ve 4. minutě střetnutí protavit
v první branku. Rohový kop si našel Bořil
a svou hlavičku namířil přesně do obránce
Ryšky, od kterého se míč odrazil do protipohybu brankáře – 0:1. Druhý gól mohl
o chvíli později přidat Malinek, ale jeho nepovedený centr jen těsně minul zadní tyč.
Po deseti minutách hry se začal osmělovat
i papírově domácí celek. Po pěkné akci Kratochvíla s Václavíkem se do šance dostal prvně jmenovaný, ale na brankáře nevyzrál. To
ale bylo z nebezpečnějších šancí Dobromilic
v prvním poločase vše.
I druhý roh Olešnice v zápase mohl skončit
brankou a možná jí i skončil. Na to by ale
sudí potřebovali zřejmě pomoc systému
VAR. Hlavičku z malého vápna totiž Ryška
zhruba na čáře vykopl o břevno ven. Po dvaceti minutách měl na kopačce druhou trefu
Pospíšil, ale jeho pokus po centru Pecháčka
zvládl vytěsnit Drnovský. Po této šanci následovala tichá desetiminutovka, ve které sudí
rozdal pár karet a hru uklidnil. Ve třiatřicáté

minutě se už druhé branky Olešnice dočkala. Pecháček po pěkném pasu utekl po kraji
a poslal exkluzivní centr na Malinka, který
jej hlavou dopravil z malého vápna do sítě
– 0:2. Šanci na třetí uklidňující trefu odmítl
Kováč, když trestuhodně z malého vápna
přestřelil zcela odkrytou branku. Do kabin
se tak šlo s vedením favorita o dvě branky.
Druhá půle začala sérií ofsajdových postavení na obou stranách. Tu následně protrhl
Blumenstein, když se rozhodl z třiceti metrů
vyzkoušet brankáře Snášel a jeho skákavá
střela zapadla až za tyč brankáře – 1:2. To
Dobromilicím vlilo krev do žil a najednou
se změnil i obraz hry. Ač byla Olešnice stále jednoznačně lepší na míči, tak šance si
vytvářeli spíše vítězové okresního poháru.
Srovnat stav mohl Kratochvíl, ale Fialkovu nabídku z prudkého centru nedokázal
usměrnit mezi tři tyče. Pak oba celky zahrozily z volného přímého kopu. Fialka pálil
nad a Zapletal nepropálil zeď.
Druhé branky v utkání se mohl dočkat
Blumenstein, když si našel míč po rohovém kopu. Hlavička z úhlu ale trefila jen
boční síť. Namísto srovnání tak přišla třetí
branka, ale až napodruhé. V prvním případě totiž nebyla uznána Kováčovi za odpískaný faul na brankáře Drnovského. Po pěti
minutách už pojistku vstřelil Sasák zcela
regulérně – 1:3. Z následné rozehrávky do-

FOTBAL
´
zapasove
´
menicko

CLEAN4YOU
.5$-6.¹3´(%2508l,
16. kolo, neděle 20. března, 15.00 hodin: FC Kralice na Hané – Velké Losiny
(sobota 19. března, 15.00; Konečný –
Perutka, Pekárek), SK Lipová – TJ Sokol
Ústí (Machala – Sedláček, Vedral)

3´(%252)6,,7´©'$
Dohrávka 13. kola, neděle 20. března, 15.00 hodin: Vícov – Dobromilice
(umělá tráva, hřiště Olympijská ulice,
Prostějov)

06'/sVW
0C1NGwPKEKWåCPKX[FCąGPÚXÚMQP&QDTQOKNKEÊOPGUVCéKN

Foto: Jan Frehar

-4#,5-º21*41.1/17%-¦*1-(5MQNQ

FC Dobromilice – FC Olešnice u Bouzova

2

(0:2)
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Branky:%OXPHQVWHLQ)LDOND±%RĜLO
0DOLQHN6DViN.RYiþ5R]KRGÿt
Motal – Horák, Bašný. åOXWpNDUW\1HGČOD
9iFODYtN%OXPHQVWHLQ±3HFKiþHN
33. Malinek. 'LYiNĥ 73.

6HVWDYD'REURPLOLF
'UQRYVNê±%DNR5\ãND1RVHN.XEtþHN±9iFODYtNâRF)LDOND%OXPHQVWHLQ±.UDWRFKYtO âtĜLOD 
1HGČOD
7UHQpU Michal Rochla.

6HVWDYD2OHäQLFH
6QiãHO±3RVStãLO .YDSLO âLFKRU.RFRXUHN5ê]QDU 5=DSOHWDO ±3HFKiþHN.RORPD]QtN 
/DERQHN 3=DSOHWDO0DOLQHN 6DViN ±.RYiþ%RĜLO
7UHQpULadislav Gallo.

18. kolo, sobota 19. března, 10.30
hodin: Prostějov – Jihlava (Hanák,
Koláček)

06'/sPO
18. kolo, sobota 19. března, 12.45
hodin: Prostějov – Jihlava (Hanák, Koláček, Mašek)

06''s(VW
18. kolo, neděle 20. března, 10.00 hodin: Prostějov – Havířov (Svoboda – I.
Antoníček, Horák)

06''s(PO
18. kolo, neděle 20. března, 10.00 hodin: Prostějov – Havířov (I. Antoníček
– Svoboda, Horák)
(sob)

Pozápasové hodnocení trenérù
Michal ROCHLA - FC Dobromilice
„Můžeme být spokojení s tímto zápasem i předvedenou hrou. Kluci to odmakali a dokázali
vydržet fyzicky celý zápas i s takovým soupeřem. Za to si zaslouží pochvalu. Ukázalo se, že zimní
příprava nám opravdu něco dala a dává to příslib k jarní části. Kromě fyzičky si myslím, že i hra
nebyla špatná. Samozřejmě to hodně bylo o tom, co nám soupeř dovolí, ale my jsme z toho
dokázali vytěžit i určité šance a dát dvě branky. Trošku mrzí, že ze čtyř gólů jsme si dali dva vlastní.
Ale takový je fotbal.“
Ladislav GALLO – Sokol Urèice:
„Klasické pohárové utkání, kdy nastoupil celek z vyšší soutěže proti tomu z nižší. Musím prvně
pochválit soupeře, který předvedl dobrý výkon, byl velmi dobře organizovaný a nedal nám nic
zadarmo. V prvním poločase jsme si neporadili se spoustou akcí, které bychom měli vyřešit
daleko lépe. Chyběla mi tam větší snaha a pohyb z naší strany, ale máme čerstvě po soustředění,
takže i to mohl být jeden z faktorů. Úkol jsme však splnili a celkově tak jsem spokojený.“
staly Dobromilice možnost přímého kopu
a centrovaný míč si našel Fialka, který jej
obtížnou hlavičkou uklidil přesně „za háčky“ – 2:3. Poslední čtvrthodina tak slibovala ještě dramatickou koncovku. Olešnice
už totiž také nepůsobila tak jistým dojmem
a míče raději odkopávala.
Šance na srovnání už ale nepřišly. Naopak
hosté zase zapnuli rychlejší stupeň a první

možnost obrana odvracela na poslední
chvíli na roh. Deset minut do konce přišel
poslední gólový okamžik. Brankář Dobromilic podržel míč déle, než bylo zdrávo,
a při snaze odkopnout už našel pouze
blok Kováče, od kterého míč doputoval
přesně do středu branky – 2:4. Zbytek
utkání se tak už spíše dohrával. Kosmeticky mohl skóre upravit Šoc, který překvapil

brankáře, ale jeho pokus skončil na tyči.
Spanilá jízda Dobromilic pohárem se
tak v sobotu zastavila, ze hřiště ale určitě
mohli jejich hráči odcházet se vztyčenou
hlavou.
V pavouku krajského poháru zůstává
z regionálních celků ještě dvojice Konice
a Plumlov. O jejich soupeřích bude teprve rozhodnuto.

Pøípravy na start jarní èásti pomalu finišují
PROSTĚJOV Další sérií zápasů pokračuje přípravné období před startem jarní
části. Kralicím generálka nevyšla a nestačily na velmi solidně hrající Kostelec, který si tak poradil s dalším celkem hrajícím
o soutěž výše. Podobně je na tom i parta
trenéra Lukáše Koláčka, která tentokrát
smázla šesti brankami Želatovice. O víkendu si pak zastřílel i Plumlov. Určice
se rozešly s Klenovicemi smírem. Další
vítězství oslavil Brodek u Prostějova a zadařilo se i ženám Prostějova.

je jasně vidět, že Kostelec může brát ze svých „První poločas byl z naší strany dobrý. Trvalo
řad a nemusí vynakládat hromadu peněz za nám chvíli, než jsme se dostali do tempa, ale
potom jsme soupeře trochu přehrávali. Celposílení kádru.“
5QWDQL7TéKEU-NGPQXKEGOK kově měl první poločas velmi dobré tempo
a byl fotbalový, z čehož jsem měl i větší radost
XÊV÷\GPGPCwGN
než z toho našeho dvoubrankového vedení.
Druhý poločas nám příliš nevyšel. Soupeř nás
8UćLFH
dostal pod tlak a díky naší chybě snížil a následně krásně z trestného kopu srovnal. I tak
(0:2)
Klenovice
jsem ale spokojený. Byl to zápas, který nám
ukázal, jak na tom jsme. Ve druhém poločaBranky: Halouzka, Menšík – Štěpánek, Spá- se jsme totiž už trochu odešli fyzicky. Pokud
lovský.
zkrátka nebudeme pravidelně trénovat ve vět-TCNKEGXIGPGT¾NEG
PCUG\ÐPWPGUVCéKN[PC-QUVGNGE Sestava Určic: Miller – Mašek, Zelina, Rus, ším počtu, tak to bude znát i v sezóně… Ještě
Bureš – Mariánek – Halouzka, Handl, Men- jsem málem zapomněl, že jsme museli změšík, Paul – Vaverka. Trenér: Petr Gottwald.
nit před zápasem strategii, protože v bráně
Kralice
Sestava Klenovic: Dočkal – Spálovský, soupeře byl Miller a na něj je těžké nějakým
Owusu,
César,
Popelka
–
Grepl,
Rozehnal,
způsobem vyzrát.“ (smích)
(1:1)
Kostelec
Dreksler, Pytela – Štěpánek, Zapletal. StřídaèGEJQXKEGRQVXT\WLÊUMX÷NQW
li: Vacek, Drábek, Mráček, 2x testovaný hráč.
\KOPÊRąÊRTCXW
Branky Kostelce: Petrik, L. Grulich, Preisler. Trenér: Vladimír Horák.
Sestava Kostelce: Drčka – Fink, Chytil,
Hodnocení trenéra Určic
ĆHFKRYLFH
Zatloukal, Kupka – Schwarz, L. Grulich, KoPetra Gottwalda:
řenovský, Skalník, Petrik – Preisler. Střídali:
(4:1)
ŅHODWRYLFH
Pírek, A. Grulich, Pavlíček, Bělka. Trenér: „Měli jsme trochu problémy se sestavou,

2:2

1:3

6:3

protože nám někteří odpadli kvůli drobné
Lubomír Keluc.
Hodnocení trenéra Kralic Karla Trnečky: viróze a další z pracovních důvodů. V prvním
poločase to z naší strany nebylo dobré. ChyS trenérem se bohužel nepodařilo spojit.
bělo tam daleko větší nasazení, bojovnost
Hodnocení trenéra Kostelce
i důraz. Zaslouženě jsme tak poločas prohráli
Lubomíra Keluce:
o dvě branky, protože nás soupeř jednoduše
„Utkání se hrálo ve vysokém tempu, což mě přehrával. Během přestávky jsem tak mumile překvapilo. Co se týče nasazení a vlastní sel trochu zvýšit hlas a myslím si, že nám to
hry, tak jsem dnes velmi spokojen. Celkově pomohlo. Najednou tam bylo vidět větší
se jednalo o zápas, který dosahoval kvalit mis- nasazení i zápal a měli jsme o něco navrch
trovského duelu. Pokud takové výkony jako my. Podařilo se nám po dvou trefách srovnat
dnes budeme předvádět i v mistrovských a mohli jsme i skóre otočit. Ale než výsledek
utkáních, tak si myslím, že tam bude vidět je pro mě hlavní, že jsme si před druhou půli
rozhodně posun. Velmi si i vážíme toho, že vzali kritiku k srdci.“
se nám skvěle chytli místní dorostenci, kteří
Hodnocení trenéra Klenovic
si více než hlasitě říkají o své místo v základní
Vladimíra Horáka:
sestavě. To mě těší opravdu hodně, protože

Branky Čechovic: 3x Šteigl, Muzikant, Petržela, Veselý.
Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý, Jurníček,
Walter, Hanák – Halouzka, Lakomý, Testovaný hráč, Muzikant – Petržela, Šteigl. Střídali:
Sedlařík, Bílek, Hatle, Pospíšil, Sobota. Trenér: Lukáš Koláček.
Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:
„Na předzápasové poradě jsem hráče
upozorňoval, že nás čeká zřejmě nejtěžší
soupeř v rámci přípravy. Pro Želatovice to
byla navíc i generálka a bylo vidět, že byly
dobře nachystané. V utkání jsme opět odehráli velice slušně první poločas, který snesl

přísné měřítko a výkonu není co vytknout.
Směrem nahoru jsme byli nebezpeční
i efektivní. Ve druhém poločase jsme z toho
tempa trochu polevili, ale stále jsme hrozili
z rychlých kontrů. Ale byl to takový poločas
otevřených dveří v obraně a těch branek tam
bylo na můj vkus až moc. I jsme tak trochu
ke konci uvadali, ale rozhodně tím nesnižuji
výkon svých svěřenců, který byl opravdu
dobrý. Celkově tyto konfrontace s celky
z vyšší soutěže daly opravdu hodně.“

d/GVNGq\VTCVKN[\¾RCU
XRQUNGFPÊEJOKPWV¾EJ

1:3
(0:0)

Otaslavice

2NWONQXWM¾\CNFXC
TQ\FÊNPÆRQNQéCU[

5:1
(1:1)

Plumlov
Lipovec

Branky Plumlova: 2x Parák, Gryglák, Fajstl,
R. Bureš.
Sestava Plumlova: Simandl – J. Kiška, Fajstl,
Ševcůj, Vysloužil – Martin Bureš, Frantík, Aujezdský, R. Bureš – Gryglák, P. Kiška. Střídali:
Parák, Marek Bureš, L. Kiška, Takáč. Trenér:
Miroslav Takáč.
Hodnocení trenéra Plumlova
Miroslava Takáče:

Slavkov u Brna

„Se soupeřem jsme měli konfrontaci už v létě
a teď jsme se dohodli znovu. Vinou větší marodky ale soupeř přijel v poněkud pozměněBranka Otaslavic: vlastní.
Sestava Otaslavic: Sika – Hrazdíra, Koudela, né sestavě. My jsme to ale zase hodně podceMaňák, Tkáč – Gerneš, Chvojka, Vogl, Hon nili a dostali zaslouženě první branku. Pak se
– Špaček, Drmola. Střídali: Losa, Skalický, nám ještě během prvního poločasu podařilo
srovnat a ve druhém skóre otočil Paťa Parák.
Urbánek. Trenér: Jiří Hon.
Takový výkon, který jsme ale v první půli
Hodnocení trenéra Otaslavic
předvedli, by rozhodně v soutěži moc nestačil
Jiřího Hona:
a musíme se z toho poučit.“
„Třetí přátelské utkání začalo v dobrém
$TQFGMW2TQUV÷LQXCPG\CX¾JCN
tempu. Vytvářeli jsme si šance, ale stejně na
PCRčF÷/QUVMQXKE
tom byl i soupeř. Přesto se ale v prvním poločase nedokázal nikdo prosadit, protože
Mostkovice
chyběla kvalitnější koncovka. Ve druhém
poločase jsme na začátku po faulu kopali
Brodek
(0:1)
penaltu, kterou jsme ale v rámci fair play
X3URVWđMRYD
neproměnili, protože neměla být. O chvíli
později jsme se branky dočkali po dobrém Branky Brodku u PV: J. Matoušek, Dvořák.
napadání a soupeř si dal vlastní gól. Dostali Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys,
jsme možnost i druhé penalty, ale Dr- Bureš, O. Frys, Zatloukal – P. Matoušek, J.
mola neproměnil. Ke konci jsme sestavu Matoušek, Harazím, Dvořák – Janura, Zbopromíchali a soupeř dokázal skóre otočit. řil. Střídali: Marek Mudrla, Martin Mudrla,
I tak jsem ale se hrou spokojený, určitě ale Kordzik, Nehera, Grulich, Vadlen. Trenér:
Vít Hochman.
máme ještě co zlepšit.“

1:2

Hodnocení trenéra Mostkovic Ondřeje
Milara: S trenérem Mostkovic se bohužel
nepodařilo spojit.
Hodnocení trenéra Brodku
u Prostějova Víta Hochmana:
„V prvním poločase si myslím, že jsme byli
lepším mužstvem a měli jsme více ze hry. Ve
druhém poločase už to hodně ovlivnil i terén a nebyl to příliš pohledný fotbal, ale spíše
boj, protože se hrálo na přírodní trávě, a ještě
to po zimě nebylo přeci jen ideální. Hodně
jsme i v tom druhém polevili, celkově tak asi
vyrovnaný zápas, který ale fotbalovost nabídl
hlavně v první polovině.“

äGP[2TQUV÷LQXCUKFQOC
RQTCFKN[U*CXÊąQXGO

4:1
(1:0)

6.3URVWđMRY
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Branky Prostějova: 2x Kopečková, Zahradníčková, Suchánková.
Sestava Prostějova: Bednaříková – Zapletalová, Karolína Koudelková, Mokbel, Ležanská – Vykopalová, Pitáková, Suchánková,
Prášilová – Zahradníčková, Daňková. Střídaly: Kopečková, Barešová, Vičarová. Trenér:
Matěj Vybíhal.
Hodnocení trenéra rostějova
Matěje Vybíhala:
„Dneska jsme se v celé přípravě setkali zatím
s nejlepším soupeřem, ale paradoxně jsme
předvedli nejslabší výkon, který nakonec na
výhru stačil. Tím zápasem jsme se ale spíše
protrápili. Nedokážu říct, čím to bylo, ale
nějaké pohledné akce či kombinace tam
dneska nebyly. Nebyla to zkrátka žádná hitparáda pro oko fanouška.“

FOTBAL

CMµàNFÑFµ?M
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– jarní èást sezona 2021/2022
Brankaři:
Adamík Rostislav
Peka Lukáš

Obránci:
Blahoušek Michal
Hlačích Jan
Hloch Pavel
Jurtík Adam
Němčík David
Prokop Michal
Répal Jakub

Záložníci:
Baran Michal
Dračka Jaroslav
Kobylík David
Kopečný Vít
Lexa Alois
Novotný Ondřej
Studený Filip
Škrabal Tomáš
Troneček Lukáč

Útočníci:
Cibulka Josef
Dostál Petr
Merta Zdeněk
Šup Ondřej
Trenér: Karel Trnečka
Asistent: Petr Navrátil
Vedoucí mužstva:
Jan Novotný, Jan Kubalák

ZMĚNY V TÝMU:
Odchody: Adam Rus (Určice)
Příchody: Rostislav Adamík (Smržice), David Kobylík (Určice), Tomáš
Škrabal (Nové Sady).

