*ÞktÍ΄_*΄k΄*$a¯k+͙΄t$΄a*Ík-]N

nyní za 1 300 Kč 1500 Kč

΄k*à΄k΄¢¯k_¶͜

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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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Život někdy píše romány, ale mnohdy neuvěřitelně kruté. Před
několika dny se Večerník dozvěděl o velmi smutné i tragické události. Přirozená smrt jednašedesátileté Anny N. z Prostějova patří k tomu prvnímu případu.
Co však následovalo den poté, už patří k nešťastnému konci dalšího lidského
osudu. O dva roky starší manžel zesnulé ženy totiž podle všeho neunesl smrt
své nejbližší a rozhodl se rovněž ukončit svůj život. Třiašedesátiletý Bohumil
N. totiž spáchal sebevraždu skokem pod vlak. Podle informací Večerníku se tak
stalo jen pár desítek metrů od místa, kde se svojí ženou bydlel, v kolejišti poblíž
prostějovské ubytovny v Močidýlkách...
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Je sucho,
bìdují zahrádkáøi
Prostějov (mik) – Možná si to málokdo uvědomuje, vždyť starosti dnešní
doby se ubírají zcela jiným směrem. Při
pozorování jednoho ze zahrádkářů v západní části města ale Večerník poznal,
jak moc zahrádkářům chybí vláha. Muž
s vertikutátorem se snažil zbavit svůj
trávník na zahradě mechu a uschlého
travního porostu. Ovšem jak se lidově
říká, prášilo se mu za kočárem! Zahrádkář tak musel čelit oblakům prachu, což
svědilo o nadměrném suchu. „Vždyť
v zimě nebyl žádný sníh a nepršelo pořádně tři měsíce. Když jsem zkoumal záhony, tak do třiceti centimetrů hloubky
to ani není hlína, ale prach,“ posteskl si
zahrádkář. V noci z úterý 15. na středu
16. března v Prostějově trochu sprchlo,
ale stačilo to?

Kdo si poèká...
Prostějov (mik) – Hodně zajímavé bylo sledovat situace na prostějovských čerpacích stanicích. Ceny
pohonných hmot šly minulý týden
o něco dolů. „Tankuji teď pouze za tři
stovky, počkám si, až naftu zase zlevní
alespoň pod čtyřicet korun. Pak si teprve dám plnou nádrž. Snad se toho
dočkám,“ řekl Večerníku pan Jaroslav
na benzínce v Plumlovské ulici. „Je to
stejně komedie. Naftu zdražili o dvacet korun během jediného týdne, ale
slevy po korunách budou probíhat
půl roku,“ hudroval zase senior na čerpací stanici ve Vrahovicích.
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Historický úspěch. Ještě nikdy se
Jestřábům pod vedením současného šéfa Jaroslava Luňáka nepodařilo prolomit bránu série play-off
Chance ligy, v ročníku 2021/22 se
to už povedlo dvakrát! Tým LHK
je po přemožení Kolína a Litoměřic
v semifinále druhé nejvyšší soutěže
ČR, kam se prostějovský hokej dostal poprvé po devatenácti letech.
Tehdy řádila ve městě „žlutomodrá
síla“ HC. Pamatujete?
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Martin ZAORAL
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PLUMLOV Tohle je zásadní změna perspektivy! Kdykoliv se drtivá většina z nás podívala na monument plumlovského
zámku, musela zvednout oči k obloze. Ať už jste stáli u Podhradského rybníka či na nádvoří objektu, vždy mířil váš zrak
při pohledu na tuto památku vzhůru. Teprve moderní drony umožňují celkem snadno vytvořit snímky, díky nimž pak
můžeme na zámek shlížet ve směru dolů. Některé z nich mimo jiné naplno odhalují, jak malebné je okolí zámku.

Agentura

Posezení na sluníèku
Prostějov (mik) – Nádherné pondělní počasí a hřejivé sluneční paprsky
utěšeně zaplnily prostějovské parky
návštěvníky, kteří si to po dlouhé zimě
užívali. Lavičky ve Smetanových sadech byly odpoledne obsazeny. „Zima
byla dlouhá, takže pro mě je teď svátek
si sednout v parku na lavičku a kochat
se probouzející se přírodou,“ svěřila se
Večerníku seniorka z Prostějova.

RUBRIKY
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Takzvaná Hitlerova „dálnice“ do
Ohrozimi budí i nadále hrůzu,
přestože v nedávné minulosti už
hodně pomazaných hlav tvrdilo,
že se chystá výstavba nové silnice.
Jenže také letos na této komunikaci vytvořila zima hluboké krátery
a silnice je nesjízdná. Redaktoři
Agentury Hóser se o tom přesvěd-

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

•• Pondělí ••
Konečně jsme si oddechli. „Jedna rouška, druhá rouška, to je vážně na
Chocholouška!“ mohli jsme dva roky notovat v souvislosti s pandemií koronaviru a povinností nosit ochranu dýchacích cest. Po dlouhé době povinnost nosit respirátory skončila a lidé se tak mohou svobodně nadechnout téměř všude, kde chtějí.
•• Úterý ••
Překvapení na ledě. „Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho
jste se pro něj vzdali,“ doporučil velmi moudře Dalajláma. Velký milník ve své historii mohou slavit prostějovští hokejoví Jestřábi, kterým
se překvapivě podařilo proniknout do semifinále letošního ročníku
Chance ligy. Nejlepší tým základní části Litoměřice vyřadili po třech
vítězných zápasech.
•• Středa ••
Poklady pro pěší. Při každé procházce přírodou člověk najde mnohem
víc, než hledá. Při svých toulkách po Valašsku toho pro sebe hodně objevil
světoběžník Michal Štěpánek, jenž o pokladech rodného kraje vyprávěl
během přednášky v prostějovské knihovně.
•• Čtvrtek ••
Nejhorší nejistota na světě. Nejhorší rozhodnutí je to, které se nedá kdykoli změnit. O tom je zřejmě přesvědčena hlavní hrdinka filmu Nejhorší
člověk na světě, v níž se pravděpodobně najde řada současných třicátnic.
Norský romantický film byl k vidění v prostějovském kině Metro 70.
•• Pátek ••
Migrant hrdinou. Přesně před 101 lety se v Prostějově narodil Stanislav Liška, který ve svých 18 letech ilegálně opustil Němci okupovanou
republiku, aby se následně zapojil do bojů ve Francii či Anglii. Po návratu byl z politických důvodů propuštěn z armády a o tři roky později
odsouzen za trestný čin velezrady k desetiletému trestu vězení. Rehabilitován byl až v roce 1990. Zemřel 31. 5. 2013 v Prostějově.
•• Sobota ••
Cesty na Kosíř. „Některé překrásné cesty nemohou být objeveny, aniž bychom předtím nebyli ztraceni,“ upozornil americký spisovatel Erol Ozan.
Ztratit se po cestě na Kosíř sice není snadné, i tak zde člověk může objevit
spoustu krásných cest. Přesvědčit se o tom mohli účastníci Zimního putování z Čelechovic.
•• Neděle ••
Až opadá listí z dubu. „Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít,“ doporučil
Jan Werich. Zlepšit si náladu bylo možné i tím, že jste vyrazili do prostějovského divadla na představení Divadla hanácké obce, jež vzniklo podle Werichovy pohádky Až opadá listí z dubu.

Do Ohrozimi povede šestiproudá silnice
čili na vlastní kůži, když se starou
škodovkou jeli z Prostějova do
Ohrozimi. „Vyjeli jsme na kopec
a zahučeli do výmolu. Odpadla
nám tři kola a praskla celá přední
i zadní náprava,“ dosvědčil redaktor Vilemín Bulvár.
Agentura Hóser tedy zjišťovala,
kdy se skutečně něco udělá pro to,
aby z Prostějova do Ohrozimi vedla normální silnice. Šokovalo nás
vyjádření ředitele Správy silnic
a cestiček v Olomouckém kraji, který má podle svých slov projektovou
dokumentaci na novou moderní
silnici už deset let na stole. „Zdědil jsem ji po svých předchůdcích.
Jde o moderní dopravní propojení

KRIMI
Ü½NGJ

Více než rok po sérii krádeží
katalyzátorů z osobních aut
byl v Prostějově klid, nyní se
ale bohužel tato trestná činnost znovu opakuje. Své by
o tom mohli vyprávět majitelé
hned tří škodovek, kteří svá
vozidla zaparkovali v Pražské
ulici v Prostějově a počátkem
uplynulého jim auta poškodil
dosud neznámý pachatel.

20 500

Středem jeho zájmu se stala vozidla značky Škoda, z toho ve dvou
případech se jednalo o modely
Felicie a v jednom o model Octavia. Ze všech odcizil katalyzátory, a navíc poničil výfuková potrubí. Celková škola byla sečtena
na dvacet a půl tisíce korun. Policie případ šetří jako krádež
s dvouletou trestní sazbou.

Prostějova s Ohrozimí a dále s Vícovem a Ptením,“ uvedl exkluzivně
pro Agenturu Hóser Juraj Asfalt.
„Jak známo, už Hitler tady chtěl
vybudovat nefalšovanou dálnici,
ale došel mu beton. My nyní máme
v plánu postavit šestiproudou
komunikaci, po které se mohou
prohánět jak osobní vozidla, tak
kamiony, zemědělská technika
i tanky a obrněné transportéry.
Každý z těchto druhů vozidel
bude mít určen svůj jízdní pruh.
Musíme myslet na to, že spousta
kamionů míří na pilu do Ptení, vojáci zde mají často cvičení v blízkých Hamrech a potřeba je propojit vesnice i co se týká běžné osobní

dopravy,“ vypočítal Juraj Asfalt.
Podle slov šéfa Správy silnic a cestiček by se mohlo konečně začít
stavět už letos o hlavních prázdninách. „Získali jsme ještě nějaké
dokumenty z německé projektové
dokumentace z roku 1940, tak
zodpovědní pracovníci zkoumají, zda by se nedaly využít nějaké
prvky. Každopádně ale věřím, že
spojka mezi Prostějovem a Ohrozimí bude velice moderní komunikací,“ uzavřel Juraj Asfalt.

GIBS mlčí. Příští týden to bude
už půl roku, co v Olomoucké ulici v Držovicích došlo ke strašné
tragédii. Dopravní policisté honili řidiče kvůli přestupku a přitom v obrovské rychlosti srazili
a usmrtili seniorku jedoucí na skútru. Hodně udivující je zjištění, že
GIBS vyšetřující toto selhání policistů nemá prý o čem informovat...
=$&+<7,/,-60(
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Takto vysoká částka byla ve formě
dotací ze strany magistrátu rozdělena mezi organizace, které v Prostějově provozují sociální služby.
=$8-$/1É6

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

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.

ROBERT PÍŠA
se narodil 11. srpna 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 15. března
2022. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 52 let, měří okolo 178 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

JURAJ ČIŽMAROVIČ
Nejlepší slovenský houslista
společně s komorním orchestrem
vystoupil v úterý v Městském
divadle v Prostějově.
=$6/(&+/,-60(

„SNAD NA TEN
BINEC PŘIJDE
HODNĚ LIDÍ!“
Blíží se úklid biokoridoru
Hloučela a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
Milada Sokolová by si přála
hojnou účast dobrovolníků.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

10/0 °C
Radek

¶WHUÙ

8/0 °C

Støeda

10/3 °C

Ètvrtek

10/4 °C

Pátek

11/3 °C

Sobota

12/3 °C

Nedìle

12/3 °C

Leona
Ivona

SABINA DOBRÁ

Gabriel

se narodila 29. května 2006 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4. března
2022. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, modrozelené
oči a hnědé vlnité vlasy.

Marián
Emanuel

Dita
Zdroj: meteocentrum.cz
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NEZAMYSLICE Prasák jeden! Policie má spadeno na muže
středního věku, který si svoje sexuální choutky ukájel ve vlaku z Nezamyslic do Přerova. Na jednu z cestujících vytáhl svůj
úd a začal se před ní uspokojovat. Úchyl dámu obtěžoval i po
vystoupení z vlaku. Ta si ho natočila na mobil a i díky tomu
znají policisté jeho podobu. Strážci zákona se nyní i prostřednictvím Večerníku snaží hříšníka vypátrat.

Michal KADLEC
K sexuálnímu incidentu došlo předminulou sobotu 5. března. Od tohoto
data policisté přerovského obvodního oddělení šetří případ neznámého
pachatele, který se pohlavně ukájel
při jízdě vlakem na trase z Nezamyslic
do Přerova. „Obnaženým pohlavním
orgánem a vyzývavým pohledem se
snažil upoutat pozornost poškozené
cestující v době od 18.50 do 19.00
hodin, což se mu taky podařilo. Ženu
tím značně pohoršil,“ popsala inkriminovaný okamžik Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Vyšetřovatelé disponují nejen videozáznamem z mobilního telefonu
ženy, kterou úchylák obtěžoval.
„V souvislosti se šetřením případu
jsme zajistili i kamerové záznamy

$ 8.É-(/ 6(
ZÁZNAM VIDEA

z podchodu vlakového
nádraží v Přerově, na
nichž je zachycen muž
komunikující s poškozenou. Mohly by nám pomoci s objasněním případu. Vzhledem k tomu, že
se nám doposud nepodařilo zjistit jeho totožnost,
obracíme se se žádostí
o pomoc na veřejnost. 2QNKEKUVÆJNGFCLÊ×EJ[NCMVGTÚUGZW¾N
Prosíme o sdělení ja- P÷QDV÷åQXCNEGUVWLÊEÊåGPWXGXNCMW
kýchkoliv informací, kte- \ 0G\CO[UNKE ,G VQ QP" 2QNKEKUVÆ
ré by vedly k jeho ztotož- OWåGPCUPÊOMW\MCOGT\CVÊOPC\Ú
nění na bezplatnou linku XCLÊUX÷FMGO ZTGRTQ2QNKEKGè4
158 nebo na telefon 974 778 651
případně 974 778 688,“ apeluje na
veřejnost mluvčí krajské policie s dodatkem, že policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu výtržnictví.

na
www.vecernikpv.cz

QTGJPKDGD?ĄH
Zloděj bral notebook,
peníze i hodinky
PROSTĚJOV Až s několikadenním odstupem přišel majitel rodinného domu v Krasicích na to,
že měl uvnitř navýsost nezvaného hosta. Do jeho obydlí se celkem lehce dostal zatím neznámý
poberta, který si odnesl vše,
co se mu hodilo. Majitel přišel
o elektroniku, peníze, a dokonce také o drahé hodinky.
„Od pondělí 14. března řešíme
krádež vloupáním do rodinného
domu v Prostějově, místní části
Krasice. Na základě oznámení poškozeného však k vloupání došlo
již předchozí týden,“ informovala
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

šená
Pohor i jej
s
dáma OD
L
ć
QDWR

Pachatel musel překonat plot kolem zahrady a pak se neuzamčenými dveřmi dostal do sklepních
prostor. „Po vypáčení dveří ze
sklepa se dostal do obytných
prostor, které prohledal a odcizil
nalezený notebook včetně brašny
a dalších příslušenství za třicet
tisíc korun, dále odcizil dvě peněženky, jednu bez obsahu a druhou s finanční hotovostí 300 eur
a sportovní hodinky v hodnotě
15 000 korun. Po krádeži zmizel
i s odcizenými věcmi,“ popsala
řádění dosud neznámého zloděje
Zajícová s tím, že policisté tento
případ šetří pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody.
(mik)
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PROSTĚJOV Že nad nákazou covid-19 není ani zdaleka vyhráno,
dosvědčují aktuální čísla z prostějovské nemocnice. Zatímco
předminulý týden toto zdravotní
zařízení hlásilo hospitalizaci třinácti pacientů nemocných koronavirem, minulý pátek jich už
bylo více než dvojnásobek! Mnohem optimističtější zprávou pak
je, že nemocnice po půl roce povolila návštěvy běžných pacientů.
„Nemocnice AGEL Prostějov aktuálně hospitalizuje 27 pacientů s covid-19, kdy ve vážném stavu je jeden
pacient, který vyžaduje podporu
umělé plicní ventilace,“ sdělil Večerníku v pátek 18. března Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel

provozující Nemocnici Prostějov.
I přes narůstající počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 však nemocnice povolila návštěvy pacientů
na jiných odděleních. „Nemocnice
AGEL Prostějov během tohoto
týdne opět povolila návštěvy k pacientům, kdy přicházející nemusí
předkládat potvrzení o provedeném
očkování proti covid-19, o prodělání
této nemoci nebo platný negativní
PCR/antigenní test. I nadále však platí povinnost mít ve zdravotnickém zařízení nasazený respirátor FFP2/N95
či obdobně účinnou ochranu dýchacích cest, řídit se pokyny zdravotního

personálu a respektovat režimová
opatření. Například před vstupem na
oddělení provést hygienu rukou. Návštěva je umožněna, pokud osoba nevykazuje známky respiračního onemocnění,“ zdůraznil Knesl s tím, že na
některých odděleních prostějovské
nemocnice mohou i nadále panovat
některá omezení, a to s ohledem na
epidemickou situaci či počet covid
pozitivních pacientů. „Aktuálně se
omezení týká infekčního oddělení
a LDN C, proto doporučujeme před
návštěvou prostějovské nemocnice
sledovat její internetové stránky,“ vzkazuje Adam Knesl.
(mik)

KORONAVIROVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA STRANĚ 29

PROSTĚJOV Tohle už se dotýká úplně každého
z nás. Extrémní zdražování energií rozhodně není
pouze mediální humbuk, ale hodně tíživá realita.
Naplno se o tom mohli přesvědčit mimo jiné členové bytového družstva na sídlišti Hloučela.

Martin ZAORAL
Uplynulý čtvrtek 17. března proběhla Mimořádná
členská schůze bytového družstva Václava Špály
3986/4. Na programu byl v první řadě návrh na úhradu mimořádných plateb za energie z fondu oprav.
Za poslední dva a půl měsíce uplynulého roku totiž
družstvo skončilo se schodkem 231 575 korun.
„Pokud by návrh nebyl schválen, každý z členů družstva
by musel doplácet průměrně 7 237 korun,“ upřesnil
předseda družstva Radoslav Kraváček s tím, že družstvo
muselo na zdražování zareagovat výrazným navýšením záloh na energie v nadcházejícím roce.
Podobnou situaci lze očekávat prakticky
u každého z nás. Většina oslovených lidí
však výsledky za hospodaření bytových
družstev za uplynulý rok zatím k dispozici nemá. Už nyní je jasné, že nic veselého to určitě nebude.
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Minulý týden byla z Prostějova odeslána další várka humanitární pomoci
pro oběti války na Ukrajině. Zatímco
v prvním případě jsme shromažďovali
materiál pro partnerské město Olomouce Černivci, tentokrát pomoc směřovala
jinam. Prostřednictvím slovenského Prešova, se kterým nás pojí dávné vztahy,
jsme podpořili obyvatele ukrajinského
Mukačeva. Rád bych touto cestou poděkoval všem našim občanům, kteří dary
pro potřebné nakupují a přinášejí do našeho turistického informačního centra.
Naše solidarita s lidmi trpícími válkou
je neuvěřitelná a jsem za ni moc vděčný. Humanitární sbírka samozřejmě
i nadále pokračuje. Přesný seznam předmětů, které je možné přinášet, najdou
Foto: Facebook občané na webu města. Zjednodušeně
řečeno jsou potřeba trvanlivé potraviny,
ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle byste určitě věděli? Uplynulé pondělí 14. března padla v oblí- kojenecké potřeby, zdravotnický materibené vědomostní soutěži „Kde domov můj“ otázka týkající se zámku v Čechách pod Kosířem. ál a hygienické potřeby.

Pravidelní čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku by na ni jistě znali odpověď. „České televizi
tímto děkujeme,“ vzkázal Martin Váňa s tím, že zmiňovaná akce „Josefkol“ pořádaná Muzeem
kočárů se bude letos konat 23. až 24. července 2022.
(mls)
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Střelba
v Malém Hradisku?
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19. 3. 2012

2018

Stejný pár se na rybník vrátil. Tentokrát vyvedl osm mladých labutí,
]QLFKØVHVWDOLDVLQHMREOtEHQĉMÖtRE\
YDWHOp PĉVWD 3UiYĉ NYŖOL QLP E\O\
RVD]HQ\VSHFLiOQtGRSUDYQt]QDûN\

2019

střelnou zbraň a vyhrožoval jí zabitím. Poškozená nakonec bez fyzické
újmy z domu unikla, avšak při útěku
na ni podezřelý z okna ještě vystřelil,“
popsala před rokem celou záležitost
Miluše Zajícová s tím, že muž policistům plynovou pistoli bez problémů
vydal.
Starosta obce vše viděl tehdy jinak
a svůj postoj nezměnil ani s odstupem času. „Dodnes nebylo prokázáno, že by uvedený člověk skutečně
střílel,“ vyjádřil se aktuálně Marian
Fiedler, jehož se Večerník zeptal, jakým směrem se situace vyvinula. „Ti
dva už spolu dávno nežijí, ona se odstěhovala a je klid. Muž nastoupil
normálně do práce a už s ním nejsou
žádné problémy,“ popsal další vývoj
událostí starosta obce.
(mls)

JAK ŠEL ČAS S LABUTĚMI...
Na Drozdovickém rybníku se poprvé v jeho historii usadil labutí
pár, který tu vyvedl mladé. Všech
SĉWPOiýDWYÖDNSRVOp]HXK\QXOR
3łtûLQRXE\O]łHMPĉERWXOLVPXV

/DEXWt VDPLFH NYŖOL YHMFL ]DVHN
nutému ve vejcovodu uhynula.
+Qt]GRLVYHMFLWDNXU\EQtND]ŖVWD
ORSUi]GQpQDNUiWNÝûDVVHWXREMH
YLOQRYÝSiUQiVOHGQĉU\EQtNRVLłHO

2020

MALÉ HRADISKO Drama lásky
a nenávisti mezi postarším mužem
a mladou dívkou zažilo zhruba
před rokem jinak poměrně poklidné Malé Hradisko. Z vyjádření
policistů tehdy vyplynulo, že došlo
i na střelbu zhrzeného exmilence
na prchající dívku. Starosta obce už
tehdy viděl celou záležitost jinak.
Večerník zajímalo, jak to celé nakonec dopadlo.
Policisté měli zhruba před rokem
v Malém Hradisku řešit případ domácího násilí a nahlášenou střelbu.
„Mezi podnapilým starším mužem
a mladou osmnáctiletou dívkou, kteří
bývali dříve partnery, došlo ke slovnímu sporu. Rozepře se vyhrotila a podezřelý dobře mířenou pěstí uhodil
dívku do tváře. Poté jí k hlavě přiložil

Všichni odborníci se shodují na tom,
že městský rybník není pro život
labutí vůbec ideálním místem. Nezbývá tedy než věřit, že tentokrát vše
proběhne bez problémů, jako tomu
bylo v roce 2019.
(mls

9WRPWRURFH]ŖVWDORSURVWĉMRYVNp
ODEXWt MH]HUR RSXÖWĉQp 2YGRYĉOÝ
ODEXWtVDPHFVLKOHGDOQRYRXGUXØ
NX]GUØRYDWVHPLPRMLQpPĉOQD
U\EQtNXY8UûLFtFK

2021

<FCOWåUMWVGéP÷PCONCFQWFÊXMWX[UVąGNKNPGD[NQFNGUVCTQUV[QDEGCPKRQTQEG
RTQM¾\¾PQ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Oplocký, osmnáctiletý student prostějovského Trivisu, který se ornitologii s velkým zápalem věnuje již
šest let.
Ovdovělý samec byl sice po úhynu
své družky odvezen na rybníky do
Tovačova, do Prostějova se však zanedlouho vrátil. Dlouho se tu však
nezdržel a pendloval mezi Krasicemi a Drozdovicemi, nakonec přesídlil na rybník do Určic. Od té doby
zůstal rybník opuštěný. „Labutě jsou
silně teritoriální, dva samci se v jednom prostoru nesnesou. To je i důvod, proč se na něj nemohly vrátit
labutě, které se tu vylíhly,“ vysvětlil
Josef Chytil, vedoucí Ornitologické
stanice Muzea Komenského v Přerově (ORNIS).
Ovdovělému samci se nakonec podařilo najít novou partnerku a na rybník se vrátil i s ní. „Projevuje se plaše,
zřejmě nebude na lidi zvyklá,“ všiml si
Tomáš Oplocký, který nám prozradil,
kde skončila mláďata z Drozdovického rybníka. „Díky kroužkům vím,
že dvě z nich jsou v Tovačově, další v
Grygově u Olomouce,“ poznamenal
mladý ornitolog.
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Dívka se odstěhovala a je klid

PROSTĚJOV Po dvou letech
by se Drozdovický rybník mohl
opět dočkat labutích mláďat. Labutí samec, který přede dvěma
lety přišel o partnerku, si našel
novou. Přitom loni na prostějovském rybníku ležel smutný STÍN
MINULOSTI odkazující na kdysi
velice populární labutí rodinku.
Labutí pár se na břehu rybníka v
Drozdovicích poprvé usídlil v roce
2018. Tehdy však všechna jeho
mláďátka uhynula. O to větší popularitu si získal o rok později, kdy jich
vyvedl hned osm. Večerník tehdy
jako první žertoval, že by na Šmeralově ulici mezi rybníkem a Kolářovými sady, kterou početná ptačí
rodina pravidelně přecházela, měla
být osazena nová dopravní značka
„Pozor, labutě“. Ta se zde nakonec na
popud vedení města skutečně objevila, bezprostředně poté se dostala i
do celostátního zpravodajství.
Následující rok ovšem labutí samice,
jež už v té době seděla na vajíčkách,
uhynula. „Jedno vajíčko, které měla
ještě snést, se jí zaseklo ve vejcovodu,“ prozradil Večerníku Tomáš

0QXÚ NCDWVÊ R¾T UG PC T[DPÊMW MT¾VEG
QDLGXKN Wå RQ ×J[PW UCOKEG X TQEG
0¾UNGFP÷UGXwCMRQP÷OUNGJNC
\GO
Foto: Martin Zaoral

Parlament: FMDHDIµGIÁ>D JKDG>D /JHJQ½ <G@DNGPnIÁGD?½
Zloděj uren z prostějovského hřbitova
a bitkař Jaroslav Smrž. Nebezpečný romský lupič Lukáš Holomek, který byl už ve
svých devatenácti letech odsouzen na šest
a půl roku do vězení. A naposledy i brutální vrah jednaosmdesátiletého seniora
z Okružní ulice Roman M. Všichni tito
lidé jsou agresivní a pro své okolí představují neustálou hrozbu. Kromě toho je spojuje ještě jedna věc. Než skončili ve vězení,
bydleli v prostějovském „parlamentu“.
Šárka 9, Prostějov. A to je už delší dobu
hodně špatná adresa...
Mnohé z bytů v prostějovském „parlamentu“ zejí prázdnotou. A není to ani tak kvůli
špatnému technickému stavu či nepřizpůsobivým nájemníkům. Jak dokazuje případ
šestatřicetiletého Prostějovana Marka, zájem
o byty i v parlamentu by byl. „Před přibližně
deseti lety jsem si zažádal o městský byt. Le-

tos v lednu jsem ho dostal. Měl jsem radost.
Tu nezkalilo ani to, že se nachází zrovna
v ‚parlamentu´,” vyjádřil se pro Večerník čerstvý nájemník. Lidé, kteří v parlamentu žijí
delší dobu, už jsou na ledacos zvyklí. Jak situaci v domě vnímá člověk, který přichází jako
nový? „Na svoje sousedy si absolutně nemohu stěžovat, vedle mě bydlí starší lidé i paní
s dětmi. Vycházíme naprosto bez problémů.
I s bytem jsem spokojený, je pěkný,“ popsal
nám svoji zkušenost Marek, který pracuje
jako prodavač v obchodě. Peněz nemá právě
na rozhazování, proto uvítal, že v parlamentu
platí snížené nájemné čtrnáct set korun. Jisté
je, že v nechvalně známém bytovém domě
nežijí pouze kriminální živly či nepřizpůsobiví občané. Mezi dlouholetými nájemníky
se najde mnoho lidí, kteří s policií nikdy žádné opletačky neměli. Podle nich se situace
v tomto „domě hrůzy“ poslední dobou přece

jen zlepšila. „Ti nejproblémovější nájemníci,
mezi něž patřila například romská rodina
Holomkova, se už odstěhovali. Pravdou je, že
dost z nich skončilo ve vězení. Teď je tu relativní klid. Nějaké výstřelky se tady však čas od
času přece jen objeví. Nedávno zde třeba někdo jedné z nájemnic zabil kočku. Nechápu,
proč to udělal,“ vyjádřila se k situaci v domě
paní Lenka s tím, že agresivní či opilí sousedé
už v tuto chvíli v parlamentu nejsou takovým
problémem jako dříve. Slušným nájemníkům
nyní vadí spíše špatný technický stav domu.
„Některé byty jsou celé provlhlé. Vedení města nám slíbilo, že nechá opravit střechu. Jaksi
se k tomu zatím nemá,“ postěžovala si Lenka.
Stav domu starostovi města podle jeho slov
není lhostejný. Bohužel peníze na nákladnou
opravu se v městské kase hledají těžko. „Nejraději bych byl, kdyby parlament někdo koupil...,“ vyjádřil se před časem Miroslav Pišťák.

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Nekoupil! I když vedení magistrátu už několikrát uvažovalo o prodeji tohoto obávaného
domu hrůzy, nikdy se nenašel kupec, jenž by do
toho šel. Před třemi lety se radní rozhodli „parlament“ rekonstruovat, projekt byl ovšem několikrát odložen. Náklady se totiž pohybují okolo
250 milionů korun, což je i na velmi dobře hospodařící Prostějov moc velké sousto. Navíc by
město muselo nejméně na dva roky najít náhradní ubytování pro více než sto rodin, které nyní
na Šárce číslo 9 bydlí. Situace se tak změnila na
začarovaný kruh, ze kterého není snadno vyjít.
Jedině snad že by „parlament“ sám spadl... Ale to
bychom místním nájemníkům nepřáli. (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Martinákova ulice
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Příště: ulice Vápenice
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Za čokolády nezaplatila

(QVQ/22TQUV÷LQX

Poctivé chování během nakupování
v obchodech vůbec nic neříká třicetileté ženě. Tentokrát v úterý 15. března
navštívila v odpoledních hodinách
prodejnu potravin v okrajové části Prostějova. V oddělení sladkostí si vybrala
čokolády, které místo do nákupního
košíku vložila rovnou do batohu. S placením se absolutně neobtěžovala a přes
pokladní zónu chtěla z obchodu odejít. Podezřelé chování ženy upoutalo
pozornost vedoucího prodejny, který
ji za pokladnami zastavil. Strážníkům
byla pachatelka velice dobře známá,
jelikož se dopouští drobných krádeží
v obchodech opakovaně. Hlídka zjistila
odcizené čokolády Milka, a to celkem
devět kusů v hodnotě 255 korun. Po
ověření všech osobních údajů pachatelky byl případ oznámen příslušným
orgánům pro podezření z přestupku
proti majetku.

Peníze měl, stejně kradl
Zřejmě nechtěl zanedbat péči o svůj
chrup, proto se vydal do obchodu,
aby mohl potěšit i svého zubaře. Jednatřicetiletý muž navštívil v pondělí
14 března před osmnáctou hodinou
jeden z prostějovských supermarketů.
Na prodejní ploše nejprve v oddělení
drogérie vzal dvě zubní pasty a na žízeň
přidal jeden energetický nápoj. S nákupním košíkem se vůbec neobtěžoval a vybrané zboží uschoval přímo do
bundy. Pokladním úsekem prošel bez
zaplacení a k jeho velkému překvapení
byl ostrahou zastaven. Hlídka zjistila,
že odcizené zboží má hodnotu 349
korun. Muž se strážníky spolupracoval a ukradené věci dobrovolně vrátil.
Překvapením pro všechny bylo, když
zaplatil i udělenou pokutu příkazem
na místě v hodnotě 1 000 korun.

Klíče vzala omylem
Ve večerních hodinách minulé pondělí
14. března vyjížděli strážníci prověřit
oznámení do okrajové části města,
které se mělo týkat odcizených klíčů
od domu. Vše začalo tím, že jednašedesátiletý muž pozval do svého domu
na návštěvu šestačtyřicetiletou ženu.
Dobře se bavili a na zlepšení nálady popíjeli alkoholické nápoje. Žena poté návštěvu ukončila, vzala svoje věci a odešla. Následující den muž zjistil chybějící
svazek klíčů od domu. Při prověřování
vzniklé události vyšlo najevo, že při odchodu žena vzala klíče od domu svého
známého omylem. Případ dopadl na
výbornou a dvojice se domluvila, kde
a v jaký čas si klíče předají.