Posily nepřišly, Lipová to lepí,

Kralice v ohrožení
Už o uplynulém víkendu se dohrával poslední
zápas podzimní části krajského přeboru sezóny
2021/2022. Hlavní program pak začne až tuto
sobotu a neděli. Ano, je tomu tak, týmy z krajského přeboru jdou jako první z nižších soutěží do
akce. Večerník pochopitelně nejvíce zajímají hlavně výkony, výsledky a hra dvou zástupců Prostějovska, jimiž jsou týmy Lipové a Kralic na Hané.
Oba kluby se v posledních letech nachází
v různých částech tabulky. A taky v různém
rozpoložení. Lipová již tradičně zprvu bojovala o špici tabulky, poté ale i vinou zranění
nastal útlum a nakonec byli svěřenci trenéra
Růžičky rádi za uhájení postavení v horní
polovině tabulky. Vyloženě nespokojení tedy
Lipovští být nemohou. Až na ofenzivu, které
to příliš nepadalo. Jenže o Kralicích to platilo dvojnásob, a když přidaly nepříliš jistou
obranu, byl problém na světě. Znovu tak jeden
z tradičních celků v kraji bojuje o přežití.
Čekalo by se proto, že před jarem oba celky
posílí. Lipová s cílem (přinejmenším) udržet
střed tabulky. Kralicím jde o krk, zde se proto
daly čekat velké přesuny. Nicméně se nestalo.
A to ani u jednoho týmu. Naopak Lipová přišla o tři hráče, přičemž angažovala pouze dva.
Velkým plusem pro tým je, že v obou případech
se jedná o mladé, a přitom zkušené a vyhrané
hráče, navíc takové, kteří jsou schopni nastoupit v záloze i obraně. Početně (a to byl velký
problém Lipové) se ale nepodařilo posílit.
U Kralic je situace podle všeho ještě horší.
Množí se zprávy, že se týmu nedařilo poskládat na přípravné zápasy základní jedenáctku,
má málo hráčů, trápí se. Klub je už nyní nad
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– jarní èást sezona 2021/2022
Brankaři:
Holásek Tomáš
Kalmár Jan
Vybíhal Radek

Obránci:
Král Ondřej
Pekař David
Ráček Michal
Takáč Michal
Vykopal Adam
Žilka František

Záložníci:
Fialka Tomáš
Hrabálek Lukáš
Jamrich Jakub
Ježek Jan
Kovář Petr
Milar Ondrej
Nakládal Jakub
Palla Sebastian
Stryk Zdeněk

Útočníci:
Bořuta Lukáš
Kvapil Tomáš
Musil Tomáš
Přikryl Denis
Trenér: Pavel Růžička
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

propastí, nyní se ale navíc zdá, že do ní zamířil ještě dřív, než zazní píšťalka prvního jarního kola. Přitom tradiční účastník nově převzal velezkušený kouče Karel Trnečka, který
kontakty určitě nestrádá. Mužstvo nutně muselo posílit, zejména v ofenzivě a částečně taky
v záloze. Vzpomeňme totiž na poslední zápas
podzimu, kdy neměl tehdejší trenér Navrátil

Å2GFKi]HMtFtKRVWőHOFHIRUPiWX

pomalu koho postavit do pole. A jak sám řekl,
„Béčkaři týmu sice pomohli, ale nevytrhli ho
z letargie“. Jednoduše proto, že úrovní je krajský přebor jinde než ten okresní…
Před jarem tak mohou v obou týmech vládnout obavy z toho, jak sezóna dopadne. A přinejmenším v případě jednoho ze zástupců
Prostějovska jsou bohužel zcela namístě.

ZMĚNY V TÝMU:
Odchody: Lukáš Obruča, útočník
(odchod do Rousínova), Tomáš
Hrušák, útočník (přerušení kariéry), Viktor Holešinský, záložník
(přerušení kariéry).
Příchody: Jakub Nakládal (Olšany),
Michal Ráček (Nové Sady)

„Snažili jsme se o tucet

2EUXĀLMVPHQHQDKUDGLOL´ hráčů. Přišli dva...“
NRQVWDWXMHSőHGVHGD%HQtåHN

LIPOVÁ Už o minulém víkendu se do jarních fotbalových
bojů poprvé vypravili hráči
Lipové. V jarní části krajského
přeboru mají před sebou těžký
úkol, a sice uhájit ve vyrovnané tabulce její lepší střed, hrát
v klidu a nemít žádné záchranářské starosti. Proč tak nízké
ambice? Z vícero důvodů. Jedním z nich jsou zranění, která
lipovský tým trápí dlouhodobě a podle předsedy SK Lipová Eduarda Beníška se situace
nezlepšila.
„Bohužel se nám nadále nevyhýbají zranění. Když už se někdo uzdraví, tak se zjistí, že není
dotyčný doléčený a zranění se
obnovuje. Chceme ale uhrát
střed tabulky, ideálně okolo šestého, maximálně osmého místa,“ vyhlásilo za lipovský fotbal
jeho šéf.
Lipová má za sebou podzimní
část, v němž zprvu zářila, pak jí
ale začaly chybět hráči. A trenér
Růžička látal a látal. „Provázelo
nás to opravdu celý podzim,
poslední utkání jsme dohrávali
i se zraněnými hráči,“ připomněl
Beníšek. Navíc šlo často o hráče

základní sestavy. Například Sebastiana Pallu svého času trenér
Růžička označil za jasnou oporu
a jeho absenci coby citelné oslabení. Jak je na tom záložník nyní?
„Palla začal trénovat, takže v dubnu by měl naskočit, spíše půjde
o střídajícího hráče. Už ale začíná s tréninkem,“ posteskl si nad
neutěšeným zdravotním stavem
kádru Beníšek.
Spekulace panovaly i o setrvání
Jana Ježka, který před sezónou
přišel z Pivína. „Mohl se vracet,
ale je to jeden z těch, kteří mají
problémy se zraněním. V podstatě celou zimní přípravu neabsolvoval, protože doléčuje. Zatím
jsme ani nemluvili s Pivínem
o jeho pokračování. A vůbec
nevíme, zda naskočí, nebo ne,“
prozradil předseda Lipové.
Klub nakonec sehnal pouze dva
hráče, přestože odešli tři a další,
kteří setrvali, nadále bojují se
zdravím. Jenže nebylo kde brát,
kluby napříč soutěžemi už několik let hlásí, že se posily shání
jen těžko. „Určitě to byl problém.
Dneska kam přijdete, všude mají
hráče poskládané jen pro sebe,
nikoho nechtějí uvolňovat. To

Předseda FC Kralice na Hané Jan Novotný
se ohlíží za přípravou. Věří v udržení

je jasná věc. Kdekoli. Je problém
hráče sehnat,“ potvrzuje Eduard
Beníšek. Přesto do klubu přišli
dva univerzálové Michal Ráček
a Jakub Nakládal. Ani jednomu
ještě nebylo 20 let. „Podařilo
se nám získat dva mladé kluky.
Měli jsme představu daleko
větší, protože nám odešel Lukáš Obruča, který dával hodně
branek. Náhradu za něj jsme
asi nesehnali. Střelec jako on na
trhu není. A když je, klub si jej
pohlídá,“ povzdechl si Beníšek.
A na závěr dodává, co je v mnoha klubech zřejmé. „Jde to od
mládeže. U nás, kdybychom nebyli s Brodkem, nedáme žádné
družstvo dohromady. Z každého
ročníku máme tři, maximálně
pět dětí. A to je a hlavně bude
problém,“ vyřkl předseda Lipov
nahlas to, co všichni ví, ale nikdo
s tím nic pořádného nedělá.

KRALICE NA HANÉ Spodek tabulky. To
je v posledních letech postavení fotbalistů
Kralic na Hané. I z hrůzně vypadajících sezón se ale tradičnímu účastníkovi nejvyšší
krajské soutěže podařilo vykopat výše. Sice
ne do poloviny tabulky, ale mimo sestupové
bahno. Nyní je ale situace kritická. Kralice
ztrácí, náskok soupeřů už není malý. Ale
není ani nedohnatelný. I proto Kralice neváhaly a snažily se zbrojit. Jenže…
„Bohužel nebylo lehké sem dostat hráče.
Hodně lidí si rozmyslí jít do posledního celku
tabulky. Oslovili jsme dvanáct hráčů, většina
řekla, že se rozmyslí, nakonec však odmítla.
Někteří s tím, že radši budou hrát v klidu než
o záchranu,“ říká předseda klubu Jan Novotný.
„Nakonec přišel Škrabal, Kobylík a vrátil se
nám brankář Adamík. Ještě řešíme jednoho
hráče, ale tam to asi nedopadne. V Davidu Kobylíkovi jsme získali hráče na standardky a další situace. Škrabal, to je zase rychlý levý záložník. Věřím, že se porveme o udržení a udržíme
se,“ okomentoval změny v hráčském kádru šéf
klubu.
Doteď ho mrzí prohra v posledním podzimním
zápase. Kromě toho, že byla těsná a Kralice se
brankově neprosadily, mohl být klidně tehdejší
listopadový zápas rozhodující. „Škoda prohry
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s Litovlí. Dýchalo by se nám lépe. Ale bohužel,
stalo se,“ krčí dnes rameny Jan Novotný.
Kralice s novým trenérem Trnečkou se snaží
nenechat nic náhodě. „Začali jsme dost brzo, už
14. ledna. Bylo naplánované soustředění v Mutěnicích, nicméně se znovu rozmohl koronavirus a měli jsme širokou marodku, takže bylo
zrušeno. Odehráli jsme pak zápasy s Rousínovem, kvalitním celkem s hráči z Vyškova a ze
Zbrojovky. A prověřili nás i Šternber. V obou
utkáních jsme byli vyrovnaným soupeřem.
Zejména se Šternberkem jsme odehráli kvalitní
zápas,“ vyzdvihl po přípravě Jan Novotný.

Co ale může Kralicím nyní na jaře pomoci?
Neprostupná obrana, posily do zálohy? Nebo
vyšší produktivita? I s ní měly Kralice problém.
„To je těžké říct. Sezónu jsme začali v Losinách,
vyloučen byl náš brankář, ale tým se semkl a my
vyhráli v penaltách. Pak jsme měli další remízy.
Nicméně poté přišla série proher. Na kluky to
padlo. Nejsme ale tým, který by mohl hrát otevřený fotbal. Spíše budeme sázet na zajištěnou
obranu. Rozdíl je v tabulce sice velký. Je už téměř jasné, že se popereme s Dolany. Přípravou
každopádně jaro začalo dobře,“ poznamenává
Jan Novotný. Svítá tedy Kralicím na lepší časy?
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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).

1HMOHSvÉ
VWÔHOFLVRXWÈzH
VWÔHOFLVRXWÈzH







4








7$%8/.$'20$

%URGHNX3Y 
8UþLFHÄ%³ 
'UåRYLFH

 1H]DP\VOLFH 
 .UDOLFHQ+Ä%³ 
 2OãDQ\X3Y 
7. Brodek u K. 7
 9tFRY

 'REURPLOLFH 
3WHQt

9UDKRYLFH 
1ČPþLFHQ+ 
3OXPORYÄ%³ 
7LãWtQ


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

/WåUVXQ
7-6RNRO%URGHNX3URVWČMRYD
7-6RNRO9tFRY
7-6RNRO'UåRYLFH
7-+DQi1H]DP\VOLFH
)&.UDOLFHQD+DQpÄ%³
7-6RNRO8UþLFH
7-6RNRO3OXPORY
7--LVNUD%URGHNX.RQLFH
7-6RNRO9UDKRYLFH
)&'REURPLOLFH
7-6RNRO2OãDQ\X3URVWČMRYD
).1ČPþLFHQDG+DQRX
)&3WHQt
7-7LãWtQ

PP
0
1
2
1
1
1
0
0
2
3
0
3
1
0

P
1
3
3
4
4
5
5
7
5
4
8
7
8
12











0














0














5




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 spustila monitoring podzimních bojů v nejvyšší okresní soutěže, kterým je Přebor OFS Prostějov. V první části jsme
se věnovali ryze lídrovi z Brodku u Prostějova, dnes se zaměřili na druhý
celek tabulky z Vícova, ale oslovili i zástupce na třetím až sedmém místě
tabulky. Opět nechybí tabulky, statistiky, redakční komentář a jeden extra
přídavek. Příště se dostane na druhou polovinu tabulky a zveřejníme los
jarní části nejvyšší okresní soutěže, která oficiálně startuje už následující
víkend 26. a 27. března.
Ani pak to ale nebude všechno a FOTBAL EXTRA pofrčí dál. Na řadě budou „trojky“, ženy a mládež. Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte
se s námi do světa fotbalu!

WWW.VECERNIKPV.CZ
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14. března 2022
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O týden dříve, než se rozjede kolotoč zápasů v jarní části soutěžního
ročníku P5řeboru
OFS Prostějov
2021/221, přijde
na řadu jediný
duel, který se během
podzimní
části nestihl dohrát.
Původní termín zhatila rozsáhlá marodka na
straně hostů a na následném
už se kluby během podzimu loňského
roku vinou další dohrávky Dobromilic nedohodly. Hrát se tak bude až tuto
neděli 20. března, a to ne ve Vícově, ale
na umělé trávě prostějovského areálu
Za Olympijskou ulicí.
„Chápali jsme situaci na straně Dobromilic, které daly včas vědět, a zápas jsme
tak přesunuli. Ale už jsme příliš nechtěli
pokoušet počasí za polovinou listopadu.
Termín tak padl na poslední týden před
startem jarní části. U nás se však ještě ladilo hřiště, takže se první duel odehraje
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padalo na souboj Horního Štěpánova,
zda udrží svůj trend, ale smál se druhý
vzadu z Vrchoslavic.
V letošním ročníku se ale zapojení někoho z dalších pozic do postupové matematiky příliš očekávat nedá. Na třetí Držovice a pátou rezervu Kralic na Hané
můžeme rovnou zapomenout. Ani jeden
z těchto celků tyto ambice nemá. V Držovicích vědí, že se zkušeným a úzkým kádrem by se posun mezi krajskou konkurenci mohl rovnat sebevraždě. „Béčko“
účastníka nejvyšší krajské by tyto ambice mít mohlo, ale to by musela být v první
řadě jistota udržení „A“- mužstva, která
se nyní nejeví jako reálná. Byť připravovat si mladé hráče do krajského přeboru
v I.B třídě by ale jistě znělo lákavě. Na
druhé straně mí dva výběru mužů v I.A,
potažmo I.B třídě je naopak nesmysl.
Stejně jako první dva jmenované můžeme ze seznamu škrknout i rezervy
Určic a Plumlova. Soupeři v I.A třídě
i okresním přeboru by své druhé mužstvo jen stěží poslali o patro výše, tedy
jen o výkonnostní stupeň níže, kde hraje

yy Když se ještě ohlédneme v čase.
Panuje s nedohraným podzimem
spokojenost?
„Celkově asi být spokojení můžeme,
ale určitě nám tam chyběla větší kvalita ve finální fázi. Kdybychom ji měli,
tak jsme na tom bodově ještě o něco
málo lépe. Takto jsme ztratili určitě dva
zápasy, které jsme mohli vyhrát. Chtěli
jsme však hrát o nejvyšší příčku a tam
jsme, takže z tohoto pohledu jsem spokojen.“
yy Start podzimní části jste zvládli
výborně, po šesti kolech jste měli
plný počet bodů. Pak ale z následujících čtyř utkání jste zvítězili pouze v
jediném. Co se tam přihodilo?
„Trošku nás dostihly některé absence,
scházeli nám důležití hráči vinou zranění i kvůli pracovním povinnostem.
Samozřejmě se ruku v ruce s tím dostavil určitý pokles formy, to si nemá cenu
nalhávat. Myslím si, že v té soutěži to
dolehne na každého, protože je asi nereálné projet celou soutěží, aby se jen
vyhrávalo.“
yy Před posledním zápasem jste pak
měli třítýdenní pauzu způsobenou
kontumací proti Tištínu a odloženým
zápasem s Dobromilicemi. Dá se mluvit o výhodách, či nevýhodách?
„Bylo to spíš určitě nevýhodou. Už
jen ten vstup do zápasu vypadal, jak
kdybychom nehráli snad půl roku. Po
té kratší pauze to zkrátka bylo opravdu
znát. Navíc nám i tam ještě přišla dvě
zranění a vůbec to nebylo snadné utkání. O to víc jsme rádi, že jsme ho nakonec bodově zvládli, protože třítýdenní
pauza byla opravdu nepříjemná.“

yy Přesuneme se k přípravě. Jak ji
hodnotíte?
„Z mého pohledu to byla asi nejlepší
příprava za poslední dobu ve Vícově.
Scházeli jsme se v opravdu solidním
počtu, trénovali jsme dvakrát týdně.
Z toho jednou v hale v Přemyslovicích a následně na umělce ve Vícově,
kde k tomu probíhaly i kondiční tréninky. Zatím jsme odehráli jen jeden
přátelák s mladíky Prostějova, který
nám ukázal, kde máme rezervy. Teď
nás ještě čeká duel proti Přemyslovicím a pak už vstupujeme do sezóny.“
yy Probíhala jen v domácím prostředí?
„Nikoliv. Předminulý týden jsme
strávili na soustředění, kde jsme
byli od středy do neděle v Loučné
nad Desnou. Byli jsme tam ve třinácti lidech a podařilo se nám tam
něco fyzicky připravit a dobře jsme
poběhali, takže i s tím jsem spokojený.“
yy Proběhly v hráčském kádru
oproti podzimní části nějaké změny?
„Co se týče příchodů, tak by měli přijít dva až tři hráči, ale zatím je nemáme administrativně dotažené, takže
to nechci zakřiknout. Na odchodu
nemáme nikoho, ale dva hráči
nám minimálně ze stratu sezóny budou scházet vinou
ještě podzimních zranění,
kde to jsou bohužel vážnější věci s koleny.“
yy Cíle do jara platí stále, jak jste nastínil už
před sezónou?

Druhá příčka po podzimní části a zatím šestibodová ztráta na lídra tabulky, ovšem se zápasem k dobru. Taková je bilance hráčů Vícova v Přeboru OFS
Prostějov, kteří po posledních ročnících v klidném
středu tabulky vyhlásili smělé plány na přední místa, jež skutečně plní. Vypadá to, že právě mezi nimi
a Brodkem u Prostějova se bude rozhodovat o titulu přeborníka. Oba celky to ostatně jako před podzimní částí vyhlašují i pro jaro. Kromě spokojenosti
vidí trenér Miroslav Krutovský (na snímku) i určité
nedostatky, které se v mužstvu snažili během zimní pauzy eliminovat. Jak vše dopadne, ukáže jarní
část, která se nezadržitelně blíží a před níž vám nabízíme tento ekluzivní rozhovor.
„Vzhledem k postavení v tabulce
bychom byli alibisti, kdybychom
řekli, že nechceme hrát o první místo. Chceme se o něj porvat. Přímo
o postupu jsme se zatím nebavili, to
by byla otázka až v případě, že taková situace nastane. Ale když máme
takto našlápnuto, chceme určitě
udělat maximum, aby se nám podařilo Brodek předehnat. Uvidíme,
jak se nám to podaří, ale tomuto cíli se nevyhýbáme.“
(pousměje se)
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Současných šest bodů náskoku na čele
Přeboru OFS Prostějov vypadá pro vedoucí Brodek u Prostějova velmi dobře.
Ale nesmí se zapomínat, že druhý Vícov
a zároveň největší i zřejmě jediný konkurent v boji o postup má ještě zápas
k dobru. Ten na něj čeká poslední týden
před startem sezóny, který nastává právě
nyní. Budou jej ale čekat nevyzpytatelné
Dobromilice, kde určitě nepůjde o nic
snadného, nýbrž svěřenci kouče Krutovského určitě udělají všechno pro to, aby
lídrovi soutěže nadále šlapali na paty.
Hodně také bude záviset na jejich jarním vzájemném souboji, kde bude Vícov
potřebovat minimálně o dvě branky vyhrát, aby si vylepšil bilanci tohoto souboje. Stejně důležité bude, jak se podaří potvrdit roli favorita i v dalších zápasech.
Stačí vzpomenout na poslední ročníky
okresního přeboru, kdy měly Vrahovice
už velmi luxusní náskok před Otaslavicemi, jimž start jarní části vůbec nevyšel,
ale nakonec to byly právě druhé jmenované „Metle“, kdo se radoval z postupu.
V následném ročníku to také dlouho vy-
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ještě na umělé trávě v Prostějově,“ objasnil situaci kouč domácího Vícova Miroslav Krutovský.
A v rámci této dohrávky půjde o důležité
body. Vícov se bude chtít v dohrávce opět
přiblížit na rozdíl tří bodů vedoucímu
Brodku u Prostějova a znovu ztížit boj
o nejvyšší příčku. Dobromilice by se zase
rády ještě před začátkem oficiálního jara
odpoutaly od spodních pater tabulky.
Výkop je stanoven na 15.00 hodin a Večerník bude u toho!

$TCPM¾ą<D[P÷M.Qwċ¾M1DT¾PEKPavel
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Třetí místo si pro sebe uzmuly Držovice, které se stejně jako poslední roky
opět ukazují ve velmi dobrém světle.
Mužstvo pod vedením kouče Skácela se drží pod vrcholem pravidelně
každým rokem od svého návratu do
okresního přeboru. Pravidelně se mu
však dařila více podzimní část než ta
jarní. Zda to bude pokračovat i během této jarní části, která proběhne
po dvouleté pauze, se teprve ukáže.
Jak to vidí trenér Jindřich Skácel?
K podzimní části: „Se třetí příčkou
můžeme být spokojení. Pohybujeme
se mezi těmi nejlepšími celky, což
jsme před sezónou chtěli. Mohlo to
být ještě o něco lepší, ale nevyhnuli
jsme se určitým výpadkům. V globále
je ale 26 bodů solidních za podzimní
část.“
O přípravě: „Pokračujeme v tradici.
Chodíme tak pravidelně v pátek na
tréninky a nyní jsme zrovna absolvovali čtyřdenní soustředění v Baldovci, kam jezdíme každým rokem. Zde
jsme trochu naběhali a utužili partu.
Ještě nás čeká poslední přátelák a pak
už nás čekají Vrahovice.“
Změny v kádru: „Odchod žádný nehlásíme. Ale pro jaro bychom mohli
více počítat s Martinem Řehulkou,
který je naším nejrychlejším hráčem.
Už se mu podařilo dodělat inženýra,
k čemuž mu gratuluji, tak teď bude
mít o něco více času. Ještě by nás navíc měl posílit i Vadym Furmanets,
který je zpátky v Česku. Takže to nejsou úplně posily, ale spíše navrátilci
do naší sestavy.“
K ambicím: „Chceme hrát tak, aby
nás to bavilo a užili jsme si to. K tomu,
aby nás to bavilo, to ale musí i trochu
vypadat, jinak to nejde. Kádr máme
už hodně postarší. Určitě tak budeme
hodně technickým mužstvem, kterému však nebude moc vonět příliš
agresivní hra, už i ta rychlost zřejmě
bude spíše na straně soupeřů. Žádné
konkrétní cíle tak nejsou, hlavně aby
to bavilo nás i fanoušky, kteří nás podporují.“

6RNRO'UzRYLFH
3. místo, 26 bodù
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Nezamyslice už loni patřily společně
se Ptením mezi jasné štiky okresu, kdy
se po návratu ze třetí třídy oba celky
usadily v lepší polovině tabulky. Parta
kolem kouče Pavelky doplněna řadou
kvalitních dorostů jasně ukázala, že to
v loňské sezóně nebyla náhoda. Na
podzim se přetahovaly o bronzový stupínek a rozhodně se o něj mohou rvát
i na jaře.
Jak to vidí trenér Marek Pavelka?
Návrat k podzimu: „S naším postavením po první polovině sezony musíme
být určitě spokojení. Myslím si, že jsme
většinu zápasů odehráli opravdu dobře.
Našly by se i zápasy, které jsme mohli
zvládnout lépe, ale v globále jsme rozhodně spokojení.“
K zimní přípravě: „Začali jsme už od
začátku ledna, kdy jsme chodili společně s dorostenci hrávat fotbálek do naší
haly. Od začátku února jsme pak už
přistoupili i k tréninkovým jednotkám,
kde už to ale počtem nebylo stejné jako
v lednu, což mě trochu mrzí. Zatím jsme
hráli jeden přátelák, ale tam jsme se téměř nesešli.“
O zapojení dorostenců: „Určitě to bereme jako výhodu, ale ta doba se už bohužel celkově změnila. Za nás jsme chtěli hrát, co to jen šlo. Tady si kluci odehrají
dorost, a pak je často musíme spíše přemlouvat, aby nám šli pomoct. Věřím ale,
že si na to už postupně navykli a nebude
to stát tolik úsilí. Teď tam máme nějaké
další kluky, které budeme chtít postupně zapracovat, abychom je už od příštího podzimu měli k dispozici.“
Cíle a změny: „Určitě bychom rádi pokračovali v dobrých výkonech. Bude ale
trochu s otazníkem, jak na tom budeme
nejen my, ale jak na tom budou také
soupeři. Zaměřit se chceme i na první
poločasy, které od nás byly v některých
zápasech lajdácké. Budeme se navíc
muset obejít bez Jakuba Frgála, který šel
do Morkovic, ale místo něj přišel Josef
Peřina, který se k nám přistěhoval a ukazuje kvalitu. Je ale otázkou, kolik zápasů
bude stíhat.“

+DQ½1H]DP\VOLFH
4. místo, 25 bodù
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Rezerva Kralic musí fanoušky bavit.
S postarším, ale opravdu zkušeným
kádrem protřelým vyššími soutěžemi dokážou odehrát kvalitní partii,
pokud hřiště dovolí, opravdu s každým. A že znovu patří mezi to nejlepší v okresní smetánce, se není příliš co divit. Mužstvo navíc postupně
doplňují i mladíci, dá se tak očekávat,
že se v podobných patrech budou
pohybovat i nadále.
Jak to vidí trenér Jiří Němčík?
Návrat k podzimu: „S herní i výsledkovou stránkou jsme na podzim
určitě mohli být spokojení. Chtěli
jsme opět hrát v horní polovině tabulky, kde se také nacházíme, a myslím si, že i herně to od nás nebylo
špatné. Poslední tři kola už byla
o něco slabší, ale velmi to ovlivnil
i covid, který nám některé hráče bohužel k utkáním už nepustil.“
K přípravě: „Zatím z ní mám upřímně velké obavy. Téměř se nescházíme, což vidím jako velký problém.
A když už se sejdeme, tak je nás
maximálně osm, což není adekvátní
počet na to, že soutěž za chvíli začíná.
Nějaká přátelské utkání byla v plánu,
ale museli jsme je zrušit. Uvidíme,
jestli ale ještě nějaké nedomluví před
startem soutěže.“
Ke změnám v kádru: „U nás žádné
změny nehlásíme, jak je v B mužstvech celkem běžné. Velmi mě ale
mrzí zranění dvou našich opor, bez
kterých se zřejmě budeme muset
obejít delší čas. Takže suma sumárum jsme před zahájením jarní části
mínus dva hráče.“
Cíle do jara: „V současné situaci
si asi žádné přehnané cíle klást nemůžeme, byl bych rád, abychom se
udrželi ve vrchních patrech tabulky,
ale jestli nezačneme ve větším počtu
trénovat, tak si netroufám odhadovat. Někteří kluci chodí i běhat, ale
jiní neviděli tři měsíce balón.“ (pousměje se)

)&.UDOLFHQD+DQÅc%p
5. místo, 24 bodù
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Katastrofální start do sezóny
a v Plumlově porážku střídala porážka. Pak ale přišel obrat a najednou to byla rezerva Plumlova, kdo
měl v soutěži nejlepší formu ze
všech celků. Nakonec to stačilo na
uzavření první poloviny tabulky. Je
tedy otázkou, zda na jaře naváže na
první či druhou polovinu podzimní
části.
Jak to vidí trenér Ladislav Ševcůj?
Návrat k podzimu: „Po celý podzim
si myslím, že jsme podávali solidní
výkony, bohužel to ale nebylo vidět
z pohledu výsledků. Pak se nám to ale
podařilo zlomit a udělala se i bodová šňůra, která nás vystřelila nahoru.
Takže z celkového pohledu můžeme
být nakonec spokojení.“
K přípravě: „Připravujeme se společně s A mužstvem, kde někteří kluci
chodí pravidelně, ale celkově musím
přiznat, že tréninková morálka hráčů
B mužstva není ideální. Že bychom
chodili v dostatečném počtu, se
opravdu říct nedá.“
O změnách v sestavě: „Žádné velké změny v kádru nemáme, ani však
nenastanou. Je ale možné, že se do
chodu B mužstva zapojí i někteří hráči, kteří toho odehráli na podzim více
v A mužstvu, ale protože nestíhali
příliš během přípravy, tak budou spíše nápomocni pro B mužstvo. Zde se
ale jedná o jednoho až dva hráče, které
bychom mohli mít k dobru.“
K cílům do jara: „Pevně věřím, že na
tu vydařenou druhou polovinu podzimu dokážeme navázat a budeme
se dál držet v lepší polovině tabulky.
Hlavně si přeji, abychom se fotbalem bavili a odehráli dobré zápasy,
na které se bude dát dívat pohledem
fanouška.“

6RNRO3OXPORYc%p
7. místo, 21 bodù
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Třináct zápasů, skóre 48:37 a opačná bilance doma i venku. Pokud by
se dalo na něco v okresním přeboru
sázet, tak u rezervy Určic byste v případě sázek na počet branek a pravidelné sázce na domácí celek měli
celkem vyděláno. Na fotbal se však
chodí hlavně kvůli brankám, a i když
s touto divočinou není vždy kouč
Vlach spokojený, fanoušek rozhodně
neběduje.
Jak to vidí trenér Karel Vlach?
Zpátky k podzimu: „Hlavně že je
na co navazovat a soutěž se dohrála.
Se šestým místem jsme zatím spokojení, stejně jako s domácími zápasy
i naší ofenzivou, horší je to pak už
v zápasech venku a v defenzivě.“
O přípravě: „Spokojený s ní moc
upřímně nejsem. Scházíme se jednou týdně v Určicích a ten počet
není odpovídající. Na druhou stranu
je nutné říct, že někteří kluci chodí
s A mužstvem, takže by nás zase bylo
o něco více. Ale dva týdny do soutěže
už bych čekal hojnější účast.“
K divokým zápasům: „Doma můžeme být spokojení, tam se nám daří
výsledkově i herně. Navíc dáváme
řadu branek, ale nejsme schopni zápas odehrát fotbalovým výsledkem.
Určitě tak přijdou nějaké změny vzadu. Něco už v hlavě mám. A zapracovat musíme i na zápasech venku. Přijde mi, že co doma získáme, venku
ztratíme, ale takovým způsobem, že
jezdíme k soupeři jako na kolotoče.“
Změny a cíle: „Hlásíme jediný příchod, dorazil Radim Dadák, ale jinak
se u nás nic nezměnilo. Před začátkem sezóny jsme chtěli být v první
šestce, ve které nyní jsme. Zda tomu
ale slabší tréninkový přístup bude
stačit i na jaře, se ukáže až během
sezóny, ale určitě v té horní polovině
chceme zůstat.“