Slavili, pak sbírali střepy
V pátek 18. března před osmou hodinou ranní hlídka řešila nevhodné
chování dvou mužů před obchodem
v centru města. Osmatřicetiletý a jeho
o rok mladší kamarád se vraceli z oslavy narozenin. Nenapadlo je nic lepšího než si koupit na cestu domů ještě
jednu lahvinku. Noční radovánky je
vyčerpaly natolik, že lahev upustili
a ta se následkem pádu na chodník
rozbila. Dvojice s hlídkou spolupracovala a střepy ze skleněné lahve uklidila.
Žádná další škoda nevznikla a k vyřešení vzniklé situace postačila domluva.
Na doporučení strážníků odešla veselá dvojice domů.

muži hrozí pokuta 10 milionů korun
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KONICE Celníci ve spolupráci
s konickými policisty odhalili
nelegální palírnu a muže, který
podomácku vyráběl líh, avšak
pomocí kvalitního zařízení. Za
něj pochopitelně neodváděl
spotřební daň, a pokud pomineme skutečnost, že nepovolenou výrobou lihu se dopustil
trestného činu, tak mu navíc
kromě vězení hrozí až dese%GNPÊEKCRQNKEKUVÆPCwNKXPGNGI¾NPÊRCNÊT
timilionová pokuta. Celníci si
P÷ PC -QPKEMW \CąÊ\GPÊ PC XÚTQDW NKJW
OPQåUVXÊ NKJW K UNWwPQW \¾UQDW MXCUW
z nelegální palírny v obci na

ZHQVQ%GNPÊURT¾XCè4
Konicku odvezli nejen zařízení
na výrobu destilátů, ale také nacházela právě v okolí zmíněné- nakládání s neznačeným lihem. Při nachází zařízení k výrobě lihu, několik
desítky litrů nelegálně vyrobe- ho města. „Jedná se o protiprávní neodborné výrobě lihu může dojít nádob s čirou tekutinou zapáchající po
jednání, za které může být udělena nejen k explozi destilačního zařízení, lihu a také plastové nádoby s kvasem.
ného lihu a 750 litrů kvasu.

Michal KADLEC
Výroba domácího alkoholu bez zaplacení spotřební daně je neustále
v kurzu. Druhý březnový týden se
o tom přesvědčili i celníci v Olomouckém kraji, kterým se v součinnosti s policisty z obvodního
oddělení v Konici podařilo objevit
nelegální výrobnu lihu, která se

velmi vysoká pokuta,“ připomněl
David Kubenz, tiskový mluvčí Celní
správy ČR, Celního Úřadu pro Olomoucký kraj. „Podle zákona o lihu
může být líh vyráběn a upravován
pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem
státní správy a také v pěstitelské pálenici, která získá povolení od Ministerstva zemědělství. Důležité je také
upozornit, že je zakázáno jakékoliv

ale i ke kontaminaci alkoholu toxickým metanolem, který vzniká právě
při výrobě lihu. Jeho případné vypití
pak může způsobit závažné zdravotní
potíže,“ zdůrazňuje Kubenz, který se
následně vyjádřil k již zmiňovanému
konkrétnímu případu z Konicka.
„Nezákonnou výrobu alkoholu měl
v tomto případě na svědomí čtyřicetiletý muž. Po vstupu do objektu nelegální palírny hlídka zjistila, že se zde

Na místě tedy bylo zajištěno výrobní
zařízení, zhruba 64 litrů lihu a 750 litrů kvasu,“ vypočítal mluvčí krajských
celníků s tím, že odhaleného výrobce
nelegálního lihu čekají značné patálie.
„Nelegální výrobce musí nyní počítat
nejen s uhrazením uniklé spotřební
daně, ale i s případnou sankcí, která
může být udělena až do výše deseti
milionů korun,“ konstatoval David
Kubenz.
(mik)
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Praskla pod ním výloha!
PROSTĚJOV Na návštěvu restaurace v centru Prostějova, která vlastně fakticky ani neproběhla, rozhodně nezapomene dvaašedesátiletý
muž. Vstoupil dovnitř provozovny
a chtěl se usadit ke stolu jako každý
slušný host. Se zlou se ale potázal,
byl vykázán. To však ale nebyl celému případu konec...
Obsluha restaurace si všimla, že
návštěvník je v podnapilém stavu
a z toho důvodu jej požádala o opuštění provozovny. „Potenciální zákazník
nedělal žádné problémy a za doprovodu číšníka odešel ven, kde se usadil před výlohou restaurace. O chvíli

později ale nastaly komplikace pro
společensky unaveného muže, který se
postavil a opřel o skleněnou výlohu. Ta
nevydržela jeho váhu a praskla. Úmyslné rozbití skla nebylo prokázáno, což
potvrdili i hosté, kteří v inkriminované
době seděli uvnitř,“ popsal kuriózní incident Petr Zapletal, vrchní inspektor
Oddělení prevence Městská policie
Prostějov.
Přesná částka vzniklé škody bude vyčíslena dodatečně. „Jelikož nedošlo
k úmyslnému poškození, má právo
provozovatel restaurace vymáhat finanční újmu občanskoprávní cestou,“
dodal Zapletal.
(mik)
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Daniela Přibila našli policisté v autě
se třemi promile alkoholu

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
V případě aktuálně nezaměstnaného
Daniela Přibila se rozhodně nejednalo
o ojedinělý exces, v trestním rejstříku
má už třináct záznamů. Před pěti lety
byl mimo jiné stíhán v Německu za
to, že ujel od nehody, kterou způsobil.
Odsouzen byl také v Plzni, kde napadl
a posléze i pronásledoval svoji tehdejší

přítelkyni. Naposledy byl odsouzen za
to, že počmáral sousedovi dům. Stalo se tak v době, kdy žil se svojí zatím
poslední partnerkou v Dobromilicích.
Ovšem také vztah s ní dospěl po určité
době ke krachu. A ani ten Daniel Přibil absolutně nezvládl. Loni v říjnu za
ženou do Dobromilic dorazil značně
opilý autem, po krátké návštěvě pak
odjel ve směru na Hradčany. Policisté
jej nakonec vypátrali až v Bílovicích,
kde ve voze seděl namol opilý a stále
do sebe klopil flašku rumu. Na místě se
jim přiznal, že vypil už zhruba litr. To
ostatně do jisté míry potvrdila i decho-

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Šel po katalyzátorech
V Pražské ulici v Prostějově
se z pondělí 14. na úterý 15.
března pohyboval zloděj, který cílil na katalyzátory osobních vozidel. Předmětem
jeho zájmu se stala vozidla
značky Škoda, z toho ve dvou
případech se jednalo o modely Felicie a v jednom o model
Octavia. Na+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
odcizených katalyzátorech způsobil neznámý
pachatel poškozeným majitelům předběžnou celkovou
škodu 13 000 korun a na poškození výfukových potrubí
vozidel a dalších součástí 7
500 korun. Případ policisté
evidují a šetří pro trestný čin
krádeže.

Auto si nezamkla

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

DOBROMILICE Rozchod s životním partnerem dokáže zamávat s každým. Někteří jej zvládají lépe, jiní hůře, Daniel Přibil nepochybně patří do té druhé kategorie. Třináctkrát trestaný muž
opakovaně doplácí na svoji labilitu a naprosté nezvládání emocí. V návalu sebelítosti po rozchodu s partnerkou, s níž nějaký
čas žil v Dobromilicích, se sedmačtyřicetiletý už pořádně opil.
Horší bylo, že v tomto stavu řídil. Když jej policisté našli v jeho
autě na poli u Bílovic, zjistili, že má v krvi tři promile alkoholu.
Kvůli tomu stanul minulé úterý před prostějovským soudem.

Jednoduchý lup
Předminulý pátek 11. března
odpoledne přilákala odložená kabelka na místě spolujezdce neznámého lapku,
který měl krádež o to jednodušší, protože auto nebylo uzamčené. Ze škodovky
zaparkované na Husově náměstí v Prostějově rychlostí
blesku odcizil kabelku s peněženkou, osobními doklady poškozené, platební kartou, finanční hotovostí 250
korun, mobilním telefonem
v pořizovací hodnotě 16 000
korun a deštníkem. Celkovou škodu si okradená žena
vyčíslila na 18 350 korun.

BYLI JSME
U TOHO

&CPKGN2ąKDKNUGT¾FVQWN¾Tč\P÷RQTGRWDNKEGKMXčNKVQOWPCMQPGEUMQPéKNXGXC\
D÷
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vá zkouška, která u něj odhalila rovné
tři promile alkoholu. Její závěr pak potvrdil i následný odběr krve.
U Daniela Přibila, který si sice hledal
práci, ale v málokteré po delší dobu
vydržel, a rád se potuloval různě
po republice, nebylo vůbec jisté,
že k prostějovskému soudu dorazí.
I proto na něj byl vydán zatykač a putoval do vazby.
U soudu působil značně rezignovaně. „Přiznávám se, víc k tomu
nemám co říct. Za mým chováním
stály spory s přítelkyní. Jsem nyní

v kontaktu s maminkou, která mi
poslala peníze,“ vyjádřil se pouze.
Na hlavní líčení rovněž dorazil i soudní
znalec, který potvrdil, že obžalovaný
musel před odběrem krve vypít minimálně tři čtvrtě litru tvrdého alkoholu.
S ohledem na to, že obžalovaný řídil totálně opilý, přestože už byl „v podmínce,“ nezbývalo soudu nic moc jiného
než jej poslat do vězení.
Rozsudek zní na půl roku, po
propuštění nebude muž další dva
roky řídit. Rozsudek dosud není
pravomocný.

Nedobře dopadla předminulou sobotu 12. března poškozená žena v Prostějově
ve Vrahovické ulici. Před
jedním z domů nechala na
pár minut odemčené vozidlo Mercedes Benz a na
předním sedadle nechala
položenou peněženku, ve
které měla osobní doklady,
dvě platební karty a finanční hotovost 6 000 korun.
Nestřežené chvilky využil
neznámý pachatel a peněženka skončila v jeho rukách. Celkovou způsobenou
škodu si okradená vyčíslila
na 6 600 Kč.

Slečna před jízdou
popíjela
Ve středu 16. března pár
minut po půlnoci zastavila
policejní hlídka jednadvacetiletou řidičku ve vozidle
na Husově náměstí v Prostějově. Po provedení dechové
zkoušky bylo zřejmé, že než
sedla podezřelá do vozidla,
požila alkohol. A také to doznala. Dechovými zkouškami jí byly v rozmezí 20 minut
naměřeny hodnoty 0,60;
0,67 a 0,72 promile alkoholu
v dechu. Řidička cizí státní
příslušnosti se podrobila odběru krve v nemocnici a byla
jí uložena kauce ve výši 10
000 korun. Její provinění
bude řešit příslušný správní
orgán.

pacientům sloužilo přes 15 let.
„Skiagrafický přístroj poslouží pro
vyšetření pacientů s obtížemi plic,
srdce, břicha, ale i pohybového aparátu,“ vysvětluje Martin Folprecht, primář radiodiagnostického oddělení
Nemocnice AGEL Prostějov s tím,
že přístroj ročně poslouží tisícům pacientů napříč celou nemocnicí.
Hlavní výhodou nového skiagrafického přístroje Ysio Max je přitom
plná automatizace při centrování
vyšetřované oblasti, což průběh vyšetření značně urychluje. Zároveň
nechybí ani vysoká kvalita pořizovaných snímků a nízká dávka záření pro pacienta.

2x foto: AGEL

Druhou novinkou v prostějovské
nemocnici je pak přenosný rentgen
Mobilett Elara Max v ceně 2,25
milionu korun, který zdravotníci ocení zejména při vyšetřování
imobilních pacientů přímo u lůžka.
I tento přístroj v nemocnici nahradil starší vybavení, oproti kterému
nabízí například rychlejší náhledy
na pořízené digitální snímky.
„Věřím, že investici do nových
přístrojů uvítáme nejen my zdravotníci, ale především pacienti,
kteří dostanou péči na úrovni nejmodernějších trendů - tedy vysoce
kvalitní, ale zároveň rychlou a bezpečnou,“ uzavírá primář.

Posílejte svá
miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až
do odvolání pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo
v porodnici. Pokud máte zájem, aby
snímek miminka byl zveřejněn na
této straně Večerníku v rámci rubriky
„Vítejte na světě“, zašlete fotografii
na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu
bydliště, na kterou vám pak zašleme
jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení!
Redakce PVV
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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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PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel)
Nový skiagrafický přístroj a pojízdný rentgen zakoupila pro své
pacienty Nemocnice AGEL Prostějov. Záměrem investice je nabídnout pacientům co nejmodernější
diagnostické výkony, a to pohodlně například i na pokojích. Investice do přístrojů přesáhla 8 milionů
korun a sloužit bude pacientům
napříč odděleními.
Prvním zakoupeným přístrojem
je skiagrafický přístroj Ysio Max
v ceně téměř 6 milionů korun.
Diagnostický přístroj v nemocnici nahradí starší zařízení, které
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Jakub MINAROVIČ
17. 3. 2022 50 cm 2,90 kg
Krumsín
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Tobiáš CETKOVSKÝ
13. 3. 2022 50 cm 3,00 kg
Prostějov

!QJED>@IJQÑ>CKüÁNOMJEĄPHJÜIÁ
FQ<GDOIîEnÁQTn@Oü@IÁK<>D@IOĄ

&ö6+#2',5%+

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

Jakub OULEHLA
11. 3. 2022 50 cm 3,75 kg
Pivín

Z NE
NEM
MOCNICE ...

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì
IP9HîHUQtku
T

21. března 2022

nyní za 1.300 Kč 1500 Kč

Zábava pro děti, posezení pro rodiče. Obojí v jednom představuje
karneval, který vypukne v Hluchově tuto neděli 27. března od 15.00
hodin. Jelikož jde o karneval, nesmí chybět samozřejmě masky. A aby
toho nebylo málo, uskuteční se i soutěže a dětská diskotéka, kterou
provede šašek Viky. Pro starší ročníky, jejich rodiče a blízké bude
zase připraveno občerstvení a posezení. Všichni se pak mohou těšit
na bohatou tombolu. Karneval se uskuteční v sále obecního úřadu.

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

Více informací

Nadcházející sobotu 26. března
od 15:00 hodin se na hřišti
v Přemyslovicích bude konat
přátelské venkovní setkání spojené s pochováváním basy. Na
akci organizované místními
sokoly jsou vítány masky dětí
i dospělých, vyhodnoceny budou
ty nejlepší.

Ostatky
v Přemyslovicích

Ani se nezamysli, že bys nedorazil do Nezamyslic! Přijďte se
společně zamyslet nad nesmrtelnosti brouka s Adélou Elbel, Ester
Kočičkovou a Arnoštem Frauenbergem. Do Nezamyslic dorazí
stand up comedy, která zaručeně
pobaví. Akce se bude konat tuto
sobotu 26. března od 19:00 hodin
ve Sportovně relaxačním centru.

Na stojáka
v Nezamyslicích

Karneval v Hluchově

Pro starší ročníky, ale nejen pro ně.
Taky pro všechny, kteří mají rádi
klid, pohodu a navrch se dozvědí něco
nového. Pro ty všechny je plánováno Obecní posezení, které plánují
ve Vrchoslavicích. To začne okolo
čtvrt na pět odpoledne a nabídne až
čtyřhodinový program. Akci zahájí
ohlédnutí obce za tím, co se ve Vrchoslavicích dělo v uplynulých dvou
letech. A i další části programu budou souviset se vzpomínáním. Od půl
šesté je totiž v plánu film o obecních
slavnostech, které se konaly loni v létě,
chybět nebude ani hudební doprovod.
Postará se o něj Veronika Svozilková
spolu s Antonínem Bartošíkem. Večer
navíc nebude na sucho. Příchozí
dostanou čaj či kávu. Komu to
nebude stačit, může si zajít i na pivo
či na víno. Akce se bude konat nadcházející sobotu 26. března od 16.00
hodin v sokolovně.

Obecní posezení
ve Vrchoslavicích

Muzeum kočárů v sobotu 26. března opět
u příležitosti zahájení turistické sezóny slavnostně vypraví cestovní
kočár a vydá se po pamětihodných místech Olomouckého kraje. Do jednotlivých obcí zavítá kočár vezoucí kardinála Skrbenského, urozenou
společnost dávné doby v čele s váženým cechmistrem kočárnickým
a v doprovodu jízdní hlídky hulánského regimentu. Kočár vyrazí v 8:15
hodin z Čech pod Kosířem a postupně se vydá do obcí Služín (8:30),
Stařechovice (9:00), Čelechovice na Hané (9:45), Studenec (10:15),
Olšany (11:15), Bystročice (11:45), Nedvězí (12:15) až dorazí do města
Olomouc, kde bude ve 13:15. Zpět domů se vypraví přes Hněvotín (15:00),
Lutín (16:00), Slatinice (17:00), Slatinky (17:30) a horu Kosíř.

Václav Obr práskne do koní

akce v regionu
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sobota 26. března
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – VAM
Olomouc (19. a 20. kolo krajského
přeboru juniorek, Národní sportovní
centrum Prostějov)
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – Sokol
Mohelnice (25. a 26. kolo krajského
přeboru kadetek, Národní sportovní
centrum Prostějov)
neděle 27. března
8.00 Hanácká volejbalová liga
smíšených družstev (5. kolo základní
části, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho
Prostějov)

92/(-%$/

pátek 25. března
17.45 SK Prostějov 1913 – Orli
Znojmo (14. kolo nadstavby
regionální ligy juniorů, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
sobota 26. března
SK Prostějov 1913 – HC Černí vlci
(15. kolo nadstavby Olomoucké
ligy mladších žáků, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:

pátek 25. března
18.00 Sokol II Prostějov – HBC
Olomouc (17. kolo 2. ligy mužů
JM, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho
Prostějov)

+=(1

pátek 25. března
19.00 TJ OP Prostějov – SK
UP Olomouc „B“ (8. kolo
středomoravské ligy mužů, skupina
1. až 6. místo, Národní sportovní
centrum Prostějov)
sobota 26. března
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov
– TJ Šumperk (12. kolo
středomoravského přeboru starších
minižáků U13, ZŠ Dr. Horáka
Prostějov)
13.00 K2 Prostějov – Strabag
Zlín (3. kolo ligy kadetek U17,
finálová skupina, ZŠ v ul. Palackého
Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – Basket
Brno (11. kolo ligy mladších žáků
U14, Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 27. března
9.00 BCM Orli Prostějov – Jiskra
Kyjov (12. kolo ligy mladších
žáků U14, Sportcentrum DDM
Prostějov)
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov
– SK UP BCM Olomouc (9.
kolo středomoravského přeboru
nejmladších minižáků U11, ZŠ Dr.
Horáka Prostějov)

19

21072310901

22031610389

SDH Lipová
SDH Čechovice

sobota 26. března

XIV. Hasičský ples
Hasičský ples Čechovice

kulturní dům Lipová
sokolovna Čechovice

půlnoční překvapení, vyhodnocení
masek, bohatou tombolu a uvítací drink.
O hudbu se namísto tradiční Black Rose
tentokrát postará kapela Rose band.
Připraveny rovněž budou svozy, a to jak
z Prostějova, Mostkovic a Plumlova, tak
také z Prostějoviček, Krumsína, Ohrozimi, Vícova a Hamer.

středa 23. března
14:00 ZA TICHÝCH NOCÍ
romantický film Československo
(1940)

Školní 4, Prostějov

Kino klub
DUHA

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

Uprkova 18, Prostějov

Galerie
Špalíèek

21. března 2022

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým
a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov. Provozní
doba: pondělí od 8:00 do 12:00
a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve
středu po telefonické domluvě.

Svaz tělesně
postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili
o rozvoz pomůcek.
Bližší info na tel. č.
588 008 095,
724 706 773

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

1$7(/582 333 433, 608 960 042,
1(%21$(Ǘ0$,/,1=(5&(#9(&(51,.39&=

691~0×7<É,32=9~1.<1$$.&(1~092/(-7(1(%23,Ĝ7(

Husovo nám.67, Prostějov

621635267¨-29
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 ve Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00–12.00, 14.00–
16:30, čtvrtek 9.00– 12.00 a dále po
tel. domluvě.
* ve čtvrtek 24. března od 9:00 hodin proběhne v klubovně PLETENÍ
Z PEDIGU

* Každé pondělí od 16:00 hodin,
po předchozí telefonické domluvě,
nabízíme podporu a doprovázení při
hledání řešení v čase náročné životní
etapy či manželské krize. Poradenství pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování. S psycholožkou Mgr. Bc.
Marcelou Anežkou Kořenkovou.
* Každé úterý a čtvrtek od 8:30 do
11:30 hodin se uskuteční PRVNÍ
ŠKOLIČKA – adaptační kroužek pro
děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku
usnadňuje přípravu na nástup do MŠ,
připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí.
* Ve středu 23. března v 9:00 hodin
se bude konat pro maminky na RD
a nejen pro ně POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro ženy. Úvodní
slovo bude mít páter Andrzej Kaliciak.
Téma letošní obnovy: Láska bez kříže
neexistuje - kříž bez lásky neuneseš.
Příležitost bude k zamyšlení nad úryvkem Písma a svátosti smíření. Obnova bude zakončena mší svatou.

nám. J.V. Sládka 2, Prostějov

&(1758035252',18

Raisova 1159, Prostějov

Husovo nám.67, Prostějov

Svatoplukova 15, Prostějov,

* každé pondělí od 9:30 hodin bude
probíhat setkání rodičů s batolaty
a předškolními dětmi. Kromě pravidelných aktivit pro děti (říkanky,
písničky, tanečky) bude připravena
i rodičovská diskuzní skupina. Není
nutné se předem hlásit.
* ve čtvrtek 24. března od 17:00
hodin bude probíhat seminář
PŘIPRAVTE DÍTĚ NA VSTUP DO ZŠ s psycholožkou
A. Bartouškovou

(.2&(17580,5,6
* Ve středu 23. března od 9:10 hodin
proběhne procházka přes VITČICKÝ
LES nejen pro seniory do nejjižněji
položeného chráněného území
prostějovského regionu. Účastníci se
projdou jarním lesem, navštíví nízkou rozhlednu i dřevěný kříž v lese.
Společný odjezd je naplánován autobusem v 9:10 hodin do (st. č. 2), návrat
do Prostějova nejpozději ve 13:20 hodin. Délka trasy asi 4 km.
* V sobotu 26. března od 9:00 hodin se bude konat akce UKLIĎME
HLOUČELU. Tradiční společný
úklid obou břehů říčky Hloučely
v úseku mezi Kosteleckou a Tichou
ulicí. Sraz v 9.00 hodin U Abrahámka.
Po ukončení akce bude pro účastníky
úklidu připraveno opékání dobrot na
ohýnku. Pro děti i dospělé budou na
trase vyvěšeny hravé úkoly a informace na odpadové téma.

RÙZNÉ...

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR

.8/7851©&(1758002=$,.$

&2.'<.'(
&2.'<.'(aneb
informace
a události z vašeho okolí…
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sobota 26. března
19:00 BRITNEY GOES TO
HEAVEN
pět mrtvých se setkává v mezičase
Mìstská
a meziprostoru, nudí se, nerozumí si,
Knihovna
nevědí, kde jsou, kam jdou a každý
se s tímto mezidobím vyrovnává po
Skálovo nám.6, Prostějov
svém...
pondělí 14. března
Hrají: V. Lužný, M. Dobeš,
16:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
T. Kameníček, J. Krejčí/
pondělí 21. března
J. Šprynar, E. Křížová/
14:00 DESKOHRANÍ
A. Daněčková/B. Bábková,
hraní deskových her s přáteli nebo
M. F. Smékalová/
náhodnými spoluhráči
P. Martínková/M. Májková
úterý 22. března
Režie: Jakub Hyndrich
9:30 ŽIVOT A DÍLO MICHELANGELA BUONARROTI
Kulturní klub
přednáška z cyklu Virtuální univerzita
třetího věku
DUHA
středa 23. března
17:00 JAN MERTA
Školní 4, Prostějov
DE VELEHRAD
čtvrtek 24 a pátek 25. března
profesionální hloubkový potápěč Jan KRAJSKÉ KOLO PŘEHLÍDKY
Merta de Velehrad se stal držitelem UMĚLECKÉHO PŘEDNESU
několika patentů a prestižních s postupem na WOLKRŮV
ocenění, přičemž dlouhá léta žil PROSTĚJOV 2022
a pracoval v Kanadě, kde se kromě do 31. března
potápění věnoval také filozofii a psy- ALINA YESSIMBEKOVA,
chologii, jeho strhující životní příběh MONIKA POLJAKOVÁ
představí Pavel Comte Dočkal.
společná výstava dvou absolventek
čtvrtek 24. března
ateliéru Grafika Fakulty umění
15:00 PORADNA SOS
v Ostravě
poradna pro spotřebitele s odbornými JAKUB RUŽINSKÝ
právními poradci
malíř představuje svoje nejnovější
malby

Husovo nám. 91, Prostějov

Divadlo
Point

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2

do 17. dubna
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb
na skle

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

pátek 25. března
13.00 TANEČNÍ PŘEHLÍDKA
okresní kolo přehlídky tanečních
souborů ZUŠ
neděle 27. března
15:00 RYTÍŘI
loutková pohádka plná napětí, smíchu
a hudby
Připravili: Tomáš Běhal,
Tomáš Podrazil
Scénografie: Pavel Heřmann,
Tomáš Běhal

Muzeum a galerie

Školní 3694, 796 01 Prostějov

Mìstské divadlo
Prostìjov

pondělí 21. března
14:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
animovaná komedie ČR
17:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
akční sci-fi USA
20:00 SMRT V BENÁTKÁCH
italské drama
úterý 22. března
18:00 HAUTECOUTURE
komediální drama Francie
20:00 POSLEDNÍ ZÁVOD
historické sportovní drama ČR
středa 23. března
17:30 UNCHARTED
akční film USA
20:00 NEJKRÁSNĚJŠÍ CHLAPEC
NA SVĚTĚ
švédský dokument
čtvrtek 24. března
15:00 MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST
komedie ČR
17:30 POSLEDNÍ ZÁVOD
20:00 ZTRACENÉ MĚSTO
americká komedie
pátek 25. března
15:30 PŘÍŠERÁKOVI 2
animovaná komedie Německo
17:30 SRDCE NA DLANI
česká komedie
20:00 BATMAN
akční drama USA
sobota 26. března
15:30 PROMĚNA
animovaná komedie USA
17:30 POSLEDNÍ ZÁVOD
20:00 BATMAN
neděle 27. března
10:30 PROMĚNA
15:00 PŘÍŠERÁKOVI 2
17:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
20:00 ZTRACENÉ MĚSTO

Kino
Metro 70

.XOWXUQËRNÇQNR

19:00
20:00

tradičního termínu koná jako
maškarní. „Maska je doporučovaná,
rozhodně však není podmínkou.
Kdo ji nebude mít, ať klidně dorazí ve
společenském oděvu,“ nastínil prezident spolku Marek Otruba.
Lidé se tak letos mohou těšit kromě
skvělé zábavy také na předtančení,

PLESY

Konec světa bude, až přestanou
plumlovští nadšenci tančit. Parafráze citátu Alberta Einsteina by
mohla klidně sloužit jako motto
plesu spolku, který už řadu let baví
sebe i ostatní. Po dvouleté pauze se
opět chystá akce, kde to opravdu žije.
Letos se ples i s ohledem na změnu

KDY: SOBOTA 26. BØEZNA, 20:00 HODIN
.'(.8/7851©'µ0l529,&(

PLES SPOLKU
PLUMLOVSKÝCH NADŠENCŮ

TIP9HîHUQt
ku
9HîHUQtku
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novi, po němž je cena pojmenována,
než k Putinovi. On sám je přesvědčen,
že ji získal za popularizaci písní Bulata
Okudžavy či Vladimíra Vysockého. A její
vrácení by dle svých slov vnímal pouze
jako prázdné gesto, neboť se cítí povýšen
nad „poklekání“ a „mávání vlaječkami“.
Ač si to Nohavica nechtěl nikdy připustit,
už samo převzetí ceny od psychopatického diktátora bylo právě takovým gestem
non plus ultra. Proč na to vlastně přistoupil? Cožpak byl opravdu přesvědčen, že
má nějakou reálnou hodnotu snad kromě té, že může zvýšit jeho popularitu v
Rusku? A nechal by si i metál od Hitlera
jen proto, že by byl pojmenovaný po Goethem a oficiálně by jej dostal za propagaci kvalitní německé kultury?
Pokud převzetí ceny bylo sporné, její
ponechání v době rozpoutání válečného
konfliktu působilo maximálně nevkusně. Ze suverénního interpreta, který ma-

gicky dokáže působit na své posluchače
v zaplněném sále, se i v očích skalních
fanoušků stala skutečná „loutka na provázku“ z jedné z jeho nejrannějších písní
nazvané Přelezl jsem plot.
Nohavica sám pro sebe nepochybně
vnímá význam Puškinovy ceny v docela jiných souvislostech než lidé, kteří
si více než šíření poezie všímají dopadů
války na civilisty. Přesto se nelze zbavit
dojmu, že jeho prvotní přístup byl projevem ukázkového pokrytectví.
Proč? Protože mnozí jeho příznivci byli
vždy přesvědčeni, že svými písněmi jim
chce předat nějaké poselství. Že to tedy
dělá proto, aby jim věnoval kousek naděje. Tedy ne pro metály. Ne pro slávu.
Ne pro peníze. Jenže jak se tohle vše slučuje s medailí od bývalého příslušníka
KGB tyranizujícího své oponenty a neomaleně útočícího na sousední zemi?
Člověku, který toto všechno přehlíží,

prostě nebylo možné věřit, pokud by
zpíval něco o lásce či nesmyslnosti války.
Nebo snad ano? V tomto byl Nohavicův postoj pro mnoho jeho upřímných
fanoušků obrovským zklamáním, právě
o to větším, že měli jeho písně rádi. Ve
světle původních reakcí autora však
jeho texty náhle působily jako prázdná
slovní ekvilibristika, bohapustý kýč.
Ponechat si krvavé vyznamenání byla
samozřejmě Nohavicova svobodná
volba, kterou nezbývalo než respektovat. Přesné důvody znal jen on sám a
jedině on si je musel obhájit před svým
svědomím. Faktem je, že po zrušení
všech jarních koncertů v Polsku se Nohavica od Putina veřejně distancoval a
postavil se do role toho, kdo chce Ukrajině namísto „prázdných gest“ reálně
pomáhat, a dokonce tak i činí.
Nakolik upřímná jeho nynější snaha je,
to ví opravdu jen on sám...

B

a překladatelské činnosti. Jeho publicistická činnost úzce souvisela s jeho
občanskou a politickou aktivitou,
která se projevila zejména ve sporech
s klerikály v časopise Ječmínek a s Karlem Dostálem-Lutinovem. V letech
1920–1925 redigoval prostějovský časopis Stráž lidu, orgán opozice v KSČ.
Jeho překladatelská práce začala zase
jako doprovod jeho učitelské činnosti.
Překládal z němčiny, významně se podílel na patnáctisvazkovém vydání díla
Johanna Wolfganga Goetha z let 1927
až 1932.
řezen 1962 se nesl ve znamení
dokončení místní hvězdárny, která se budovala od roku 1955. Březen
1972 byl na události bohatší. Byla
dokončena ledová plocha místního
zimního stadionu, budovaná v akci
Z. Jako první v republice zahájil
v Prostějově činnost Agrochemický
podnik. Dále začal vycházet Zpravodaj okresního kulturního střediska. Ve
městě se také hodně bouralo, ale i stavělo. Zahájena byla demolice levé strany Brněnské ulice, a to i s domem číslo
147, kde sídlila mnoho let Štanderova
divadelní společnost, dále herberk pro
pocestné tovaryše a také posléze Jirotkovy lázně. V Olomoucké ulici byla za-

V
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hájena výstavba po pravé straně před
železničním přejezdem a stavělo se
také na pravé straně Dolní ulice, levé
straně Kostelecké ulice a za místním
nádražím.
řezen 2012 byl v roce nejchudší
na srážky, kdy spadly pouze
2,3 milimetru. Období od 9. do
28. března bylo zároveň nejdelším
souvislým obdobím beze srážek.
Dnem 12. března 2012 se Prostějov stal statutárním městem.
V historii to bylo něco mimořádného,
zdůraznilo to význam Prostějova, běžný život občanů to ovšem příliš neovlivnilo, měnily se jen některé, dlouhá
léta zažité názvy. „Co je ale důležité, to
bude naše společná snaha pokračovat
v dobrém hospodaření nyní statutárního města. Chceme navázat na
všechno dobré, co se v Prostějově podařilo. Potěšující je i udělení národního
ratingu společností MOODY´S INVESTORS SERVICE na úrovni Aa1.
cz. Prostějov patří v rámci stupně Aa1.
cz mezi nejlepší. Je to dobře, ale současně to je velký závazek pro naše město,“
komentoval tehdy událost primátor
města Miroslav Pišťák.
březnu se otevřely prostory nově
zrekonstruované pro odbor dopravy v Demelově ulici po Domovní
správě Prostějov. Stavební a dispoziční
práce trvaly půl roku, vznikla přístavba
nového dvorního jednopodlažního
objektu, nechyběl výtah. Rekonstrukcí

prošlo také ústřední vytápění, rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace,
byly vyměněny podlahové krytiny,
upraveno sociální zařízení, vzduchotechnika. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly necelých 10 milionů
korun. Z půlročního působení v misi
v Afghánistánu se vrátil příslušník
102. průzkumného praporu generála Karla Palečka Michal Novotný
– držitel bronzové hvězdy za záchranu života. Americké vyznamenání mu
osobně předal před odletem na základně Lógar generál Martin E. Dempsey,
velitel jednotek USA, později poradce
prezidenta Obamy.