6RNRO8UÄLFHc%p
6. místo, 21 bodù
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Po druhé dlouhé pauze způsobené
VURYQ½QÉSRVOHGQÉFKSRG]LPÕYÉFRYD
koronavirem šli fotbalisté Vícova
nahoru a v letošním roce patří mezi
to nejlepší, co okresní přebor nabízí.
DQFč
Podzimní druhé místo, a ještě zápas
k dobru tomu jednoznačně odpovídají, o čemž se můžete přesvědčit
v následujícím statistickém přehledu.
DQFč
DQFč
DQFč
Za vzestupem Vícova stojí jednoznačně dva velké faktory. Krásně opravený
areál a hlavně hřiště, které prošlo opravDQFč
du radikální obměnou a patří mezi ty
nejlepší v regionu, a pak především
vhodné doplnění kádru před novou
sezónou.
Ve Vícově nešli cestou radikálních
2021
2020
2019
2018
2017
změn v kádru, ale postupným doplňo#ODKEGPCDQLQRQUVWROCLÊXPGLX[wwÊQMTGUPÊUQWV÷åKLGFPQ\PCéP÷LGPXGFXQWMNWDGEJ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW váním. Před loňskou sezónou už tak
2TčO÷TDQFčPC\¾RCU
WOÊUV÷PÊ
jejich elitní výběr. Pro hráče, kteří se jdou I zde je to ale spíše s otazníkem, protože Na dalších místech je pak už odstup například v klubu vítali Jiřího Mlčocha,
Ondřeje Dostála a návrat z hostování
rozehrát po zranění či neměli dostatečné omlazený kádr možná bude nějakou enormní a jednalo by se o fotbalový
6URYQ½QÉSRG]LPQÉFKÄ½VWÉ6RNROD9ÉFRY
hlásil i Jakub Rozsíval. Před současnou
sezónu na stabilní výkony muset počkat. zázrak. Ač by pro atraktivitu soutěže
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 sezónou mužstvo doplnil zase Petr RajUrčitě by však všechny z těchto celků bylo lepší, kdyby se k postupu hlásilo
2

9

13
noha, Lukáš Pagáč či Aleš Látal. VšechKOMENTÁØ mohly ještě s tabulkou řádně zamíchat celků více, tak se rozhodně bude na  WOÊUV÷PÊ
\¾RCU[
12
10
13
13
13
no hráči, kteří strávili řadu let ve vyšších
a připravit drama pro fanoušky. Přeci co dívat. Hlavní otázkou jarní části
28
12
19
19
10
soutěžích, a na výsledcích se to začalo
jen nahráno kluby mají a na rozdíl od v horní polovině tabulky bude, zda  DQF[
tt tt tt tt tt hned projevovat. „Šedá myš okresu“
vytížení, je okresní přebor s hokejovým první dvojice mohou hrát daleko uvolně- postoupí Brodek u Prostějova, nebo  DKNCPEG
t
t
t
t t
prokoukla tak, že i hlavní kouč začal hostřídáním ideální volbou.
něji bez tlaku na pozitivní výsledky, a to, Vícov. Ale zajímavá podívaná se dá  RGPCNV[

XUVąGNDTCPM[

12
27
24
15
vořit nahlas o ambicích čeřit vody, což
Jediným černým koněm, který by tak jak známo v českém rybníčku, obvykle očekávat i ohledně boje o bronzovou
 QDFTåDTCPM[
14
23
30
23
34
se také během podzimu projevilo.
mohl ještě zatápět, jsou Nezamyslice. vyhovuje všem.
příčku.

1HMOHSxËSRG]LP]DSRVOHGQËFKSøWOHW

8ÊEQXNÊFTQXK\$TQFMWW2TQUV÷LQX\CFCTOQ
Co stojí za proměnou Vícova? Okres startuje
Další celky v širší špičce
už tento víkend
okresního přeboru ambice nemají
PKEPGFCTWLG

-DNGRSDGO\
SRG]LPQtERMH
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Basketbalový talent Erik Klepač bojuje
za prostějovské Orly i BK Redstone Olomoucko
PROSTĚJOV,
OLOMOUC
Tomu se říká vášeň pro basketbal. Talentovaný Erik Klepač (na
snímku) v průběhu sezóny nevynechá jedinou možnost, aby si zahrál soutěžní zápas. Jednadvacetiletý křídelník BK REDSTONE
Olomoucko v probíhajícím ročníku hraje kromě Kooperativa NBL
pravidelně první ligu za BCM Orli
Prostějov a v dresu Univerzity
Palackého se představil i v premiérovém ročníku Univerzitní basketbalové ligy. Ve druhé nejvyšší
soutěži je mezi dvacítkou nejlepších střelců, v Kooperativa NBL
atakuje první desítku mezi basketbalisty, kterým ještě nebylo dvaadvacet let. Dvojče bratra Adama,
který má také prostějovskou stopáž, se zkrátka nezastaví před ničím. Ani před bratrskou srážkou,
k níž došlo ve vzájemném souboji
na konci loňského roku při derby
prostějovských Orlů s prvoligovým týmem Olomouce.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ

22012810197

yy
y Narodil jste se v Mostě, hrál za
Chomutov nebo Litoměřice. Jak
jste se dostal na druhý konec republiky?
„Před šesti, sedmi lety jsem byl na
kempu v Jaroměři a tam nás s dvojčetem Adamem oslovil s nabídkou
na přestup trenér Peter Bálint. Ale
tehdy už jsme byli domluveni v Litoměřicích a měli i zajištěné studium
na gymnáziu v Mostě. Po půl roce se
při kempu nadějí situace opakovala.
Tentokrát jsme to řešili s taťkou a ne
mamkou. Ten v tom viděl obrovskou příležitost. Mamka původně
nechtěla, zdálo se jí, že je to brzy. Nakonec jsme ji ale přemluvili a přešli
do Prostějova.“
yy
y Bylo to dobré rozhodnutí?
„I při zpětném pohledu bych nic neměnil. Trošku mě mrzí jediná věc, že
jsme oba nešli do Prostějova o ten
rok dříve. Mohli jsme být dál. Ale
celkově jsem velmi rád, že jsme dostali od Petera Bálinta tuto možnost
ke zlepšení. Díky tomu jsme se mohli basketbalově posouvat.“
yy
y Zapustil jste už na Hané během let nové kořeny?
„V Prostějově jsem už jako doma.
Oblíbil jsem si klub i město. Domů

se už moc nevracím. I proto, že jsem
si tady našel přítelkyni. Zakotvil
jsem i z pohledu školy. V Olomouci
chodím do druhého ročníku na Fakultě tělesné kultury a sportu Univerzity Palackého, obor tělovýchova
a sport. Doufám, že nebudu věčný
student.“ (smích)
yy
y Bude z vás jednou trenér?
„To se uvidí. Musím přiznat, že to byl
náhradní plán. Původně jsem myslel
na jiný obor, ten nevyšel. Ale je to
možnost podívat se na sport z trošku
jiného pohledu. Myslím, že pokud
by byla možnost, mohl bych v Prostějově zajít na trenérem Michalem
Peštou nebo předsedou klubu Michalem Müllerem a prostor u dětí
bych dostal. Momentálně má ale pochopitelně přednost hráčská kariéra
a studium. Možná později.“

první ligu nehráli a v áčku tolik prostoru nebylo. To mi chybělo, ta možnost se vyhrát. Teď je to lepší. V první lize si můžu více dovolit, nabírám
sebevědomí, vyhrávám se. V Kooperativa NBL chodím na méně minut, ale i v této soutěži mám své cíle.
Pomoci týmu jakýmkoli způsobem.
Nějakým bodem, dobrou obranou
nebo asistencí. Každou minutu chci
využít co nejlépe. I když se mi v poslední době střelecky příliš nedařilo,
nakreslil trenér jednu střeleckou akci
přímo pro mě. A třeba proti Ostravě
to vyšlo parádně.“
yy
y Umíte už odhadnout, z kolika
procent sportovní výkon ovlivňuje nastavení hlavy?
„Každý to má jinak. U mě je to zatím
jasné. Když se mi nepovede vstup,
přemýšlím, co se dalo udělat jinak

΅_$Ôà΄N]$*͚΄
k*¢iO΄]N΄¶¢¯N¯ͺ
dívají trenéři áčka a napadlo mě, že
šance na ligu existuje.“
yy
y V Mattoni NBL se začínáte
prosazovat. V bodování hráčů do
22 let atakujete první desítku tabulky. Sledujete své statistiky?
„Občas to zaregistruji, když to někde vyjde. A hlavně rodiče to sledují
a vždy to píšou. Sám ale vím o svých
rezervách. Potřebuji nabrat více síly
a svalů, abych mohl najíždět pod
koš a nerozbil se o soupeře. Zatím
se stává, že když dostanu nějaký
úder, dostanu se z komfortní zóny

Jednou bych se chtěl dostat do národního
týmu. Třeba to vyjde, když se to nepodařilo
v mládežnických kategoriích. Rád bych si
ještě někdy zahrál s bývalým prostějovským
spoluhráčem Richardem Bálintem. Třeba se
potkáme v nároďáku, to by bylo hezké...
yy
y Když jste u hráčské kariéry.
V probíhající sezóně nastupujete v Kooperativa NBL za Olomoucko, v první lize za Prostějov,
zahrál jste si i univerzitní soutěž.
Není to přece jen příliš velký nápor?
„Občas toho mám plné zuby, hlavně pátek, kdy hrajeme první ligu, je
náročný. Škola, trénink, škola, trénink a pak zápas, ve kterém dostanu
třeba pětadvacet minut. To je náročné. Teď už chce trenér Olomoucka,
abych hrál méně, když se v sobotu
hraje Kooperativa NBL. Chápu to,
už jsem se několikrát docela blbě
zranil, takže se bojí.“
yy
y Sám se zranění nebojíte?
„Mám to v hlavě. Jdu do zápasů naplno, ale podvědomě si dávám pozor,
abych špatně nedošlápl nebo abych
nedostal nějaký špatný hit, který by
mě vyřadil. Už jsem se několikrát
blbě zranil, to nechci opakovat.“
yy
y Co říkáte z osobního pohledu
na probíhající sezónu? Cítíte, že se
zlepšujete?
„Před rokem to bylo horší, to jsme

a lépe, což je pochopitelně špatně.
To chci odbourat, hodit chyby rychle za hlavu a nepřemýšlet o nich. To
přijde časem. Hlouposti vytěsnit
a soustředit se na přítomný okamžik.
To patří mezi nejbližší cíle.“
yy
y Říkáte, že basket a škola jsou
prioritou. Máte vůbec nějaký volný čas?
„Je to teď náročné. Často z Prostějova odjedu v sedm ráno a vracím se
v deset večer. Občas nemáme čas
se s bráchou ani najíst. Ale nemáme
s tím problém. Čekáme na neděli,
kdy se nehraje a volno si pak užijeme.“
yy
y Kdy jste se rozhodl, že sportu
věnujete svůj čas?
„Někdy v sedmnáctkách. Dostal
jsem nabídku na kemp nadějí, kde
byli prakticky všichni trenéři z mládežnických reprezentací. Mrzí mě,
jsem nezabojoval o kousek víc a nedostal se do užších reprezentačních
výběrů. Mohlo z toho být nějaké
mistrovství Evropy. Ale tehdy jsem
si řekl, že to zkusím. Po příchodu do
Prostějova jsem si všiml, že se na nás

41<*18148'è'40ª-7

a pak míče různě
zahazuju. Potřebuji prostě zesílit na nohách,
abych se prosadil a byl platný
i v obraně. Hodně jsem piloval střelbu, abych aspoň
ohrozil koš z dálky, to se
docela daří. Když to nejde do bedny, musí to jít
z dálky. Ale samo to nestačí. Kdybych jen střílel
z dálky, obrana se přitáhne a byl bych vlastně
mimo hru.“
yy
y BK Olomoucko
sezóna příliš nevychází. Co říkáte dosavadnímu průběhu
soutěžního ročníku?
„Trošku si vyžíráme
všechny změny. Dlouho jsme si zvykali na
nové podmínky, novou
halu, měli jsme špatný vstup
do sezóny. To se všechno nasčítalo. Šest sedm zápasů ztratili
v koncovce, kdy na nás byl vidět
strach z vítězství. Postupně se naštěstí
zlepšila obrana, to pomáhá. Někdy
nás svazuje nervozita, to je vidět třeba při trestných hodech. Šestky nám
nejdou. I střelba z pole není dobrá.
Dvojtakty zamrzí, ale šestky, to je katastrofa. Teď je trénujeme, snad naši
úspěšnost vylepší. Za mě šestky nejhorší disciplína. Jste tam sám, všichni
se na vás dívají. Mám s tím problém,
to je další věc, na které je třeba zapracovat. Ale postupně se to zlepšuje.
Ligu zachráníme a v příští sezóně to
už určitě bude lepší.“
yy
y V jednom týmu hrajete
i s dvojčetem Adamem. Jak je to
pro vás důležité?
„Hodně. Hrajeme spolu odmalička.
Teď spolu na hřišti většinou nejsme,
což mě trošku mrzí. Známe se dokonale, nic si nemusíme říkat, hrajeme
po paměti. Vidíme se prostě jinak.
Důležité je, že oba víme, že ať je na
hřišti kdokoli, ten druhý mu fandí, je
s ním a přeje mu úspěch. Vnímáme
to. Jsme napojení. Jezdíme spolu na
tréninky. Ostatní se diví tomu, že si

pořád máme co říci, když jsme spolu
prakticky čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Ale pořád si
máme co říct a není to žádné plácání
hloupostí dokola.“
yy
y To spojení si oba užíváte…
„Akorát mě mrzí, že hrajeme na
stejné pozici a v zásadě si vzájemně
krademe minuty. Proto první ligu
hrajeme každý jinde. Já v Prostějově a Adam v Olomouci. Když se
naskytne možnost a jsme spolu na
hřišti v áčku, tak jsme šťastní. Snad
takových šancí bude přibývat, potřebujeme ještě trošku času. Brácha teď
více sedí, snažím se mu
pomoci. Vím, jaké
to je, zažil jsem
to o rok dříve.
Říkám mu, že
si prostě člověk
musí vysedět
svoji šanci. Až
přijde, je třeba
ji vzít za pačesy

a nepustit. Jsme mladí, potřebujeme
dřít, makat a trpělivě čekat. Být připravení a nebát se. Šance se naskytne.“
yy
y Jaké jsou vaše basketbalové
sny?
„Jako u každého. Dříve NBA nebo
Euroliga. Teď především být platný
v Kooperativa NBL. Dostat se do
základní rotace, být stožár jakéhokoli týmu. Když se bude dařit, tak bych
chtěl jednou zkusit i zahraničí.“
yy
y Reprezentace ve výčtu přání
chybí?
„To ne, moc bych se chtěl dostat
do národního týmu. Třeba to vyjde, když se to nepodařilo
v mládežnických kategoriích. Řeknu to takhle.
Rád bych si ještě někdy
zahrál s bývalým prostějovským spoluhráčem
Richardem Bálintem.
Třeba se potkáme v nároďáku, to by bylo hezké.“ (úsměv)

(QVQ4CFGM8¾ÿC

vizitka
ERIK KLEPAČ
✓ narodil se 30. října 2000 v Mostě
✓ basketbalista BK REDSTONE Olomoucko
a BCM Orli Prostějov
✓ s basketem začal hned v žákovské kategorii
společně se svým dvojčetem Adamem
✓ prošel mládežnickým klubem v Chomutově a akademií v Litoměřicích,
odkud zamířil do Prostějova
✓ dres Orlů obléká od sezóny 2017/2018, později přešel
do BK Olomoucko, aktuálně pendluje mezi dvěma kluby
✓ v nejvyšší soutěži Kooperativa NBL má ve 4 sezónách odehráno
57 zápasů k 8. březnu s bilancí 40,4% procent vítězných zápasů
✓ měří 199 cm, jeho charakteristikou je křídelník s nebezpečnou
střelou z dálky
✓ první utkání v nejvyšší domácí soutěži odehrál v 18 letech (19. 1. 2019)
✓ student Univerzity Palackého v Olomouci
✓ s přítelkyní žije v Prostějově
zajímavost: neuvěřitelný příběh napsal závěr prvoligového basketbalového
derby z prosince 2021 mezi Prostějovem a Basketbalem
Olomouc, kdy při zoufalém pokusu zastavit poslední útok hostů
fauloval Erik Klepač své dvojče Adama, sám však po následném
nekontrolovaném pádu narazil do reklamních panelů a dlouho
zůstal nehnutě ležet na palubovce, naštěstí vše ale dobře dopadlo...
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PROSTĚJOV Milan Spáčil,
povoláním profesionální řidič, narozený v Olšanech
u Prostějova a žijící ve
Vrahovicích. Po dvojnásobné
účasti na Africa Eco Race 2018 i 2019 absolvoval v roli automechanika také letošní ročník nejslavnějšího maratonského
závodu Rallye Dakar. A my se za tímto adrenalinovým dobrodružstvím obsáhle ohlížíme v jeho vzpomínkách a zážitcích.
Dnes náš exkluzivní seriál ve Večerníku zahajujeme první částí.

&9,-6;*7/Ú

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

jako tradiční Dakar fakt nevypadalo.
(smích) Navíc se začínalo v nadmořské výšce přes tisíc metrů, což je jako
u nás na Sněžce, v nějakých deseti

stupních. Potom se však sjelo dolů
do pouští a tam už panovala přes
den horka, ale nijak strašná. Dalo se
to bez problémů vydržet, mnohem
horší byl neustálý vítr a samozřejmě
písek. Ten se dostane úplně všude.
Asi nejvíc nepříjemný zážitek pak
přišel v noci hned po úvodní etapě,
kdy jsme opravovali Lloverův rozbitý
kamion a spustil se pořádný déšť. Do
toho foukalo, což v autě bez předního skla bylo super. Byli jsme mokří
i zmrzlí, ovšem to hlavní se povedlo –
spravit vůz, aby mohla naše posádka
z Andorry dál pokračovat.“

Marek SONNEVEND
„Žádná hrozná vedra jako v Africe
během současného Dakaru nepanují. Přes den bývá v Saúdské Arábii
samozřejmě teplo, někdy hodně,
ale co mě dost zaskočilo, to byla
zima v noci. Někdy dokonce mrzlo,
navíc silně foukalo a byla vyloženě
kosa. Kdo neměl teplé oblečení, ten
opravdu trpěl. Jednou ráno jsem se
probudil a připadal si jako někde ve
Švýcarsku: nula stupňů, okolo hory,
trochu mlha kvůli inverzi a vítr. Tohle

6CMJNGVQX[RCFCNQXLGFPQO\DKXCMč4CNN[G&CMCT
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„Obecně je program závodění na současné Rallye Dakar docela jiný než
na Africa Eco Race. Tam každá etapa
startovala kousek za bivakem, následně se jelo několik stovek kilometrů do
cíle u jiného bivaku, kde se přespalo,
druhý den se stejným způsobem zase
pokračovalo, takhle pořád dál. Člověk
měl pravidelný režim, i když strašně
náročný, osobně mi to tak vyhovovalo. V Arábii se třeba tři etapy za sebou
jely okolo stejného bivaku, takže pro
nás mechaniky bylo přejezdů mnohem míň. Já jsem každý den vstával
velice brzo, většinou jako první, protože jsem byl mechanikem kamionu
Tatra Puma Radovana Kazarky, který
jel kategorii Classic. Ta startovala nejdřív, tím pádem jsem vždycky musel
auto připravit a následně vypravit na
trať. Pak většinu dnů existovala šance
aspoň trochu dospat probdělou noc,
kdy jsme často dávali dohromady rozbitá auta, díky méně přejezdům byl
během dne čas na odpočinek. Někdy
jsem se i trochu nudil. (směje se) Než

/KNCP5R¾éKN(vpravo) CRTQEJ¾\MCXCTCDUMÆRQWwVK

odpoledne dorazil Kazarka do cíle
a mohl jsem se vrhnout na údržbu
jeho vozu. Opravovat naštěstí nebylo
konkrétně u něj nutné skoro nikdy
nic, při té jízdě pravidelnosti – jak

(QVQCTEJKX/KNCPC5R¾éKNC

jsem si to sám nazval – toho poškodil
jen minimum. Naopak s ostatními
auty naší stáje FESH FESH bylo práce neuvěřitelně moc. A nejvíc v první
polovině Dakaru.“

&\NOLVWLĀWt POiGHçQtFL 2HîIÁI<FJG@>C(M<NJEÁU?<U<CµEDG<N@UÇIP 
WUpQRYDOLY7RVNiQVNX +í*ß& "/)61û&7)1
TOSKÁNSKO,
PROSTĚJOV
První ze dvou zimních soustředění v teple jižních krajin mají za
sebou mladí cyklisté a cyklistky
TUFO PARDUS Prostějov. Proběhlo v italském Toskánsku, trvalo dva týdny a hanácké talenty
během něj najížděly kilometry na
svých bicyklech v přípravě na novou sezónu 2022.
„Trénovat v tomto období v ideálních klimatických podmínkách
mimo českou zimu je hodně důležité. Proto jsme za možnost trávit

soustředění v cizině moc rádi a děkujeme za ni. Celý pobyt se vydařil,“
uvedl kouč prostějovské cyklistické
mládeže Martin Cetkovský.
Se svými svěřenci se do Itálie zanedlouho ještě jednou vrátí, neboť druhý tréninkový kemp bude v Toskánsku následovat na přelomu února
a března.
V nejbližších číslech pak budeme
podrobněji informovat o soustředění elitního týmu mužů TUFO
PARDUS ve Španělsku, kam se vrací
po dobré zkušenosti z loňska. (son)

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

0÷OéKEMÚMNWDO÷NPCRTXPÊOMQNGRQJ¾TWR÷VKP¾UQDPÆ\CUVQWRGPÊ0CUPÊOMW
-CTQNÊPC5VTCMQX¾
Foto: Michal Sobecký

/NCFÊRTQUV÷LQXwVÊE[MNKUVÆCE[MNKUVM[PCLÊåF÷NKMKNQOGVT[X+V¾NKK

ZHQVQ67(12#4&752TQUV÷LQX

Jméno závodníka

NĚMČICE NAD HANOU Vstup
do nového roku má za sebou tuzemská krasojízda. Jezdci a jezdkyně z celé České republiky se sjeli
v sobotu 12. února do Němčic nad
Hanou, kde zdejší sokolovna hostila 1. kolo poháru. A hned úvodní
dějství bylo více solidně obsazen,
byť mnoho závodnic z rozšířené
špičky chybělo.

Michal SOBECKÝ
„Máme padesát startujících, včetně
dvojic. Mělo jich být dvaašedesát,
ale kvůli karanténám se to pole mírně zúžilo,“ konstatoval Jiří Vosička,
který se coby hlavní organizátor
během dne nezastavil. Jen v krátkosti tak pověděl, jaké jsou ambice.
„V elitní kategorii žen startovala jen Míša Vosičková, její sestra
Kačka jakožto jednička v kategorii juniorek a ve dvou kategoriích
žaček jely dvě holky. V žácích nás
zastupoval Jirka Doležel. Bohužel
i v našem týmu řádila karanténa,“
posteskl si Vosička.
Krasojízda začínala už v samotných
ranních hodinách, a to těmi nejmenšími. S postupem času se přešlo do
starších se zkušenějšími závodnice-

mi a závodníky. Ale se stejně přísnými pravidly. Každý z účastníků měl
na začátku svého maximálně pětiminutového představení bodový limit.
Z něj se mu při jednotlivých cvicích
(v mládeži 25 cviků, v juniorské
a dospělé kategorii 30) za provedení průběžně odečítalo, případně
i přičítalo. Vyslance půltuctu klubů
z celého Česka pak bystře sledovali
rozhodčí v čele s jedním z nestorů
krasojízdy Bořivojem Horváthem.
A jak si nakonec vedla želízka
Němčice nad Hanou? Více než
dobře. „První kolo dopadlo skvěle.
Míša vyhrála, byla ale také nakonec
jediná, které ve své kategorii dojela.
Prvenství si připsala i Kačka, která
podala celkově skvělý výkon. A první skončil také Jirka Doležel. Anička
Bačková si pak střihla premiéru mezi
nejmladšími, na devátém místě pak
skončil věkově starší žákyně Karolína Straková,“ prozradil výsledky
svých svěřenek a svěřence Jiří Vosička. „Všichni jsme odcházeli spokojení. Vše proběhlo v pohodě, po dlouhé době jsme se spolu všichni viděli.
A nikdo se nezranil,“ shrnul letošní
premiéru Českého poháru v krasojízdě.

Tým

×iN\QĉGROHW VWDUWXMtFtFK
7-3HWłYDOGQD0RUDYĉ
7-3HWłYDOGQD0RUDYĉ
7-3DQNUiF3UDKD
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Regionální liga juniorù 2021/2022
o umístìní sk. 23
6.3URVWÈMRYs+&)UÙGHN0ÉVWHN
6:12 (2:3, 3:6, 1:3)

$TCPM[ C PCJT¾XM[  6CTwKPUMÚ 2ÊEJCN  
2ÊEJCN 6CTwKPUMÚ 2ÊEJCN 2QMQTPÚ 2GVT
2ÊEJCN iKPFNGT 2ÊEJCN 2ÊEJCN 2GVąGMQX¾
2QMQTPÚ t2W\Qÿ ĄÊJQwGM &XQą¾M 8¾ÿC 
 2W\Qÿ 4ÚRCT   &XQą¾M $GPGM   *[N
UMÚ ĄÊJQwGM   2KUMQą ĄÊJQwGM   ĄÊJQwGM
2KUMQą &XQą¾M 2W\QÿĄÊJQwGM -QNFGT
2KUMQą 4ÚRCT   2KUMQą -QNFGT   ĄÊJQwGM
4ÚRCT 2W\Qÿ ĄÊJQwGM*[NUMÚ 4Q\JQFéÊ
<GFPÊMt5VWFGPÚ&QNGåGN8[NQWéGPÊ8[WåK
VÊ1UNCDGPÊ&KX¾Mč
5GUVCXC2TQUV÷LQXC&WDUMÚt<CVNQWMCN/WFT¾M
2QMQTPÚ2QURÊwKN$GPGwt2GVąGMQX¾iMQTRÊMQX¾
iKPFNGT2ÊEJCN2GVTä¾M6TGPÆT/,CPGéGM
5GUVCXC (TÚFMW/ÊUVMW 5YKGPE\GM /CLGT  t
$GPGM *TCPKEMÚ &XQą¾M 8¾ÿC 2W\Qÿ *[NUMÚ
tĄÊJQwGM2KUMQą-QNFGT4ÚRCT5VWEJNÊM2PKQM
6TGPÆT4CFKO0GéCU

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

*--TQO÷ąÊå
   
*%(TÚFGM/ÊUVGM
   
*QMGL7JGTUMÚ1UVTQJ    
*%1TNK<PQLOQON¾FGå   
*%èGTPÊXNEK
   
5-2TQUV÷LQX    
*-0QXÚ,KéÊP
   









Liga dorostu 2021/22 – o postup
– sk. 17 Olomoucká
+&8KHUVNÅ+UDGLvWÈs6.3URVWÈMRY
6:5 SN (4:2, 1:0, 2:1, 0:0)

$TCPM[ C PCJT¾XM[  -WMWNKw <CNWDKN  
(CLMWU ĄKO¾M  /CLÊéGM -WMWNKw   &QDąGEMÚ
5OGVCPC   (CLMWU -WMWNKw  TQ\JQFWLÊEÊ P¾
LG\F&QDąGEMÚt0÷OGE *TCéQX¾ 2KRRCN
èGTO¾M/QLåÊwGM /QLåÊwGM 2KRRCN-CUCN 
ä¾M *Q\OCP 0÷OGE 2QURÊwKN5XQDQFC 
4Q\JQFéÊ (TGNKEJ t 9GKPVTKVV 9KVQw 8[NQWéGPÊ
8[WåKVÊ1UNCDGPÊ&KX¾Mč
5GUVCXC 7JGTUMÆJQ *TCFKwV÷ -CF÷TC 5VCwGM 
t ĄKO¾M )TGDGPÊéGM 5VKMUC 2GVGTMC 8CNQWEJ
-QTDGN -WMWNKw t -T¾VMÚ /CLÊéGM 5OGVCPC
&QDąGEMÚ<CNWDKN(QLVÊM/CEJ(CLMWU-QU6TG
PÆT/0GéCU
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC -TQWRC èGTPÚ  t ĄGRC
5XQDQFC <CVNQWMCN *TCéQX¾ 2QURÊwKN -CUCN t
5XQDQFCèGTO¾M*TCéQX¾iKPFNGT0GXTNÚä¾M
*Q\OCP /QLåÊwGM 0÷OGE 2KRRCN 6TGPÆT /
2čéGM

3ROVNR8s6.3URVWÈMRY
4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

$TCPM[ C PCJT¾XM[  .CU\MKGYKE\ 4CE\MC 
 *QHOCP &CYKF $KGFC   &CYKF *CP\GN
*QHOCP %JQLGVC $KGFC4CE\MC t,CPMč
2KRRCNèGTO¾M 4Q\JQFéÊ-CwÊMt5VWFGPÚ*Q
T¾M8[NQWéGPÊ8[WåKVÊ1UNCDGPÊ 
&KX¾Mč
5GUVCXC2QNUMC-CRWUVCt*CP\GN9QLEKGEJQY
UMK$KGFC/CLGYUMKt5VQNCTUMKL&CYKF%JQLGVC
&TCDKM*QHOCP*QHOCP.QLCU4CE\MC.CU\MKG
YKE\6TGPÆT#<CDCYC
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC èGTPÚ t ĄGRC 2CN¾PGM
5XQDQFC 2QURÊwKN *TCéQX¾ -CUCN t 5XQDQFC
èGTO¾M *TCéQX¾ ä¾M *Q\OCP ,CPMč 0÷OGE
2GMT2KRRCN6TGPÆT/2čéGM
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/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%p
– o umístìní skupin sk. 25 – 26 A
2SDYDs6.3URVWÈMRY
4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

$TCPM[ C PCJT¾XM[  2CPéWTC ĄÊOUMÚ  
8K\CWGT 8¾ENCXGM   8¾ENCXGM  2wGP¾M
8K\CWGT%GNVC t-WVOQP 8TDC /WFTNC
*Q\OCP   2CN¾PGM  4Q\JQFéÊ $NCåGXKé t
4GRRGTQX¾ $KPCT 8[NQWéGPÊ  8[WåKVÊ 
1UNCDGPÊ&KX¾Mč
5GUVCXC1RCX[2GTPKECt&WFGM%KOKPIC*CTC
UKO%GNVC5WEJ¾PGM2QN¾wGMt8K\CWGT5WEJ¾
PGM8¾ENCXGMĄÊOUMÚ,WTQw5WEJ¾PGM9GE\G
TGM$GPw2wGP¾M2CPéWTC6TGPÆT2.GMUQXUMÚ
5GUVCXC2TQUV÷LQXCiċQWTCé 4[EJNÚ t2CN¾PGM
(KCNC(TÓON8TDC*Q\OCPt2CN¾PGM2GMT2ÊVT
/WFTNC -WOUV¾V 4CKU 8KV¾UGM -WVOQP 6TGPÆT
(5OGLMCN
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/LJDPODGvÉFKz½NÕc'psRXPÉVWÈQÉ
skupin sk. 25 – 26 A – 12. bøezna
2SDYDs6.3URVWÈMRY
2:8 (1:0, 0:4, 1:4)

$TCPM[CPCJT¾XM[4QWUGM /KéMGT *T
D¾é 4QWUGM t$TQUU-QX¾ą 2TQEJ¾\MC 
$TQUU &CPMQ -CRGE iQWUVCN $TQUU
(TGNKEJ   (NQTÚMQX¾ -WEK¾P   2TQEJ¾\MC
 1åXQNFÊM *QNWD  4Q\JQFéÊ 4GRRGTQX¾ $K
PCT 8[NQWéGPÊ  8[WåKVÊ  1UNCDGPÊ 
&KX¾Mč
5GUVCXC1RCX[4KEJVGTt)GDCWGT-W\PÊM6JKG
OGN*CTCUKO9GE\GTGM/KéMGTt4QWUGM*TD¾é
*TD¾éGM *QNNGUEJ *CP\NÊM 8TQDGN .KPFQXUMÚ
6TGPÆT22÷NWEJC
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC /CTGM t *QNWD -CRGE
$TQUU1åXQNFÊMt(NQTÚMQX¾-QX¾ą/WFTNC-WEK
¾PiQWUVCN2TQEJ¾\MC)T[I¾TGM(TGNKEJ&CPMQ
5GNKPIGT6TGPÆT(iOGLMCN
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PROSTĚJOV Už v pátek čekal
na hokejisty eskáčka jediný domácí duel tohoto týdne a postarala se o něj juniorka. V dalším kole nadstavbové skupiny
Regionální ligy o umístění na ni
tentokrát čekal celek z FrýdkuMístku a k vidění byla celá řada pohledných akcí i branek,
kterých nakonec padlo hned
osmnáct! Nebývalý příval branek ale vyzněl lépe pro hosty.
Mladé naděje Prostějova sice
třikrát srovnali, pak ale soupeř
odskočil a už své vedení nadále navyšoval.
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www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

&KXQM¾RąGUVąGNMCX[\P÷NCNÆRGRTQJQUV[

pro Večerník

Jan FREHAR
První dvě minuty vypadaly jako rozkoukávací a po nich přišla první šance na obou stranách. Jenže zatímco
domácí ji nevyužili, hostující Puzoň
dokázal domácího brankáře Dubského propálit – 0:1. Neuběhly ani
čtyři minuty a situace se opakovala.
Velkou příležitostí ke srovnání Prostějov pohrdl a vzápětí přišel trest,
když všem pláchl Dvořák a střelou
mezi betony pojistil vedení hostů –
0:2. Domácí však tyto dvě trefy nepoložily a snažili se být aktivní, což
se jim během dvanácté minuty vyplatilo hned dvakrát. Nejprve se po
přihrávce Píchala prosadil Taršinský
a korigoval stav na 1:2, o půl minuty
později si po přihrávce Taršinského
vybruslil zpoza branky Píchal a dokázal oklamat i hostujícího brankáře
– 2:2. Po vyrovnávací brance se hra
trochu uklidnila a oba celky soupe-

ře nepouštěly do vyložených šancí,
přesto se do kabin za vyrovnaného
stavu nešlo. Necelé tři minuty do
konce dostal přihrávku mezi kruhy
Puzoň a trefil přesně do horního
růžku z ideální pozice – 2:3.
Pět branek už v první části naznačovalo, že by se mohlo pokračovat
v ofenzivním duchu, a to se také
potvrdilo. Znovu srovnáno bylo pár
sekund po začátku třetí části, kdy si
puk vzal Píchal ve středním pásmu
a dovezl jej až za záda brankáře – 3:3.
Na další branku se čekalo jen tři minuty a pak přišla zřejmě rozhodující
salva duelu. Čtvrtý gól hostů vstřelil
Dvořák, který tečoval střelu Beneka
mimo dosah Dubského a potřetí poslal svůj tým do vedení – 3:4. Tento
stav ale na tabuli vydržel jen necelou
minutu, než přidal pátou branku
Hylský po přihrávce před odkrytou
klec – 3:5. Aby toho pro domácí
nebylo málo, za další minutu a půl
přišel třetí tvrdý direkt. Piskoř zpra-