$1$/ă=$
0$57,1$
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Je na pováženou, že bývalý ředitel Národního domu nebude hnán
k zodpovědnosti za to, že po jeho vedení zůstala v pokladně milionová
díra! Jak je možné, že policie to nechá jen tak a jakékoliv vyšetřování
odložila? Před lety moje kolegyně měla v pokladně manko asi třicet
tisíc korun. Dostala vyhazov a ještě byla obviněna ze zpronevěry a stanula před soudem. Jak je tedy možné, že pan Hloch za milionové manko není stíhán? Opravdu je výklad práva v této zemi prazvláštní a pro
mě naprosto nepochopitelný.
Jiří Šlézar, Prostějov

9ÙPROSÔHGcGRSUDYNRXp
Už o této ostudě na tomto místě padla řeč několikrát. A já se nedivím lidem, že si stěžují.
Havlíčkova ulice a technický stav zdejší silniční komunikace jsou prostě ostudou města!
Silnice je tady už tak rozdrbaná, že projet tudy autem vyžaduje skutečně velikou pozornost a opatrnost řidiče. Navíc je nejlepší tudy projíždět opravdu krokem. Kočičí hlavy jsou
plné výmolů, děr a to největší překvapení vás čeká paradoxně před budovou Dopravního
inspektorátu Policie ČR. Je zde takový výmol, že při jízdě se s autem zhoupnete a nápravy
jen zaskřípají. Pokud si nechcete zničit auto, prosím Havlíčkově ulici se obloukem vyhněte. Jen mi není jasné, proč město otálí s rekonstrukcí.
Pavel Maršík, Prostějov

.GRQ½VWDK½]DQRV"
Něco mi říká, že v otázce budovy místního nádraží nás někdo tahá za nos. Majitel ho nádraží spadne sama nebo ji zničí bezdomovci. Absolutně nechápu, proč tato
nejdřív prohlásí, že budovu chce opravit, o rok později že ji zbourá, pak že ji prodá, nemovitost už dávno nebyla nabídnuta městu nebo panu Benýškovi, který o ni
následuje další ujištění o vlastní rekonstrukci, která proběhne v roce 2024. A teď? hodně stojí. Dávno tak mohla rekonstrukce začít a věřím, že třeba soukromý inTeď se zase dozvídáme, že veškeré opravy ze strany Správy železnic jsou odloženy vestor by pro ni našel i rychlé využití. Takto se stále budeme dozvídat zprávy, proč
Richard Navrátil, Prostějov
na rok 2027. A jaké zprávy se dozvíme zase za pět let? Do té doby budova místní- to nejde nebo že nejsou peníze.

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

řezen 1952 začal smutně a to
úmrtím bývalého profesora místního gymnázia, překladatele a redaktora Jana Kamenáře. Ten působil na prostějovském gymnáziu od roku 1908,
dokonce byl třídním Jiřího Wolkera.
Odtud byl roku 1922 přeložen za komunistickou činnost na gymnázium
ve Vyškově, kam z Prostějova dojížděl.
V letech roku 1926 a 1927 opět učil
v Prostějově na dívčím reálném gymnáziu a následně až do svého odchodu
na odpočinek roku 1936 na Prvním
českém gymnáziu v Brně. Již v letech
před první světovou válkou se účastnil
politického života jako radikální člen
České strany lidové (realistické). Roku
1918 vstoupil do Československé sociálně demokratické strany, ve které
se připojil na stranu radikální levice
a stal se jedním ze zakladatelů Komunistické strany Československa na
Prostějovsku. Po zvolení členem prostějovského obecního zastupitelstva se
politicky sblížil se sociálně demokratickým vedení města a v září roku 1924
byl z KSČ vyloučen. Když se proti
němu postupně postavily všechny
komunistické organizace na Prostějovsku, stáhl se z politického života
a nadále se věnoval jen pedagogické

B

Je tady první jarní měsíc, snad to tedy s tím teplem bude pravda.
Březen má podle kalendáře 31 dnů, český název měsíce se odvozuje od březosti samic zvířat. Druhý výklad odkazuje na rašení bříz.
No a my pokračujeme v historickém seriálu a listování kronikami.

%Ő(=129e 32+/('< '2 .521,.

Univerzita Palackého v sousední Olomouci zamítla poskytnout prostory pro
dlouho plánovaný koncert Jaromíra
Nohavici, který se v květnu měl konat
ve sportovní hale UP. Důvodem jsou
písničkářovy postoje v souvislosti s metálem, který mu před necelými čtyřmi lety
předal ruský prezident Vladimir Putin. Z
ulhaného diktátora systematicky likvidujícího vlastní opozici a budujícího si neskutečně směšný „kult osobnosti“ se totiž v mezidobí stal masový vrah a válečný
zločinec nesoucí hlavní zodpovědnost za
napadení sousední Ukrajiny, smrt velkého množství civilistů a utrpení milionů
dalších. Navzdory tomu všemu by asi
nebylo šťastné, pokud by stejný „morálně
nadřazený“ postoj k Nohavicovi zaujalo i
prostějovské divadlo, kde by měl zpěvák
letos vystoupit. Proč?
Nelze totiž pochybovat, že Jarek Nohavica má nepochybně blíž k básníku Puški-

I když by byl pokrytec

Nechte zpívat Nohavicu!

MARTIN ZAORAL

*/26$9(Ġ(51Ì.8
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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
duševní zdraví a hledání
obyčejného štěstí.
Text připravila:
Šarlota Šínová

Žijeme ve světě sociálních sítí,
mobilních telefonů či tabletů,
mediálního tlaku z televize. Informace a dezinformace se na
nás prostě chrlí ze všech stran.
Častokrát už ani nevíme čemu
věřit. Bojíme se, máme strach
z pravdy i nepravdy, z neznámého i známého. Něčemu věříme
a záhy zjistíme, že jde o klam.
Jsme nešťastní, cítíme smutek
a smůlu. Svět se totiž neustále
mění, co bylo včera, dnes už není
nebo není pravdou. Za něčím se
stále ženeme a jsme pod tlakem
konzumních principů. Jsme
vyčerpaní, unavení a máme chuť
se vším skončit. Dá se proti tomu
bojovat?
Samozřejmě že dá. Ačkoli je
to v této zvláštní době plné
nejrůznějších nemocí, válek,
přírodních katastrof, nenávisti
a těžké. Vždy se dá proti úzkostem,
smutku, špatné náladě, smůle
„lepící se na paty“ bojovat. Hlavní
roli hraje psychohygiena a vedlejší
roli denní štěstí.

Je to nauka o zachování
a zkvalitnění duševního
zdraví. Jedná se tedy o prevenci pracovního stresu
nebo stresu jako takového,
neklidu, strachu a doplňte si,
co chcete.
Když se ptali Dalajlámy, co
jej na lidech a lidskosti nejvíc
překvapuje, odpověděl: „Lidé.
Protože obětují zdraví, aby
vydělali peníze, potom obětují
peníze, aby znovu získali
zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností,
že si neužívají přítomnosti,
a tak nežijí ani v přítomnosti,
ani v budoucnosti. A žijí tak,
jako by neměli nikdy zemřít,
a potom zemřou bez toho, aby
předtím žili.“ Myslím, že na
tomto citátu se většinou shodneme. Není tedy nic snazšího
než se přehoupnout k zásadám
duševní hygieny a její prevence.

První
místo
zaujímá
spánek. Častokrát si ani
neuvědomujeme, jak je pro
naše tělo důležitý. Každou noc
se setkáváme sami se sebou
v posteli. Snažíme se usnout
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Někdy prostě své pocity potlačujeme a nemluvíme o nich. Možná se bojíme reakce druhé strany
a možná se domníváme, že
jsme přeci dost silní a o ta-

Stejně tak jako vykonáváme
každý den fyzickou hygienu
v koupelně, je třeba vykonávat
i hygienu duševní, a sice trochu vyčistit hlavu a duši. Díky
tomu budeme šťastnější a jistě
se budeme cítit lépe. Zkuste
dodržovat následující krátký
seznam zásad psychohygieny.

Zásady
psychohygieny

a tělo v této fázi odpočívá a regeneruje. Potřebuje k tomu ale
něco mezi 6 až 10 hodinami
a spánkovou hygienu. Tedy
tlumené osvětlení, žádné
návykové látky, žádnou televizi a telefon před spaním. Takto jednoduše můžeme využít
potenciál
regeneračního
spánku. Je třeba zmínit
i teplotu ložnice, která by měla
dosahovat kolem 18 stupňů,
a kvalitu matrace.

Relaxace je skvělým pomocníkem proti negativním
emocím. Jde o jakoukoliv
činnost, během které se
uvolníme. Může jít o sport,
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kových „věcech“ se nemluví.
Ale v našich myšlenkách,
pocitech a emocích se pak
„plácáme“ sami a můžeme
působit ofenzivně. Může tak
jednoduše vzniknout hádka,
ale nikdo se nerad dostává do
konfliktů. Je proto namístě
mluvit o svých pocitech s rodinou, přáteli, partnery, nebo
alespoň se svým domácím
mazlíčkem. Nebojme se
odmítnutí a mluvme.

„Síť sociálních služeb v Prostějově je dostačující,
Co to jeněco
ta psychohygiena
ale chybí,“ ví náměstkyně Alena Rašková
nebo také duševní hygiena?

co bylo včera,

mění,dnes už není

Tento
bod
se
pojí
s předchozím. K udržení
dobré duševní kondice
přispívá pohyb a tělesná
práce. Zvyšuje se tak nejen tělesná kondice, ale
i sebevědomí a může mít vliv
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čtení knížky, večeře s přáteli,
meditace nebo i o horkou
koupel. Je to cokoliv, co
v člověku probudí pocit radosti a zároveň tak „zapomeneme“ na každodenní strasti.
Tento pocit radosti bychom
si měli dopřávat tak často,
jak to půjde. Důležité je se
nestresovat, že jsme něco
nestihli, nebo nepřemýšlet
nad tím, co nás čeká.

21. března 2022

&
Svět se neustále

WWW.VECERNIKPV.CZ

Do sociální oblasti
+FCGHę>CJ
sko míří

6¦/#8'è'40ª-7

22031710042

22031710392

8

Michal KADLEC

uzavírka. Následovat bude od července kompletní stavební rekonstrukce
ulice Wolkerovy včetně přilehlých
ploch, po tuto dobu bude ulice už úplně uzavřena,“ informoval Rozehnal.
Uzavírky Vrahovické i Wolkerovy
ulice mají zásadní vliv na dopravu
v Prostějově. „Dopravní omezení ve
Vrahovické ulici je možno alternovat
po Svatoplukově ulici. Za zhruba měsíc trvajícího omezení jsme nezaznamenali vážnější komplikace. Omezení
ve Wolkerově ulici má vliv na dopravu v centru města, řidiči si budou na
omezení a změnu organizace dopravy
několik dní zvykat. Žádáme zejména
řidiče nákladních vozidel, aby pokud
nemusejí, do centra města vůbec nevjížděli a využívali možnosti sjezdu
z D46 Prostějov Sever na nový Severní
obchvat. Děkujeme všem za dodržování dopravního značení, ukázněnost
a trpělivost. Rekonstrukce takto velkého rozsahu nelze bez uzavírek realizovat,“ vzkázal náměstek primátora
statutárního města Prostějova.

5RTčD÷JGOFTWJÆGVCR[TGMQPUVTWMEG8TCJQXKEMÆWNKEGLGXGFGPÊOCIKUVT¾VW\CVÊO
URQMQLGPQ
Foto: Michal Kadlec

totiž známo, na rekonstrukčních pracích úseku od křižovatky s Tovární
ulicí až po vrahovický kostel nabrala
firma značné časové manko, a navíc
zde zanechala spoustu nedodělků.
„V rámci nedodělků z první etapy
bohužel správce energetických sítí nezajistil přes urgenci zhotovitele, kraje
a místa položení speciální chráničky
vedení na mostu před Hloučelu. Takže až po jejím položení bude možno
dokončit práce na chodnících, zelených a ostatních plochách. Jak jsem
se již několikrát vyjádřil, co nebude
převzato v kompletním a bezvadném
stavu, nebude uhrazeno,“ uvedl zvýšeným hlasem Jiří Rozehnal.
Máme za sebou také první týden částečné uzavírky Wolkerovy ulice a její
rekonstrukce. „Aktuálně probíhá vložkování kanalizace, následovat bude od
počátku dubna výměna vodovodního
řadu, který je z roku 1906! Zároveň
probíhá výměna plynového potrubí,
7åXÊEGLCMVÚFGPRNCVÊXG9QNMGTQX÷WNKEKLGFPQUO÷TP¾W\CXÊTMCąKFKéKUK\X[MCLÊPC obě přeložky budou trvat do konce
\O÷PWXFQRTCX÷XEGPVTWO÷UVC
Foto: Michal Kadlec června. Po tu dobu bude jednosměrná

Prostějov (mik) – Mnohým cestujícím městskou hromadnou
dopravou v Prostějově chybí na
zastávkách takzvané „chytré“ tabule, které jsou v okolních městech
už běžné. „Zajímalo by mě, zda se
uvažuje o instalaci přehledné tabule, podobné té na autobusovém
nádraží, která informuje o odjezdech a linkách autobusů MHD.
Lidé přijíždějící do našeho města,
pokud neznají dopředu trasy linek
MHD a jejich číslování, musí běhat mezi jednotlivými zastávkami
a zjišťovat, kdy a kam který autobus
jede,“ připomněl klasický problém
Jiří Havelka z Prostějova. „Statutární město Prostějov má připravený
investiční záměr na osazení zastávek MHD digitálním informačním
systémem, tedy takzvanými inteligentními označníky. Akce však dosud nebyla schválena do rozpočtu
města Prostějova k realizaci,“ odpověděl Petr Brückner, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského
magistrátu.
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OBJÍZDNÁ TRASA
Objízdná trasa pro tranzit a nákladní dopravu je stanovena po
ulici Průmyslová a Dolní. Objízdná trasa pouze pro osobní vozidla vede po ulici Janáčkova a Svatoplukova. Ulice Přemyslovka je slepá, ale obousměrná pro zajištění přístupu do blízkého
supermarketu.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA
Od 14. 2. do 30. 6. 2022 bude probíhat úplná uzavírka Vrahovické ulice, a to od křižovatky s Janáčkovou ulicí po náměstí Padlých hrdinů.

Už od 14. února probíhá druhá
etapa rekonstrukce Vrahovické
ulice v Prostějově, která se dotýká úseku od náměstí Padlých
hrdinů po křižovatku s Janáčkovou ulicí. Uzavírka je povolena
do 30. června 2022.
V této etapě je prováděna
kompletní rekonstrukce úseku
Vrahovické ulice ve stejném
rozsahu, jako na první etapě
úseku ulice, a to od křižovatky
s ulicí Janáčkova po křižovatku
s náměstím Padlých hrdinů,
přičemž Janáčkova ulice a náměstí Padlých hrdinů zůstávají v provozu. Součástí rekonstrukce je také navíc sanace nosných vrstev
v celém úseku.

Vrahovická ulice uzavřena
do 30. června

OBJÍZDNÉ TRASY
Objízdná trasa během částečné uzavírky pro směr od ulice Brněnské k Petrskému náměstí bude vedena po silnicích II/150 a II/150A
- Palackého, Blahoslavova, Vápenice a Újezd.
Objízdná trasa během úplné uzavírky pro oba směry bude vedena po silnicích II/150 a II/150A - Palackého, Blahoslavova,
Vápenice a Újezd.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA
Od 14. 3. 2022 do 30. 6. 2022 bude probíhat částečná uzavírka silnice II/150 ulice Wolkerova, a to směr od ulice Brněnské k okružní
křižovatce na Petrském náměstí. Ulice Lidická a Tylova budou slepé
s vjezdem od ulice Studentská.
Úplná uzavírka
Od 1. 7. 2022 do 16. 10. 2022 bude probíhat úplná uzavírka silnice II/150
ulice Wolkerova v obou směrech. Ulice Lidická bude průjezdná, ulice Tylova bude slepá (vjezd od ulice Studentská).

V polovině března začala oprava ulice Wolkerova v Prostějově
ve vlastnictví Olomouckého kraje s jednosměrnou uzavírkou.
V průběhu první etapy bude provedeno vložkování kanalizace
a kompletní přeložky plynovodu a vodovodu nezbytné vzhledem ke stáři a technickému stavu. Trvat bude do 30. června 2022.
Od 1. července započne úplná uzávěra a kompletní stavební rekonstrukce Wolkerovy ulice ve stejném rozsahu jako Vrahovická
ulice a bude trvat do první poloviny října. Souběžná obslužná
komunikace na severní straně Wolkerovy ulice zůstane otevřena
pro příjezd do ulice Sušilova, Sádky, Na spojce a Komenského.
Slepé budou ulice Tylova a Lidická.

Rekonstrukce Wolkerovy ulice zatím s jednosměrnou uzavírkou

Od 6. dubna do 28. dubna 2022 - uzavírka exit 23, na D46 Prostějov střed u Mechaniky
Od 4. dubna do 16. října 2022 - úplná uzavírka dálnice D 46 směr Brno - Olomouc od kilometrovníku 21,95 (za žešovským kopcem) do kilometrovníku 25,43 ( za estakádou Haná). Oba směry svedeny do jízdního pásu Olomouc – Brno
Od 4. dubna do 16. října 2022 - úplná uzavírka exit 24 směr Brno – Olomouc (nájezd směr Olomouc a výjezd Prostějov střed ze směru od Brna
Od 9. dubna 0.00 hodin do 10. dubna 2022 24.00 hodin – úplná uzavírka úseku silnice II/367 pod mostem na D46, kde proběhne demolice
stávajícího mostu na D46
Od 11. června 0.00 hodin do 12. června 2022 24.00 hodin – úplná uzavírka úseku silnice II/367 - pod mostem na D46, kde proběhne montáž železobetonových nosníků nového mostu na D46

UZAVÍRKY KVŮLI REKONSTUKCI DÁLNICE D46

Kompletní přehled probíhajících rekonstrukcí a termíny uzavírek silnic
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vestiční akce Olomouckého kraje je
pochopitelně spojena s celkovou uzavírkou úseku od křižovatky s Janáčkovou ulicí až po náměstí Padlých hrdinů. „Druhá etapa ve Vrahovické ulici
je ve fázi sanace nosných vrstev a práce probíhají podle harmonogramu.
Následovat bude napojení dešťové
kanalizace, instalace podobrubníkových vpustí a pokládka obrub, oprava
vjezdů, odstavných ploch a pokládka nové dlažby na chodníku po jižní
straně ulice. S průběhem a kvalitou
prací jsem na tomto úseku spokojen,“
konstatoval náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011),
Už pátým týdnem pokračuje rekon- jehož se Večerník zeptal i na dozvuky
strukce Vrahovické ulice. Tato in- první etapy z loňského roku. Jak je

PROSTĚJOV V polovině února
byla zahájena druhá etapa rekonstrukce Vrahovické ulice, kdy byl
uzavřen úsek od křižovatky s Janáčkovou ulicí až po náměstí Padlých
hrdinů. Přesně o měsíc později se
stavbaři pustili také do oprav Wolkerovy ulice, tady zatím ale dílčí
práce na rekonstrukci kanalizace
a dalších inženýrských sítí nevyžadují celkovou uzavírku. ulice je tak
prozatím uzavřena „pouze“ jednosměrně. Večerník se zajímal o aktuální vývoj.
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Prostějov (mik) – V poslední
době se množí dotazy od obyvatel Prostějova, kam mohou odložit kovový odpad, například
plechovky od nápojů či konzervy
od potravin. Každému se totiž
nechce s drobným kovovým odpadem z domácnosti do sběrných
surovin nebo do sběrných dvorů.
„Již v roce 2019 bylo na sídlištích
města rozmístěno deset kusů šedých kontejnerů na kovy. Později
bylo se svozovou společností FCC
Prostějov dojednáno, že budou
schopni kovy vytřídit i z jiného
druhu odpadu, například z plastů. Na žluté kontejnery v ulicích
města byla doplněna samolepka
„KOVY“ a v polovině roku 2020
byl zaveden sběr kovů společně
s plasty,“ vysvětlil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
Prostějova. Jak dodal, v současnosti máme v ulicích města zhruba
370 kusů žlutých kontejnerů včetně polopodzemních, do kterých
drobný kovový odpad mohou občané odkládat společně s PET lahvemi a nápojovými kartony.

.DPVNRYRYÙP
odpadem?

Prostějov (mik) – S menšími komplikacemi se budou muset vyrovnat
cestující příměstskou dopravou na
autobusovém nádraží v Prostějově,
a to po většinu tohoto týdne. Veřejné WC v Janáčkově ulici bude
uzavřeno. „Z důvodu oprav budou
veřejné toalety na autobusovém terminálu v Janáčkově ulici uzavřeny
od středy 23. do pondělí 28. března,“ informovala Jana Gáborová,
vedoucí oddělení vnějších vztahů
Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějov.
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Prostějov (mik) – Už zítra, tj.
v úterý 22. března, se uskuteční
další jednání Rady statutárního
města Prostějova. Konšelé se ale
k údivu mnohých tentokrát nesejdou v jednací síni radnice, nýbrž
v prostějovské firmě Mubea! Na
programu zasedání je více než pět
desítek bodů, radní kromě jiného
budou projednávat závěrečné přípravy zasedání zastupitelstva, které
je na programu už v úterý 5. dubna.
Večerník především zajímalo, proč
se jednání prostějovských radních
uskuteční na zcela netradičním
místě? „Obdrželi jsme pozvání od
vedení společnosti Mubea k prohlídce nového provozu této firmy
a tuto nabídku jsme přijali. Jde
o jednu z nejvýznamnějších firem
v Prostějově a tak jsme se rozhodli
nabídku přijmout a spojit s návštěvou i jednání rady,“ vysvětlil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Prostějova.
Úterní jednání rady města začíná
v deset hodin dopoledne. „Hned
v úvodu budeme schvalovat návrh osobností, které převezmou
Čestné ocenění města Prostějova.
Zaobírat se budeme dále například
zahájením řízení o veřejné zakázce
v oblasti marketingových služeb
pro město a vyslechneme si také
informace o průběhu dalších veřejných zakázek. Budeme schvalovat
dotace na rok 2022 v oblasti vzdělávání a sportu, výjimku z městské
vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti během slavností
500 let Pernštejnů v Prostějově
a jako vždy máme v programu
mnohé majetkoprávní záležitosti,“
vypíchl z programu František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova. Radní budou
už zítra schvalovat i některá rozpočtová opatření. „Zejména půjde
o finanční prostředky na rekonstrukci šaten pro hosty na zimním
stadionu, pro úpravu vjezdu do hasičské zbrojnice ve Vrahovicích, na
chodník v Luční ulici a mnohá další rozpočtová opatření,“ dodal Jura.

Radní se k jednání
sejdou ve firmì Mubea

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Síť sociálních služeb v Prostějově je dostačující,
něco ale chybí,“ ví náměstkyně Alena Rašková

21. března 2022

PROSTĚJOV Tragédií skončilo dlouholeté a podle všeho šťastné soužití
manželského páru Anny a Bohumila N.
z Prostějova. Žena zemřela podle zjištění Večerníku přirozenou smrtí v úterý
8. března. A jak lze vyčíst ze smutečního oznámení, o den později, tedy ve
středu 9. března, skonal také její o dva
roky starší manžel. Už na první pohled
zaujala data úmrtí obou manželů, což
rozhodně nebývá obvyklé. Pátrání Večerníku po okolnostech smrti dvou
starších manželů potvrdilo tragické
okolnosti.
V úterý 8. března zemřela jednašedesátiletá paní Anna N. z Prostějova. „Šlo o přirozenou smrt, žena byla dlouhodobě ne-

➢ z titulní strany

mocná,“ potvrdil nám zdroj, který si nepřál
zveřejnit své jméno. Smrt své manželky
však psychicky neunesl její o dva roky starší manžel. O den později se rozhodl ukončit svůj život skokem pod vlak. „Oba manželé byli na sebe velice citově vázáni. Muž
byl usmrcen po srážce s osobním vlakem
nedaleko jejich bydliště,“ prozradil člověk,
který tragický osud manželské dvojice zná.
Manželé N. bydleli podle zjištění Večerníku v areálu velké ubytovny v Močidýlkách,
kterou provozuje pražská společnost.
„Pokud tady nebydlíte, nemáte zde co dělat. Opusťte areál,“ vyzval nás bodrý muž
z ubytovny ve chvíli, kdy se redakce chtěla něco bližšího dozvědět o soužití obou
manželů i následné tragédii. Hovorný nebyl ani nikdo kolemjdoucích, které jsme
oslovili. Jak jsme si ověřili, kolejiště, kde

VÍTE, O SMRTI MANŽELSKÉHO
PÁR NĚCO BLIŽŠÍHO?
VOLEJTE 608 723 581,
PIŠTE redakce@vecernikpv.cz

došlo ke zřejmé sebevraždě nešťastného
Bohumila N., je pouze pár desítek metrů
od ubytovny.
Celou nešťastnou událostí se nyní zabývá
policie. „Co se týká vámi uvedeného případu, úmrtí ženy nešetříme, zabýváme se
pouze úmrtím jejího muže, který zemřel
na následky sražení vlakem. S ohledem na
přání rodinných příslušníků nebudeme
k případu zveřejňovat další bližší informace,“ zareagovala na dotaz Večerníku Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. (mik)
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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.

nyní za 1.300 Kč 1500 Kč
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na rok tomto citátu se většinou shod- spánek. Častokrát si ani ity potlačujeme a nemlu- Relaxace je skvělým po- dobré duševní kondice
apůvodně
těžké. Vždy
sefinanční
dá protidotaci
úzkostem,
2022 ve výši
900 tisíc
korun. smůle
„Rada neme. Není tedy nic snazšího neuvědomujeme, jak je pro víme o nich. Možná se bo- mocníkem proti negativním přispívá pohyb a tělesná
smutku,
špatné
náladě,
města nakonec
navrhla
přidělit
dota- než se přehoupnout k zásadám naše tělo důležitý. Každou noc jíme reakce druhé strany emocím. Jde o jakoukoliv práce. Zvyšuje se tak ne„lepící
se na paty“
bojovat.
Hlavní
ci 600
tisíc
korun, tedy stejnou
jako duševní hygieny a její pre- se setkáváme sami se sebou a možná se domníváme, že činnost, během které se jen tělesná kondice, ale
roli
hraje
psychohygiena
a vedlejší
v loňském
roli
denní roce.
štěstí.Azylové centrum pro- vence.
jsme přeci dost silní a o ta- uvolníme. Může jít o sport, i sebevědomí a může mít vliv
vozuje v Prostějově celkem pět sociálních služeb a jeho celkové roční náklady dosahují výše 15,3 milionu korun,“
shrnula náměstkyně prostějovského
primátora Alena Rašková.
S přidělením dotace na letošní rok
byl spokojen i ředitel Azylového
centra Jan Kalla. „Děkujeme městu
Prostějov a všem zastupitelům za
schválení dotace, kterou každým rokem využíváme k dofinancování provozu našich zařízení,“ uvedl a ohlédl
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
se také za rokem 2021. „Podařilo se

mění,

dotace za dva a půl
milionu korun

Do sociální oblasti
sko míří
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Vedle zásadní počinů, kterými si
můžeme zlepšit duševní zdraví, se
pojďme ještě zastavit u denního
štěstí. Jedná se o koncept, který
může být banalitou, ale i příjemnou
realitou, na kterou zapomínáme.
Často slýcháme lidi, jak jsou nešťastní, že mají jen samou smůlu nebo že
zkrátka nejsou sami se sebou spokojení, že jim někdo ubližuje či jsou nemocní. Já se ale ptám proč? Proč to ti
lidé říkají? Proč jsou nešťastni? Nebo
spíše proč si dovolili býti nešťastní?
Jaký je recept na lepší život, na hezčí
denní chvíle? Ono to svým způsobem
není vůbec složité. Stačí si z hlavy vymazat soubor, který z nás podvědomě
dělá oběť našeho žití. Tedy toho červíčka, který nám říká, jací jsme chudáci, že tohle, že tamto. A že prší a že
jsme nestihli tohle a že je vlastně náš
život o ničem, protože … doplňte si,
co chcete.
Ačkoliv třeba nemáme někoho, s kým
bychom chtěli zažít nějaký ten zážitek,
tak nás to neopravňuje k tomu, abychom ho nezažili sami. Můžeme dělat
cokoliv, ať už sami nebo ne. Důležité
je, aby nás to dělalo šťastné. A třeba
tak můžeme narazit na někoho, s kým
si budeme rozumět.
Buďte pozorovatelem světa. Podívejte se, jak se jaro probouzí, jak kvetou
sněženky, jak sluníčko pěkně hřeje
a dny se zase prodlužují. Jak melancholická zima odchází. Uvařte si čaj
nebo kávu a pusťte si pěkný film,
jděte si zatancovat do klubu, jděte do
kina, do divadla, do kavárny – kamkoliv. Covid už snad odchází a my
můžeme dělat to, co jsme dlouho nemohli, tak si to pojďme náležitě užít,
zasloužíme si to.
Každopádně proč hledáme na skutečnostech, které se nám dějí, to zlé? Proč
ve všem vidíme katastrofické scénáře?
Proč se bojíme cizích lidí? Proč se
bojíme žít? A proč se bojíme zažívat
denní štěstí? Protože nás všichni straší.
Rodiče v nás probouzí pocity strachu,

že jsou lidé zlí. Média nám to ukazují
a nám tedy nezbývá nic jiného než žít
ve strachu. Opravdu tomu tak je?
Je snadné rozlousknout tento zapeklitý fakt. Stačí otevřít své srdce. Stačí
otevřít své oči. Stačí žít přítomným
okamžikem. A stačí si užívat dnů, jak
plynou. Užívat si dnů, jako bychom
je žili jen jednou a nacházet v nich to
pěkné. Vždyť vlastně každý den žijeme jen jednou. Nevrátíme jej. A to je
důvod si je nekazit. Hledat na všem
to pozitivní. Protože stejně nic jiného
nám pro radost nezbývá.
Ono když se vlastně vymaníme z kola
negativismu, tak budeme mnohem
šťastnější, zdravější a milovanější. A to
je dle mého názoru pěkné, protože
i když se nám dějí špatné věci, tak jsou
pro nás příležitostí. Aneb jak já ráda
říkám, každá věc je pro něco dobrá
a tam, kde se nám jedny dveře zavírají,
jinde se nám další otevřou. A když na
tohle nezapomeneme, tak uvidíme,
jak se nám změní „celý svět“.

PU<QÁMFT
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Výjezdové stanoviště Prostějov, Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov
800 100 999, 582 332 244

Kolektiv střediska Prostějov SANITKA.ORG

Pro pacienty a partnery se vůbec nic nemění, veškeré personální složení i nabízené služby zůstaly a zůstanou nadále zachovány.
Všem jim děkujeme za přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Již během minulého roku došlo ke změně majitele společnosti Zdravotní Doprava s.r.o. a firma přešla pod velkou převozovou skupinu SANITKA.ORG.
Nyní dochází k jejich sloučení formou fúze a společnost tak bude dále působit pod novým názvem zmíněné společnosti Sanitka.org. Jak dodává
nový jednatel Pavel Ševčík, tak hlavním cílem je propojení se střediskem Olomouc, kde firma již delší dobu působí, a zkvalitnění nabízených služeb
zdravotní přepravy. Společnost by chtěla být hlavně klíčovým dopravním partnerem prostějovské Nemocnice a nadále udržovat spolupráci se
zdravotnickými zařízeními na okrese. Poděkování určitě zaslouží bývalí jednatelé a majitelé, pánové Juránek s Tesařem, kteří firmu zbudovali
a odvedli v oblasti zdravotní přepravy na okrese Prostějov ale i mimo něj obrovský kus práce.
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Správná strava má značný význam pro
naši duševní rovnováhu. Může upevnit zdraví a často i prodloužit život.
Někteří ale špatné emoce zajídají
a vytvořili si tak emoční jedení. Tedy
stav, kdy jim jídlo pomáhá uniknout
z reality, což může vést k přejídání,
nevyvážené stravě a problémům do
budoucna. A proto je důležité už od
dětství podporovat správné stravovací návyky, které vedou ke správné
duševní hygieně.
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na posilování sociálních vztahů. A nemusí jít o chození do posilovny, stačí
jít do lesa na procházku a vychutnat
si přírodu. Protože i místo, kde pohyb
vykonáváme, má vliv, každému vyhovuje něco jiného. A jak víme, příroda je
dobíječ energie a dobré nálady.
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SOKOLOVNA HOSTILA !í10(±7/"(
PROSTĚJOV Nedělní dopoledne 13. března patřilo v tělocvičně sokolovny na Skálově náměstí v Prostějově
dalšímu ze série Bazárků dětského oblečení, který opět
uspořádalo Rodinné centrum Lodička. Velice oblíbenou
a hojně navštěvovanou akci opět podpořila krajská radní,
náměstkyně prostějovského primátora a předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová
s další náměstkyní primátora Alenou Raškovou.
stějovské maminky nabízely za
velmi nízké ceny nejen obnošené
dětské ošacení nejrůznějšího druhu, ale také boty, kočárky, hračky
a další věci, které už nepotřebují.
Michal
„Tato akce už probíhá spoustu let
KADLEC
a jsem ráda, že ji osobně mohu
Tělocvična sokolovny byla celá podpořit a tradičně nad dětským
zaplněna stánky, na kterých pro- bazárkem přebírám patronát.