ÔVSđÆQÛ~YRG/LSRYi]GRKUiYN\
LUTÍN, PROSTĚJOV Fotbalisté
Lipové vstoupili do druhé poloviny
sezony 2021/2022 skvěle. V dohrávce podzimní části krajského přeboru
zajížděli uplynulou neděli do Lutína,
kde se činili. I když byl soupeř hodně
nepříjemný, svěřenci trenéra Pavla
Růžičky dokázali duel zvládnout tak,
že se po závěrečném hvizdu 15. kola
těšili z vítězství, které je usadilo ve
středu tabulky.
Lipová vstupovala do souboje po nevydařeném závěru podzimní části soutěže. Týmu dřelo zejména střílení branek,
navíc hodně zápasil s dlouhodobějšími
zdravotními problémy některých hráčů. To se příliš nezměnilo ani v úvodu
druhé půlky sezóny. I tak ale jak do ní,

tak do zápasu naskočil tým Pavla Růžičky nadějně. „V prvním poločase jsme
hráli velice dobře, soupeře jsme nepouštěli do šancí,“ konstatoval Pavel Růžička.
Navíc se Lipová dokázala dostat do vedení. „Dali jsme po chybě gólmana jeden šťastný gól. Ale vytvořili jsme si tři či
čtyři dobré šance, které jsme měli určitě
proměnit a tím pádem poločas vyhrát
větším rozdílem,“ posteskl si.
To se taky mohlo ukázat jako klíčové.
Mužstvo z Prostějovska totiž čelilo ve
druhé půli náporu soupeře. „Ve druhém poločase nás domácí zatlačili,
brzy vyrovnali. Pak měli naopak oni
tři tutové šance. Nedali a my šťastně
z brejku do otevřené obrany dali vítězný gól,“ pochvaloval si Pavel Růžička.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

Foto: Jan Frehar

coval přihrávku mezi kruhy a napálil
puk pod víko – 3:6. S domácími hráči to notně otřáslo a snažili se najít
správný rytmus.
Podařilo se po polovině utkání, kdy
se na chvíli vrátil do hry Petr, který se
dostal k dorážce a trefil mezi betony
– 4:6. Odpověď hostů ale byla znovu rovnou dvoubranková. Nejprve
se o návrat tříbrankového vedení
postaral bekhendem Dvořák a o minutu později zvládl o beton brankáře
propasírovat puk při dorážce z mrtvého úhlu Kolder – 4:8. Domácím se
podařilo ještě před pauzou zásluhou
Šindlera po pěkné akci snížit na 5:8,
ale poslední slovo v třetině měli opět
hosté, když Kolder dorážel do odkryté branky – 5:9.
Úvodní minuty posledního dějství
naznačovaly, že brankové hody se
už zřejmě zastavily. Šancí a závarů
před oběma brankami ubylo a brankáři si alespoň částečně vylepšovali
statistiky. Po sedmi minutách se ale
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Tým se tak v klidu drží dál
v lepším středu tabulky. A nepochybně si zvýšil i sebevědomí. Jenže lavička opět málem zela
prázdnotou. Ovlivnil tedy nedostatek
hráčů na střídání zápas? „Určitě ano,
protože v tom druhém poločase jsme
se za stavu 1:1 dostali pod tlak. Z ur-

čitých důvodů jsem neměl kompletní
kádr a chyběli mi ti hráči, které bych
jinak v tuto chvíli nasadil. A určitě bych
využil všech pět střídání,“ poznamenal
trenér Lipové.
(sob)

nyní za 1.300 Kč
1500 Kč

Více informací
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na tabuli objevilo dvojciferné číslo
na straně hostujícího celku, když po
pěkné souhře Piskoře s Kolderem
vstřelil branku prvně jmenovaný –
5:10. I po vstřelené brance ale zápas
pokračoval už ve vlažnějším tempu
a poměrně uvolněně. Přesto ještě tři
branky na všechny přítomné čekaly
v poslední desetiminutovce. O jedenáctou branku v síti Dubského
se postaral Říhošek, který dokázal
tvrdou ranou najít skulinu mezi betony – 5:11. Domácí se snažili skóre
alespoň korigovat, ale ne a ne se
prosadit. Místo toho ještě tři minuty
před koncem využil špatného střídání Puzoň a bekhendovým blafákem
završil svůj hattrick – 5:12. Už to tak
vypadalo, že ve třetí části se junioři
eskáčka nedočkají ani čestné branky.
Nakonec se jim to ale dvacet sekund
před koncem přeci jen povedlo,
když se po pěkné přihrávce od Petřekové dostal před brankáře Píchal.
I on završil svůj hattrick – 6:12.

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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PROSTĚJOV Druhou polovinu
března odstartují hokejové naděje v rámci sobotního programu v domácím prostředí, kde se
nejprve představí pátá třída proti Uničovu a následně se o dvojzápas postarají mladší a starší žáci proti Slezanům z Opavy. V neděli
program uzavřou junioři, které tentokrát čeká zápas venku proti
Černým vlkům z Rožnova pod Radhoštěm.

%JF@EJQµOüÁ?<I<7`!M%JMµF<
PROSTĚJOV Spolupráce mezi
klubem SK Prostějov 1913 a základní školou v ulici Dr. Horáka
se i nadále prohlubuje. V letošním
roce se tak i potřetí v řadě otevře
hokejová třída. Budoucí prvňáčci, kteří pravidelně absolvují
tréninky, už tak mají zřejmě o své
základní škole jasno. Pro rodiče
hráčů, kterých se bude právě školní rok 2022/23 poprvé týkat, má
klub připravenou informativní
schůzku. Kromě vedení klubu se jí
zúčastní i zástupkyně ředitele základní školy Michaela Mayerová.
Na základní škole v ulici Dr. Horáka
tak vznikne již třetí hokejová třída.

Prvňáci, druháci i třeťáci budou mít
celkem podobný program a dá se
očekávat, že by v podobném duchu
chtěl klub se školou pokračovat i do
následujících let. „Spolupráce zatím
funguje velmi dobře. Třikrát v týdnu po skončení výuky a obědě děti
vyzvedne trenér a autobusem vyrazí
směr zimní stadion. Tam absolvují
své tréninkové jednotky a po skončení programu si je vyzvednou rodiče,“ prozradila předsedkyně hokejového klubu Martina Marková. Další
nespornou výhodou v tomto směru
je i možnost mít svou hokejovou výstroj neustále umístěnou v šatně na
stadionu. Dětem i rodičům tak od-

JO@Qü@DG@OJN
padnou starosti s odvozem věcí.
Pro všechny zájemce, kteří by do
této hokejové třídy chtěli své děti
přihlásit, proběhnou už v tomto týdnu dvě akce, na které mohou dorazit. Tou první bude den otevřených
dveří na základní škole v ulici Dr.
Horáka, který se uskuteční ve středu
16. března od 8.00 do 12.00 hodin.
A druhou akcí bude informativní
schůzka, ta proběhne ve čtvrtek 17.
března od 17.00 hodin v restauraci
U Hudečků vedle zimního stadio-

nu. Na ní předají veškeré informace
a zodpoví případné dotazy vedení
klubu, trenéři i zástupkyně školy
Michaela Mayerová. „Určitě chci pozvat všechny rodiče, kteří budou mít
zájem o tuto informativní schůzku.
Zde se pokusíme prozradit vše, co
budou potřebovat vědět, a odpovíme na všechny dotazy, které budou
rodiče mít,“ doplnila Marková. Zápis
do 1. ročníku se ve škole bude konat
22. dubna od 12.00 do 18.00 hodin.
(jaf)

JUNIOŘI
HC Černí vlci

–

SK Prostějov 1913

neděle 20. března, 14.30

STARŠÍ ŽÁCI
SK Prostějov 1913 –

HC Slezan Opava

sobota 19. března, 18.00

MLADŠÍ ŽÁCI
SK Prostějov 1913 –

HC Slezan Opava

sobota 19. března, 16.00

5. TŘÍDA
SK Prostějov 1913 –

HC Orlíci Uničov

sobota 19. března, 13.45

HOKEJ

14. března 2022
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PROSTĚJOV Nejdůležitější zápasy sezóny jsou tady. Prostějov v pondělí 14., v úterý 15. a případně v pátek 18. března čekají utkání, která
rozhodnou o tom, jak moc byla sezóna úspěšná. A mohou Jestřáby
dostat tam, kde se už opravdu velmi dlouho nepohybovali. Zatím
je ale vše padesát na padesát, jak připomíná trenér Prostějova Aleš
Totter.„Všechny série jsou vyrovnané, z osmičky týmů může bez nadsázky postoupit kdokoliv. Všechny série jsou na tom ostatně stejně,“
zanalyzoval čtvrtfinále play-off Chance ligy kouč Jestřábů.„U nás to
není tak, že bychom skákali do stropu, zároveň ale žádný propadák.
Šance jsou opravdu vyrovnané,“ přidalTotter.
koliv na čtyři - vítězná utkání. „Je to
dvojzápas, který napoví, ale nemusí
rozhodnout. Jeden tým by se v pondělí výhrou dostal k mečbolu. Je to
tedy velice důležitý zápas. Uvidíme
Michal
i podle vývoje a jak všechno bude
vypadat,“ poznamenal Aleš Totter.
SOBECKÝ
Litoměřice se zatím ukázaly jako
Jako velice důležitý se jeví už dnešní velice silný tým, který nesází jen
zápas. Série se totiž hraje na tři – ni- na výkony hráčů, jako jsou bratři

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

zlepšit, to ale souvisí s disciplínou –
máme více oslabení jak přesilovek.
Proto je taky nutné zlepšit i využívání
šancí,“ dodal Totter.
Prostějovští hokejisté se totiž zatím
i dost nadřou na branky. Střelecky
nejsou méně aktivní, ale úspěšnost
střelby je výrazně nižší. Bohužel tým
v minulých zápasech hrál bez Marka

2TQUV÷LQXU.KVQO÷ąKEGOKO¾XUG\ÐP÷VÆO÷ąX[TQXPCPQWDKNCPEK,CMCNGFQRCFPG
HKP¾NPÊO÷ąGPÊUKN"
Foto: Michal Sobecký

Procházkovi, Válek nebo Sihvonen,
nejlepší střelec základní části. Ale
má celkově kvalitní tým, ze kterého
může vyčnívat kdekdo. „Jsme podle
mě lepší v bojovnosti, dále v nasazení a obětavosti,“ odpověděl kouč
Prostějova na dotaz, v čem Jestřábi
zatím konkurenta převyšují.

Rezervy naopak skýtá počet vyloučených. Jestřábi jich už napočítali v sérii
14, navíc Litoměřice z těchto výhod
daly pět branek. „Stoprocentně musíme zlepšit disciplínu. Vedeme tabulku trestů o dva parníky. Naše disciplína prostě není dobrá. Samozřejmě
i naše speciální formace potřebujeme

2TQUV÷LQXU.KVQO÷ąKEGOKO¾XUG\ÐP÷VÆO÷ąX[TQXPCPQWDKNCPEK,CMCNGFQRCFPG
HKP¾NPÊO÷ąGPÊUKN"
Foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Kromě střetu Prostějova s Lito- finálové série play-off Chance ligy 2021/2022, Jihlavy s Přerovem a Třebíče se Sokolovem.
měřicemi zároveň probíhají také další tři čtvrt- konkrétně jsou to souboje Vsetína se Slavií, Jak vypadají aktuální stavy?

VHK VSETÍN VS. SLAVIA PRAHA

1 :1

DUKLA JIHLAVA VS. ZUBR PŘEROV

1 :1

SK HS TŘEBÍČ VS. BANÍK SOKOLOV

1 :1

Favorit je zde jasný. Vsetín opatrně hovoří o postupu do extraligy už pár let. Nyní má ale vůbec největší šanci. Postup sice není přímý, na druhou stranu však dalších adeptů na cestu výše je minimum. V základní části pak ukazoval VHK skvělou obranu, podmanil si taky řadu individuálních statistik. Proti je Slavia Praha, která kroutí sedmou sezónu v Chance lize. Zatím to nevypadá, že by se na tom mělo něco měnit, byť ani
Pražané neměli zlou sezónu. Aktuálně je série, stejně jako ostatní, vyrovnaná na zápasy – 1:1. Padlo v ní jen pět gólů a veskrze kralují obrany.
Prostějovského fanouška potěší, že asistence na obě branky Vsetína ve druhém čtvrtfinále zaznamenal Matouš Venkrbec.

Druhá série nabízí taky osvědčené značky. Přerov už je v první lize nějaký ten pátek. A o Jihlavě se mluví jako o dalším možném adeptovi na
postup. U hanáckého rivala je vůbec zázrak, že se dokázal do čtvrtfinále dostat. Základní část neměl dobrou, jednu dobu byl až dvanáctý. Ale
prospěla mu trenérská výměna a podařilo se. Nyní Duklu pořádně trápí. Jestli pak série mezi Vsetínem a Slavií je chudá na góly, o této to platí
dvojnásob. Týmy zaznamenaly ve dvou zápasech celkem jen tři góly (!), v obou si pak brankář jednoho ze soků udržel čisté konto. Přitom ale
platí, že střel nepadalo málo, ovšem týmy jich potřebovaly na poražení soupeře a hubenou výhru okolo čtyřiceti. Druhý zápas muselo rozhodnout až prodloužení, konkrétně v 76. minutě Cachnín. I v tom prvním ale přišlo rozhodnutí až krátce před koncem základní hrací části.

Zde měl být teoreticky větší rozdíl mezi soupeři. Sokolov nepatří mezi favority na postup ani mezi osvědčené značky coby právě třeba Třebíč. Nyní ale potvrzuje už slušnou loňskou sezónu, dokonce ji překonává. Vydatně k tomu Baníku pomáhají posily z pražské Sparty v čele
s Danielem Přibylem. Třebíč pak skončila základní část skvěle, když navíc velkou část z ní vedla tabulku. Zdá se ale, že se Sokolovem bude
mít velké trápení. Oba zápasy rovněž byly velmi vyrovnané, musel rozhodnout jejich závěr, byť ani jeden zatím neskončil až v prodloužení či
na nájezdy. Třebíč nicméně zatím má problém se přes obranu Baníku více dostávat. Zajímavostí pak je, že ne Bittner, Vodný nebo Šťovíček,
ale Adam Gajarský je zatím hrdinou Horácké Slavie – z pěti branek Třebíče dosud vstřelil tři. Tedy stejně jako za celou základní část a k tomu
i sezónu 2020/2021 dohromady. Dnes navíc slaví 22 narozeniny a může si tak nadělit další dárek…

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Když jste dal svůj první gól sezóny, proběhlo vám hlavou „konečně“?
„Ne, to určitě ne, jen že je to dobrý,
že vedeme a snad to udržíme. Nic
jiného.“
yy Jak jste zatím spokojený se sérií proti Litoměřicím?
„Nevím... Mně osobně přijde divný celý ten litoměřický projekt. Je

to zaměřené na výchovu mladých
hráčů, a když se podívám na soupisku, jsou tam dva devatenáctiletí
kluci! Další nehrají. A druhá věc,
nezažil jsem celou sezónu, aby takto někoho rozhodčí tlačili. Jsou tam
situace padesát na padesát a je to
vždy odpískané pro Litoměřice. Je
to hrozné. Ví o tom celá liga, nikdo
s tím ale nic nedělá. Řekl bych, že
je asi tak prohnilý systém českého
hokeje. Je to hodně těžké na hlavu, udržet se v takové bublině, kdy
člověka nic nerozhodí. Ve druhém
zápase jsme od toho trochu upustili
a rozhodilo nás to. O to víc je sladší
vítězství.“

21123020016
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PROSTĚJOV Velkou část sezóny promarodil, stihl jen desítku zápasů základní části. Nyní už je ale zase ve formě. Robin
Staněk je nejzkušenějším obráncem Prostějova a specialistou
spíše na černou práci. V posledních utkáních je ale stále vyšší
i jeho přínos ofenzivě. Už proti Kolínu se mnohem častěji dostával ke střelám, proti Litoměřicím už dokonce zapsal dva body, po jednom v každém ze zápasů.

Račuka zraněného proti Kolínu. Šrámy utrpěl i třeba Jiří Klimíček a další
hráči. „Zatím nevíme, kdo vše bude
moci nastoupit. Bude to jasné v pondělí ráno. Osobně samozřejmě doufám, že co nejvíce hráčů, kteří jsou
v tomto směru na hraně, nakonec
bude schopno do duelů zasáhnout,“
uzavřel Aleš Totter.

.20(17Éì
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MICHAL SOBECKÝ
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Série s Litoměřicemi už nabídla
dva zápasy. A taky remízový stav
1:1 na zápasy. I když ty pak dopadly hodně odlišným skóre, vlastně zase až tak rozdílné nebyly.
Vezměme si to popořádku. V prvním utkání byly Litoměřice místy lepší, často předváděly rychlé
a přímočaré protiútoky, nejednou
Jestřáby zamkly v pásmu. Důležitý, druhý gól Jestřábů padl v době,
kdy byly Litoměřice paradoxně
na koni, po akci, která přišla zničehonic. Třetí branka byla z hole
Robina Staňka a ano, byla vyústěním série šancí Jestřábů. A pak
gól v power-play, kde neplatí nic,
než „riskuješ, můžeš ale jen získat“. Každopádně Jestřábi nebyli
lepší. Srovnatelní po většinu zápasu? Ano. Ale nebezpečnější byl
soupeř.
Druhé utkání nabídlo jiný výsledek, ale podobný obraz hry. Ten ale
až po půlce zápasu. V té první byl
Prostějov lepší. A jak správně poznamenal kapitán Martin Novák,
tým v rovnovážném počtu hráčů
na ledě přehrával. Jenže to je ono,

v rovnovážném. Bohužel Jestřábi
se nechávají velice často vylučovat
a v následných oslabeních zatlačit.
Fauly pramení i z rychlosti Litoměřic, které dokáží hrát agresivně
a jdou tvrdě do brány. Stadion má
pak natolik kvalitní tým, že si tlak
z přesilovky přenese i do pasáží po
ní. A Prostějov má problém.
Zatímco ve faulech a hraničních
zákrocích by měli Jestřábi trochu
ubrat, v rychlosti akcí a jejich přímočarosti by měli přidat. Řada
akcí, respektive až příliš mnoho,
jich končí na mantinelech. A ztrátou. Jestřábi přitom mají kvalitu
na to, aby byly jejich útočné akce
efektivnější a častěji vedly k zakončení. A pak je tu ještě rychlost.
Asi to bylo i těžkou sérií s Kolínem.
Nicméně se občas zdá, že proti Litoměřickým nestíháme. Což taky
může spolu s přesilovkami rozhodnout.
Favorit série ale žádný není. Oba
týmy ji mohou ovládnout. Je ovšem
otázka, pro kterého ze soupeřů by
bylo větší prohrou, kdyby do semifinále nepostoupil.

Robin Staněk poukazuje na projekt
litoměřické „Dukly“, kde mladí nehrají…
yy V zápasech je spousta vyloučených, i trenér Totter na to naráží.
Může právě tohle rozhodnout?
„Ano, samozřejmě. Litoměřice mají
kvalitní přesilovky a skvělé hráče na
ně. Ale jde to ruku v ruce, jsou tam situace padesát na padesát. A rozhodčí
nás za to vyloučí, Litoměřice zase ne.
Vždycky si to rozhodčí obhájí, je to
těžké. Ale jde to ruku v ruce. Je potřeba si na to dávat pozor, nedat ani
šanci, aby nás mohli vyloučit. V play-off je to ale těžké, hraje se na hraně
faulu. Musíme si s tím nějak poradit.“

yy Nejdříve série s Kolínem, nyní
s Litoměřicemi. Tým už je asi
hodně omlácený…?
„Tak já osobně byl půl roku doma,
nemohl jsem nic dělat, takže se
do toho pořád dostávám zejména kondičně. Ale domlácené je
celé mužstvo. Nyní je to i o vůli
nepodlehnout únavě. Je to dost
o hlavě, ta je důležitá. Podstatné bude nepodlehnout tomu, že
jsem unavený, chtít prostě postoupit dál a nějakou únavu vůbec
nevnímat.“

yy Série se přesouvá
do Prostějova. Co
byste fanouškům
vzkázal?
„Aby na zimák došli. Je to totiž pěkná
série, proti prvnímu
týmu, který je hodně
kvalitní. Má to i emoce,
takže fanouškovi se to
musí líbit. Zároveň si
myslím, že je to vůbec
jedna z nejhezčích ak- 1DT¾PEG4QDKP5VCP÷MUGXRQUNGFPÊEJWVM¾PÊEJXÊEG
\CRQLWLGKFQQHGP\KX[
Foto: Michal Sobecký
tuálně hraných sérií.“
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Národní sportovní centrum BASKETBALOVÍ ORLI BOJUJÍ O BUDOUCNOST

1$1Ě.2/,.$)5217É&+

pøivítá o víkendu ÈP kadetek

PROSTĚJOV Tři kola před koncem první ligy zůstávají basketbaloví Orli ve hře o vítězství ve skupině o 13. až 20. místo a v závěru
soutěže budou mít dvakrát výhodu domácího prostředí. To juniPROSTĚJOV Třetí místo drží Všechny se uskuteční právě v NSC ory čeká play-out o udržení extraligy, po zlepšených výkonech
mladé volejbalistky VK Prostějov PV, kde vzniknou dva kurty odděle- z nadstavbě mají Hanáci na barážovou příčku náskok čtyř zápasů.
U17 v průběžném pořadí Českého poháru kadetek 2021/2022,
sahají tak po zisku cenného kovu
z celostátní soutěže. Další důležitý krok za pěkným úspěchem
mohou udělat ve čtvrtém kole ČP
dané věkové kategorie v domácím
prostředí.
Elitní skupina A nejbližšího dějství
se totiž odehraje v hale Národního
sportovního centra Prostějov, a to
o víkendu 19. a 20. března. Osm dosud nejlepších týmů aktuálního ročníku kadetského pohárového klání
dívek se střetne každý s každým, což
představuje během dvou dní dohromady osmadvacet duelů na dva
vítězné sety.

né velkým závěsem uprostřed haly.
Proběhnout zde mělo už lednové
druhé kolo, ale to tehdy zrušil koronavirus v několika zúčastněných
družstvech. Tentokrát již turnaji nestojí nic v cestě a diváci na něj mají
volný vstup zdarma.
„V obou dosud konaných kolech
jsme skončili třetí, minimálně udržení bronzové pozice je i pro zbytek
soutěže naším cílem. Na domácím
hřišti se však samozřejmě pokusíme vítězit co nejvíc a třeba zaútočit
ještě trochu výš,“ poukázal šéftrenér
mládeže ve vékáčku a hlavní kouč
prostějovských kadetek Aleš Novák
s pozvánkou volejbalovým fanouškům do hlediště.
(son)

ÈESKÝ POHÁR KADETEK 2021/22
7XUQDMNRODVNXSLQ\$ 3URVWÈMRY ]½SDVRYÙSURJUDP
5QDQVCDąG\PC JQFKP8-2TQUV÷LQXt1N[OR2TCJCC-QNÊPt2N\Gÿ
JQFKP-NCFPQt2ąGTQXCèGUM¾6ąGDQX¾t<PQLOQJQFKP8-2TQUV÷LQXt2N
\Gÿ C1N[OR2TCJCt2ąGTQXJQFKP-QNÊPt<PQLOQC-NCFPQtèGUM¾6ąGDQX¾
JQFKP8-2TQUV÷LQXt2ąGTQXC2N\Gÿt<PQLOQJQFKP1N[OR2TCJC
tèGUM¾6ąGDQX¾C-QNÊPt-NCFPQJQFKP8-2TQUV÷LQXt<PQLOQ C2ąGTQXt
èGUM¾6ąGDQX¾JQFKP2N\Gÿt-NCFPQC1N[OR2TCJCt-QNÊP
0GF÷NGDąG\PC JQFKP8-2TQUV÷LQXtèGUM¾6ąGDQX¾C2N\Gÿt1N[OR
2TCJCJQFKP2ąGTQXt-QNÊPC<PQLOQt-NCFPQJQFKP8-2TQUV÷LQX
t-NCFPQCèGUM¾6ąGDQX¾t-QNÊPJQFKP<PQLOQt1N[OR2TCJCC2ąGTQX
t2N\GÿJQFKP-NCFPQt1N[OR2TCJCCèGUM¾6ąGDQX¾t2N\GÿJQFKP
<PQLOQt2ąGTQXC8-2TQUV÷LQXt-QNÊP
2TčD÷åPÆRQąCFÊRQMQNG1N[OR2TCJC2ąGTQX8-2TQUV÷LQX
-NCFPQ-QNÊP5NCXKC2TCJCèGUM¾6ąGDQX¾2N\Gÿäò¾T
PCF5¾\CXQW<PQLOQ2QNKéMC/KMWNQXC2TCJCCVF

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„V první lize je vše otevřené, přestože
poslední zápas s Vyšehradem rozhodně nedopadl podle našich představ.
Ale stát se může cokoli, což ukázaly
i výsledky dalších zápasů. V minulém
kole třeba Zlín porazil Polabí, což se
určitě nečekalo,“ poznamenává trenér
Orlů Michal Pešta. „Chceme do konce sezóny vyhrát co nejvíce zápasů
a pak se podíváme, na co to bude sta-

(ULN.OHSDĀMLVWLOYìKUXQDG3HOKőLPRYHP

PROSTĚJOV Jubilejního vítězství
v probíhajícím ročníku první ligy
dosáhli basketbalisté BCM Orli
Prostějov v utkání s Pelhřimovem. Rezervu Jindřichova Hradce porazili v pondělní dohrávce
4.kola nadstavbové skupiny o 13.
až 20. místo 72:67, když potrestali
sedmadvacet ztrát svého soupeře.
Na začátku 4. minuty domácí hráči
proměnili svoji třetí trojku a získali
náskok pěti bodů – 11:6. Orli v dobrém začátku i nadále pokračovali.
V polovině šesté minuty to bylo 18:8,
když Šiška proměnil nájezd po vypíchnutí míče hostujícím útočníkům. Pak
ale zabrali basketbalisté soupeře, v deváté minutě snížili na rozdíl tří bodů
a v závěru čtvrtiny po pěti bodech
Kölbla v řadě skóre otočili - 20:23.
Do druhé části střetnutí Hanáci
vstoupili sérií 12:1 a překlopili skóre
opět na svoji stranu. Čtyřmi body
k obratu přispěl Trávníček, který se
po delší době vrátil do sestavy, bodově se dařilo i dalším hráčům Prostějova. Hráči Pelhřimova sice dokázali
8QNGLDCNQXÚOMCFGVM¾O8-2TQUV÷LQXUGOQEPGFCąKNQCPKXR¾VÆOF÷LUVXÊGZVTCNK další nápor Orlů zastavit a snížili na
IQXÆUQWV÷åG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW rozdíl dvou bodů, v poslední půlmiPRAHA, PROSTĚJOV Na umís- následné střetnutí s domácím Ta- nutě se však dopustili několika chyb
tění v elitní desítce extraligy ka- tranem 2:3 (20, -22, 22, -13, -3).
detek ČR 2021/22 už mladé vo- Teprve na závěr se povedlo porazit
lejbalistky VK Prostějov věkové Orion Praha 3:0 (26, 20, 21), čímž
kategorie U17 nedosáhnou. Roz- se naděje vékáčka alespoň udržely
hodl o tom turnaj 5. kola soutěže v céčku a nespadly do nejnižší gruve skupině o 11. až 15. příčku, kte- py D. „Přesto je to málo, holky měly PRAHA, PROSTĚJOV V párý Hanačkám herně ani výsled- určitě zahrát lépe a zabojovat o po- tém kole nadstavbové skupiny
kově moc nevyšel. Což v součtu stup do skupiny B. Naše výkony ale play-out o 13. až 20. místo prs podobně slabším předchozím nebyly dostatečně dobré, abychom voligoví basketbalisté BCM Orli
dějstvím znamenalo pokles na první nebo druhou pozici obsadili,“ Prostějov nečekaně klopýtli na
dvanáctý post průběžného pořa- hodnotil šéftrenér mládeže ve vé- půdě Vyšehradu. S výběrem dodí.
káčku Aleš Novák s tím, že se pro- mácích Sokolů prohráli 71:72
Prostějovské kadetky absolvovaly jevila zvýšená motivace některých a umožnili soupeři, aby se teuplynulé kolo (předposlední v zá- soupeřů ještě bojujících o záchranu. prve podruhé v sezóně radoval
kladní části) na půdě pražských Stře- Tu mají jeho svěřenkyně naštěstí z vítězství.
šovic. Svůj úvodní zápas však pře- s předstihem jistou, ačkoliv přímo V polovině čtvrté minuty Dokoupil
dehrávaly ve čtvrtek v Přerově, kde sestupuje či půjde do baráže plná vyrovnal na 9:9 a zdálo se, že k viděpo boji podlehly tamním Zubřicím třetina extraligových družstev kvůli ní bude hodně ofenzivní basketbal
2:3 (21, -12, 22, -16, -7). Víkendové snižování počtu zúčastněných celků z obou stran. Pak ovšem Orlům odepokračování v české metropoli bylo v elitní tuzemské soutěži dívek do šla střelba a hráči Vyšehradu toho
zpočátku ještě horší.
sedmnácti let. Výběr VK je momen- patřičně využili. Po šňůře třinácti
Mrzelo hlavně jasné podlehnutí tálně dvanáctý, na tomto místě buď bodů v řadě získali dvouciferné veHavlíčkovu Brodu 0:3 (-21, -23, zůstane, nebo po závěrečném dějství dení (22:9) a byli pány na palubov-21), vítězstvím neskončilo ani ještě o jednu příčku klesne. (son) ce. Hosté se trápili a do konce čtvrtiny už zaznamenali pouhé dva body
([WUDOLJDNDGHWHN¤5sNRQHÄQÅSRÔDGÉ
a prohrávali vysoko 11:25.
NRODYHVNXSLQÈ&RDzPÉVWR 3UDKD 
Ve druhé části střetnutí si soupeři své
5VąGwQXKEG*CXNÊéMčX$TQF2ąGTQX8-2TQUV÷LQX role dokonale vyměnili. Hanáci se
1TKQP2TCJC
výrazně zlepšili v defenzivě a to
jim dalo šanci na obrat. Postup([WUDOLJDNDGHWHN¤5sSUÕEÈzQÅSRÔDGÉSRNROH
.KDGTGE1N[OR2TCJC%JQFQX1UVTCXC$TPQ ně stahovali svoji ztrátu a výrazně
58$%*TCFGE-T¾NQXÆ(TÚFGM/ÊUVGMèGUMÆ$WF÷LQXKEG k tomu přispěl Erik Klepač, kte2ąGTQX1N[OR2TCJC$8-2TQUV÷LQX*CXNÊéMčX rý v průběhu čtvrtiny zazname$TQF5VąGwQXKEGiVGTPDGTM-TCNWR[2N\Gÿ nal deset bodů. Právě jeho koš
1TKQP2TCJC8#/1NQOQWE/KMWNQXC2TCJC
v 19. minutě přinesl vyrovnání na

,CMUMQPéÊMCFGVM[8-

XGZVTCNK\G7"

„Áčko“ čeká závěr sezóny,
juniory play-out

čit,“ nechce spekulovat trenér.
Basketbalisté Prostějova jsou zatím v tabulce skupiny o 13. až 20.
místo třetí se stejným počtem výher jako druhá Plzeň a vedoucím
Polabím. Oba konkurenty přivítají
v domácím prostředí a ligu zakončí na palubovce pelhřimovských
Sojek. „Polabí má navíc odehráno
o jedno utkání více. S oběma soupeři
si to rozdáme, máme osud ve vlastní moci. Věřím, že na zápasy přijde
hodně lidí, to může hrát také důležitou roli,“ zve fanoušky Pešta.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Juniory čeká šest zápasů ve skupině
play-out, a pokud potvrdí zlepšenou soutěž zachrání. Do skupiny půjdou rážek. Ta poslední byla hodně kuriformu z posledních týdnů, elitní s bilancí sedmi výher a patnácti po- ózní. Orli prohráli s Jindřichovým
Hradcem kontumačně 0:20. „Kvůli
covidu muselo být utkání odloženo, pak se tak dlouho hledal termín,
který by vyhovoval oběma stranám,
až se nenašel. Nemohli jsme se dohodnout, my jsme navíc museli myslet na zápasy kadetů, kteří hrají i za
juniory. Ale i tak věřím, že extraligu
udržíme,“ prohlásil kouč Pešta.