Maminky myslely i na děti na Ukrajině
BYLI JSME
U TOHO

původní
zpravodajství
pro Večerník

" I NII L ? J I LN´ÛÛ
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FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Kadlec

jjaký
akýý bbyl
yl dětský
dětsský bazárek...
bazárek....
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Také já se vždycky snažím na tak
báječné akci utratit nějaké penízky, takže dnes jsem zde pořídila
pro svého malého syna nové džíny a kraťasy. Obojí za 120 korun,“
pochvalovala si Milada Sokolová,
která rovněž před Večerníkem
zmínila i charitativní náboj nedělní akce. „Také mě velice zasáhly
události na Ukrajině, a proto jsem
ráda, že i prostějovské maminky
vyjadřují sounáležitost s ukrajinskými maminkami. Dohodly se,
že oblečení a další věci, které už

nehodlají dále nabízet k prodeji,
věnují ukrajinským dětem. Dříve
putoval výtěžek z dětského bazárku do Azylového centra pro maminky s dětmi, letos jsme tak učinily významnou změnu,“ uvedla
náměstkyně primátora Prostějova
Milada Sokolová.
Účast při nedělním bazárku si
pochvalovala také hlavní organizátorka. „Je to mnohem lepší
než v období koronaviru, kdy se
nám podařilo uspořádat pouze
jediný bazárek. A věřím, že účast
bude v následujících letech ještě vyšší. Co se týká dneška, tak
nápad poslat spoustu věcí na
Ukrajinu mě napadl hned poté,
co tato zem byla napadena. Dohodli jsme se s Charitou Prostějov, která se už do humanitárních akcí také zapojila. Nyní ale
všechny vybrané věci odvezeme
do informačního centra vedle
radnice, odkud poputují přímo
na Ukrajinu,“ vysvětlila Večerníku Jana Valentová, provozovatelka Rodinného centra Lodička.
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Prostějov získal pamětní

PROSTĚJOV Také Prostějov
se tradičně hlásí k celostátní výzvě ochránců přírody s názvem
Ukliďme Česko. Pořádek v Prostějově budou i letos organizovat
Okrašlovací spolek města Prostějova, Český svaz ochránců přírody
Regionální centrum IRIS a rovněž
prostějovský magistrát. Úklid města a hlavně biokoridoru Hloučela
se koná dvakrát do roka a na podzim loňského roku nebyla účast
dobrovolníků bohužel příliš vysoká. Náměstkyně primátora pro
životní prostředí Milada Sokolová
očekává tuto sobotu 26. března nárůst. A jako předsedkyně Okrašlovacího spolku tradičně pořádá
úklid Hloučely v části od mostu
v Olomoucké ulici až po pivovarský rybníček ve Vrahovicích.

„Ano, skupina pod patronací
Okrašlovacího spolku bude jako
vždy uklízet tento úsek kolem
Hloučely. Naopak ČSOP Iris organizuje úklid od Kostelecké ulice po Tichou a město Prostějov
bude mít na starost úklid jižní
části města se startem u krasického hřbitova. Každý Prostějovan si proto může vybrat místo,
ke kterému má ze svého bydliště
nejblíže nebo které je jeho srdci
nejbližší. Těším se proto na každého, kdo si v sobotu přivstane
a obětuje svůj volný čas pro naše
město,“ vybízí Milada Sokolová,
náměstkyně primátora pro životní prostředí v Prostějově a předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova. Ona sama už
mapovala nepořádek, který lidé

způsobili během zimního období v lesoparku Hloučela. „Na jaře
i na podzim to jen na ‚našem‘ úseku většinou vyjde na vrchovatě
naložený kontejner, který odpovídá korbě nákladního auta. Bohužel je to obraz toho, že se mnoho
z nás chová k životnímu prostředí
velmi nezodpovědně. Běžně se
zde najdou pneumatiky, domácí
přístroje, různé palety i běžný odpad. Máme často plnou pusu řečí
o ochraně životního prostředí,
i konkrétně Hloučely, ale ve skutečnosti se mnoho z nás tak nechová,“ postěžovala si Sokolová.
Podzimní účast dobrovolníků na
úklid nebyla moc valná. „Tentokrát
očekávám opět účast kolem padesáti lidí. Obrátím se už tradičně
také na ZŠ Edvarda Valenty, která

se k nám v posledních letech při
úklidu pravidelně přidává. Stejné
platí i pro skautské středisko Járy
Kaštila, jehož skauti a skautky nám
už rovněž několikrát s úklidem
Hloučely v ‚našem‘ úseku pomáhali. Když bude pěkně, opečeme si na
závěr akce špekáčky, které zajistí náš
spolek. V opačném případě pozvu
účastníky na ‚našem‘ úseku na malé
občerstvení do nedalekého KFC,“
láká Milada Sokolová. ¨
Nadcházející sobotu 26. března
se všichni mohou sejít v Prostějově hned na třech místech, a to
vždy mezi 8:30 a 9:00. V tuto
dobu budou u penzionu Stela
v Olomoucké ulici, u občerstvení U Abrahámka a u krasického
hřbitova k dispozici gumové rukavice a pytle na odpadky. (mik)

PROSTĚJOV Vzpomínku na významnou prostějovskou spisovatelku Marcellu Dostálovou bude připomínat pamětní deska, kterou městu
daroval její manžel. Rada na svém posledním jednání dar ve formě již zhotovené pamětní desky přijala.
„Zabezpečíme její instalaci a slavnostní
odhalení. Pamětní deska v hodnotě 25 tisíc korun bude bezúplatně převedena do
vlastnictví města a umístěna na budově
základní školy na Skálově náměstí. To vše
už na náklady města,“ uvedla náměstkyně
primátora Milada Sokolová (ODS), která je
zodpovědná za kulturní oblast v Prostějově.
Stěžejní tvorbou Marcelly Dostálové
byla poezie, druhou oblastí pak literatura pro děti a mládež. „Psala autorské
pohádky a prózy s dětským hrdinou,
v nichž hrál často důležitou roli kouzelný
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motiv. V její tvorbě je možno najít také
i autorské pohádky iluzivně folklorního typu s poetickým naladěním, často
i snovou atmosférou. V roce 2007 jí byla
udělena Cena města Prostějova za autorskou a publikační činnost a za spolupráci
se zdravotně postiženými dětmi,“ připomněla náměstkyně Sokolová. (mik)
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„Zlehka jsme odstartovali turistickou sezónu,“

libuje si po úspìchu
s prohlídkami Milada Sokolová
PROSTĚJOV Ještě jednou se vracíme k ojedinělé akci, která ve dnech 21.
a 24. února přinesla hned kvarteto zajímavých událostí. A byla to náměstkyně primátora pro kulturu v Prostějově Milada Sokolová, v jejíž hlavě se
zrodila myšlenka na to, aby se i statutární město zapojilo do Mezinárodního dne průvodců. Série čtyř komentovaných prohlídek přinesla možnost
navštívit interiéry secesního skvostu Národního domu včetně divadelních
prostor, dále i za doprovodu průvodců ze Střední odborné školy podnikání
a obchodu nakouknout do prostějovské radnic, se značným zájmem ze strany veřejnosti se setkaly rovněž akce, jejichž prostřednictvím se lidé vydali po
stopách slavného rodáka Jano Köhlera a seznámili se s historií židovského
Prostějova. Sokolová v exkluzivním rozhovoru pro Večerník neskrývala
spokojenost. „O komentované prohlídky je vždy zájem. Na každou si našlo
čas pár desítek účastníků, což je báječné. Měla jsem radost, je znát, že jsme
lidem ‚kápli do noty‘ a přitom jsme zlehka odstartovali turistickou sezónu,“
libovala si. „Je pochopitelné, že v tomto trendu budeme pokračovat. Letos
budeme také slavit 500 let prostějovského zámku, o tuto zajímavost spojenou s Pernštejny se nám komentované prohlídky rozšíří,“ prozradila.
že se k této akci přidávají s otevřením
radnice. Obrátila jsem se tedy na mluvčí
yy Kdo stál u zrodu myšlenky uspo- magistrátu Janu Gáborovou a předsedu
řádat čtveřici komentovaných prohlí- komise pro cestovní ruch a podnikání
dek během uplynulého týdne?
Marka Moudrého, zda něco také nevy„Myšlenka zapojit se do Mezinárodního myslíme… A protože covidová situace
dne průvodců byla moje. Našla jsem to- již nahrávala setkávání a není tolik ometiž tiskovou zprávu z jiného města s tím, zení, hned jsme se do organizace vrhli!“
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Michal KADLEC

yy Byla tato akce nějak náročnější na
organizaci? Kdo všechno se na ní podílel?
„Když jsme promysleli, co bychom
mohli Prostějovanům a možným
dalším návštěvníkům nabídnout,
bylo to již velmi jednoduché. Zájemci mohli zhlédnout městskou
radnici, městské divadlo, projít si
trasu spojenou s židovskou historií či zhlédnout díla Jano Köhlera.
Jednu z prohlídek na svá bedra ‚naložili‘ již zmínění kolegové Moudrý
a Gáborová, velkou ochotu zapojit
se do akce projevilo městské divadlo v čele s paní ředitelkou Maršálkovou, stejně jako paní Bartková,
která provedla městem zájemce
o Jano Köhlera.“
yy Která ze čtyř prohlídek se vám
osobně nejvíce líbila a proč?
„Nejraději mám prohlídku městského
divadla. Vždy mi učarují Kyselovy salonky, stejně jako nová vitráž v hlavním
sále. Národní dům je nádherná stavba.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Jste spokojena s účastí návštěvníků?
„Na každou z prohlídek si našlo čas pár
desítek účastníků, což je báječné. Měla
jsem radost, je znát, že jsme lidem ‚kápli
do noty‘ a přitom jsme zlehka odstartovali turistickou sezónu.“
yy Budete v něčem podobném pokračovat i v budoucnu?
„O komentované prohlídky je vždy velký zájem, je pochopitelné, že v nich budeme pokračovat. V roce 2022 budeme
také slavit 500 let prostějovského zámku,
o tuto zajímavost spojenou s Pernštejny
se nám komentované prohlídky rozšíří.“
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Bankrotářka Kateřina Koldová přesto v Plumlově koupila další objekt

PLUMLOV Kdo tohle zastaví?
Nejpozději do konce uplynulého roku měl být dokončen
projekt Viladomy Plumlov, za
nímž stojí známá bankrotářka
Kateřina Koldová. Místo, kde měl
stát bytový dům v hodnotě minimálně 50 milionů korun, však
působí více než tristním dojmem.
Navzdory tomuto faktu koupila
společnost Kojetínská prefa, za
niž Kateřina Koldová jedná, nedaleký objekt bývalého obchodu.
A dle informací Večerníku už i na
jeho místě mají vyrůst byty!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Byty z projektu Viladomy Plumlov se
v nabídce realitních kanceláří objevily už
před mnoha měsíci. Zájemci o ně podepsali tzv. rezervační smlouvy a složili zálohu 100 tisíc korun. V tuto chvíli je téměř
jisté, že minimálně někteří z nich dopadnou stejně jako ti, kteří si už před více jak
12 lety objednali byty v domě ve Velké
Bystřici. I od nich společnost, za kterou
tehdy jednala právě Kateřina Koldová,
vybrala peníze. Dům však dodnes nestojí
a zájemci ze svých záloh už žádné peníze
zpět nikdy nedostali.
Podle smlouvy měly být byty v Plumlově předány nejpozději na konci uplynulého roku. To se však nestalo a je téměř
jisté, že nebudou k dispozici ani letos.
Stačí totiž letmý pohled na staveniště, kde

Kateřina Koldová začala původně stavět
bez povolení. Přestože jej už získala, celý
projekt se dál o mnoho neposunul. „Je
tam pouze slušně řečeno nepořádek. Pokud by tam někdy měl vyrůst dům, už by
se s tím dávno mělo začít dělat něco víc.
Je to problém i pro město, neboť se na nás
neustále obrací lidé, kteří mají smlouvu
na byt a ptají se, jak to celé dopadne. Ale
to já opravdu nevím, město není schopno tento soukromý projekt nijak ovlivnit,“ komentovala celou situaci plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

Byty stále nabízí na internetu
Z katastru nemovitostí přitom vyplývá,
že společnost Kojetínská prefa, za kterou
Koldová jedná, získala nedaleký objekt
bývalého obchodu nacházející se rovněž
v Lesnické ulici v Plumlově. „Prodej bytů,
které by měly vzniknout místo tohoto
objektu, se již objevil v nabídce jednoho
českého inzertního serveru,“ upozornil
nás muž, který se celou záležitostí dlou-

Němčice nad Hanou (mls)
– Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou byl nominován na
Cenu veřejnosti Olomouckého
kraje za výjimečný počin v oblasti
kultury za rok 2020 a 2021 v soutěži, kterou vyhlásil Olomoucký
kraj v oblasti kultury. V současné
době je orchestr tvořen zhruba
60 členy, kteří pod vedením dirigenta Jindřicha Nováka reprezentují nejen město Němčice
nad Hanou, ale i celý Olomoucký
kraj. Hlasovat pro něj můžete až
do konce března, a to na adrese
www.cenykraje.cz.
Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne 21.
dubna v Moravském divadle Olomouc.

Otaslavice (jaf) – Od středy 16.
března až do konce prázdnin bude
omezená doprava v části obce
Otaslavice. Konkrétně se jedná
o části obce Aleje a Myslejovskou
ulici. Provoz je omezen z důvodu
provádění výkopových prací a informují o tom i dopravní značky
v těchto částech obce.

6GPVQQDLGMVDÚXCNÆJQQDEJQFWPGF¾XPQMQWRKNCURQNGéPQUV\CMVGTQWX[UVWRWLG-CVG
ąKPC-QNFQX¾<ąGLO÷KPCVQOVQOÊUV÷DWFGEJVÊVPCDÊ\GVFCNwÊD[V[Foto: Martin Zaoral

hodobě zabývá. I on totiž měl zarezervován byt v Lesnické ulici, naštěstí pro něj
Jak vše skončí?
se mu z celé záležitosti i díky informacím
Nezbývá než věřit, že po letech podvodů
z Večerníku podařilo včas vycouvat.
Jeho podnět se nám ovšem nepodařilo snad už vše konečně nezadržitelně směspolehlivě ověřit, neboť byty nabízené řuje k podání trestní žaloby. Než na ni
v rámci nejrůznějších projektů Kateřiny
Koldové se na internetu objevují a rychle opět mizí se železnou pravidelností.
Týká se to i bytů, které by měly vyrůst
v areálu prostějovské Galy. „Objevila
jsem jeden byt v Plumlově a dva byty
v Gale. Byly inzerovány přes realitku, ta
však v rezervační smlouvě vůbec nefigurovala. Smlouvu sice podepisujete v sídle
realitky, ale pouze s paní Koldovou. Jen
náhoda tomu chtěla, že jsem našla vaše
články a nezaplatila do třech dnů od
podepsání smlouvy splátku ve výši deseti procent z celkové ceny. Naštěstí šlo
smlouvu zrušit a neplatila se ani žádná
sankce,“ popsala Večerníku svoji vlastní
zkušenost další z celé řady zájemců o virtuální bydlení nabízené pouze prostřednictvím lákavých vizualizací.

3RGSRÔWH'HFKRYÙ
orchestr!

Omezení provozu
v Otaslavicích

EXKLUZIVNĚ

0CVQOVQOÊUV÷X2NWONQX÷O÷NWåMQPEGOWRN[PWNÆJQTQMWUV¾VD[VQXÚFčOXJQF
PQV÷XÚTC\P÷RąGUCJWLÊEÊOKNKQPčMQTWP
Foto: Martin Zaoral
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ovšem dojde, může být napálených ještě
skutečně velké množství. Sama Kateřina
Koldová se k celé záležitosti nevyjádřila,
již v minulosti s Večerníkem opakovaně
odmítla komunikovat a odpovědět na
legitimní otázky. Proč asi...

1DUDGQLFLVHXzSODWÉ
i kartou
Plumlov (mls) – Pokud potřebujete uhradit jakýkoliv poplatek na
městském úřadu v Plumlově, hotovost už u sebe mít nemusíte. Od
letošního roku zde začal fungovat
terminál pro platbu kartou.

Jako první se čáp vrátil do Bohuslavic
„Čápa jsem u nás zatím nezazname- na ostatní hnízda. „V tom, kdy přesně
nal,“ potvrdil Večerníku uplynulý ptáci přilétnou, hraje velkou roli skupátek starosta Nezamyslic Vlastimil tečnost, odkud se vrací,“ vysvětlil již
BOHUSLAVICE Tak to je otužilec! Michlíček. Podle nám dostupných dříve pro Večerník ornitolog Tomáš
Jako první se do regionu vrátil čáp, informací na tom stejně byla i všech- Oplocký.
(mls)
který pravidelně hnízdí na stožáru
v centru Bohuslavic. Na hnízdě byl
poprvé k vidění už minulé pondělí 14.
března. Své kolegy z Prostějovska tak
výrazně předstihl, ani v závěru týdne
se k němu žádný z nich nepřidal.
Čapí samec přilétl do Bohuslavic o celých jedenáct dní dříve než loni. „Děti
z místní základní školy si ho vzali za svého
a pojmenovali ho Bohoušek,“ prozradil
Josef Popelka, jenž vytvořil zdařilé snímky čapího samce. Majestátní pták se dal
ihned do zvelebování hnízda, čímž si krátil čas před příletem své partnerky. Ta by
se v obci měla objevit zhruba do týdne.
Bohuslavice rozhodně nejsou jediným
místem, kam se bílí krasavci na Prostějovsku vracejí. Čapí hnízda můžete
objevit také v areálu prostějovské Galy,
v Bílovicích, Bedihošti, Hrubčicích, Konici, Němčicích, Otinovsi či Vrbátkách.
Obzvláštní popularitě se těší v Nezamyslicích, kde na ně míří kamera připojená
na internet, takže místní mohou dění <GUXÆJQJPÊ\FCX$QJWUNCXKEÊEJO¾MT¾UPÚXÚJNGFRQQMQNPÊOMTCLK
Foto: Josef Popelka
v hnízdě sledovat on-line.

22031810400

zjistili jsme

22031610389

Zřejmě v nočních hodinách
z pondělí 14. na úterý 15. března udělal neznámý pachatel
v plotě rodinného domu v obci
Držovice díru o průměru 70
centimetrů, kterou se dostal na
zahradu a k přilehlému domku,
u kterého odstranil zabezpečení a vnikl dovnitř. Majiteli odcizením elektrické koloběžky
značky Cory Basic a dětského
elektrického autíčka značky
Audi, které nalezl uvnitř, způsobil škodu na odcizení 17 000
korun. Poškozením visacího
zámku, kterým byl plechový
zahradní domek chráněný, způsobil další škodu v částce 60 korun. Případ šetří policisté pro
trestné činy krádeže a porušování domovní svobody.

V plotě udělal díru

V prostějovské nemocnici na
lékařském vyšetření spojeném
s odběrem biologického materiálu skončil předminulou
neděli 13. března v nočních
hodinách třicátník z Vyškova, kterého zastavila policejní
hlídka při řízení vozidla v obci
Želeč. Provedli u něj dechovou
zkoušku s negativním výsledkem. Orientační test na návykové látky byl však pozitivní na
amfetaminy a metamfetaminy,
k tomu řidič uvedl, že z pátku
na sobotu užil přesně nezjištěné množství marihuany. Navíc
se zjistilo, že nikdy nebyl držitelem řidičského oprávnění a do
listopadu roku 2023 má uložen
zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny. Případ
policisté evidují jako přestupek
proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích a dál ve
věci provádí šetření.

Hřešil hned třikrát

Minulé pondělí 14. března odpoledne využil neznámý pachatel situaci, která se mu nabízela.
Oznamovatelka mu totiž nečestnou práci v mnohém usnadnila.
Na parkovišti před hřbitovem ve
Slatinicích nechala vozidlo Škoda Octavia odemčené a na krátký čas se od něho vzdálila, navíc
na sedadle spolujezdce byla jako
vábnička položená kabelka. Po
návratu k vozidlu zjistila, že o ni
přišla a spolu s ní zmizely i její
doklady, platební karty a peněženka s finanční hotovostí 3
500 korun. Celková škoda, která
poškozené vznikla, byla vyčíslena na 4 200 korun. Případem
se zabývají policisté z druhého
prostějovského oddělení a věc
šetří pro podezření z trestného
činu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku.

Zloději to usnadnila
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ČELECHOVICE NA HANÉ Skřivánka, žluťásky i koniklece. To vše
bylo možné vůbec poprvé v historii spatřit během Zimního putování z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol Kosíře. Důvodem
byl fakt, že termín již 21. ročníku oblíbené akce musel být kvůli
covidové pandemii téměř o dva měsíce posunut. Díky tomu lidé
putovali ve slunečném a veskrze jarním počasí. Uplynulou sobotu 19. března do prostoru startu i cíle v čelechovické sokolovně
dorazilo 85 turistů všech věkových kategorií včetně Večerníku.
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OLŠANY U PROSTĚJOVA
Každý z řidičů ví, že jet proti
ostrému slunci je velice nebezpečné. Na stejnou situaci
doplatil předminulý pátek
muž za volantem škodovky
poblíž Olšan u Prostějova.
Ve chvíli, kdy přejížděl po
mostě, jej oslepil sluneční
svit. Dostal se s autem do
protisměru, kde se v tu dobu
objevilo jiné vozidlo. Čelní
srážce se už zabránit nepodařilo.
V pátek 11. března v ranních
hodinách se stala v Olšanech
u Prostějova ve směru na Hablov dopravní nehoda. „Řidič
vozidla Škoda Yeti projížděl
mírnou levotočivou zatáčkou
a v mírném stoupání na most

jej oslnilo slunce a vlivem toho
přejel do protisměru, kde se
čelně střetl s vozidlem Ford
Focus, za jehož volantem seděla žena. Po nárazu byl Ford
odhozen na svodidla,“ popsala
srážku Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Čelní srážka dvou osobních
vozidel měla následky. „Při
kolizi byli řidič i řidička lehce
zraněni a skončili v nemocnic,
dechové zkoušky vyloučily požití alkoholu před jízdou. Došlo ke hmotné škodě na obou
vozidlech v předběžné výši tří
set tisíc korun,“ dodala Zajícová s tím, že nehoda je nadále
v šetření policistů z dopravního inspektorátu.
(mik)

ĄKFKéQUNGRGPÚUNWPEGO\CXKPKNéGNPÊUT¾åMWPCUKNPKEKW1NwCPW2TQUV÷LQXC (QVQ2QNKEKGè4

NGPIÁàFJ

ß@GIÁNMµÜFPP,Gn<I[U<QDIDGJh

Naposledy se tradiční akce konala
přede dvěma lety. Tehdy na její jubilejní 20. ročník dorazilo 160 výletníků. Letos to bylo o poznání méně.
„Kvůli změně termínu jsme se báli, jak
to všechno bude. Mnoho tradičních
účastníků už na dnešek mělo jiné plány. Nicméně nám vyšlo krásné počasí
a s účastí jsme spokojení,“ komentovala
za organizátory Milada Dosedělová

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

BYLI JSME
U TOHO

DOLOPLAZY Požár na střeše rodinného domu museli uplynulou
středu řešit profesionální hasiči
společně s dobrovolníky z Nezamyslic a Brodku u Prostějova v Doloplazech. Krátce před osmou hodinou byl ohlášen vycházející kouř
z podkroví bez zjevného plamene.
Všechny osoby byly včas evakuovány
a hořící střechu se podařilo hasičům
brzy uhasit. Za vznikem ohně stála
absurdní situace, kdy se obyvatelé rozhodli zatopit v topidle, které
mělo vyústěný komín pod střechou.
„Šestnáctého března krátce před osmou hodinou byl ohlášen vycházející
kouř z podkroví bez zjeveného plamene. Všechny osoby byly včas evakuovány a hořící střechu se podařilo hasičům
brzy uhasit. Co přesně stálo za vznikem
požáru je na dalším vyšetřování,“ prozradil Večerníku Marcel Žák, velitel
dobrovolných hasičů z Brodku u Prostějova.
Na dým valící se z pod plechové střechy byly hasiči upozorněni duchapří-

Nejmladší byly hned tři děti z Čelechovic, které se všechny narodily
FOTOGALERIE
teprve loni, jednalo se o Adélku, Štěa VIDEO klikni na
pána a Vojtu. Posledně jmenovaného
www.vecernikpv.cz
kromě rodičů doprovázel také tříletý
6CVQRQéGVP¾CQRVKOKUVKEM[PCNCF÷P¾UMWRKPMCFQTC\KNCFQèGNGEJQXKE\2TQUV÷LQXCXNCMGO
(QVQ/KNCFC&QUGF÷NQX¾
bráška. „Do kopce jsem to vyšlapal, ale
zpátky mě už vzal tatínek na ramena. vou. „Bez nich by to nešlo a věříme, že koncert spojený s velkou jarní výsta- změny je fakt, že hudebníci z města dle
Příští rok to však už zkusím ujít celé příští rok budou zase,“ vzkázala organi- vou, který se bude konat příští sobotu slov svého dirigenta musí po pandemii
sám,“ přislíbil Tomáš Volek.
zátorka Milada Dosedělová.
2. dubna od 15:00 hodin. Tentokrát ještě cvičit,“ vysvětlila Milada Doseděz pořádajícího TJ Sokol Čelechovice Na každého účastníka v cíli čekaly di- Sokolové z Čelechovic ve spoluprá- na něm ovšem místo prostějovských lová s tím, že přesně o týden později se
na Hané.
plomy a oblíbené perníkové medaile ci s obcí už nyní chystají další akce. muzikantů vystoupí Dechový orchestr v Čelechovicích ještě bude konat DětSlunečné a po obědě i dosti teplé počasí upečené obětavou Marcelou Vybíhalo- Tou nejbližší bude tradiční Aprílový ZUŠ Němčice nad Hanou. „Důvodem ský karneval.
tak vytvořilo docela jinou kulisu, než na
3x foto: Martin Zaoral
jakou byli lidé z předchozích ročníků
zvyklí. „Nejvíc se mi líbilo, když jsme
po cestě viděli žluté motýlky i skřivánka,“ podělila se o své zážitky osmiletá
Lucka Dokulilová, která na Kosíř letos
i s babičkou vyrazila vůbec poprvé.
Mnozí z dalších si pak trošku zašli, aby
po cestě obdivovali rozkvetlé koniklece
v přírodní lokalitě Vápenice u Slatinek.
Nejstarším poutníkem byl Jaroslav
Punčochář z Kelčic, který do Čelechovic přijíždí pravidelně a ukázal se 0GLONCFwÊO×éCUVPÊMGOD[NRčNTQéPÊ8QLVC8QNGM\èGNGEJQXKE 0C-QUÊąUGX[FCNK,CTQUNCX2WPéQEJ¾ą\-GNéKELGPåRCVąÊ 0GLUNCFwÊQFO÷PQWRTQ×éCUVPÊM[D[N[V[VQOGFCKNGPCRGéGPÆ
OG\KRTCXKFGNPÆ×éCUVPÊM[CMEG
/CTEGNQW8[DÊJCNQXQW
i letos, kdy oslaví své 92. narozeniny. MVGTÚX[TC\KNKUGUXÚOVąÊNGVÚODT¾wMQW6QO¾wGO

Nejstaršího a nejmladšího účastníka
dělilo skoro 92 let

Z ČELECHOVIC NA KOSÍŘ
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Nespornou výhodou nově budované
cesty bude fakt, že prakticky po celou
dobu povede přírodou mimo veškeré
silnice. „Díky tomu se nepochybně zvýší
i bezpečnost cyklistů a obyvatelé jednotlivých obcí k sobě budou mít zase o něco
blíž,“ zasnila se první dáma Vranovic-Kelčic.
Cesta je vedena převážně po bývalých polních cestách, které byly v majetku obcí. Její
určitou nevýhodou je fakt, že na ni zatím
nenavazují další cyklostezky. „Jejich případné budování je totiž závislé na jednání
s celou řadou majitelů pozemků,“ posteskla
si Blažková.
Vybudování cyklostezky v dnešní době
rozhodně není lacinou záležitostí. „Většinu
nákladů naštěstí pokryla dotace z Fondu
dopravní infrastruktury, o příspěvek chceme žádat ještě i Olomoucký kraj,“ uzavřela
Irena Blažková.
$WFQX¾PÊE[MNQUVG\M[WåPKEPG\CUVCXÊ
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zjistili jsme

Konice (mls) – Praktický lékař MUDr.
Šmejkal ordinující na Masarykově náměstí
v Konici spustil nový web pro občany. Na
stránkách www.ordinacekonice.cz mají
všichni klienti dostupné nové služby. Patří
mezi ně on-line objednání, žádost o e-recept
a odeslání vzkazu zdravotnickému personálu.

Objednat k lékaøi se
PÕzHWHRQOLQH

Ptení (mls) – Tak bychom se už konečně
měli dočkat! Už v březnu 2020 se měla
konat další premiéra z dílny jedinečného
Ptenského dětského divadla, která musela být kvůli covidové situaci opakovaně
přesouvána. Nyní už je znám snad definitivní termín. Divadlo by se v aule ptenské
školy mělo hrát v neděli 22. května. „Nová
pohádka obsahuje hned devatenáct
písniček, zkoušení nás bavilo, problém byl
snad jen v tom, že drtivou většinu rolí jsem
musel přeobsadit. Z původního obsazení
totiž zůstaly asi jen čtyři děti z pětadvaceti,“
prozradil principál divadla a autor skvělých
a neobyčejně vtipných her Karel Foltin.

PÏÏ se chystá do akce!

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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BEDIHOŠŤ Televize, lednička a spousta
pneumatik. To vše a ještě mnohem víc
objevili účastníci úklidové akce v okolí Bedihoště. Tu uplynulou sobotu 19.
března uspořádali místní dobrovolní hasiči,
kteří pro četné pracanty připravili i občerstvení.
Do akce se zapojilo až nečekané množství lidí, kteří
tak dokázali, že jim stav přírody i jejich okolí rozhodně není lhostejný. Množství odpadků sběrači
objevili v biokoridoru i okolí cyklostezky. Následně
jimi zaplnili hned dva velké kontejnery o objemu 7
a 9 kubíků.
„Přišlo zhruba šedesát lidí, podstatnou část z nich
tvořili žáci naší školy. Všem bych za to chtěl podě2Qå¾TUGFÊM[XéCUPÆOW\¾UCJWRQFCąKNQFQUVCVXéCURQFMQPVTQNW
kovat,“ vyjádřil se starosta obce Jiří Zips, který s pů
(QVQ*CUKéK$TQFGMW2TQUV÷LQXC vodci černých skládek vede dlouholetý boj. O příštomnými občany. Po příjezdu na místo bylo vše kompletně zajištěno. Během tím víkendu by se akce „Ukliďme Česko“ měla
bylo okamžitě jasné, o co přesně šlo. akce nikdo nepřišel k újmě ani se nena- rozjet i na mnoha dalších místech regionu. (mls) 8QMQNÊQDEGUGRQFCąKNQPCLÊVNGFCEQU
„V objektu areálu pily se místní občané dýchal zplodin. A kromě střechy nejsou
rozhodli, že si zatopí v topidle. Vůbec je žádné další škody hlášeny. Ale požár to
netrápilo, že kouř nejde ven. Vyústění byl opravdu zbytečný,“ doplnil Žák.
komína totiž bylo pod úrovní střechy I když bylo vyústění komína pod úrova příčina požáru tak je zcela jednoznač- ní ploché střechy, tak podle zpráv, které
ná,“ přidal brodecký hasič.
Večerník obdržel, měl komín splněnou
Hlavním úkolem tak bylo co nejrychleji revizi, což potvrdil i Žák, který nabádá
požár zastavit, což se podařilo nejprve k opatrnosti u těchto topidel. „Je důlezevnitř objektu a posléze po rozebrání žité tyto situace nepodceňovat a pravičásti plechové střechy a její konstrukce. delně komín čistit a kontrolovat, proto„Část střechy se podařila brzy rozebrat že v poslední době těchto případů stále
a už se pak jen postupně dohašovaly přibývá. Škody jsou pak mnohonásobtrámy konstrukce střechy, které vzplály. ně vyšší než vlastní preventivní kontroCelá akce ale zabrala přes tři hodiny, než la,“ vzkazuje.
(jaf) <¾LGOQCMEKD[NPGéGMCPÚJQLP÷UG\CRQLKNKå¾EKOÊUVPÊwMQN[
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Zatopili si v topidle

Plánovaná trasa začíná nad Dobrochovem, kterým prochází, a následně pokračuje ve směru do Kelčic kolem nedávno
vybudovaných jezírek. Za Kelčicemi mine
přírodní lokalitu Blátka, kde by rovněž
v budoucnu mohly vzniknout tůně. Dále
se za obcí rozdvojuje. Jedna její část vede
do Vřesovic a druhá do Výšovic. „Užít si ji
budou moci i bruslaři,“ upozornila starostka Vranovic-Kelčic Irena Blažková.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Tohle bude paráda!
Dlouho připravovaná a očekávaná cyklostezka, která spojí Dobrochov, Kelčice, Vřesovice a Výšovice, se už buduje.
Celkem sedm kilometrů dlouhá cesta
vedoucí podél Kelčického potoka přijde
s DPH na 24 milionů korun. Hotová by
měla být do konce letošního října.