/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ6.83,1$2$å0Ì672².2/2
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6WUiåQLFNê1iEČOHN

Pozápasové hodnocení trenéra
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
V „Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali k naší hře. Naštěstí nás na začátku držela střelba
z trojkové vzdálenosti. Postupně šel výkon hráčů nahoru. Dokázali jsme se vyrovnat
s výškovou převahou soupeře, donutili jsme Pelhřimov ke ztrátám, tím si tým hodně
pomohl. V závěru už soupeř hrál na velké riziko, proto téměř vyrovnal. Koncovku se
nám ale podařilo zvládnout. Většinu zápasu jsme vedli, i proto je výhra zasloužená.“

a domácí toho využili k navýšení
náskoku na 44:38.
Hned po pauze se Jihočeši opět bodově dotáhli (44:42), k vyrovnání se
přesto ani jednou nedostali. Ve třetí
desetiminutovce dlouho dominovaly
obrany nad útoky, mírně lepší zůstávali
Orli, což potvrdili také v průběhu poslední minuty. Pěti body odpověděli
na předchozí koše Jindřichova Hradce

a před závěrečnou pasáží vedli 58:49.
Úspěšné trestné hody Trávníčka na
začátku poslední periody přinesly
domácím dvouciferné vedení. Hostující celek přesto ještě zabojoval
a v poslední minutě se přiblížil na
rozdíl jediného bodu - 68:67. Pak
ale trefil těžkou trojku Erik Klepač
a rozhodl o desátém úspěchu Prostějova v sezóně.
(lv)

2UOLQHĀHNDQěSRGOHKOLSRVOHGQtP6RNROţP
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Pozápasové hodnocení trenéra
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
„Po docela slušném začátku jsme se herně propadli a přestali hrát, co jsme si před
utkáním řekli. Soupeř toho dokázal využít. Sice se nám podařilo výsledek srovnat,
a dokonce otočit, chyběla nám ale lehkost. V obraně se nám nepodařilo dostatečně
uhlídat střelce z dálky, právě trojky Vyšehradu nakonec rozhodly. Bylo nás sice jen osm,
ale v tom největší problém nebyl. Nehráli jsme prostě tak, aby to stačilo na výhru.“

31:31. Koncovku poločasu o kousek lépe zvládli domácí, po dvaceti
minutách ale vedli pouze 33:32.
Celek Pražanů dokázal mírné vedení
udržet i v průběhu třetí desetiminutovky, v níž celek Prostějova několikrát srovnal krok. Do vedení se však
ani jednou nedostal, protože domácí
si pokaždé ve složité situaci pomohli střelou z dálky. Důležité trojky
proměnili Končický a Vrťátko. Orli

tak museli v poslední periodě dotahovat průběžný výsledek 47:50.
V rozhodující pasáži se chvíli zdálo, že
hosté soupeře přece jen přetlačí. Zlikvidovali místy pětibodovou ztrátu
a ve 36. minutě otočili na 63:62 po
střele Klepače. Minutu a půl před
koncem dokonce vedli o čtyři body,
závěr ale nezvládli a domácím půl
minuty před koncem zajistil vítězství Večeřa.
(lv)

Na Orly èeká Lokomotiva
Prostějov (lv) – Také v 6. kole
nadstavbové části budou mít basketbalisté BCM Orli Prostějov na
své straně výhodu domácího prostředí. V hale Sportcentra DDM
přivítají 18. března od 19.00 hodin Lokomotivu Plzeň. Na půdě
soupeře prohráli vysoko 69:92
a mají svému soupeři co oplácet.
„Tohle utkání nám nevyšlo, navíc
jsme hráli pouze v osmi. Doma se
chceme prezentovat úplně jiným
výkonem. Hosté mají zkušené hráče, i tak ale chceme vyhrát,“ plánuje
trenér Orlů Michal Pešta.

Podruhé v øadì do Ostravy
Olomouc (lv) – Rovněž v dalším mistrovském utkání nejvyšší
domácí soutěže se basketbalisté
BK Redstone Olomoucko představí v Ostravě. Tentokrát v rámci
8. kola nadstavby a hrát se bude
16. března od 19.30 hodin. „Nesmíme si myslet, že po předchozí
výhře nás bude čekat nějaký snadný soupeř. Naposledy nám v Tatranu téměř všechno vycházelo,
pokud máme vítězství zopakovat,
musíme si to zasloužit kvalitním
výkonem,“ uvědomuje si kouč
Olomoucka Miljan Čurovič.
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ
3OD\RXWVNXSLQDRDæPtVWR
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Vstup do zápasu se přitom Hanákům
vůbec nevydařil. Vzadu nedůrazně a staticky bránili, vepředu jim chyběl pohyb
a svou horší střelbou včetně dvou neproměněných sedmiček rozchytali výborného gólmana Ondřeje Poula. Proto neustále ztráceli (0:2, 1:4, 3:6).
Dílčím zlepšením hry a trefami Rostislava Podhrázského s Martinem Popelkou
se pak v 18. minutě sice přiblížili na 7:8,
jenže následoval další propad vinou několika zbytečných chyb. A protivník tažený triem zkušených borců Vojtěch
Svoboda, Vítězslav Večeřa, Pavel Strašák
utekl do čtyřbrankového trháku (7:11).
Naštěstí se v závěru prvního poločasu
chytil Pavel Navrátil mezi tyčemi, pomohla mu také zpřísněná defenziva.
A přesné pokusy mladého Ondřeje Oščádala i jeho parťáků přinesly přestávkové srovnání na 12:12, s čímž musela být
kostelecká ekipa vzhledem k průběhu
maximálně spokojená.
Hned po změně stran šlo hákáčko premiérově do vedení (13:12). Soupeř sice
zanedlouho otočil na 14:15, leč viditelně

se zlepšující Ševčíkovi svěřenci okamžitě
zareagovali vlastním obratem na 17:15,
respektive 19:16. Ten nesl klíčovou důležitost. Od té chvíle měl domácí tým pořád
navrch, byť místy jen o chlup. A nebýt řady
skvělých zákroků brankáře Jana Mayera,
na vítězství by to rozhodně nestačilo. Nadále se totiž činil i jeho meziříčský protějšek Poul, skóre tedy oboustranně rostlo
spíš střídměji. Zvlášť když osobně bráněny
byly opory Marek Dostál a Večeřa.
Příkladně makající borci HK se s touto
nepříjemnou taktickou variantou hostů
vyrovnali zdatně. A zásluhou kolektivního pojetí založeného na maximální
bojovnosti už výhru nepustili ze svých
rukou. Ačkoliv vyslanci Vysočiny od
stavu 23:20 opakovaně dotahovali na
minimální odstup (23:22, 24:23, 25:24)
a ještě v závěrečné minutě udělali presinkem z koncovky drama. Nicméně vydřený triumf 26:25 Kostelec uhájil!
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Pozápasové hodnocení trenéra
David ŠEVÈÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Celý zápas byl hodně vyrovnaný. Od začátku jsme dlouho prohrávali, během prvního poločasu vlastně pořád dotahovali ztrátu dvou až
čtyř branek. Moc se nám nedařila obrana, tak jsme ji změnili na 1-5 a tím došlo ke zlepšení. Také se nám postupně dařilo aspoň trochu
víc proměňovat vyložené šance, kterých jsme dnes zahodili velké množství. Před přestávkou měl sérii povedených zákroků gólman Pavel
Navrátil, do šaten se tak šlo za nerozhodného stavu. A ve druhé půlce už jsme měli trochu navrch my. Kluci bojovali, hráli kolektivně a do ne
moc pohledného utkání dali srdíčko. Výborně zachytal taky náš druhý brankář Honza Mayer, společně jsme to nakonec dotáhli k těsnému
vítězství, kterým neděle nabyla smyslu, jak vždycky říkával pan trenér Handl. Za dva vydřené body doma proti kvalitnímu Velmezu jsme
moc rádi, i urvaná výhra o jediný gól samozřejmě chutná. Byť jasný výsledek větším rozdílem by nás určitě nestál tolik nervů. Přesto celý
mančaft zaslouží pochvalu.“

Ondřej Oščádal: „Do druhé půlky se víc hecneme!“
KOSTELEC NA HANÉ Jedním
z mladíků, kteří během aktuální sezóny dostávají v mužstvu kosteleckých
házenkářů velký herní prostor, je Ondřej Oščádal (na snímku). Teprve osmnáctiletýmístníodchovanecnastupuje
při nedostatku spojek pravidelně, například včera proti Velkému Meziříčí
skoro neslezl z palubovky. A trpělivou
tvorbou týmové ofenzivy i svými šesti trefami z postu střední spojky měl
zásadní podíl na vydřeném vítězství
26:25. Po utkání poskytl Večerníku
exkluzivní rozhovor.
yyJakhodnotítedramatickéstřetnutí?
„Před zápasem jsme si řekli, že to nebude
lehké a abychom hráli svou hru. Tedy to,
co umíme a co nám jde. Nakonec všechno dobře dopadlo, i když těsně.“

* Většina úvodní půle však byla tradičně slabší, dlouho jste dotahovali ztrátu.
Proč?
„Těžko říct. Ale v prvním poločase jsme
nedalidvěsedmičkyahodnědalšíchšancí,
takže to bylo asi hlavně tím. Každopádně
u nás funguje, že pokud prohráváme, tak
se do druhé půlky vždycky víc hecneme
a výsledek často otočíme. Nejspíš máme
natrénováno, jsme na tom dobře fyzicky.
Obrat nám zase vyšel.“
yy Dost pomohl i brankář Jan Mayer,
který toho opět spoustu vychytal, že?
„Já si myslím, že dobře zachytali oba naši
gólmani, do přestávky Pavel Navrátil a po
ní Honza Mayer. Ten dostal za posledních
deset minut snad jen tři nebo čtyři branky
a měl o hodně víc úspěšných zákroků, takže super.“
yy Jste spokojen se svým výkonem?
„Spíš vidím jako mnohem důležitější náš

týmový výkon, že jsme vyrovnané utkání
dovedli k vítězství včetně té těsné koncovky. Mně osobně se hrálo dobře, dostávám
teď hodně prostoru a snažím se toho využít.“
yy Jak cenné jsou to pro vás zkušenosti
sbírané v osmnácti letech z mužské
soutěže?
„Máme málo spojek, Mára Grepl je zraněný a Honza Ševčík na zápasech chybí, tak
máme víc místa v sestavě my mladí včetně
mě. Trenéři asi vidí, že na to mám, beru to
v pohodě a snažím se hrát co nejlíp. Tyto
zkušenosti se mi určitě budou hodit.“
yy Přemožením Velmezu jste se dostali na třetí příčku. Máte konkrétní cíl
vybojovat třeba medailové umístění ve
druhé lize?
„Takto vyloženě se o tom s klukama nebavíme, i když samozřejmě chceme skončit
v tabulce co nejvýš. Bohunice ale zatím

neztratily ani bod, jasně vedou a postoupí
do první ligy. My potřebujeme dobře trénovat, zlepšovat se a hrát kvalitní zápasy,
v příští sezóně bychom pak rádi útočili na
horní místa tabulky.“ (úsměv)

ÚJEZD U BRNA, PROSTĚJOV Čekání házenkářů Sokola II Prostějov
na druhou výhru ve 2. lize mužů ČR
2021/22 se dál protahuje. Nepřišla
ani v 16. dějství soutěže na půdě TJ
Sokol Újezd u Brna, který měl navrch
34:27 (15:8). A hosté zůstávají přikovaní na jedenáctém místě průběžné
tabulky, navíc poslední Juliánov se
přiblížil už na tři body.
Reálnou šanci na příznivý výsledek tentokrát Hanáci ztratili velice rychle. V jejich sestavě chyběli mimo jiných i draví
extraligoví dorostenci na hostování David Flajsar se Samuelem Duroněm, tím
logicky utrpěla nejen ofenzivní nebezpečnost a celková herní výbušnost.
Teoreticky hratelný soupeř měl co do
početnosti dokonce ještě užší tým, ale
přesto od začátku naprosto dominoval. Po vyrovnání Jiřího Kosiny na 1:1
nasázel hlavně zásluhou nebezpečné
dvojice David Víška a Tomáš Kachlík
sedm gólů za sebou (!) a vedení 8:1

se stalo základem jeho pohodového
triumfu.
Hosté nerezignovali, z 10:2 snížili na
11:5, nicméně po dalším úderu protivníka (14:5) mohli být rádi, že do šatny
odcházeli o poločasové přestávce s poněkud menším mankem „pouze“ 15:8.
Po změně stran měli Jihomoravané duel
nejprve pod jasnou kontrolou a Sokolu
II hrozil debakl (17:8, 20:9). Ten však
jeho tahouni Vojtěch Micka (8 branek),
zkušený Kosina (7), Pavel Šestořád i Vojtěch Pospíšil (oba 5) odmítli.
Z hrozivých 23:13 dotáhli ve 49. minutě
na 25:20 a byli v takovém laufu, že minimálně visel ve vzduchu obří obrat. Leč
domácí znovu zabrali, rychle odskočili
na 29:21. A tím pádem se osud střetnutí
neocitl v žádných pochybnostech, Újezd
u Brna si jej bezpečně pohlídal – 34:27.
„Tentokrát byl náš výkon takový kostrbatý, nic moc. V tradičně oslabeném
a věkově spíš starším složení jsme dělali
hodně technických chyb, po kterých nás

soupeř často trestal lacinými góly z trháků, zatímco nám se vyložené šance hlavně do přestávky nedařilo proměňovat.
Pokud jsme se do nich vůbec dostali, což
byl taky problém,“ hodnotil prostějovský
kouč Tomáš Černíček.
„Rozhodla úvodní část prvního poločasu, kdy jsme hráli opravdu špatně. Od
stavu 10:2 už byl zbytek utkání jakž takž

vyrovnaný, ale na bodový zisk jsme rozhodně neměli. Z rotace de facto osmi
hráčů do pole se střelecky prosazovali jen
Vojta Micka, Jirka Kosina a Vojta Pospíšil ze spojek plus Pavel Šestořád z pivota,
kvalitně zachytali Jirka Hrubý i Matyáš
Micka. Což však na Újezd nestačilo, podlehli jsme zaslouženě,“ uznal Černíček.
(son)

Marek SONNEVEND

Leheèkovi s Kopøivou

semifinále uniklo

SANTIAGO, PROSTĚJOV Na
jihoamerickém kontinentu zůstali
po daviscupovém utkání Jiří Lehečka a Vít Kopřiva a na challengeru v chilském Santiagu postoupili shodně do čtvrtfinále. Dál se
nedostali, což mrzelo především
Lehečku, nejvýše nasazeného hráče turnaje, který se přesto udržel v
první stovce.
„Chtěl jsem víc. Už druhý zápas nebyl
z mé strany nejlepší a tomu odpoví-

dalo i čtvrtfinálové utkání. Musím
hrát lépe, především na antuce vám
žádný soupeř nic zadarmo nedá,“ poznamenal Lehečka, který nestačil na
turnajovou pětku Tomase Etcheverryho, turnajovou pětku z Argentiny.
Kopřiva nestačil na domácího tenistu
Alejandra Tabila, se kterým prohrál
po dvou hodinách v třísetové bitvě.
V rozhodujícím setu rychle prohrával
0:3 a ztrátu brejku s nasazenou dvojkou už nedohnal.
(lv)
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Kvitová a po dvou a půl hodinách zdolala
Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou.
V prvním setu sice nevyužila dva setboly, v dalším průběhu zlepšila servis a i
díky osmi esům nakonec vyhrála, když
proměnila třetí mečbol. „Nebylo to bez
chyb. Škoda nevyužitých šancí v první
sadě, utkání mě nemuselo stát tolik sil.
Ale cením si toho, že jsem se dokázala
zkoncentrovat a další klíčové okamžiky
zvládla,“ řekla Kvitová.
Přes první kolo se na šestý pokus dostala
současná vyslankyně manažera Miroslava Černoška a olympijská vítězka ve
čtyřhře Kateřina Siniaková. Pak ale doplatila na těžký los a vypadla se šestou
nasazenou Marií Sakkariovou z Řecka,
přestože favorizované soupeřce dlouho
vzdorovala. „Hlavně jsem ráda, že se mi
po delší době podařilo vyhrát. Výkon
proti Sakkariové byl nadějný. Když tak
budu pokračovat, vyhraji příště více zápasů,“ míní Siniaková.
(lv)
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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.
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KOSTELEC NA HANÉ Jarní část 2. ligy mužů JM 2021/2022 zatím probíhala ze strany házenkářů TJ Sokol Kostelec na Hané HK
jen průměrně. V nedělním dopoledni při utkání 16. kola soutěže
však došlo k pozitivnímu vylepšení, neboť se na vlastním hřišti
povedlo zdolat TJ Sokol Velké Meziříčí, tedy celek z horní poloviny tabulky. Těsný výsledek 26:25 (12:12) domácí katapultoval
na třetí místo průběžného pořadí!

INDIAN WELLS, PROSTĚJOV Na
elitním podniku v americkém Indian
Wells se po zlomenině ruky vrátila na
kurty Karolína Plíšková, první turnaj
od listopadu loňského roku však bývalé člence TK Agrofert nevyšel. Ve
svém úvodním vystoupení nestačila
na Danku Koviničovou z Černé Hory,
přestože ve druhé sadě podávala na
vítězství.
„Prostě mi chyběla větší herní jistota.
Kdyby nešlo o první turnaj po dlouhé
pauze, zápas bych vyhrála,“ posteskla si
Plíšková, která v rozhodující sadě začala
chybovat a dvakrát prohrála svůj servis.
„Jsem především ráda, že můžu zase hrát
tenis. To je hlavní. Výsledky přijdou čaFOTOGALERIE
sem, až se dostanu do rytmu,“ věří Plíškoklikni na
BYLI JSME
vá, která naposledy hrála Turnaj mistryň
www.vecernikpv.cz
U TOHO
a v polovině prosince si během přípravy
*¾\GPM¾ąK -QUVGNEG PC *CPÆ X DÊNQOQFTÚEJ FTGUGEJ  RąGVNCéKNK 8GNMÆ /G\KąÊéÊ na novou sezónu zlomila pravou ruku.

Foto: Marek Sonnevend Přímo do 2. kola byla nasazená také další exhráčka prostějovského klubu Petra
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Představujeme hráčský kádr, realizační tým a vedení

1.SK Prostějov pro jarní část sezóny 2021/2022
VÍT NEMRAVA
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