OM<NTN@EDÜU<à<GJ

POSLEDNÍ ZIMNÍ DEN SE PUTOVALO 0QÑNO<Q=JPN@?HFDGJH@OMĄ?GJPC½
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Jiří Ševčík, předseda představenstva
AGEL Středomoravské nemocniční,
je hrdý na zaměstnance
PROSTĚJOV Předminulý týden
to byly přesně dva roky, kdy Nemocnice AGEL Prostějov přijala
prvního pacienta s onemocněním
covid-19. Od té doby se zdravotníci napříč nemocnicemi v Prostějově, Přerově a Šternberku starali
až do současnosti o více než 4 000
covid+ nemocných. Před pár dny
vzbudilo právě v prostějovské nemocnici, i v jejím okolí, velký rozruch rozsvícené gigantické srdce
na jedné z nemocničních budov,
o čemž Večerník již informoval.
Nejen o něm se v bilančním rozhovoru rozpovídal Jiří Ševčík
(na snímku), předseda představenstva AGEL Středomoravské
nemocniční.

ho, obav a nedostatku informací. Naši
zdravotníci teprve získávali potřebné
informace o onemocnění a nastavovali správný hygienicko-epidemiologický režim péče o tyto pacienty. Naše
diagnostické a terapeutické možnosti
včetně možnosti očkování byly velmi
omezené.“
yy Jaká fáze pandemie byla pro
nemocnice vůbec nejnáročnější?
„Za nejnáročnější období během
pandemie považujeme podzim roku
2020 a 2021. V prvním případě jsme
měli nejvyšší počet nemocných,
i vysokou nemocnost personálu. Pro
pacienty bylo k dispozici méně specifických léků na covid a nedostupnost očkování znamenala i mnohem
vyšší nemocnost našich zdravotníků. Odlišná situace byla na podzim
v rámci exkluzivního
roku 2021, kdy se šířila mutace viru
interview pro Večerník
delta, která svým průběhem a vysose ptal
kou infekčností znamenala obrovskou zátěž pro nemocnice a persoAdam
nál. Více se kladl důraz na testování
KNESL
a očkování obyvatel, což si vyžadozpracoval
valo další alokaci zdraPetr KOZÁK
votnického personálu
často i mimo areál
yy V předchozích dnech se na nemocnic. Pro naše pabudově prostějovské nemocnice cienty jsme měli mnoobjevilo rozsvícené srdce. Můžete
vysvětlit, co mělo evokovat?
„Chtěli jsme tímto gestem vyjádřit
velké poděkování zaměstnancům
všech našich nemocnic v Prostějově,
Přerově a Šternberku, a také všem
ostatním, kteří nám pomohli zvládnout pandemii koronaviru. Srdce
jsme zvolili, protože jej vnímáme
jako symbol, který v nás evokuje
lásku, odvahu, statečnost, bojovnost
a sebeobětování. To jsou všechny
vlastnosti, které se u našich zaměst- hem více specifické léčby. V obou
nanců v průběhu pandemie projevily. podzimních vlnách se nemocnice
Rádi bychom, kdyby se toto srdce sta- blížily naplnění svých kapacit, a to
lo symbolem konce pandemie v po- zejména v oblasti poskytování intendobě, kterou jsme znali za poslední zivní péče. Velkou roli zde hrál kridva roky.“
zový štáb nemocnic Olomouckého
yy Ve středu 9. března to budou kraje a vzájemná koordinace mezi
přesně dva roky, kdy Nemocnice jednotlivými zdravotnickými zaříAGEL Prostějov přijala prvního zeními, zdravotnickou záchrannou
pacienta s koronavirem. Jak vzpo- službou, hygienickými stanicemi,
mínáte na toto období?
hasičským záchranným sborem
„Samotný začátek pandemie v roce a dalšími institucemi, které se podí2020 byl spíše ve znamení neznámé- lely na zvládnutí této situace. Navíc

naše nemocnice nabídly volná lůžka
i pacientům mimo Olomoucký kraj,
vypomohli jsme převážně Zlínskému a Moravskoslezskému kraji.“
yyJak hodnotíte přístup zaměstnanců během pandemie a existuje
vůbec nějaké pracoviště nemocnice, které pandemie nezasáhla?
„S odstupem času hodnotíme zvládnutí celé situace a přístup zaměstnanců za vysoce profesionální. Navíc nás
pandemie naučila mnohem více vzájemně spolupracovat, pochopit se,
brát nemocnici jako jeden celek a jeden tým. Neznám nikoho, koho by se
covid nedotkl v běžném životě, a tak
tomu bylo i v našich nemocnicích.
Ať se jednalo o zdravotníky zapojené
přímo do péče o pacienty s onemocněním covid, nebo o zaměstnance,
kteří museli vypomáhat
na jiných pracovištích.

Za nejnáročnější období během pandemie
považujeme podzim roku 2020 a 2021.
V prvním případě jsme měli nejvyšší počet
nemocných, i vysokou nemocnost personálu
Prakticky každý musel s covidem
měnit organizaci práce, komunikaci
s pacienty, rozsah poskytované péče
a řešit výpadky personálu.“
yy Co konkrétně bylo podle vás
pro personál vůbec nejtěžší?
„Myslím si, že nejtěžší rozhodně bylo
skloubit pracovní život s rodinným.
Došlo k uzavření škol, jídelen z mnoha
kolegů najednou nebyli „jen“ mámy
a tátové, ale také učitelé, kuchaři nebo
pečovatelé. Do všech těchto povinností museli odolávat přetrvávajícímu

stresu spojenému s pandemií. Navíc, mnozí zdravotníci se ve větší míře setkali s problematikou péče o umírajícího člověka, než
byli zvyklí ze svých domovských pracovišť. Toto vysoké pracovní nasazení
vedlo k navýšení objemu přesčasové
práce a zvýšené únavě zdravotnických
týmů. Někteří naši kolegové dokonce
osobně měli život ohrožující průběh
onemocnění covid-19.“
yyPřineslo náročné období i pozitivní stránky?
„Ano, v souvislosti s pandemií jsme
se setkávali i se snahou nemocnicím

mezioborová spolupráce a v mnoha
aspektech došlo k odbornému růstu
zaměstnanců.“
yy Lze předpokládat, že budou
tyto pandemie v následujících letech pravidelné a pacienti budou
končit v nemocnicích?
„Dosavadní zkušenosti naznačují, že by
se koronavirové onemocnění mohlo
objevovat v sezonních vlnách i nadále.
Otázkou zůstává, do jaké míry. Bude
hodně záležet na tom, jak se další mutace koronaviru promítne do nakažlivosti
a vážnosti klinického průběhu.“
yy Vrátíme se na samý začátek
rozhovoru, kde jste vysvětlil, proč
se rozsvítilo v prostějovské nemocnici z velké dálky viditelné srdce.
Kdo stál za tímto nápadem?
„Nápad a celá realizace vznikla spojením zaměstnanců naší nemocnice
a skupiny AGEL.“
yy Jak probíhaly přípravy na
efektní poděkování? Určitě
byla zapotřebí velká spolupráce.
„Od samotného nápadu po
realizaci uběhlo pár týdnů.
Do rozsvícení byli zapojeni
zaměstnanci z marketingu,
správy nemocnice, sekretariátu, řidiči sanitek, pak
také předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu, ze kterého se
fotilo, a samozřejmě nemohl chybět fotograf, kterým byl Radek Kukla.“
yyCo byste na závěr
(QVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX
vzkázal všem zaměstnancům AGEL Střepomoci, čehož si nesmírně vážíme. domoravské nemocniční?
Přicházeli k nám do nemocnic různí „Jsou situace, které prověří charakter
dárci, pomáhali dobrovolníci, vojáci, jednotlivců a kvalitu týmů. Mohu
ale i zaměstnanci z jiných nemocnic, říct, že jsem hrdý na naše nemocnice
kteří se podíleli na očkování, testo- a velmi si vážím práce každého zavání a péči o pacienty. Byla posílena městnance.“

3$1'(0,(.2521$9,589$*(/67ą('2025$96.§1(02&1,é1«9é«6/(&+
Počet celkem hospitalizovaných s covid-19:
Průměrná doba hospitalizace jednoho pacienta:
Počet naočkovaných osob v SMN:
Počet PCR testů:

přes 4000
13 dnů
přes 98 000
více než 142 000

vizitka
MUDR. JIŘÍ ŠEVČÍK
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

narodil se 14. září 1973 ve Zlíně
v letech 1991 až 1997 vystudoval
Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně, obor všeobecné lékařství
✓ v roce 2000 získal specializaci I. stupně
v oboru anesteziologie a resuscitace,
o čtyři roky později pak také specializaci
II. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
v letech 1997 až 2005 pracoval jako lékař v Nemocnici Přerov
na oddělení ARO, zároveň od roku 2002 zde působil jako zástupce primáře
v letech 2005 až 2006 působil jako odborný anesteziolog
na Wexham Park Hospital, Slough, United Kingdom
od roku 2008 do roku 2011 byl náměstkem LPP Nemocnice Přerov
od ledna 2012 je lékařským ředitelem akciové společnosti
Středomoravské nemocniční
v letech 2014 až 2020 byl místopředsedou představenstva
akciové společnosti Středomoravská nemocniční

✓ od ledna 2021 se stal předsedou představenstva
AGEL Středomomoravská nemocniční a.s.
Foto: Radek Kukla

zajímavost: v roce 2006 obdržel v Curychu Evropský diplom
v anesteziologii a intenzivní péči, ještě ten rok získal
v Hradci Králové Evropský diplom v intenzivní péči

<24#81&#,568ª
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PROSTĚJOV Z válkou zmítané Ukrajiny už uprchlo přes tři
miliony lidí, většinou žen a malých dětí. Zatímco podstatná
část zůstává v Polsku nebo míří
dál na západ Evropy, část z nich
hledá štěstí a svůj nový dočasný
domov v České republice. A jak
se Večerník dozvěděl na konci
minulého týdne, přes 300 z nich
se rozhodlo usadit v Prostějově.
Jsou už tady a vedení magistrátu
dělá všechno pro to, aby se o ně
postaralo.

Michal KADLEC
Na pomoc ukrajinským uprchlíkům
se Prostějov připravoval bezprostředně po napadení Ukrajiny ruskými okupanty. „Měli jsme vyčleněno
pět krizových bytů na svobodárně,
které jsou v tuto chvíli již obsazené.
V našich bytech v Kostelecké ulici je
v tuto chvíli celkem šestnáct Ukrajinců,“ uvedl pro Večerník minulý
pátek Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města Prostějova. Právě jeho jsme se zeptali, zda
magistrát už zná přesné aktuální počty ukrajinských uprchlíků, kteří se
rozhodli válečnou vřavu ve své zemi
přečkat v Prostějově. „Minulý týden
bylo v Prostějově okolo 330 uprchlíků z Ukrajiny. Většina z tohoto počtu

21. března 2022
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POMÁHÁ
'DOxËSRPRFRG3URVWøMRYDQĎ
PËĆËQD8NUDMLQX

„Připravujeme tělocvičnu na Vápenici i halu Sportcentra,“
prozradil první náměstek primátora Jiří Pospíšil

'DURYDQÙPDWHUL½O

přijela za svými příbuznými, kteří
zde už pracují. Uprchlíci byli ubytováni na firemních ubytovnách, což je
velká pomoc. Takže místa po městě
většina nepožaduje,“ vyzdvihl výbornou spolupráci magistrátu s firmami
v Prostějově Pospíšil.
Magistrát je však podle jeho slov
připraven v případě většího počtu
uprchlíků zřídit narychlo
další ubytovací prostory. „Máme
samozřejmě scénář, který koresponduje s plány celostátního a krajského
krizového štábu. Pokud by byl příliv
uprchlíků větší, pak jsme schopni
vyčlenit na dočasnou dobu například tělocvičnu na Vápenici nebo
halu Sportcentra, kde bychom zajistili přiměřené zázemí. K tomu máme
objednáno v tuto chvíli celkem padesát lehátek,“ sdělil první náměstek
prostějovského primátora.
Stovky ukrajinských dělníků už žily
v Prostějově dávno před válečným
konfliktem. Ti se teď také snaží
svým lidem pomoci. „Věřím, že si
v těchto těžkých chvílích všichni
vzájemně pomáhají,“ uzavřel toto
0CO÷UVUMÆWD[VQXP÷X-QUVGNGEMÆWNKEKD[FNÊWåwGUVP¾EV7MTCLKPEč\ąCFWRTEJNÊMč téma první náměstek prostějovské
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW ho primátora.

URYQRXGR0XNDÄHYD
PROSTĚJOV Dalším týdnem pokračovala humanitární sbírka pro
Ukrajinu, jejímž garantem je statutární město Prostějov. Naši občané
během několika dnů opět shromáždili velké množství materiálu, který
přinášeli do informačního centra
vedle historické budovy prostějovské radnice.
„Tato pomoc bude poskytnuta městu
Mukačevu. V tomto případě je pro-

středníkem slovenský Prešov, s nímž
nás spojují dávné partnerské vazby,“
uvedl ke sbírce, kterou právě v úterý 15.
března pracovníci magistrátu naložili na
kamion, primátor Prostějova František
Jura. Jak dodal, do Mukačeva z Prostějova poputují trvanlivé potraviny, kojenecké potřeby, zdravotnický materiál,
dále drogerie, hygienický materiál a také
přikrývky, polštáře, deky, spacáky a ložní
prádlo.
(mik)

2TCEQXPÊEKOCIKUVT¾VWPCNQåKNKX×VGTÚMCOKQPX÷EOKQF2TQUV÷LQXCPčMVGTÆ\COÊąKN[FQ
WMTCLKPUMÆJQ/WMCéGXC
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

9HÅVWDUp´KDVLćVNp]EURMQLFLY.RQLFLE\GOtXNUDMLQVNpPDPLQN\LVGđWPL
KONICE Tady je pomoc opravdu namístě! V hasičské zbrojnici
v centru Konice našly azyl čtyři maminky a šest dětí, které uprchly před válkou z těžce zkoušené Ukrajiny. Podobně je tomu také
v Kostelci na Hané, kde už od první březnové neděle žijí dvě sestry s celkem šesti dětmi. Ty si už dokonce dokázaly ve městě najít
zaměstnání. Do smysluplné pomoci lidem, kteří se nikoliv vlastní
vinou dostali do situace, v níž by nechtěl být nikdo z nás, se zapojují nejen obce a hasiči, ale také běžní občané. Díky nim například
našla jedna rozvětvená rodina dočasný azyl v Suchdole.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zatímco někteří z nás se utápí v bohapustém tlachání, jiní neváhají
a reálně dokazují, že mají nejen srdce, ale i ruce na pravém místě. To je
nepochybně i případ dobrovolných
hasičů z Konice, kteří v prostorách
své zbrojnice nabídli ubytování
čtyřem maminkám a celkem šesti

dětem z válkou zasažené Ukrajiny.
Všichni se do Konice dostali přes
krajské krizové centrum.
„Jsou to čtyři kamarádky, které chtějí
zůstat spolu. K dispozici mají čtyři
místnosti, dva záchody a sprchový
kout. Všechny jsou velmi přátelské,
skromné a vděčné,“ prozradil konický starosta Michal Obrusník, jenž
poděkoval všem, kteří se do přípravy
dočasného domova zapojili a pomohli prostory zaplnit nábytkem
a dalším nezbytným vybavením.
„Některé z konických žen strávily
úklidem hodiny práce,“ vyzdvihl

V Kostelci zase našly azyl v obecních bytech, obě už mají také práci
starosta s tím, že po vypuknutí války zatím do Konice a okolí dorazilo
z Ukrajiny už celkem 38 lidí. „Věřím,
že všichni se brzy začlení do naší
společnosti, najdou zde práci a děti
tu budou moci chodit do školy,“ dodal Obrusník.

6HVWU\PÈO\SU½FL
KQHG
Ve dvou malých obecních bytech
na sídlišti Sport už první březnovou
neděli ubytovali dvě ukrajinské maminky. I zde se o zabydlení prostor
postarali dobří lidé z Kostelce na
Hané. „Jedná se o sestry. První z nich
obývá garsonku se svými dvěma
dospívajícími dětmi, druhá je pak
v bytě 1+1 se čtyřmi dětmi. Dostaly
se k nám na základě osobního kontaktu s prostějovskou Charitou. Obě
si již dokonce u nás našly zaměstná-

2QXÚUVCXD÷PQXÆJCUKéUMÆ\DTQLPKEGPCQMTCLKO÷UVCUNQWåÊVCUVCT¾XGUVąGFWO÷UVC
RQVąGD¾O\FGLwÊEJFQDTQXQNPÚEJJCUKéč
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ní, jedna pracuje u Makovce, druhá
v domově pro seniory,“ prozradil
Večerníku starosta Kostelce na Hané
František Horák, jenž rovněž poděkoval všem, kteří se jakkoliv zapojili
do pomoci lidem na Ukrajině. „Solidarita je v této době nezbytná,“ zdůraznil Horák.

2QOLQHYÙXND
]RVWÔHORYDQÅKR
/YRYD
Právě díky notné dávce solidarity našla
jedna rodina ubytování také v Suchdole. „Babičku, která zde normálně žije
v rodinném domě, jsme si vzali k sobě

domů do Prostějova a dům prozatím
nabídli lidem z Ukrajiny. Přišel k nám
starý pán, jeho dcera a její dvě děti.
S touto rodinou ze Lvova jsme byli
v kontaktu už v minulosti. Pán měl
na Ukrajině svoji vlastní prosperující firmu, jeho dcera zase pracuje pro
nadnárodní společnost, zatím je tedy
na home office. Děti stále mají on-line
výuku, zajišťovanou učiteli ze Lvova.
Otázkou ovšem je, jak dlouho se ji podaří udržet. Město se totiž nedlouho
po jejich odchodu ocitlo pod těžkou
dělostřeleckou palbou,“ popsala nám
Jana Valentová s tím, že kromě ubytování jsou tito lidé z Ukrajiny na pomoci jiných téměř nezávislí. „Problém je
snad jen jazyková bariéra, česky prostě
neumí. Každopádně se chtějí co nejdříve vrátit domů, jenže teď se v jejich
městě normálně a bez neustálých obav
o holý život prostě přebývat nedá,“ podotkla Valentová.

9H9ÔHVRYLFÉFKXzXÄÉXNUDMLQVNÅSÔ½WHOH Jiří Pospíšil zajistil autobus a ...
VŘESOVICE Tohle je nyní hodně
potřeba! Kurz českého jazyka pro
příchozí z Ukrajiny rozjeli naplno
ve čtvrtek 17. března i v malé škole
ve Vřesovicích. Jaké tu mají s novými žáky zkušenosti?
„Všichni jsou absolutně disciplinovaní, vstřícní, srdeční,“ popsala ředitelka
školy Dagmar Halašová, jež zároveň

vyzvala všechny k podpoře lidí prchajících před následky naprosto nezaviněné války. „Zkuste si představit
ten neskutečný strach, když sedíte ve
studeném sklepě, dítě máte v náručí
a nevíte, co vás čeká další den, a tak se
prostě zvednete a jedete do cizí země,
kde nikoho neznáte, neumíte řeč, ale
chcete zachránit své dítě. Přitom jste

na Ukrajině nechali své muže, rodiče,
lásky. Věřte, že kdyby tito lidé mohli,
nečekali by ani minutu a vrátili se zpět
do své milované vlasti,“ vyzvala všechny Halašová.
Jak Večerník zjistil, ukrajinské děti
chodí i do dalších základních škol, například do ZŠ Jana Železného v Prostějově.
(mls)
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JELO SE PRO UPRCHLÍKY!

PROSTĚJOV První náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil obstaral autobus do Polska, konkrétně do
města Korčava, kde je centrum pro
uprchlíky z Ukrajiny. Prostor, který
normálně slouží jako tržnice, není
v těchto dnech rozhodně místem pro
citlivější a slabší povahy.
„Všude jsou davy a davy lidí chystajících se pokračovat dál po celé Evropě.
Na lehátkách nebo na zemi na dekách
leží asi tři až čtyři tisíce lidí. Po dohodě
s tamním koordinátorem jsme vyhlásili
odjezd do Česka se zastávkami Ostrava,
Brno a Praha. Do půl hodiny jsme měli
autobus naplněný, celkem jelo jedenapadesát lidí. V rychlosti jsem ještě rozdal
asi třicet plyšáků narychlo posbíraných
doma a nějaké deky. Na cestu jsem měl
pro uprchlíky připravenou vodu a něja(QVQ(CEGDQQM ké drobné občerstvení. Cesta proběhla

bez potíží a všichni z autobusu se dostali
ke svým rodinám a do uprchlických
center v Brně a v Praze. Za třiadvacet
hodin jsme ujeli šestnáct set kilometrů,“
popsal cestu dobrovolník Bořek Nagy,
který akci ve spolupráci se statutárním
městem Prostějov organizoval. „Chci
tímto poděkovat statutárnímu městu

Prostějov, Jiřímu Pospíšilovi a firmě
FTL Prostějov za pomoc, bez které by
se tato cesta neuskutečnila. Obrovský
dík patří také oběma řidičům Kamilu
Hýblovi a Ladislavu Kratochvílovi za
jejich lidský a profesionální přístup. Nekončíme, pokračujeme,“ dodal Bořek
Nagy.
(mik)
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Konstelace hvězd Prostějova
Je čas udělat něco se svojí kariérou. Mnozí Prostějované se v těchto dnech zaměří na pracovní povinnosti s cílem vydobýt si u nadřízených daleko lepší pozici než doposud. Z toho
vyplynou určité výhody a možná i nabídka na vyšší pracovní pozici.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Po dlouhé době dostanete chuť
strávit příjemné chvíle ve dvou.
Dosud jste působili samotářsky
a společnost jste příliš nevyhledávali.
Zkuste vyhlédnutou osobu pozvat na
kávu nebo na představení v divadle.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Nevíte sice, kam dřív skočit, přesto si
ale rádi uděláte čas na romantickou
chvilku s partnerem. Pracovní povinnosti lásce stále nepřejí, to se ale
od tohoto týdne změní. Ve dvou budete trávit mnohem více času.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Můžete narazit na hodně zajímavé
lidi, které potkáte při společenských
akcích. Seznámení s nimi vám
nebude dělat žádné problémy. Otázkou ale bude, jak jejich vliv dokážete
využít ve svůj prospěch.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Pustíte se do úklidu nejen své
kanceláře, ale do pořádku budete
nutit v domácnosti i všechny členy
své rodiny. Budete pořádkem tak
trochu posedlí až otravní. Nicméně
všichni okolo vám půjdou na ruku.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Snadno se rozčílíte a nebude jednoduché vás uklidnit. Ve vlně emocí
také ublížíte partnerovi, který vaši
náladu ponese hodně těžce. Vše se
rozjasní až koncem týdne, kdy se
konečně trochu uklidníte.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Máte v hlavě spoustu nápadů
a některé z nich jsou opravdu geniální. Nemáte však dostatek zkušeností
a také peněz na jejich realizaci. Nedá
se nic dělat, vše musíte uskutečnit za
pomoci druhých.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Nebudete mít moc volných chvilek, při kterých byste si mohli
odpočinout. Po práci půjdete znovu do „práce“, neboť vaše domácnost nyní potřebuje vaši enormní
péči. Budete hodně utahaní.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Blízký člověk se vám svěří s tajemstvím, které bude šokovat. Z údivu
nevyjdete ani ve chvíli, kdy se vám
dotyčný bude snažit namluvit,
že pomoci mu můžete pouze vy.
Buďte opatrní a šetřete s důvěrou.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Moc peněz našetřeno nemáte, takže
se budete snažit šetřit na všech frontách. Možná si nebude moci dopřát
to co dřív, ale myslete na okřídlené:
„co je doma, to se počítá“. Proto se
zaměřte na zhodnocení majetku.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Spoustu času vám dá zabrat
vyřizování starých restů. Zejména
na úřadech tento týden strávíte více
času, než by vám bylo milé. Pokud
si ale nedáte všechno do pořádku,
čekaly by vás krušné časy.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Budete postaveni před mnohá
důležitá rozhodnutí. S mnohými si
nebudete vědět rady, takže logicky
požádáte přátele o pomoc nebo
spíše radu. Pokud víte, na koho se
obrátit, máte částečně vyhráno.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Nenakupujte
zbytečné
věci,
z obchodů si noste jen to, co
bezprostředně potřebujete k životu.
Teď není ta pravá doba na investování
do nábytku nebo oblečení. Nějaký čas
si musíte utáhnout opasky.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 05$æ(1É=(/(1,1$
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Zmrazená je ta zelenina, jejíž teplota byla snížena a udržována
pod bodem mrazu za účelem skladování a přepravy, dokud není
připravena ke konzumaci. Může být komerčně balená nebo zamrazená doma. V supermarketech se prodává široký sortiment mražené
zeleniny a proto je tuze dobré vědět, že růžičkovou kapustu, baby
mrkev i kapustu nabízí nejlevněji shodně Kaufland a Tesco, v případě
hrášku se k nim přidává i Lidl. V samotném Kauflandu pak zakoupíte cenově nejvýhodnější brokolici, pro listový špenát se vyplatí
Přejeme dobrou chuť!
navštívit Penny market.
Průzkum byl proveden ve středu 16. března 2022.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
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: 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: 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: 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 novostavbny č.
172, 164, 158, 168, 166, 149, 165,
178.
Obec: Mořice
Dne: 8. 4. 2022 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Mořice (mimo čerpací stanice
u dálnice).

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.
Obec: Mořice
Dne: 8. 4. 2022 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: areál čerpací stanice Mořice u dálnice.
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: Laškov
Dne: 11. 4. 2022 od 7:30 do
9:30 hodin. Vypnutá oblast: TS
Za kostelem: Oboustranně ulice od č. p. 150 a 5 po č. 14 a 1
a dále oboustranně od č. 14 a 23
po č. 119. TS Spodní konec: jednostranně ulice od č. 24 po č. 32
a dále oboustranně od č. 33 a 43
po konec obce s č. 38 včetně lok.
Dolní Mlýn č. 39. Dále č. p. 44 50, 80 a 83.
Obec: Laškov
Dne: 11. 4. 2022 od 9:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast: TS
U ACHP: Obousměrně od č. 120
a 121 po konec obce směr Krakovec. TS v ZD: jednostranně ulice
od č. 51 po č. 132, dále č. p. 148,
133, 60.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 12. 4. 2022 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: Kralice na
Hané - U Mlýna č. p. K/48/1.
Obec: Prostějov
Dne: 12. 4. 2022 od 15:00 do
19:00 hodin. Vypnutá oblast:
Odběratelská trafostanice Nemocnice (č. 300629) - Centrum
sociálních služeb Prostějov, p. o.,
Zdravotní doprava, s. r. o., Lidická 86.

Obec: Mostkovice, Ohrozim
Dne: 11. 4. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Mostkovice - lokalita chat kolem Letního kina, od
hráze po parkoviště a po č. chat
1145, 1135 u yacht klubu, včetně
kina, č. 1156, občerstvení č. 834.
Část chatové lokality Mostkovice, Ohrozim - chaty Plumlovská
přehrada ohraničená č. chat 30
( u „“staré““ cesty sm. Plumlov),
80, 1024, 107, 1027, 982, 983,
1043, lokalita chat nad „“Čubernicí ohraničená č. 23, 36, 104, 50,
93, 94, 8, 986, 84, 1027 včetně
vodojemu, dále chaty u hl. silnice
s č. 981, 1109, 1013, yacht klub č.
827, Hotel Plumlov č. 980, pláž
u Lázničků vč. občerstvení s č.
545, 645.
Obec: Ladín
Dne: 13. 4. 2022 od 7:00 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
oboustranně od č. 41 a 37 po konec obce směr Ponikev.
Obec: Obědkovice
Dne: 13. 4. 2022 od 9:00 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Obědkovice.
Obec: Ponikev
Dne: 13. 4. 2022 od 9:00 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: areál Pila
Ludmírov (Ponikev na kopci).
Obec: Ponikev
Dne: 13. 4. 2022 od 9:00 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: areál Pila
Ludmírov (Ponikev na kopci).
Obec: Ponikev
Dne: 13. 4. 2022 od 11:00 do
13:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Ponikev (mimo ZD).
Obec: Milkov
Dne: 13. 4. 2022 od 13:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Milkov.
Obec: Domamyslice
Dne: 14. 4. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část ulice
Domamyslická - oboustranně od
č. 100 a č. 61 po č. 124 a 73 sm.
Seloutky, část ul. Za Humny od č.
1 po č. 5, ul. Na Splávku č. 1.
Obec: Prostějov
Dne: 14. 4. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ul. Brandlova č. 1-17.
EG.D, a.s.

*ÞktÍ΄ÞÍÕIt$k-k΄_*΄
0 Kč
k΄*$a¯k+͜ nyní za15001.30
Kč

22031820405

21102921407

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

21040610387

21120311596

Oznámení
o přerušení
dodávky elektrické energie

21031920334

5ĥæLÿNRYiNDSXVWD

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

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

21. března 2022
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
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Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka na Tebe zůstane nám.
Vzpomínka krásná, maminko milá,
Ty, která jsi pro nás jen žila.

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

Dne 25. března 2022
si připomeneme 4. výročí úmrtí
paní Marie MATOUŠKOVÉ
z Nezamyslic dříve Dřevnovic.
Stále vzpomíná a nezapomene
celá rodina.

Dne 22. března 2022
vzpomeneme 40. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel RYP
z Konice.

Koupíme starší nemovitost na chalupu.
Tel.: 737 827 329
Sháním pronájem 1+1 nebo 2+1.
Tel.: 604 635 465
Dobrý den, hledám k pronájmu cihlový byt či rodinný dům se zahrádkou.
Prostějov a blízké okolí 2+1, 1. patro
za 15 000 Kč, kde v ceně je zahrnuté
i inkaso. Mám tělesný handicap,
potřebuji proto vanu a také sklep.
Tel.: 734 273 355; luci737@seznam.cz.
Nabízím pohostinství po celkové
rekonstrukci k pronájmu - 8 km od Prostějova. Tel.: 721 818 365
Pronajmu v Prostějově byt 1+1.
Tel.: 704 416 641

Dnes, tj. 21. března 2022,
vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vojtěch BLAHA
z Čechovic.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Jitka,
dcery Jitka a Michaela,
vnučky Karolínka s Eliškou
a také Kubík.

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

Dnes, tj. 21. března 2022,
vzpomeneme 40. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef KALABIS
z Vícova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery Hana, Ivana
a Libuše s rodinami.

Nikdy nezapomeneme…
a dne 23. března 2022
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Ludvíka ŠEVČÍKA
z Alojzova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jarmila s rodinou.

Pronajmu byt 2+1, ul. Šlikova, Pv
(65m2). Nájem 8.000 Kč +ink.
Tel.: 604 820 358
Hledám chatu/chalupu i mimo okres.
Tel.: 732 116 877
Pronajmu nové prostory 200 m2
s výlohou 7x3m, hlavní ulice, zateplené, vlastní spotřebiče - nízké náklady.
I. patro, vhodné na menší
návštěvnost. Info u2pv@seznam.cz.
Cena 12.000 Kč/měsíc. Bez realitky.
Hledám pronájem gáraže
Prostějov-Krasice. Tel.: 736 403 595

Dne 23. února 2022
jsme vzpomenuli 7. výročí úmrtí
paní Jarmily ŠEVČÍKOVÉ
z Alojzova

Dne 26. března 2022
tomu bude 1 rok,
kdy nás navždy opustila
paní Marie ŠVALBOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Dne 12. března 2022
jsme si připomenuli
1. smutné výročí od úmrtí
pana Petra VYKOPALA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Vykopalova.

Ráda bych Ti
k narozeninám přála,
kytičku květů Ti dala,
za lásku děkuji každičký den,
chybíš mi, maminko,
zůstala na Tebe vzpomínka jen.

Dne 24. března 2022
by se dožila krásných 85. let
naše milovaná maminka, babička,
prababička, sestra, tchýně a teta
paní Ludmila NOVOTNÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
21081211002

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

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

Dne 19. března 2022
by se dožil 80 let
pan Josef MAREK
z Protivanova.
Vzpomíná manželka
s dcerami Janou, Evou
a Ivanou s rodinami
a pravnoučkem Sebíkem.

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

Stříhaní psů PV, tel.: 606 166 853

FINANCE

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ INZERCE je
v PÁTEK 25. března, v 10.00 hodin
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,

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I K VÁM DOMŮ.

Dne 27. března 2022
si připomeneme 20. výročí od úmrtí
pana Miroslava JAKEŠE.
S láskou vzpomínají
manželka Dagmar,
dcera Veronika s rodinou
a dcera Renata s rodinou.

Dne 23. března 2022
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Josef KOLEČEK
z Čechovic.
S láskou vzpomínají
manželka Naďa, syn Otakar,
dcera Eva, vnoučata Marta,
Jitka, Martin a pravnoučátka
Tadeášek a Anička.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358

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.

Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

Kdo s Tebou žil,
ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Kdo s Tebou žil,
ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dne 28. března 2022
vzpomeneme nedožité
78. narozeniny
paní Jany KLIMEŠOVÉ
z Vrahovic.
S láskou v srdci
vzpomíná manžel.

Dne 19. března 2022
uplynulo 17 let, kdy nás
navždy opustil můj syn
pan Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná táta.

A dne 30. března 2022
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Filoména RYPOVÁ
z Konice.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

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.

Dne 24. března 2022
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Petr SMÉKAL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče
a sestra s rodinou.

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

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bohumil Grydil 1945
Eliška Lepaříková 1941
Jiří Vencovský 1930
Jaroslav Limberk 1943
Robert Jemelka 1978
Ludmila Maráková 1951
Lubomír Spurný 1933
Eva Kleinová 1937
Anna Nečasová 1958
Bohumil Nečas 1961
Luděk Svoboda 1960

Určice
Kelčice
Prostějov
Prostějov
Vrahovice
Hrdibořice
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Určice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 21. března 2022
Jaroslav Blahák 1941 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Dubanský 1933 Dubany 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Vavrouchová 1933 Hrdibořice 14.00 kostel Povýšení svatého Kříže Prostějov
Úterý 22. března 2022
Stanislav Konečný 1963 Určice 12.00 hrob Určice
Středa 23. března 2022
Vladimíra Látalová 1949 Smržice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
MUDr. Jana Valentová 1947

Prostějov Rudolf Kocourek 1952

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Alena Hejčová 1960
Milada Čermáková 1935
Ing. Jaroslav Novák 1935

PODĚKOVÁNÍ

Prostějov
Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 21. března 2022
Oněgin Jauernik 1930 Prostějov 11.30 hodin Smuteční síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
Děkuji pohřební službě
Václavková a spol., s. r. o.
za velmi milé
a profesionální jednání.
Pivníčková Marcela, Prostějov.

Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Dne 20. března 2022
by oslavil 74. narozeniny
pan Vlastimil DOSTÁL
ze Služína.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Erika Růžičková 1937
Prostějov
Jindřiška Neherová 1950
Určice
Eduard Vysoudil 1946
Milkov
Stanislava Vysloužilová 1951
Kostelec na Hané

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 23. března 2022
Zdeňka Přichystalová 1935 Prostějov 13.15 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.
22031820406

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Administrativní pracovník/-ce
CNC obráběč/-ka
Kuchař/-ka
Operátor/-ka výroby netkaných textilií
Mzdový/-á účetní
Pokojský/-á - úklid pokojů
Projektový plánovač/-ka
Šička
Obsluha elektrostatického separátoru

Plat (v Kè)

28 000-35 000
26 000-31 000
25 000-35 000
22 000
18 300-26 830
20 000-23 000
45 000
18 000-19 000
19 500

Provoz

jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnusový
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace

Firma

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

Kominictví Marek Švécar, Pv
Efeti, Mostkovice
Coffein bistro, Mostkovice
Toray Textiles Central Europe, Pv
Město Kostelec na Hané
Michal Jelínek-penzion, Pv
Mürdter Dvořák, lisovna, Olšany u Pv
Bernhardt Fashion CZ, Vrahovice
Global recycling, Klenovice n.H.

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.

22031810402
22031810396

22031810404

22031510382

22031510381

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

5176öä'
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Šafaříkova ulice
Boženka GRULICHOVÁ, Kostelec na Hané
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.

I dvanácté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 24. 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
Michal Obrusník
Matěj KROUTIL, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnaslužbyfirmy.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...PRACOVNÍCI
Marta KRATOCHVÍLOVÁ, Rozstání
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 2, 3, 7
Ludmila ESTERKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
SU
DO
KU

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

21122860007

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Nabízíme širokou škálu bezobalového sortimentu.
Dušan KERN, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUWSČYHFNpGYRMLFH

SUDOKU

OSMISMĚRKA

AGÁT, AKER, ANEL, ATURIA, ČAPÍ, DALI, DARE, EVKA, FRNK,
GAUČO, HLADKÝ, KLARIT, KOBR, KORÁLKY, KRAJ, NÓRA,
ODPYKAT, ONEN, OPOR, PUCE, RAAB, RANÁ, ROUB, STÉKATI,
STRIE, TARTAR, TKÁNĚ, YALE
8KUDGLW
GOXK

2UHEVNê
KXVLWD

%DURNQt
WYĤUFH

5RK

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

2NUHVQt
YRMHQVNi =QDþND 9êþHSQt $QJOLFNê
ÒWYDU
]SUiYD PDQJDQX NRKRXWHN ãOHFKWLF QD0DUVX
]NUDWND

3ODWLGOR
=DQ]L
EDUX

6HNQXWt

/RW\ãVNp
SODWLGOR

,QLFLiO\
PDOtĜH
%RUQD

'ĤYČUQČ
RVOR
YRYDW

2Wi]ND
]DVWDU

1DNODGDW
RGERUQp 0XåVNi %HVN\G
OLWHUDWXU\ MPpQD VNiKRUD
]NUDWND

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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18120761378

22022420297

NEJVĚTŠÍ ... V PROSTĚJOVĚ

%R.

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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tradičně kvalitní výuky angličtiny na
GJW „umí“ i špičkovou španělštinu.
Součástí soutěže je překladatelská konference a překladatelské workshopy, které
se konají při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící se setkají s profesionálními překladateli a tlumočníky.
Davidův úspěch tak může být dobrým
startem k profesní dráze překladatele.
Životy nás všech se po dvouleté pauze proticovidových opatření snad už
začínají vracet do normálu a život studentský není výjimkou. Dokladem
toho budiž aktivity odehrávající se na
Gymnáziu Jiřího Wolkera, které je dlouhodobě velmi úspěšnou školou v oblasti
studentských soutěží, ať už jde o tradiční
olympiády, nebo třeba o středoškolskou
odbornou činnost (SOČ). Na „Wolkru“
se toho ale děje v oblasti soutěží víc.
Dnes vám proto nabízíme seznámení se
s jednou literárně-fotografickou soutěží
a k tomu několik čerstvých úspěchů studentů tradičního prostějovského gymnázia.

22031810405

Literární a fotografická
VRXWÈz*-:

Gymnázium Jiřího Wolkera vyhlásilo
čtvrtý ročník literární soutěže pro žáky
základních a středních škol okresu
Prostějov. Letošní ročník je pořádán
u příležitosti smutného 80. výročí
započetí transportů prostějovských
Židů. Z 1259 mužů, žen a dětí se do
Prostějova vrátilo pouhých 109 a ani
po návratu do města to neměli lehké,
zůstala zde žít jen desetina z nich. Za
téma tedy letos organizátoři zvolili
NÁVRATY aneb KDYŽ SE NENÍ
KAM VRÁTIT.
Soutěž je finančně dotována o. p. s.
Gaudeamus a literárně nadaní žáci
a studenti si tak kromě možnosti zveřejnit své texty mohou přijít na i zajímavou finanční odměnu. Podrobnosti
o soutěži hledejte na webových stránkách školy www.gjwprostejov.cz.

+DORYÅPLVWURYVWYÉ¤5
PODGvÉFKz½N\Î

6RXWÈz 3RGQLNHM
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V Českých Budějovicích se 25. února
2022 událo již třetí utkání o postup do
republikového finále Soutěž & Podnikej. Podnikaví studenti představili burzu
učebnic, trička pro podporu bruslení,
oblečení, které roste, a aplikaci, jež vás vytáhne zpoza lavic.
Jedním z oceněných byl i student GJW
Viktor Raškovský (na horním snímku).
Se svým projektem WE ARE THE
BLADING obsadil 3. místo. Jeho projekt je založen na jednoduché myšlence: Kupte si tričko a přispějte tak na
rozvoj sportovních hřišť a podporu
in-line školiček. Viktor také vloni uspořádal „BladeDay 2021“, což byla jednodenní akce, která Prostějovu předvedla
závody v agresivním bruslení.

Tenistům z „Wolkera“ se poslední dobou
daří. A to nejen Jiřímu Lehečkovi a Jakubu
Menšíkovi, o jejichž úspěších v posledních
měsících informují světová média. Halové
mistrovství ČR mladších žákyň v tenisu totiž
proběhlo s úspěšnou účastí primánek z GJW.
Žákyně primy A Glorie Levinsky se
22. února 2022 stala halovou mistryní
ČR, když ve finále porazila domácí
sparťanku Kateřinu Filipovou 6:1, 6:4.
Druhé místo na stejném turnaji ve čtyřhře
vybojovala její spolužačka Aneta Jahnová
spolu s Barborou Fialovou z Příbrami.
Jak se zdá, soutěživost studenty ani jejich
učitele z GJW neopouští.
(pr)
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David Popelka z Gymnázia Jiřího Wolkera uspěl 8. března 2022 v překladatelské soutěži ve španělštině, kterou
pořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity. V silné celorepublikové konkurenci 40 překladů obsadil
skvělé 2. místo. Prokázal tak, že vedle

&CXKF2QRGNMCRąGDTCNQEGP÷PÊ\COÊUVQ
XEGNQTGRWDNKMQXÆRąGMNCFCVGNUMÆUQWV÷åK
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PROSTĚJOV Jak již Večerník informoval, Svět vzdělání otevírá ve spolupráci se Základní školou Dr. Horáka
v Prostějově od září 2022 třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky
a programování na druhém stupni,
tedy od šesté třídy. Večerník tedy položil Tomáši Blumensteinovi, řediteli
spolku Svět vzdělání, několik otázek.
yy Co stálo za rozhodnutím otevřít
tento typ druhého stupně základní
školy v Prostějově?
„Naše třídy na prvním stupni v Prostějově realizujeme od roku 2013. Bývalo
zvykem, že po prvním stupni naprostá většina dětí odcházela na osmileté
gymnázium. Po rozšíření do mnoha
jiných měst jsme ale na základě požadavků rodičů připravili pokračování
našeho konceptu do druhého stupně
a ukázalo se, že o to mají zájem i rodiče tady v Prostějově. Naše třídy na
druhém stupni jsou koncipovány tak,
že do nich mohou nastoupit děti z prvního stupně kterékoliv základní školy.“
yy V čem se váš koncept výuky na
druhém stupni liší od výuky v běžných třídách základních škol?
„Snažíme se připravovat děti na život,
aby se neučily pro školu, ale pro sebe.
Posilujeme výuku angličtiny, protože
to budou v životě potřebovat. A stejně
tak se zaměřujeme na logické myšlení,
které nám na běžných školách i trochu
na gymnáziích chybí. Máme proto
výuku doplněnou o logiku, programování a informační technologie, ale také
témata, jako je finanční gramotnost,
fiktivní firma, mediální i společenská
výchova a projektové učení.“
yyTakže to, co jste vyjmenoval, v běžných třídách nedostanou?
„Ne v takové míře a kvalitě. A určitě ne

v tak komplexním vzájemně se dopl- když to přeženu. (hořce se pousměje)
ňujícím programu. Výhodu vnímáme V dnešní době je zvládnutí práce s techi v tom, že děti pracují část dne
nologiemi klíčové, porozumění
v půlených hodinách, kde
algoritmům i moderním
jich je maximálně jetechnologiím jim bude
denáct. Učitel má na
velkou
výhodou
žáky více času a moa v neposlední řadě
hou se tak více věcí
jim to zase rozvíjí
naučit.“
logické myšlení, ale
yy To zní skvětřeba i prostorovou
le. Takže na jaké
představivost. Od
úrovni je potom
šesté do deváté třídy
žák například v desi projdou prograváté třídě s angličtimováním, základy
nou?
robotiky, 3D tisku i po„Vzhledem k tomu, že
čítačové grafiky a umělé
mají děti každý rok dvě vyinteligence. Využíváme
učovací hodiny angličtiny
v této oblasti i bohaté zkunavíc, mají konverzační
šenosti, které máme z prohodiny a v osmé
vozování Technologickétřídě absolho klubu Prostějov.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vují všichni společně jazykový pobyt,
tak v deváté třídě jsou už děti schopné
úspěšně složit mezinárodní jazykovou
zkoušku Cambridge English PET. Této
úrovně děti běžně dosahují až na střední
škole.“
yy A k těm informačním technologiím, není zbytečné z dětí dělat programátory už na základní škole?
„Cílem není vychovat z nich dvaadvacet
programátorů. Musíme se podívat, do
jaké doby současné děti rostou, za chvíli si bez počítače neotevřou ani okno,

yy Kde se mohou případní zájemci
o třídu na druhém stupni dozvědět
více informací?
„V první řadě jsou rodiče zváni na
naši informativní schůzku, která proběhne ve čtvrtek 7. dubna od 17:00
hodin přímo v základní škole v ulici
Dr. Horáka v Prostějově. Dále mohou navštívit naše internetové stránky
www.svetvzdelani.cz, náš Facebook
nebo Instagram. Budeme se na všechny
těšit. A nebo mi mohou prostě zavolat na
telefon 603 726 030.“
(pr)
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Naleznete
uvnitř

DO ŠKOLY
V PYŽAMU!

SERVIS
PRO ŽENY
ƔƔ Další díl tematické strany nejen pro
něžnější pohlaví je tady a s ním i představení jarní vítězky seriálu PROMĚNA
IMAGE
strana 30
(QVQCTEJKX5<i2TQUV÷LQXX

Na „zdravce“ byli kluci
i holky v nočním negližé!
A přidal se i učitelský sbor
strana 28

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

LOSY SOUTĚŽÍ NAJDETE NA STRANĚ 35

➢

PROSTĚJOV Skoro pět měsíců
uteklo jako voda a regionální
trávníky se znovu dočkají soutěžních utkání. Po dvou letech, kdy
se jarní část vůbec nerozběhla,
je to o to sladší. Krajský přebor
už za sebou první zastávku má,
teď se ke dvěma regionálním
celkům přidá i řada dalších mužstev z krajských soutěží a nejvyšší
okresní grupy. Pro milovníky fotbalu je tak na následující tři měsíce o zábavu postaráno. Jistě se
bude na co dívat, bojovat se totiž
bude na všech frontách i z pohledu regionálních celků.

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ V těchto dnech by ve Vodní ulici v Prostějově
mělodefinitivněskončitdrobnédopravníomezení, které zde začalo před rokem.
ƔƔ Osmnáctiny koncem března oslaví hokejový
rodák a odchovanec Filip Řepa, který aktuálně
hraje juniorskou extraligu za Vítkovice.
ƔƔ Blíží se první větší běžecká akce roku v Prostějově, na 10. dubna počítá Maratonský klub v Prostějově s Velikonočním půlmaratonem.
ƔƔ Prostějovský tenista Dalibor Svrčina (291.) v
chorvatské Rovinji třetí kariérní titul ve dvouhře
do své sbírky nepřidal. Ve finále singlového turnaje nestačil na Španěla Javiera Barranca Cosana
(283.), kterému podlehl hladce dvakrát 1:6. Uspěl
ale v deblu, kdy spolu s Rakušanem Davidem
Pichlerem potvrdili role nasazených trojek a zvítězilinaditalsko-bulharskýmpáremFoniemaLazarovem 4:6, 6:2, 10:7. V této sezoně získal Svrčina
již druhý deblový titul.

DEBAKL
V TŘINCI
ƔƔ Prostějovským fotbalistům vstup
do jarní části F:NL vůbec nevyšel, což
korunovala ostuda ve Slezsku
strany 32 a 33

BYLY TAK
BLÍZKO...
ƔƔ Volejbalistky Prostějova vstoupily
do čtvrtfinálové série extraligového play
smolnou porážkou o dva body
dvoustrana 44-45

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ
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PROSTĚJOVDevatenáctlet!Takdlouhotrvalo,nežseprostějovští
hokejisté znovu prokousali do semifinále první ligy. Prostějov měl
tehdy jiné barvy dresů, jiný název, jiné vedení. A mnozí současní
hráči v té době byli sotva školkou povinní. Ze semifinále Chance
ligy 2021/2022 se ale stala realita. A po dnešním druhém utkání ve
Vsetíně se série přesune na Hanou. Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. března tak hokejoví fanoušci budou mít možnost zhlédnout ne zápasy
roku, ale rovnou dvacetiletí. Navíc proti velice atraktivnímu soupeři. Domácí zápasy s začnou shodně od 18.00 hodin.
Pouzedvatýmyvpředešlésezóněnahlasmluvilyoextralize–Vsetín
a Poruba. Jen jeden o ní ale mohl snít ještě po základní části., Valaši
byli chvílemi až ve středu tabulky. Nicméně zapnuli včas a závěr sezóny se VHK naopak
velice povedl. A i proto, že forma Litoměřic a Třebíče stagnovala, či šla spíše dolů, dostali
se svěřenci Romana Stantiena až na druhé místo.
Pomohla jim k tomu zejména jistá hra v obraně. Tým měl jednu z nejpevnějších defenzivvsoutěži,podpořenouskvělýmizákrokybrankářeJakubaMálka.ObránciJerofejevs,
Smetana, Štach či Říha si však také zaslouží respekt. V útoku pak také řádilo povícero
borců. Skvěle se sezóna povedla Luboši Robovi, který překonal 50bodovou hranici, výborné výkony předváděl také Roman Vlach a Vít Jonák. Ve čtvrtfinále se ale blýskl třemi
brankami třeba David Klímek a vidět byl i Adam Hořanský, který byl u rozhodujících
momentů série se Slavií.
Vsetínjedlouhodoběkvalitnímaatraktivnímsoupeřem,nakteréhonavícchodíspousta
diváků – poslední čtvrtfinále bylo ostatně vyprodané. Na zajímavosti navíc přidá fakt, že
za něj hrají hned tři borci, kteří ještě nedávno váleli na Hané. Předně je to někdejší kapitán Matouš Venkrbec, který ve Vsetíně nabírá formu po vleklých zdravotních potížích
a příchodu z Českých Budějovic. Za Valachy hrají také Michal Gago a Jan Berger. Všechny tři tak čekají pikantní duely.
Afanoušci?Tisemohoutěšitnavelkéhokejovébitvy,navícpravděpodobněsespoustou
branek. Neváhejte tedy a přijďte podpořit Jestřáby!
(sob)

vs.

ƔƔ Příspěvkovým organizacím města pro promítání kina či koncertům amatérských kapel, i pro
ostatní zájemce je opět otevřena možnost pronajmout si letní scénu na nádvoří prostějovského
zámku. Více na www.prostejov.eu!

22031810403

ƔƔ Bývalá členka TK Agrofert Prostějov Barbora
Krejčíková letos nuceně vynechá oba velké jarní
americké turnaje, po Indian Wells se nezúčastní
ani turnaje v Miami. Na vině je přetrvávající zranění lokte české tenistky. Krejčíková se aktuálně nachází na druhém místě světového žebříčku, příští
týden nicméně kvůli neúčasti na turnaji v Indian
Wells klesne o dvě pozice na čtvrté místo.

boje na zelených trávnících aneb
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HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 42-43
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SK LIPOVÁ
FK BRODEK U PŘEROVA
NEDĚLE 27. 3. 15.00 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

TJ SOKOL KONICE
SK ŘETĚZÁRNA
NEDĚLE 27. 3. 15.00 HODIN
Fotbalový stadion v Konici

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 26. 3. 15.00 HODIN

SK PROTIVANOV
FK HLUBOČKY
NEDĚLE 27. 3. 15.00 HODIN

TJ SOKOL OTASLAVICE
SK RADSLAVICE
SOBOTA 26. 3. 15.00 HODIN

SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 26. 3. 15.00 HODIN

Fotbalový stadion V Borkách Plumlov

)RWEDORYÙVWDGLRQY3URWLYDQRYÈ
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FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Na pohádku do divadla. Městské divadlo
v Prostějově nabídlo další pohádku pro malé i velké. Divadlo
Hanácké obce Prostějov uplynulou neděli v podvečer odehrálo
mravoučnou pohádkovou komedii Až opadá listí z dubu. A u toho Večerník nemohl chybět.
Na jevišti za oponou se tak odehrála
jedna z pohádek Jana Wericha, která
patří k jeho devatenácti humoristickým pohádkám z oblíbené knížky
Fimfárum. Na malé, jednoduché,
a přesto funkční scéně se rozehrává
pohádka o čertovi a sedlákovi. Ku-

lisa krčmy, stůl a pár stoliček stačí
k dokreslení celého děje. Realistické kostýmy vesničanů a neškodně
vypadající čerti vytvořili zábavnou
atmosféru. Hudebně byla jednotlivá dějství oddělena známou písní
z televizního seriálu Hospoda.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Šarlota
ŠÍNOVÁ
Pohádka vyprávěla o mazaném
sedláku Čuperovi, který se upsal
čertovi. A jak to, že byl mazaný?
Ono totiž, když někdo nechce
udělat, co se po něm vyžaduje,
obyčejně to odbude tím, že řekne

„Až naprší a uschne“. Někde se
také říká „Až bude za čtyrák pětník“. Ovšem v jedné vesničce za
sedmi serpentinami a devíti rigoly
na jih od Prahy v podobném případě říkávají „Až opadá listí z dubu“.
První to tam řekl sedlák a pijan
Čupera, o kterém byla celá pohádka. Ten hodně pil a neměl peníze,
tak platil dluhy v hospodě svým
majetkem. Jednou za ním přišel
čert a nabídl mu, že se o jeho pole
postará, že se mu bude dařit a pole

Zámek přivítá výstavu

se budou jen zelenat. Za to však
čert chtěl to, co Čupera doma má,
ale neví o tom. Čupera souhlasil
a čertovi se upsal krví. Sedlákovi se
dařilo a narodil se mu syn. V tom
si však uvědomil, pro koho si čert
přijde. Ale naštěstí sedlák potkal
vychytralou stařenku, která mu
pomohla. A syna mu nikdo nevzal.
Bohužel Čupera zanedlouho začal
opět pít a zavolal čerta sám. Tentokrát mu upsal svou duši, když ho
vyléčí z jeho záliby v pití. Dobu,

(QVQiCTNQVCiÊPQX¾
kdy si měl čert přijít pro jeho duši,
si sedlák měl určit sám. A napsal,
až opadá listí z dubu. Na podzim
se čert vrátil pro duši sedláka. Ale
když mu sedlák ukázal okolní stromy, tak čert viděl, že jediný strom,
na kterém listy zůstaly, byl dub.
Protože z dubu listy nikdy nepadají a na jaře pučí nové.
Divadlo Hanácké obce předá finanční výtěžek z tohoto představení charitativní organizaci na podporu lidem z Ukrajiny.

Z VÝSTAVY

maleb a mozaik Lidové podmalby na skle lákají do muzea
KONICE Ani začátek jara nebude
v Konici bez kultury. Na pátek 25.
března je totiž naplánovaná výstava
do zdejšího zámku. V reprezentačních sálech památky dojde na výstavu zahájenou vernisáží. A na co se
mohou lidé těšit?
Tentokrát půjde o malby. A také
o něco, co není zase až tak běžné, tedy
o mozaiky. „Vystavovat bude Vlasta
Palíková, což je výtvarnice ze Šternberka. Chtěla jsem jaro zahájit něčím

rozmanitým a barevným. To její dílo
splňuje,“ uvádí za Městské kulturní
středisko Konice Lucie Krejčí.
Kdo přijde, může se těšit na velice
různorodé dílo. „Mělo by jít zejména
o olej na plátně. Mozaiky jsou pak něčím, co v konickém zámku už velice
dlouho nebylo vystavované,“ prozradila Lucie Krejčí.
Výstava začne páteční vernisáží
v 17.00 hodin. A jak je v Konici zvykem, potrvá přesně měsíc. (sob)

PROSTĚJOV Malované nebe, takovým poetickým názvem se pyšní výstava restaurovaných podmaleb na skle. Je velkým lákadlem
prostějovského muzea, a to nejen
proto, že obrázky na skle jsou k vidění vůbec poprvé v takto ucelené
expozici. Za výstavou v prostějovském muzeu s názvem Malované nebe stojí restaurátorka Olga
Kosíková spolu s kurátorkou Jitkou Vybíralovou Gajdošíkovou,
obě organizovaly komentovanou
prohlídku expozice, která se konala uplynulý čtvrtek. A Večerník
u toho nechyběl.

9ÙVWDYD5R]KUDQÉ
Šarlota ŠÍNOVÁ
YPX]HXVNRQÄLOD
PROSTĚJOV Až do neděle 20.
března jste v prostějovském muzeu mohli navštívit výstavu Rozhraní a porovnat dílo uznávaného
výtvarníka Zbyňka Janáčka a jeho
studenta Miry Macíka, který v našem městě s pozoruhodnou zarputilostí propaguje současné umění.
Vedení muzea na skončené výstavě
ocenilo zejména její profesionální
zpracování a instalaci. „Nyní se už těšíme na další spolupráci s panem Macíkem, která by měla vyvrcholit letos
v září v rámci druhého ročníku festi-

Lidové obrázky na skle jsou jednou
z nejsvéráznějších forem výtvarného
umění v lidovém prostředí zejména
v 19. století. Podmalby na skle byly
vytvořené speciální technikou malby za studena, kdy se barevná vrstva
nanáší z rubové strany. To znamená,
že obrázky nepotřebují závěrečnou
fixaci. Jde ale o náročnou techniku.
Postup malování je obrácený. První
se malují na sklo detaily, například

valu současného umění v Prostějově,“
nastínila ředitelka muzea Veronika
Hrbáčková.
Výstavní sály prostějovského muzea by nyní měla obsadit výstava
s názvem Pernštejnské ženy a Evropa zapůjčená ze zámku v Pardubicích. K vidění zde bude od čtvrtka 31. března a stane se součástí
celého cyklu akcí „Pernštejnský rok“
pořádaného městem Prostějov, jež si
tímto připomíná 500. výročí položení
základního kamene prostějovského
zámku.
(mls) ČECHY POD KOSÍŘEM První
dubnový den bude v Muzeu kočárů
v Čechách pod Kosířem ve znamení
koncertu Dity Hořínkové a Richar-

&KXCFNQ2QKPVRąGFUVCXKNQXUQDQVWXG
éGTTGRTÊ\WJT[/KNWLWUXčLOQDKN
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lidových věcí začali tyto podmalby
nosit,“ zmínila se kurátorka výstavy
Jitka Vybíralová Gajdošíková.
Výstava je členěná podle dílen, ve
kterých podmalby vznikly, a sice
v místech, kde se nacházely sklárny.
Malíři tak využívali odpadový materiál. Mnohdy šlo o zaměstnance,
kteří si malováním na sklo přivydě-

da Pachmana, kteří přiblíží pašijový
příběh Ježíše Krista.
Akce se bude konat v pátek 1. dubna
od 17:00 hodin a je na ni nutná rezer-

vace. „Součástí slavnostního programu
bude i odhalení historického kočáru
rakouského arcivévody a pozdějšího
posledního císaře a českého krále Karla

I.,“ navnadil Václav Obr, majitel muzea,
jenž tímto otevírá novou výstavu unikátních restaurovaných exponátů ke
stoletému výročí úmrtí císaře. (mls)
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Point vyprodal hlediště
hrou Miluju svůj mobil
PROSTĚJOV Představení Divadla
Point uplynulou sobotu večer zcela
vyprodalo útulné hlediště ve svém
hájemství ve školní budově na Husově náměstí. A to i přesto, že k vidění byla už několikátá repríza hry
Miluju svůj mobil.

oči. Dále se vymalovávají předměty a nakonec přijde na řadu pozadí.
Malíři tak museli být velice zruční.
„Výstava nese název Malované nebe,
protože zobrazuje hlavně postavy
světců, jde tak o nebeskou sféru malovanou na skle. Sbírka vznikla v prostějovském muzeu někdy na začátku
dvacátého století, kdy nám sběratelé

lávali. Expozice nabízí k nahlédnutí i regionální varianty podmaleb,
podle kterých je výstava rozdělena.
Najdeme zde dílny ze střední Moravy, z okolí Brna, Drahanské vrchoviny, ale i ze severní Moravy nebo podmalby ze severních Čech. „Jedná se
o unikátní výstavu. Těší nás vysoká
návštěvnost, někdy se sejde i padesát zájemců. A není se čemu divit,
podmalby jsou lákavé a výrazně barevné,“ uvedla tisková mluvčí muzea
Markéta Hamzová.
Zájem veřejnosti o nabízené umění
dokládá i účast na poslední komentované prohlídce, nenechalo si ji ujít
deset příchozích. „Výstava se mi moc
líbí, malby na skle mám velmi ráda.
Ještě jsem je nikdy neviděla v takovém množství pohromadě. Sem tam
je něco podobného ve skanzenech,
avšak v takovém množství a kvalitě,
to se jen tak nevidí, svěřila se paní
Kozáková.
Návštěvníci se prostřednictvím
výstavy seznámí jak s historií malby, tak s restaurováním. Výstavu
je možné zhlédnout do poloviny
dubna.

FOTOGALERIE

Bláznivá komedie Viliama Klimáčka
opět slavila úspěch. Diváci se nejen
dobře bavili a výkony pětice herců
Aleše Procházky, Martiny Smékalové,
Vítězslava Lužného, Jakuba Mojžíše
Krejčího a Jana Šprynara ocenili častým smíchem a bouřlivým aplausem,
ale zároveň se zamýšleli na hlavním
tématem hry. Je opravdu možné, že
jsme na mobilech a dalších vymoženostech dnešní doby tak závislí a
neobejdeme se bez nich ani na malou
chviličku?
Hra Miluju svůj mobil velice humorným způsobem dokazuje na výpravě
kvarteta mužů po Americe, že moderní aplikace v telefonech jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. Bohužel...
(mik)
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Obecní ples v Kralicích na Hané vyprodán!
KRALICE NA HANÉ Také v Kralicích na Hané byli lidé „hladoví“
po společenských akcích. Nebylo divu, i v tomto městysi museli
v uplynulých dvou letech kvůli koronaviru zrušit mnohé kulturní
a společenské akce a zdejší občané tak byli natěšení na sobotní
večer, kdy se v místní sokolovně uskutečnil obecní ples. Lístky
byly vyprodány téměř okamžitě, jakmile byly dány do oběhu.
Sokolovna tak byla zaplněna k prasknutí a návštěvníci obecního bálu se velice dobře bavili až do ranních hodin. Spokojena tak
byla logicky i starostka Kralic na Hané Veronika Petrželová Bašná.
Epidemie covid-19 výrazně v uplynulých
dvou letech zasáhla do plánů všech organizátorů kulturních a společenských akcí
v Kralicích na Hané. Letošní obecní ples
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Sokolovna zaplněná k prasknutí, bavila se i starostka

tak byl jednou ze dvou akcí, která signalizuje obrodu společenského života v obci.
„U nás v Kralicích dříve probíhala spousta
plesů od ledna do března, ale letos je náš
obecní ples po šibřinkách teprve druhou
podobnou akcí. I za to jsme ale vděčni,“
pokračovala první dáma Kralic na Hané.
O účast na obecním plesu v Kralicích na
Hané byl enormní zájem. „Lístky byly okamžitě pryč, a jak sami můžete vidět, sokolovna je zaplněná k prasknutí,“ pochvalovala si viditelně spokojená starostka, která
se společně s manželem také skvěle bavila.

Michal
KADLEC
Už dlouho před dvacátou hodinou, kdy
ples začínal, se do kralické sokolovny hrnuly davy lidí.
„Vloni jsme měli vynucenou pauzu kvůli
covidu-19, takže za mého působení ve
funkci jde nyní o druhý ročník Reprezentačního plesu městyse Kralice na Hané.
Nevím, jestli jde o úlevu, ale každopádně
máme všichni radost z toho, že se konečně můžeme bavit a užívat si společného setkání a zábavy,“ sdělila Večerníku
v úvodním dějství plesu Veronika Petrželová Bašná.
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K tanci a poslechu návštěvníkům kralického plesu vyhrávala skupina No
problem a o bohatý doprovodný program se rovněž svými vystoupeními
postarala Taneční skupina Druhý dech
s finalisty Mistrovství republiky ve standardních i latinskoamerických tancích
Karlem Vlachem s partnerkou. Před
půlnocí se pak losovala bohatá tombola. „První cenou je velký dort od jedné
z občanek Kralic na Hané, jinak máme
v tombole mobilní telefony, nářadí, dárkové balíčky, ale rovněž poukaz na tři tisíce
korun do jedné z restaurací. Chtěla bych
poděkovat všem sponzorům, díky nimž
se nám podařilo připravit opravdu skvělou
tombolu,“ dodala starostka Kralic na Hané.
Obecní ples v Kralicích na Hané navštívili
rovněž někteří významní hosté ze „sousedství“. Například starosta Bedihoště
Jiří Zips nebo prostějovský zastupitel Pavel Dopita. „Je paradoxní, že se u nás po
kulturní a společenské stránce vrací život
do normálu tehdy, kdy je ve světě situace destabilizovaná. Všichni jsme tak ale
naštěstí zapomněli na koronavirus a zase
se normálně bavíme. V mém případě je
toto náš první ples přesně po dvou letech
a s manželkou se tady skvěle bavíme,“ nechal se slyšet Dopita.

1DGEPÊRNGUX-TCNKEÊEJD[NDG\PCF÷LP÷X[RTQF¾PUMX÷NGUGDCXKNCVCMÆ
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Fotbalisté Skalky zapařili 5QMQNQXÆXG5VTCåKUMWVCPEQXCNK
na plese a chystají oslavy XQRTCXGPÆUQMQNQXP÷
SKALKA Sice už hrají „jen“ malou
kopanou, ale chystají akci ve velkém
stylu. Sportovní ples pod taktovkou
fotbalistů FK Skalka 2011 se konal
předminulou sobotu 12. března
v lázeňském sále ve Skalce. Dorazilo
na něj něco přes sto převážně mladých lidí. Hodně se přitom hovořilo
o akci chystané u příležitosti 10. výročí působení klubu ve fotbalových
soutěžích.

STRAŽISKO Tohle byl určitě posun.
Zahřát se tancem v sokolovně ve Stražisku bylo v sobotu 14. března určitě
jednodušší než v předchozích letech.
A také levnější! V průběhu uplynulého
roku se totiž podařilo dokončit zateplení objektu, kde se tradičně pořádá
sokolský ples.

Martin ZAORAL
FOTOGALERIE
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Martin
ZAORAL
Tolik očekávaný návrat k normálnímu
životu mohli pořádně oslavit ve Skalce.
Bál tu pořádal místní fotbalový klub,
který právě před deseti lety začal působit ve fotbalových soutěžích. „Ples
pořádáme už od samého začátku. Nejprve byl maškarní, později jsme přešli
na tradiční,“ zavzpomínal předseda
klubu Antonín Glouzar, který na rozdíl
od jiných pořadatelů neměl větší pro-

fasádou. Uplynulou sobotu se v ní po
dvouleté pauze opět konal tradiční sokolský
ples. Na něm se sešlo zhruba sedm desítek
tanečníků.
„Návštěvnost je srovnatelná s lety před covidem. I v dalších věcech jsme navázali tam,
kde jsme skončili včetně toho, že jsme opět
pozvali kapelu Merkur,“ srovnal starosta TJ
Sokol Stražisko Petr Novák s tím, že v tombole se sešlo 62 cen a k jídlu byly k mání zaPráce na třetí etapě rekonstrukce objektu bijačkové speciality.
byly definitivně dokončeny loni v létě, celá Sokolové by uvítali, pokud by se v budoucsokolovna od té doby září novou zelenou nu podařilo sehnat peníze i na obnovu in-

blémy se sháněním kapely. Za klávesy
a mikrofon se totiž postavil jeho vlastní
tatínek. Původně se měl sportovní ples
konat už 19. února, organizátorům se
celkem pohotově podařilo jej přesunout na březnový termín. „Jsme moc
rádi, že lidi nezapomněli chodit na
podobné akce, přišlo jich ještě více než
před covidem,“ pochvaloval si.
FK Skalka 2011 by letos ve fotbalových
soutěžích působil 10 let. V roce 2020
však oficiálně ukončil svoji činnost ve
velkém fotbale. Někteří hráči pak pře-

šli do nedalekých Výšovic, další zůstali
věrni Skalce a nastupují za ni v okresní
soutěži v malé kopané. „U příležitosti
oslav desátého výročí u nás připravujeme velký charitativní turnaj v malé
kopané, jehož výtěžek by měl putovat
na rehabilitace pětileté Lexinky trpící
vzácnou genetickou vadou. Zúčastnit
by se ho měli i profesionální sportovci z řad hokejistů, připraveny budou
soutěže pro děti i dospělé,“ navnadil
Antonín Glouzar s tím, že termín byl
stanoven na 25. června.
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DUBANY Pěkná výzdoba, hezky připravené stoly a samozřejmě
parket lákající tanečníky. V sobotu
v podvečer se do dubanské sokolovny začali trousit lidé. Měli se na
co těšit, v Dubanech se každoročně
koná hned několik plesových akcí.
Tentokrát došlo na ples školní. Rodiče, příznivci nebo prostě jen místní obyvatelé se účastnili v hojném
počtu. „Ples se nad naše očekávání
vydařil. Přišlo téměř 180 platících,“
konstatovala za pořadatele Kateřina
Kubjátová. Znamenalo to jediné,
nebylo si kam sednout. Ples byl vyprodaný!

Michal SOBECKÝ

Aby taky ne. Hudba v podání Láska
Bandu vyhrávala domácí i zahraniční
hity, atmosféra byla nadmíru příjemná. Komu se nechtělo do sálu, vzal
nepochybně zavděk peklem, tedy
barem ve sklepení sokolovny. Peklo?

školní ples
FOTOGALERIE
BYLI JSME
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Foto: Michal Sobecký
Ano, schody po pár povzbuzovácích
bývají vskutku pekelné. „Ples byl
moc fajn, aspoň co jsem slyšel. Zase
tak moc jsem si z něj ale nezapama-

toval. Chtěl jsem trochu potančit, ale
větší část jsem strávil v baru,“ vysekl nepřímo organizátorům (nejen)
stravování na dálku poklonu jeden

teriéru objektu, kde by bylo dobré vyměnit
obložení, dveře a celkové vnitřní vybavení.
„Záležet bude na tom, jak budeme úspěšní
při shánění dotací,“ nastínil Petr Novák.
Do sokolovny ve Stražisku místní v průběhu roku míří, aby si zahráli badminton, stolní tenis, florbal či rodiče na cvičení se svými
dětmi. Kromě plesu se zde pořádají i další
společenské akce. V režii sokolů se poslední
dubnový den bude konat také pálení čarodějnic, na konci května pak kácení máje. Jejich největší akcí jsou pak prázdninové pivní
slavnosti.

z nejmenovaných místních obyvatel.
Nahoře na parketě se mezitím činili
tanečníci. Pokud tedy neprobíhal trochu jiný program. Ostatně z tohoto
pohledu hlásili organizátoři oproti
předešlým ročníkům změnu. „Oproti jiným ročníkům nebylo tradiční
předtančení a stužkování žáků deváté
třídy. Místo toho byla ukázka tance
z kurzu Taneční pro dospělé,“ uvedla Kubjátová. Tento kurz se ostatně
odehrává pravidelně přímo v sokolovně. Pro netanečníky nebo unavenější z tanečníků pak nechybělo již
zmíněné občerstvení. A samozřejmě
tombola, tradičně bohatá. Mobilní telefony či dárkové poukazy do Pandory
a A3sportu jistě udělaly radost. S tou
však odcházela velká část účastníků,
za vším stál příjemně prožitý večer.
„Po tak dlouhé pauze to pro všechny zúčastněné byla příjemná změna
a všichni si ples nadmíru užili,“ uzavřela s úsměvem Kateřina Kubjátová.

Foto: Martin Zaoral

V „Kasku“
se bude plesat
„Bez Cenzury“
PROSTĚJOV Populární facebooková skupina „Prostějov Bez Cenzury“
ve spolupráci s Bistrem Hloučela
u Matesů připravuje společenský
ples, který se bude konat příští sobotu 9. dubna v prostorách Společenského domu v Prostějově.
Facebookovou skupinu Prostějov Bez
Cenzury založil v srpnu 2015 Jonáš
Proser. Ten k sobě nedlouho poté
coby druhého správce přizval Davida
Píchala. Zejména díky jejich aktivitě
se ze zmiňované facebookové skupiny
během následujících let stal skutečný
fenomén sdružující na internetu velké
množství lidí z Prostějova a okolí. Ak-

tuálně je jich více jak 25 tisíc. Přestože před komunálními volbami v roce
2018 David Píchal skupinu kvůli vzrůstajícímu počtu nenávistných příspěvků
dobrovolně opustil, ta si stále žije svým
vlastním životem.
„Všechny srdečně zveme, aby se po
covidové pauze přišli plnohodnotně
pobavit,“ vzkázal Jonáš Proser. K tanci
a poslechu bude hrát hudební skupina
Novios, o zahájení se v 19:00 hodin
postará olomoucký pěvecký sbor Bel
Canto. Lidé se také mohou těšit na
barmanskou show, vtipný fotokoutek,
rumový bar nebo stánek z prostějovské
pražírny Kávový Bob.
(mls)
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díte, praská ve švech! Jsem ráda za
obrovskou účast. Připravili jsme pro
všechny příchozí bohaté občerstvení, jsou zde k dispozici jednohubky,
zákusky nebo párek v rohlíku. A na
každý stůl jsme položili jako pozornost vdolečky, které napekly členky
našeho Sokola,“ uvedla Lenka Říhová, která Večerník následně informovala i o programu akce. „O atmosféru se stará DJ Míša, který celý
program moderuje a pouští dětem
písničky. Každé dítě přišlo v nápaditých maskách i celých převlecích.
Při tolika účastnících se jednotlivé
masky představí společně v hlavním
sále kulturáku, po sérii tanečků vyhodnotíme nejlepší tři dětské masky
či převleky. Drobné ceny nebo dárečky od sponzorů ale dostane každý
z účastníků šibřinek,“ sdělila Lenka
Říhová.

nebo teplého oblečení. Když vidíte,
že student přinese od babičky zavařeniny a marmelády, nebo někdo za
tisícovku nakoupí obvazy, tak vás to
dojme,“ vyznal se Marek Moudrý,
ředitel SOŠPO. „Velké poděkování
patří studentům, rodičům, prarodičům, učitelům, zaměstnancům
školy a všem ostatním, kteří přinesli
potřebné věci. Dobrou myšlenku se
podařilo naplnit,“ vzkázal.
(red)

BYLI JSME
U TOHO

aneb názor
Simony BAJUSZ

OTASLAVICE Po více než dvouleté pauze způsobené covidem se
v Otaslavicích znovu sešli místní
senioři. Na první akci tohoto druhu po delší odmlce jich dorazilo
hned pět desítek a rozhodně se
měli čím bavit. Nescházela totiž
dechová kapela Rozmarýnka ani
lidový vypravěč v podání Jožky
Černého a v sále sokolovny to tak
opět žilo i pro nejstarší generaci
v obci.
Z první akce tohoto druhu po období s koronavirem přitom měli
sami organizátoři z obecního úřadu
obavy. „Vůbec jsme netušili, kolik
lidí by po takto dlouhém čase mohlo

PROSTĚJOV Název tohoto filmu z roku 1985 byl tak trochu inspirací pro akci,
která proběhla na prostějovské „zdravce“ uplynulý pátek 18. března. Koordinátorka Jitka Koblihová, jinak vyučující ICT, zorganizovala v této nelehké době
akci, kdy alespoň mohl zaznít očistný smích.

ZHQVQ5<i2TQUV÷LQX

jenž projde městem až do Kolářových
sadů. Vybraná škola vyrobí Smrtku,
která bude nesena v čele průvodu
a následně vhozena do mlýnského
náhonu, čímž bude oficiálně přivítáno
jaro. Ostatní školy si mohou vyrobit
a přinést menší „májíčky“ jako symboly
přicházejícího jara a naučí se společnou
říkanku o utopení Smrtky. „Jsem ráda,
že konečně nic nebrání tomu dlouho
plánovanou akci uskutečnit. Věřím, že si
ji užijeme v přátelském duchu a vytvoříme tak novou prostějovskou tradici,“
uvedla s úsměvem náměstkyně primátora Milada Sokolová.
(red)

dorazit, navíc mohla hrát určitou roli
i současná situace, kdy se počty nakažených neustále evidují, ale můžeme s uspokojením říct, že jsme byli
příjemně překvapení, jaký ohlas to
nakonec mělo. Sešla se nám zde padesátka seniorů, všichni se náramně
bavili. K tomu nescházela dechovka,
lidový vypravěč a došlo i na nějaké
tanečky. Naši nejstarší občané si
užili vydařené odpoledne,“ prozradil
k akci místostarosta obce Mojmír
Sokol.
Kromě zábavy nescházelo ani bohaté občerstvení pro všechny přítomné. Ti si akci pochvalovali i proto, že
se opět mohli shledat se svými přáte-

2

„V tento den mohl každý na škole předvést, v čem si běžně lebedí doma ve své
postýlce. Pochopitelně řada studentů a pedagogů nápad upgradovala na vyšší
level, a tak bylo možné vidět modely spíše na přehlídku než do postele, ale to
všeobecně dobrou náladu naopak ještě více umocnilo,“ uvedla Jitka koblihová.
Se svou troškou do mlýna přispěl i ředitel Střední zdravotnické školy v Prostějově Martin Mokroš, který exkluzivně Večerníku prozradil, že normálně spí
nahý, což je pro lidské tělo nejzdravější, ale samozřejmě pro školní akci zvolil i on pyžamový outfit. „Své tělo mám již jen pro svou manželku,“ podotkl
s úsměvem Mokroš.
V každém případě akce se vydařila a na „zdravce“ již chystají další speciální
den, tentokrát ponožkový.
(red)

pyžamový den na „zdravce“

1:0

bylo v posledních dvou letech obtížné. Pro letošní rok tak těchto akcí
plánujeme ještě daleko více,“ doplnil
Sokol.
(jaf)

jaký byl

3

li na veřejné události. Jsme moc rádi,
že se nám podařilo dostat lidi opět
do společnosti. Je jasně vidět, že se
chtějí opět bavit a sdružovat, což
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Setkání místních seniorů v Otaslavicích se vydařilo
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PROSTĚJOV Statutární město
Prostějov obnoví lidovou tradici
vynášení Smrtky. Program měl proběhnout již v roce 2020, ale z důvodu pandemie covid-19 musel být
o dva roky odložen. Akce bude zahájena 4. dubna od 13.30 hodin na
náměstí T. G. Masaryka v prostoru
před muzeem.
Vynášení Smrtky je určeno zejména
školám, školkám a školním družinám,
které budou aktivně na programu spolupracovat, ale i široké veřejnosti. Po
krátkém úvodu, v režii folklórního souboru Mánes, účastníci vytvoří průvod,

0HMOFP
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Dechovka, lidový vypravěč i tanečky

Čehovické
a mnohé překvapily i velice nápadité
převleky i té nejmenší drobotiny. Večerník zde spatřil princezny, Lucifera, brouka Pytlíka, policistu zásahové jednotky, kosmonauta, berušky
a další.
Organizátorům se podařilo na
Dětských šibřinkách zajistit také
bohatou tombolu, první cenou byl
obrovský traktor. Samozřejmě coby
hračka...

&÷VUMÆwKDąKPM[XèGJQXKEÊEJO÷N[RCT¾FPÊ
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2x foto: Michal Kadlec
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Vedení Ostravy je v sérii nepříjemné.
Prostějovský tým musí zabrat naplno
šibřinky se vydařily

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

„Všichni musí být

PROSTĚJOV Situace na Ukrajině
není lhostejná ani studentům a pedagogům Střední odborné školy
podnikání a obchodu v Prostějově.
Společně tak zorganizovali humanitární materiální sbírku, kterou
v pondělí 14. března předali zástupcům statutárního města.
„Sešlo se velké množství dek, spacáků, hygienických potřeb, zdravotního materiálu, trvanlivých potravin

5VWFGPVK C RGFCIQIQXÆ 5VąGFPÊ QFDQTPÆ wMQN[ RQFPKM¾PÊ C QDEJQFW UG TQXP÷å
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Už před třetí hodinou odpolední
proudily k čehovickému kulturáku davy rodičů s dětmi. „Konečně
jsme tuto akci mohli uspořádat,
vloni jsme ji kvůli covidové situaci
museli zrušit. Ale snad už je pandemii konec,“ přivítala Večerník hlavní
organizátorka Dětských šibřinek
Lenka Říhová, jednatelka TJ Sokol
Čehovice.
Pro ty nejmenší pořadatelé připravili
nádherné sobotní odpoledne. „Je
deset minut po třetí hodině odpolední a my tady v kulturáku máme
zcela přeplněno. Kulturák, jak vi-

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

ČEHOVICE Kde je dětský smích, tam zákonitě musí panovat dobrá nálada! Sokolové z Čehovic uspořádali předminulou sobotu odpoledne v místním kulturáku Dětské šibřinky,
které měly vynikající atmosféru. Vedle nejmenší drobotiny
se náramně bavili i dospělí, takže akcí žila doslova celá obec.
Organizátory šibřinek navíc velice mile překvapila návštěvnost, v sále i ve vedlejších místnostech se nebylo možné skoro
ani pohnout, kulturák tak praskal ve švech!

„Náš kulturák praská ve švech,“ libovala si sokolka Lenka Říhová

Dětské
šibřinky
v Čehovicích s obrovskou účastí
JEDNIČKA
VK PODLE
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NIC NENÍ ZTRACENO,
ALE…

Bez ohledu na to, jak dopadne
dnešní mač, bude série pokračovat třetím měřením sil ve čtvrtek 24. března od 17.00 hodin
na severu Moravy. A pokud
se Hanačkám zadaří směrem
k obratu nepříznivého zápasového
vývoje, mohou teoreticky dokonat postup do semifinále po čtvrtém vzájemném
střetnutí. To by přišlo na řadu v neděli
27. března od 17.00 hodin opět v hale
NSC Prostějov.
„Pochopitelně bychom si moc přáli se
z nepříjemné první porážky o malý kousek
zvednout takovým způsobem, že zvítězíme ve třech dalších střetnutích a postoupíme. Ale bude to velmi těžké, Ostrava má
svoje kvality a rozhodně nám nedá nic zadarmo. Proto musíme být také my odolní,
hrát dobře, tolik nechybovat, maximálně
bojovat. Potom můžeme uspět,“ vyjmenoval Čada nezbytné atributy pro cestu za
medailovým atakem.

vs.

yy Co vás připravilo o vítězství?
„Musíme respektovat kvality protivníka,
který je dobrý, bojovný a houževnatý,
lépe zvládl vyrovnané koncovky tří setů.
Přesto si myslím, že jsme zápas měli rozjetý na výhru. Bohužel jsme v první i třetí sadě ztratili slibné vedení o pět bodů,
což se v natolik vypjatých a důležitých
utkáních nevyplácí. Dostanete jednu
šanci, nevyužijete ji. Dostanete druhou,
zase o ni přijdete. A třetí nebo čtvrtá už
následně nepřijdou.“
yy Takže znovu dlouhé série inkasovaných bodů?
„Přesně tak. Opakovaně se dostáváme
do situací, kdy se zasekneme v jednom

postavení chybami na přihrávce, na což
se nabalují další nepřesnosti i zaváhání
a dlouho pak nemůžeme otočit. Pokud
k tomu dojde několikrát během zápasu,
hráčky zákonitě znejistí. A ani týmový
výkon poté není tak dobrý, jak by mohl
být. Což se v Ostravě projevilo zvýšeným stresem při rozhodujících momentech včetně koncovky tiebreaku, kdy
domácí celek nechyboval natolik často
jako my.“
yy Jak dál?
„Seděl jsem u videozáznamu a v klidu
si utkání znovu projížděl, abych měl
o něm lepší obrázek. Každopádně
jsme holkám hned po zápase říkali,
že šlo pouze o jeden souboj celé série,

kterým nic nekončí. Je potřeba to hodit za hlavu, jít dál a příště doma zkrátka zahrát lépe. Byť tak těsná porážka
s vámi zamává, zvláště v play-off. Tím
větší motivaci do pokračování čtvrtfinále nám musí dát. Pořád věříme
v naši sílu i v to, že ji dokážeme naplno
prodat.“
yy Mohou pomoct fanoušci?
„Jednoznačně ano. Do Ostravy jich za
námi přijelo opravdu hodně a skvěle povzbuzovali, za což jim chceme moc poděkovat. Této podpory si velmi ceníme
a doufáme, že v pondělí doma bude ještě výraznější. Na nás je dát příznivcům
odměnu v podobě vítězství a následně
i postupu do semifinále extraligy.“

(QVQ2CXGN0CXT¾VKN
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zná los svìta i Evropy

Prostějov (son) – Čas, který zbývá
od skončení Českého poháru U15 do
úvodní fáze letošního mistrovství republiky této věkové kategorie, vyplní
starší žákyně VK Prostějov startem
v Poháru Olomouckého kraje 2022.
Tato nová soutěž mládežnických volejbalistek odstartuje v sobotu 26. března
zahajovacím kolem ve dvou výkonnostních skupinách, kam bylo osm
zúčastněných družstev nasazeno podle
konečného pořadí uplynulého ročníku
krajského přeboru. Jeho prostějovské
vítězky jsou tudíž v elitní grupě A společně s UP Olomouc, Šumperkem
a Uničovem, který úvodní dějství pořádá. Turnaj nižší skupiny B proběhne
v České Třebové, kde se střetnou tamní
Sokol, VAM Olomouc, Šternberk a UP
Olomouc B. „Pohár Olomouckého kraje je pro holky ideální přípravou na šampionát ČR. Mohou při zápasech nabrat
co nejlepší formu a v optimálním případě novou soutěž i vyhrát,“ řekl šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák.

3ÔÉSUDYRXz½N\Î9.QD0¤5
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Prostějov (son) – Dva důležité losovací akty proběhly v minulém týdnu.
Oba se týkaly reprezentace volejbalistek České republiky, v jednom případě
byl zainteresován národní výběr žen
Slovenska. Do těchto kolektivů přitom patří některé členky VK Prostějov.
Letos na podzim (23. září až 15. října)
se uskuteční mistrovství světa 2022
v Nizozemsku a Polsku, kam se Češky kvalifikovaly. V základní skupině D
tam narazí na Brazílii, Čínu, Japonsko,
Argentinu a Kolumbii, což je vrcholně atraktivní los! Ještě před světovým
šampionátem bude na programu kvalifikace mistrovství Evropy 2023 (srpen a září), v níž si to svěřenkyně pokračujícího řeckého trenéra Giannise
Athanasopoulose rozdají pod vlajkou
ČR o dvě postupová místa s Finskem,
Černou Horou a Islandem. „Finsko
a Černá Hora mají velmi konkurenceschopné týmy, o Islandu aktuálně nemáme moc informací. Vše bude záležet na našich výkonech. Cílem je určitě
postup na závěrečný turnaj a k tomu
budeme směřovat celé naše úsilí,“ prohlásil Athanasopoulos. Už v květnu
a červnu se přitom české i slovenské
volejbalistky tradičně zúčastní Golden
European League. Z vékáčka mohou
do reprezentačních kolektivů ČR a SR
reálně patřit nahrávačka Simona Bajusz (i Klára Dvořáčková?), smečařky
Karolína Fričová a Klára Faltínová,
univerzálka Karin Šunderlíková či libero Adéla Stavinohová.

nemilosrdně přejel. Nejprve drtivým způsobem 3:0 (7, 14, 13), pak rovněž hladce
3:0 (20, 11, 14). Což znamená, že obhájkyně titulu jsou krůček od očekávaného
postupu do semifinále.
„Máme druhé vítězství, což je výborné.
Utkání bylo navíc znovu jednoznačné.
V jedné herní činnosti jsme sice měli problémy, ale přesto v pohodě vedeme 2:0,“
pochvaloval si kouč Dukly Libor Gálík.
„Druhé střetnutí bylo z naší strany o něco

lepší než první, od deseti bodů v setech
nám však domácí pokaždé utekli a byli jasně lepší,“ uznala trenérka Sokolek Alexandra Dedková.
Žádné větší potíže neměla v otevíracím
souboji série papírově silnější Olomouc
s nebezpečnými Šelmami Brno. Porazila je přesvědčivě 3:0 (18, 18, 22). „Jsem
moc rád, že jsme play-off zahájili výhrou
tři nula i bez Eleny Babič, která má zraněný
prst,“ potěšilo kormidelníka UP Martina

Hrocha. „Náš výkon ovlivnila nervozita,
se kterou jsme zbytečně do série vstoupili.
Neustáli jsme to v hlavách,“ byl naopak
zklamaný lodivod Jihomoravanek Ondřej
Boula.
Největší drama se strhlo mezi KP Brno
a Olympem Praha. V poslední době zlepšující se hosté v těsných koncovkách získali
úvodní dvě dějství, načež domácí družstvo
zabralo. A další tři části doslova urvalo,
včetně infarktového tiebreaku. Zrodil se

tak nejtěsnější výsledek 3:2 (-25, -23, 23,
20, 16).
„Přiznám se, že jsme čekali těžký duel, ale
že to bude tak náročné, to jsme nepředpokládali. Soupeř hrál výborný a disciplinovaný volejbal. My jsme dva a půl setu nestíhali
jeho útočnice. Až vítězstvím ve třetí sadě,
které bylo spíš šťastné než zasloužené, jsme
se ale dokázali dostat zpátky do hry. Pak už
se ukázal náš obrovsky bojovný tým, který
dokáže udělat pro výhru vše,“ oddechl si

šéf lavičky Králova Pole Richard Wiesner.
„Byl to krásný a vyrovnaný zápas v každém
setu. Bohužel jsme koncovky ve druhé
půlce utkání nezvládly, ale musím říct, že
nás hodně odpárali i rozhodčí. Jak v koncovce třetího, tak i pátého setu. Vše mohlo
dopadnout úplně jinak, kdyby sudí pískali
tak, jak měli,“ nelíbilo se kapitánce pražského výběru Pavlíně Šimáňové.
Extraligové čtvrtfinále pokračuje dalšími
bitvami už dnes.
(son)

Libberec dvakrát smettl Frýdek, Olomoouc přeehrálaa
Šellmy a Královoo Pole ottočilo z 0:2 prroti Olyympuu

yy Jak hodnotíte páteční vstup do
play-off?
„Bylo to extrémně vyrovnané utkání,
jehož průběh se často přeléval na obě
strany. Nakonec rozhodovaly maličkosti, výkonnostní rozdíl mezi soupeřem a námi nebyl v podstatě žádný.
Někdo musel těsně prohrát, bohuvžel
jsme to byli my.“

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Každá prohra o malinký kousek má na poražený
tým okamžitý negativní dopad, který je nutné co nejrychleji
překonat. Zvláště ve vyřazovacích bojích dvojnásob. Ze své
dlouhé volejbalové kariéry to dobře ví i hlavní trenér žen VK
Prostějov Miroslav Čada, proto se snaží po těsně nezvládnuté
bitvě v Ostravě své družstvo podpořit a vyburcovat do dalšího
pokračování extraligového čtvrtfinále.

si trenér VK Miroslav Čada

„Tak těsná porážka v play-off
s vámi zamává...,“ uvědomuje

Marek SONNEVEND

souboje povede otočit jen výjimečně. „Tak
však my nepřemýšlíme. První bitvu venku
jsme ztratili nejtěsnějším rozdílem, byla naprosto vyrovnaná. Ve své hale si teď určitě
budeme víc věřit, nedávno jsme zde Ostravu přehráli jasně 3:0 a čerstvou porážku jí
půjdeme oplatit,“ hecoval v rozumné míře
hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada. Věří
jak ve zlepšený výkon svých svěřenkyň,
tak v bouřlivou podporu prostějovských
příznivců. „Naši fandové přijeli do Ostravy
v hojném počtu a perfektně nás povzbuzovali. Prosíme je o totéž znovu pro pondělní
utkání, přidat se samozřejmě můžou i další
fanoušci. Ať máme co nejlepší domácí prostředí,“ vyzývá Čada.
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Pro dvě
prostějovské volejbalistky je aktuální čtvrtfinálová série tohoto ročníku
UNIQA extraligy ČR proti Ostravě
svým způsobem výjimečná, náležitě
pikantní i emočně náročnější v porovnání s ostatními spoluhráčkami.
Blokařka Kateřina Kvapilová i smečařka Klára Faltínová totiž ze severu
Moravy pochází, narodily se tam, vyrůstaly a volejbalově dospěly. Prvně
jmenovaná působila přímo v TJ pět
let (2012 až 2017), druhá dokonce
šest sezón (2014 až 2020). O motivaci navíc tudíž mají obě postaráno.
„V Ostravě jsem strávila řadu roků,
chuť vyhrát proti ní je tak vždycky
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jiná a větší. Člověk chce sobě i soupeři
dokázat, že na to má,“ říkala Faltínová
už po minulém vzájemném duelu na
sklonku dlouhodobé části, který s Hanačkami ovládly 3:0.
Tentokrát se na vlastní palubovce radovaly protivnice těsně 3:2.
A u Kláry, Katky i spol. tak zavládlo
zklamání. „Ale my tu sérii ještě otočíme,“ zaznělo odhodlaně z tábora
vékáčka poté, co opadl prvotní smutek z úvodní porážky vvw play-off.
Za postup do semifinále jsou od dvojice bývalých ostravských plejerek
v současných barvách Prostějova jistě
vypsány do kabiny speciální prémie.
(son)

V rozhodujícím období celé sezóny lze
vypíchnout jednu důležitou a zatím velmi pozitivní skutečnost. Jakou? Všechny
členky hráčského kádru prostějovských
volejbalistek jsou momentálně fit, žádná
není out ze zdravotních důvodů.
„Teď už jde v extralize o vše, proto na zdravotní stav klademe velký důraz. Holky
samy dobře vědí, že je během play-off
potřebujeme pokud možno v pořádku,
tudíž o sebe dbají. Případná smolná zranění

však samozřejmě ovlivnit nelze,“ řekl k tématu hlavní trenér žen VK Miroslav Čada.
Některé menší problémy, jako například
lehčí nemoci nebo drobné naraženiny,
je zpravidla možné vyřešit bez zápasové
absence. „Každý případ je potřeba brát
individuálně, ale platí jedno, ve vyřazovacích
bojích se nenechat vyřadit ze hry jen kvůli
nějaké menší bolístce,“ zdůraznil Čada
skutečnost, kterou například hokejisté
občas ženou až do extrémů.

Všechny hráèky jsou zdravé,
WDNDyWRQ\QÉKODYQÈY\GUzÉ

Z VÉKÁČKA
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PROSTĚJOV V pátek odstartovalo
celé úvodní kolo play-off volejbalové
UNIQA extraligy žen ČR 2021/22,
tedy i další tři čtvrtfinálové dvojice
vedle té Prostějova s Ostravou. Co
přinesly vstupní duely vyřazovací
fáze?
Favorizovaný Liberec stihl proti Frýdku-Místku již dva zápasy, oba doma (ten
druhý sobotní díky prohozenému pořadatelství). A osmý celek základní části dvakrát
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Samozřejmě platí, že hanácká parta ztratila
pouze jedno utkání v sérii na tři vítězné zápasy, navíc venku. Tudíž stále existuje prostor ke zlepšení i k obratu nepříznivého vývoje tak, aby postup mezi elitní extraligové
kvarteto přece jen vyšel. Na druhou stranu
rovněž platí rčení „Teď, nebo nikdy!“. Prohrát i druhé střetnutí doma by totiž znamenalo komplikace řešitelné nepoměrně
hůř. Tudíž je jasné, že zabrat naplno musí
vékáčko okamžitě a svůj existující volejbalový potenciál prodat nyní, ne až potom.
To už by také mohlo být pozdě.

5.
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PROSTĚJOV 0:1 na utkání prohrávají
volejbalistky VK Prostějov čtvrtfinálovou sérii UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 s Ostravou po těsně ztraceném úvodním duelu u polských hranic.
Teď se zápasové poměřování dvou moravských celků stěhuje na Hanou, kde je
8 1UVTCX÷ OWUGN[ RTQUV÷LQXUMÆ XQNGL v pondělí 21. března (tedy už dnes) od
DCNKUVM[ UMQWUPQWV DQNGUVP÷ V÷UPQW 18.00 hodin na programu druhý vzáRQT¾åMW
(QVQ2CXGN0CXT¾VKN jemný střet.
převážně z kůlů byly snadněji bránitelné.
Navíc se domácí trenér Zdeněk Pommer
mohl víc opřít o střídající děvčata z lavičky, A domácí kolektiv jej v Národním sporkdyž některá z nich vnesla do dění na palu- tovním centru PV nutně potřebuje vyhrát,
bovce pozitivní změnu. Naopak hostující neboť v opačném případě by ztrácel již
kouč Miroslav Čada spoléhal kromě tří 0:2. Což se ve sportovní řeži na tři vítězné
krátkých prostřídání výhradně na základní
sestavu, významnější oživení hry náhradnicemi se nekonalo.

klikni na

www.vecernikpv.cz
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VOLEJBAL

aneb názor
Simony BAJUSZ

Hlavně v průběhu klíčového třetího
setu se hostující plejerky a členové realizačního týmu opakovaně rozčilovali nad posouzením herních situací
ze strany prvního sudího Jana Kubince i druhého arbitra Vlastimila Kováře. Nutno říct, že většinou právem.
Chvílemi se dokonce víc diskutovalo,
než hrálo, leč v daný moment to hanáckému mančaftu stejně nepomohlo. Spíš až následně ve čtvrté sadě,
kdy rozhodčí klasicky kompenzovali.
Ať tak či onak, je potřeba neustále
myslet na jednu klíčovou věc. Chyby dělají nejen hráčky či trenéři, ale
právě i strážci pravidel, nikdo není
neomylný. A byť je rozhodcovská
práce někdy výrazněji nepřesná, házet na ni vinu za vlastní porážky se
dlouhodobě nevyplácí. Jedině hledání důvodů neúspěšných vystoupení
v první řadě u sebe totiž vede k tomu
podstatnému – zlepšit svou hru, tím
i výsledky. Bez ohledu na okolní vlivy
včetně případné nepřízně mužů/žen
s píšťalkou.
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Pokud jste někdy závodně dělali nějaký sport, osobně jste se setkali i s jedním jeho důležitým faktorem, a sice
s rozhodováním sudích. Jejich výkony jsou také pro fanoušky v hledištích
či pro diváky u obrazovek (televizních, počítačových, mobilních) dost
ožehavým tématem. A často neméně
řešeným než výkony jednotlivých
hráček/hráčů.
Jak se pravdivě říká, nejlepší arbitr je
ten, o němž během zápasu ani nevíte.
Neboť správně píská to, co má, a jeho
verdikty nejsou aktéry ani příznivci
nijak zpochybňovány. K takovému
ideálnímu stavu však bohužel nedochází zdaleka tak zhusta, nakolik by
mohlo a mělo. Spíš bývají mnohem
víc k vidění různé diskuse s nimi,
nebo přímo protesty proti jejich rozhodnutím. Potažmo hanlivé pokřiky
nespokojených příznivců z ochozů.
Takovým případem bylo i páteční
střetnutí čtvrtfinálové série UNIQA
extraligy žen ČR 2021/22 mezi volejbalistkami Ostravy a Prostějova.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„První zápas čtvrtfinále v Ostravě byl vyrovnaný boj z obou stran. Bohužel
jsme některé situace, které se pískaly, neudržely a prostě se z toho sesypaly.
To bylo podle mě rozhodující, jinak šlo o vyrovnané utkání. Jak říkám, byl
to velký boj, já gratuluji soupeři. A děkujeme našim fanouškům za podporu,
skvěle povzbuzovali. My teď musíme zabrat v pondělí doma a vyhrát druhý
vzájemný zápas, abychom vyrovnaly sérii.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov
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Tolik chyb udělala univerzálka volejbalistek VK Prostějov Karin Šunderlíková během páteční bitvy na
severu Moravy. Což bylo navzdory
23 nasázeným bodům včetně 7 es (!)
extrémně moc, tolik zaváhání klíčové opory se v play-off nevyplácí.

Ü½NGJU±K<NP

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.

35č%÷å1§32ą$'«.DUROËQD)ULêRY¿6LPRQD%DMXV]
5DTXHO/ÔII.O¿UD)DOWËQRY¿$GÇOD6WDYLQRKRY¿
.DULQjXQGHUOËNRY¿0DUWLQD0LFKDOËNRY¿.DWHĆLQD.YDSLORY¿
.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿3HWUD.RæRXxNRY¿0LFKDHOD
6PRONRY¿0LFKDHOD%HU¿QNRY¿*DEULHOD.RS¿êRY¿
$QGUHD3ËFKDORY¿

6LPRQD%DMXV] QDKU¿YDêND 
5DTXHO/ÔII EORNDĆND 
.DWHĆLQD.YDSLORY¿ EORNDĆND 
.DUROËQD)ULêRY¿ VPHêDĆND 
.O¿UD)DOWËQRY¿ VPHêDĆND 
.DULQjXQGHUOËNRY¿ XQLYHU]¿OND 
$GÇOD6WDYLQRKRY¿ OLEHUR 
1HKRGQRFHQ\.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿ QDKU¿YDêND 3DYOD0HLGORY¿ VPHêDĆND D3H
WUD .RæRXxNRY¿ EORNDĆND  MHQ NU¿WFH VWĆËGDO\ 0LFKDHOD 6PRONRY¿ VPHêDĆND 
D0LFKDHOD%HU¿QNRY¿ XQLYHU]¿OND QHQDVWRXSLO\

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).

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

Tentokrát bylo vybrat nejlepší prostějovskou hráčku prvního utkání čtvrtfinálové série v Ostravě docela složité, protože žádná vyloženě nevyčnívala. A u každé její výkon
něco sráželo dolů. V případě slovenské
smečařky se dá říct, že úspěšností útoku
(34 procent) i přihrávky (28 procent)
zaostala za svým vysokým standardem, ale přesto zaznamenala 24
bodů, tedy nejvíc ze všech aktérek
duelu. Včetně tří vítězných bloků
a při celkové užitečnosti +15, což bylo
nakonec víc i než domácí tahounka Sandra
Kotlabová.

.$52/©1$)5,¤29

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

44

nevypadá, ale ostravská univerzálka Sandra Kotlabová (23) napoprvé výrazně
převýšila účko VK Karin Šunderlíkovou
(24). Sice měla trochu slabší útok (úspěšnost 35:39 procentům) a dala „jen“ polovinu es (3:6), ovšem jinak dominovala.
Nejvíc svou jistotou v klíčových pasážích.
A hlavně tím, že mnohem méně chybovala (6:14). Ještě přede dvěma týdny to
vypadalo, že slovenská ranařka je po nedávné zdravotní pauze na vzestupu, ale
v posledních dvou duelech dost znejistěla.
Bez jejího zdatnějšího přínosu se přitom
úspěch nedostaví.

21. března 2022

TĚSNÉ KONCOVKY
PATŘILY SOUPEŘKÁM

3.

boť právě v těchto psychicky nejnáročnějších momentech působily hostující hráčky
o poznání nervózněji, zatímco domácí
plejerky těžily z větší odvahy bez takového
stresu. Jak už jsme psali před týdnem, hlava
KOTLABOVÁ PŘEDČILA
rozhoduje. A jestli chce prostějovský manŠUNDERLÍKOVOU
čaft do semifinále, bez silnější mentality to
Dle pohledu na uhrané body to tak sice
zkrátka nepůjde.

Sice to nebyla taková hrůza jako v předchozím utkání se Šelmami Brno, ale přesto
Hanačky znovu doplácely na dlouhé šňůry obdržených bodů v jednom postavení.
Tak promrhaly slibný náskok v dějstvích
číslo jedna (z 10:15 na 17:15) i tři (ze
14:19 na 19:19), nemluvě o výše zmíněných koncovkách včetně klíčové páté části.
Dokud jsou prostějovské ženy v pohodě,
působí kvalitnějším herním dojmem. Potom však opakovaně rychle vypadávají
z konceptu chybami na přihrávce i v jiných
činnostech, a tyto negativní série jsou pro
ně v celkovém součtu zničující.
Další důležitý faktor, kterým měla slezská
družina ve vstupním souboji navrch. Jednak při ofenzivních manévrech výrazně
častěji využívala obě blokařky Kateřinu
Zemanovou a Elen Jedličkovou, jež v porovnání s Raquel Löff a především Kateřinou Kvapilovou zakončovaly o hodně častěji, tím dostávala útočná činnost Ostravy
větší pestrost. Zatímco výpady Prostějova

4.
ZAPOJENÍ STŘEĎAČEK
I STŘÍDAJÍCÍCH

Ostrava 4. – Prostějov 5.
Ostrava 51 – Prostějov 50.
Ostrava 12-6-3-6 – Prostějov 15-2-1-9.
Ostrava 62:45 – Prostějov 57:40.

Uhrané míče:
Ostrava 1691 – Prostějov 1617.
Úspěšnost útoku:
Ostrava 35 % – Prostějov 35 %.
Úspěšnost přihrávky (excelent): Ostrava 12 % – Prostějov 15 %.
Vítězné bloky (průměr na set):
Ostrava 2,7 – Prostějov 2,3.
Esa (průměr na set):
Ostrava 2,0 – Prostějov 1,9.
Chyby celkem:
Ostrava 719 – Prostějov 663.
Celková užitečnost:
Ostrava +669 – Prostějov +729.

TÝMOVÉ STATISTIKY

Umístění:
Získané body:
Zápasová bilance:
Skóre setů:

ZÁKLADNÍ ČÍSLA
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Hanačky od začátku neustále vedly. Nejdřív
těsně o bod, potom výrazněji o čtyři (6:10)
a po vydařené šňůře při podání Kláry Faltínové
dokonce o pět - 10:15. V tu chvíli však přišla
na servis Sandra Kotlabová, aby svou ostrou
plachtou zcela rozvrátila do té doby solidní
prostějovskou přihrávku. Série chyb umožnila
domácím sedm získaných výměn za sebou
na 17:15, slibný průběh zahajovací části byl
ten tam. Hostující tým se později ještě zvedl
(z 21:19 na 21:21), ale vzápětí pod tlakem

Marek SONNEVEND

OSTRAVA,PROSTĚJOVMaximálněvyrovnané bylo první střetnutí čtvrtfinálové
sérieUNIQAextraligyženČR2021/2022
mezi Ostravou a Prostějovem. Volejbalistky VK dvakrát vyrovnaly manko jedné
sady a v posledním pátém setu byly pouhé
dva míče od triumfu, jenže koncovku nedorazily. Radovala se tudíž ekipa TJ, která
vede 1:0 na zápasy. Druhý mač propukne
v pondělí 21. března od 18.00 hodin v Národním sportovním centru PV.

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

vyrobil další hrubky (24:21). Načež bojovně
odvrátil dva setboly a třetí už ne – 25:23 a 1:0.
Stejně jako při předchozí porážce od Šelem
Brno vékáčku chyběla větší herní stabilita bez
výpadků. Důkazem budiž nový propad zkraje
druhého dějství, kdy z náskoku 2:4 byla náhle
ztráta 6:4. Nicméně prostějovské plejerky zabraly, zlepšily veškeré činnosti v čele s obranou
a výhodu si vzaly rychle zpět - 8:10 a 10:13.
Soupeřky sice vybíraly obětavými zákroky
v poli těžké míče, ale díky pravidelně skórujícímu triu Karin Šunderlíková, Karolína Fričová,
Raquel Löff se povedlo ještě utáhnout šrouby
odskočením na 14:18 i 16:20. A byť zde zase
nastala dílčí nejistota (19:20), závěr měl díky
klíčovému čtyřbodovému trháku (19:24)
přesvědčivou podobu – 21:25 a 1:1.
Severomoravské družstvo jednoznačně táhly
univerzálka Kotlabová s vysokou Elen Jedličkovou, což názorně dokumentoval úvod třetí
sady - 6:3. Mančaft VK se však záhy zvedl, aby
vlastním náporem předvedl ukázkový návrat
do děje - 6:7, 7:9. Nadále jej však trápily nevynucené chyby, které Pommerovy svěřenkyně
hned po obratu využily k vlastní otáčce na
11:9. Bouřliví fanoušci sledovali takovou klasickou houpačku nahoru – dolů, jež pokračovala při účinném servisu Kateřiny Kvapilové
(z 12:10 na 12:14). Tím se Čadova parta
dostala opětovně nahoru, a jakmile skvěle zapodávala také Faltínová (14:19), zdálo se být
rozhodnuto. Zdaleka nebylo, neboť výběr TJ
odpověděl pěti body v řadě na 19:19. Vzápětí
vedl 21:20 a toto zhoupnutí již v nervózním

2

STAV SÉRIE:

1:0

finiši plném diskusí s rozhodčími o sporných
balónech zužitkoval – 25:22 a 2:1.
Hanácká děvčata musela chladit naštvání z výroků sudích, to se jim nedlouho po startu čtvrtého dílu povedlo (z 3:2 na 3:6). Poté se oba
celky dost tahaly, přičemž hosté o svůj náskok
postupně přišli zejména nepřesnostmi v mezihře (5:6, 9:10, 12:12). Naštěstí opakovaně pomohl drtivý smečovaný servis Šunderlíkové
(dala pět es!) podpořený úspěšným zakončením Faltínové. Tím soubor kapitánky Simony

Bajusz utekl devíti výměnami bez přerušení až
na 12:21! A šlo se do tiebreaku – 17:25 a 2:2.
V něm měl Prostějov zdatnější nástup (0:2),
jenže Ostrava bleskově kontrovala - 2:2.
Hodně zásluhou podání Kotlabové pak Slezanky otočily z 3:4 na 6:4, ovšem podobnou
mincí oplatily Bajusz a spol. (ze 7:5 na 7:8).
Drama gradovalo, definitivně ho rozsekla až
úplná koncovka od stavu 12:13. Třemi vítěznými míči za sebou ji lépe zvládli domácí
– 15:13 a 3:2.
(son)

='(1¨.3200(5sWUHQÅU7-2VWUDYD
„Myslím si, že to byl krásný zápas pro diváky. A chtěl bych pochválit holky za bojovnost,
protože jsme předvedli týmový výkon. A každý, kdo přišel na hřiště, tak neuvěřitelně pomohl.
V utkání rozhodly maličkosti.“
0,526/$9¤$'$sKODYQÉWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Už podle výsledku se jednalo o velice vyrovnané utkání, rozhodly maličkosti. Domácí celek byl
v tiebreaku o trochu šikovnější a vyřešil tam těžké míče, kdežto my ne. A to rozhodlo.“
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PROSTĚJOV Volejbalistky
VK Prostějov a TJ Ostrava se měly v extraligovém
čtvrtfinále střetnout již přede dvěma lety, kdy však bylo
celé play-off elitní české
soutěže kvůli nástupu koronaviru zrušeno. Na souboj
dvou moravských družstev
ve vyřazovacích bojích tak
dojde až nyní. A my jsme
nahlédli do statistik dlouhodobé části UNIQA extraligy žen ČR 2021/22, abychom oba celky porovnali
řečí čísel z kolektivního i individuálního hlediska.

9HONÅVWDWLVWLFNÅVURYQ½QÉOstravy a 3URVWÈMRYD

Jakmile se úvodní mač vyřazovací fáze dostal do opravdu vypjatých setových závěrů,
vždy uspěly Severomoravanky. Bylo to tak
v zahajovací sadě (z 21:21 na 25:23), ve třetí (z 22:22 na 25:22) i v tiebreaku (z 12:13
na 15:13). Rozhodně nešlo o náhodu, ne-

1.

mů, se nenaplní. Rozhodl o tom hned první vzájemný čtvrtfinálový zápas, jenž byl naprosto vyrovnaný, a navíc ho nejtěsnějším výsledkem
získaly protivnice. Tím se poražený
kolektiv dostal do velmi nevýhod- původní
zpravodajství
né, leč nikoliv neřešitelné situace.
pro Večerník
Večerník rozebral některé stěžejní
Marek
okolnosti páteční řežby i s výhleSONNEVEND
dem do dalších střetnutí série.

Vedení Ostravy je v sérii nepříjemné.
Prostějovský tým musí zabrat naplno
OSTRAVA, PROSTĚJOV Teoretická vize, že by volejbalistky VK
SNAHU DÁL NIČÍ
Prostějov mohly v úvodním kole play-off UNIQA extraligy žen ČR
SÉRIE
2. INKASOVANÉ
2021/2022 vyřadit Ostravu jasnějším způsobem bez větších problé-

BITVU, NIKOLIV VÁLKU

PROHRÁLO

VÉKÁČKO

WWW.VECERNIKPV.CZ

21. března 2022

Zvýšily se také hodnoty počtu potvrzených případů nákazy za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc
obyvatel. V kraji jde aktuálně o 422
obyvatel, což je 16 případů více než
ve statistikách předminulého týdne.
Za minulý týden se také zvýšil počet

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

aktuálně nakažených osob covidem.
V celém Olomouckém kraji je nyní
koronavirem nakaženo 3 794 osob,
což je o 169 případů více než předchozí týden. Nejvíce aktuálně nakažených
je na Olomoucku, a to 1 183 osob. Na
druhém místě se drží stále prostějov-

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML

Konec omezení
v cestování

Prostějov (jaf) – Americká farmaceutická společnost Pfizer oznámila, že
požádala Úřad pro kontrolu potravin
a léčiv o povolení čtvrté dávky své vakcíny proti covidu u osob starších 65 let.
Firma se odkazuje na data s Izraele, kde
se čtvrtou dávkou již očkuje. Proti ní je
ale i řada odborníků. V současné době
se za základní očkování považují dvě
dávky, třetí by měla člověka ochránit
proti vážnému průběhu, který by mohl
znamenat až úmrtí.

Konec omezení
v cestování

Prostějov (jaf) – Poslední dva týdny
se pokles nových případů zastavil a zůstává stále u hodnoty 10 000 nových
případů na den. Aktuální hodna R zůstává kolem jedné, což značí stagnaci
epidemie, podle odborníků by to takto
mělo zůstat ještě do konce března. Pak
by mělo dojít k dalšímu poklesu a počty nakažených budou opět klesat.

Vyšší èísla zùstanou
do konce bøezna

Prostějov (jaf) – Od pátku zrušila
Česká republika všechna protikoronavirová omezení pro příjezd ze zemí Evropské unie i dalších států Evropy. Lidé
tak už po příjezdu nebudou muset
vyplňovat příjezdové formuláře a povinné nebude ani potvrzení o testu,
očkování či prodělané nemoci. Kromě
zemí EU se jedná i o Andorru, Island,
Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San
Marino, Švýcarsko a Vatikán. Z dalších
států zůstávají pravidla i nadále stejná.

Léto 2020

3 724 368
227 769
3 608 651
39 318
17 454 639

Počet vykázaných očkování:

910 245

2 394

213 166

Počet vyléčených:
Počet úmrtí:

219 358

Počet potvrzených případů:

Y2ORPRXFNÅPNUDML
Počet potvrzených případů:
Počet osob s reinfekcí:
Počet vyléčených:
Počet úmrtí:
Počet vykázaných očkování:

&HONRY½ÄÉVODNHFRYLGX

tace omikron, která se šířila daleko
větší rychlostí, ale měla lehčí průběh. V nouzovém stavu přebírala
agendu nová vláda a ministrem
zdravotnictví se stal Vlastimil
Válek.
Nová opatření se pak týkala varianty omikron. Zavedeno bylo povinné testování ve školách i firmách.
Povinná karanténa byla zkrácena
ze čtrnácti dnů na pět v případě
bezpříznakového onemocnění.
Vláda v lednu také zrušila povinné
očkování pro osoby starší šedesáti
let a vybrané profese, které odsouhlasila původní vláda Andreje
Babiše.
Na konci ledna a začátku února dosahovaly počty nově nakažených až
padesáti tisíc denně a v nejhorším
období bylo v nemocnicích přes šest
tisíc pacientů. Většina z nich však
měla hladký průběh.
V únoru byla zrušena povinnost
prokazovat se certifikátem o očkování či prodělané nemoci. Došlo i ke zkrácení doby platnosti
certifikátů po dvou dávkách očkování, doba izolace byla naopak
prodloužena z pěti dnů na sedm.
Od 1. března jsou postupně rozvolňována opatření, přestávají platit
předchozí omezení a nyní už platí
pouze povinnost ochrany dýchacích
cest v prostředcích hromadné dopravy a zdravotnických a sociálních
službách.

ŽHAVÁ NOVINKA

Září i říjen se nesly ve znamení nárůstu
varianty delta. V říjnu se následně rozšířila povinnost nosit respirátory na
hromadných akcích a pracovištích.
Umožnilo se ale také zkrácení karantény po kontaktu s nakaženou osobou
na sedm dní místo čtrnácti za předpokladu negativního PCR testu.
Těžkou podzimní zkoušku za sebou
měl Olomoucký kraj i místní region
při této vlně epidemie. Celý říjen
a listopad na tom byl kraj i region
nejhůře v celé republice a počty nových případů neustále rostly. Počty
potvrzených případů i incidence na
sto tisíc obyvatel v některých městech a obcích přesahovaly i trojnásobně další místa v republice. Prostějovsku se tak nevyhnuly všechny
restrikce, které vláda nejprve zaváděla jen v rizikových okresech, než přišla celoplošná opatření a vyhlášení
nouzového stavu, který opět nastal
25. listopadu.

Podzim 2021

prodělané nemoci. V červnu byla
zrušena povinnost nošení roušek
během vyučování, v srpnu bylo rozhodnuto o opatřeních ve školách
v podobě testování.

Počet úmrtí:

Počet vyléčených:

Počet potvrzených případů:

QD3URVWÈMRYVNX
373

37 208

38 457

&HONRY½ÄÉVODNHFRYLGX

Z VÉKÁČKA

V květenu a červenu pokračovalo
rozvolňování opatření. Otevřít mohla kadeřnictví, masáže a další kosmetické služby, od 17. května bylo
povoleno otevřít zahrádky restaurací, rozvolnění se dočkaly i akce ve
venkovních prostorech s maximální
kapacitou 700 osob. 26. května přišla
další škatulata na Ministerstvu zdravotnictví, byl odvolán Petr Arenberger, kterého posléze nahradil Adam
Vojtěch. Poslední květnový den se
Jaro 2021
otevřely i vnitřní prostory restaurací,
Březen byl celkově ve znamení nej- wellness, sauny či bazény. Lidé se ale
Zima 2021/22
vyšší vytíženosti nemocnic co do museli prokazovat negativním PCR
počtu hospitalizovaných osob, kdy testem, potvrzením o očkování či V prosinci byl zaznamenán pokles
varianty delta, ale potvrzena mu-

Léto 2021

byla překročena hranice devíti tisíc
pacientů, březen byl nejtragičtějším
měsícem. V souvislosti s koronavirem zemřelo více než šest tisíc osob
v ČR.
V dubnu se pak opět měnil post ministra zdravotnictví, kdy Jana Blatného vystřídal Petr Arenberger. Od 12.
dubna poprvé od Vánoc opět došlo
k rozvolňování opatření. Do škol
se vrátili žáci prvního stupně a posledního ročníku mateřských škol
pod podmínkou testování. Otevřena byla také část prodejen, zároveň
skončil nouzový stav a s ním i zákaz
cestování mezi okresy či zákaz vycházení mezi 21. až 5. hodinou.

Y¤HVNÅUHSXEOLFH

A nutno dodat, že právě v tomto období si Česká republika procházela
tím nejhorším, co covid za dvouleté
působení napáchal. Na konci září
počet pacientů v nemocnicích po-

Podzim a zima 2020/21

Počet nakažených a nemocných
začal opětovně narůstat během léta
2020, značným ohniskem nákazy (na počet obyvatel) bylo hlavní
město Praha hojně navštěvované zahraničními turisty. V prvním týdnu
měsíce září 2020 se Česká republika
zařadila mezi nejhůře zasažené země
Evropy co do počtu nově nakažených na milion obyvatel. Uzávěry
ochromily od začátku října celou
společnost, kulturu, vzdělání i sport.

prvé překonal tisíc osob a od pátého
října se do Česka vrátil nouzový stav,
který už zavedl ministr zdravotnictví
Roman Prymula, jenž vystřídal Adama Vojtěcha. Ve funkci vydržel jen
měsíc, kdy jej po aféře na Vyšehradě
nahradil Jan Blatný. Od 8. října se
znovu zastavil kulturní, společenský
i sportovní život. Od 28. října platil
dokonce zákaz nočního vycházení.
Po jednání vlády dne 10. prosince
bylo oznámeno, že bude nouzový
stav prodloužen do 23. prosince.
Dne 27. prosince začalo očkování
proti covidu-19.
Dne 1. ledna přibylo 3442 nových
případů koronaviru, od 15. ledna
byla spuštěna registrace na očkování pro starší osmdesáti let. Dne 22.
února vláda přestala uznávat a doporučovat látkové roušky, od čtvrtka
25. února byl na veřejnosti a v uzavřených prostorách nutný respirátor. Dne 26. února byl opět nařízen
tvrdý lockdown, kdy vláda omezila
i pohyb osob mimo okresy, které hlídala policie. Od začátku března byly
uzavřeny všechny školy, školky a velká část maloobchodů. Ve firmách se
začalo plošně testovat.

&HONRY½ÄÉVODNHFRYLGX

První vlnu pandemie na jaře roku
2020 Česká republika zvládla opravdu dobře a počty případů se V tuzemsku pohybovaly zprvu v řádu
několika set. Rychlý nástup epidemie
byl poznamenán kritickým nedostatkem ochranných pomůcek. Nouzový
stav a plošné zákazy společně se stále teplejším počasím znamenaly, že
jsme v první vlně byli mezi státy, které
situace zvládly nejlépe na světě. Psal
se přesně 13. březen roku 2020, kdy
Česko poprvé vstoupilo do nouzového stavu a vláda v něm vyhlásila přísná opatření, která se dotkla obchodů,
kulturních, společenských i sportovních akcí, od 16. března také volného pohybu osob. Tato opatření byla
platná až do poloviny května, kdy se
začala postupně rozvolňovat.

Jaro 2020

PROSTĚJOV Psal se začátek března roku 2020, kdy svět začal
ze všeho nejvíce řešit narůstající případy výskytu koronaviru.
Postupně se dostal z Číny do Evropy a následně celého světa.
Nastupující jarní měsíce pak byly nákazou silně ovlivněny a situace eskalovala i během dalších dvou chladnějších období.
Znamenalo to řadu vyhlášek a nařízení, na které do té doby nebyl
nikdo zvyklý. Během první vlny PŮVODNÍ
pandemie bylo dění ve státě zpravodajství
ochromeno a v prvním týdnu pro Večerník
měsíce září 2020 se Česká republika zařadila mezi nejhůře Jan
FREHAR
zasažené země Evropy.

Dva roky s koronavirem. Jaké byly a co všechno přinesly?

Zdroj: KHS Olomouc

si trenér VK Miroslav Čada

K nedělnímu poledni 20. března registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již 220 001 případů
pozitivně testovaných osob v celém
kraji od začátku pandemie covid-19.
V období od pondělí 14. do soboty
19. března přibylo v kraji 2 593 nakažených, což je nyní po šesti týdnech
zaznamenaných poklesů naopak navýšení o 144 případů oproti předešlému
týdnu. Z tohoto údaje je zřetelné, že se
vývoj nemocnosti covid-19 pomalu
otáčí nechtěným směrem.
Z celkového počtu pozitivně testovaných od začátku pandemie v kraji je
25 910 případů u seniorů nad 65 let.
Celkový počet vyléčených pacientů
od začátku pandemie již dosáhl výše
214 059 osob, což je o 2 811 případů víc, než vykazovaly statistiky před

Michal KADLEC

„Tak těsná porážka v play-off
s vámi zamává...,“ uvědomuje

týdnem. Na druhé straně ale v Olomouckém kraji od začátku pandemie
zemřelo v přímé souvislosti s covid-19
již 2 373 lidí, což znamená, že během
minulého týdne zemřelo v kraji dalších 26 osob na covid-19. Je to o čtrnáct případů více než týden předtím!

ský region, kde je aktuálně 883 nakažených, tedy o 50 případů více než před
týdnem. Další v pořadí je Přerovsko
(358), dále Šumpersko (268), Zábřeh
na Moravě (176), Hranice na Moravě (174), Jesenicko (167), Šternberk
(147), Litovelsko (128), Mohelnice
(104) a Uničov (84). Na Konicku je
aktuálně koronavirem nakaženo 52
lidí, což je o 2 případy více než předchozí týden.
Skutečnost, že situace ohledně počtu
nově nakažených nabrala opět nečekaný obrat, okomentoval pro Večerník
hejtman Olomouckého kraje Josef
Suchánek. „Tuto záležitost jsme diskutovali na úterním krizovém štábu
nemocnic, kde byl skutečně konstatován zvyšující se počet nákaz. Nicméně
ředitelé nemocnic nepotvrdili, že by
se mělo v této chvíli jednat o problém
jak z pohledu nemocnic, tak z pohledu
celkové covidové situace,“ snaží se mírnit paniku první muž Olomouckého
kraje Josef Suchánek, kterého se Večerník zeptal, zda souhlasí s názory, že
nad koronavirem není ještě v žádném
případě vyhráno. „Koronavirus se stal
standardní součástí našeho života, se
kterou se budeme muset naučit pracovat. To znamená, nepodaří se nám
jej vymýtit stoprocentně, tak jako zde
máme i mnohé jiné nemoci, se kterými se vyrovnáváme v rámci běžných
životů,“ odvětil Suchánek, který se také
neobává rozsáhlého rozvolnění opatření vládou ČR. „Respektuji v tomto
rozhodnutí vlády a odborníků na celostátní úrovni,“ konstatoval hejtman.

Stoupá i seznam aktuálně nemocných v prostějovském regionu

PROSTĚJOV Během uplynulého
týdne jsme se trošičku přestali radovat z dlouhodobého poklesu počtu
nově nakažených lidí covidem-19.
Po šesti týdnech neustálého snižování nemocnosti v Olomouckém
kraji došlo k obratu, kdy hygienici
zaznamenali naopak zvýšení počtu
nakažených oproti předchozím
statistikám. Naštěstí zatím nejde
o nijak dramatické přírůstky, přesto
aktuální situace hovoří jasně o tom,
že nad koronavirem není vůbec vyhráno. Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek ovšem zároveň
upozorňuje na fakt, že s nákazou covid-19 se budeme muset naučit žít.
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Jarní proměny bývají krásné – vše
pomalu rozkvétá, sluneční paprsky
nabírají na intenzitě a náš unavený
organismus získává více energie.
To je vždy patrné i z našeho seriálu PROMĚNA IMAGE, který
můžete takto na jaře sledovat již
sedm let. A vězte, že v takovém formátu nemá tento akce tohoto druhu obdoby v celém kraji
a možná ani kdekoliv
po České republice.
Jde o poměrně rozsáhlý projekt, který
obnáší
zapojení
celého týmu lidí,
množství
času
a nemalé energie.
Cílem není jen
pouhá změna
vzhledu, ale
vnitřní rozkvět každého, kdo si
proměnou
od PROSTĚ JOVSKÉHO Večerníku projde,
protože k čemu

Motto nejen
na tento týden:

Sport je sport. Ale
\čUVCÿOGNKFOK

Znáte ty pocity dlouhodobě sevřeného žaludku, stav na zvracení či nespavost? Vyvolávají v člověku zoufalost,
marnost a vyčerpání... Kolikrát ani
nevíme, proč se to děje, ale prostě
jsou tyto emoce a fyzické pocity
s námi a někdy i po delší čas. Není
asi divu, dnešní doba nás nutí žít ve
shonu, okolí na nás vyvíjí tlak, svět se
v poslední době zdá jako převrácený,
ale někdy kupředu ženeme sami sebe,
a to ať už vysokými nároky, očekáváním, neustále přemýšlíme nad budoucností, vracíme se do minulosti,
trápí nás vztahy. Někdy se dokonce
začnou objevovat i obavy ze strachů.
Dlouhodobé strachy a úzkosti vznikají
většinou z volby, která může mít jisté
důsledky a dopady, ze kterých máme
velké obavy. Obavy ze ztráty, změny,
smrti apod. Šíří se v člověku čím dál
více a tak dlouho, dokud mu odporuje.

„Důvěřuj tomu, co cítíš, víc
než tomu, co slyšíš. Slova
mohou lhát. Energie nelže.“
Petr Casanova

6

romantickou tematiku. Miluji také
hory, hrady, zámky a v zimě snowboarding a lyžování,“ prozradila na sebe
dále Dana Kyšková.
Vítězka březnového dílu je také vzorná, co se týče péče o sebe. „Chodím
na kosmetiku, jsem zvyklá se líčit,
pečuji o sebe pravidelně a ráda. Nechávám se barvit i stříhat. Mám ráda
pohodlnou módu, legíny, halenky,
trička, kardigan, ráda nosím i šaty.
Naopak nemám ráda kaki a hnědou
barvu, ale ostatní mi nevadí a ráda si
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rady a tipy...

změna vzhledu, když v duši chybí
sluníčko, radost a motivace. A to je
právě jeden z důvodů, proč jednotlivá klání dál a dál pořádáme. A že
jsou vždy povedené, o tom svědčí
i neutuchající zájem z Prostějovska,
celé Moravy, ale i Čech a dokonce
také ze Slovenska. A kdo vyhrál
v březnovém díle? To je zase pro
jednou překvapení...
Jarní vítězkou se totiž stala sedmadvacetiletá Dana Kyšková ze Slovenska.
Je to tak již třetí dáma od východních
sousedů, která ale pochází ze slovenského Martina a v současné době
bydlí dva roky v Prostějově. „Jsem
těhotná a ráda bych byla perfektně
vypadající maminka. Blíží se jaro,
tak bych zároveň s tím chtěla získat
novou energii a jiskru,“ zaznělo z přihlášky sympatické vítězky.
Jak se ocitla na Hané? „Jednoduše.
Našla jsem si tady přítele. Vydala jsem
se tedy ze Slovenska do Prostějova,
což je hezké město, líbí se mi tady,“
vyjádřila sympatie Dana Kyšková.
„v obchodním byznysu, s oblibou
bruslím, chodím na procházky se
psem, moc ráda vařím, nejraději ryby
na různé způsoby, omáčky a ráda čtu
nechám poradit, nebráním se ničemu. Chtěla jsem vždy zkusit ofinu,
ale mám kudrnaté vlasy, tak si nejsem
jistá, co by to udělalo, ale uvidíme, co
si na mě vymyslíte,“ dodala Kyšková.
A přesně tohle jí můžeme zaručit!
Vymyslíme zbrusu novou image za
pomoci profesionálního přístupu na
nejvyšší úrovni, poradenství v oblékání, ve volbě brýlí, proběhne také líčení
a samozřejmě dojde na nový účes.
Vše bude kompletně zachycené na fotoaparát a kameru. „Do PROMĚNY
IMAGE se moc těším, je to nová zkušenost a také věřím ve velký zážitek,“
uvedla budoucí maminka.
A těšíme se i my, protože jsme doposud ještě neučinili některý z dílů pro
dámu v těhotenství, a tak nás čeká
opět něco nového. Bude to dozajista
den, který bude patřit mezi ty, na které se nezapomíná...
Březnovou vítězku seriálu PROMĚNA IMAGE odtajníme již
v příštím čísle tištěného vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Vše bude také důkladně zdokumentováno a vy to následně najdete i na www.vecernikpv.cz, kde se
můžete těšit také na videoreportáž.
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odevzdání „Bohu“ (a je jedno, jak ho
vnímáte) jádro obav zmizí. Na pomoc
s úzkostmi můžete také vyzkoušet různé přírodní doplňky. Uvádím pár těch,
se kterými mám zkušenosti: kúra od
firmy Naděje Kúra K16, homeopatika
Sédatif PC či třeba od firmy Just Harmony Caps, čaj od Everest Ayurveda
Jatamansi. Závěrem bych ráda uvedla
citát, který bychom měli mít denně
na paměti a strachů a úzkostí by bylo
mnohem méně. Když se ptali Dalajlámy, co jej na lidech nejvíc překvapuje,
odpověděl: „Lidé. Protože obětují
zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví,
potom se tak znepokojují minulostí
a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a tak nežijí ani v přítomnosti,
ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by
neměli nikdy zemřít, a potom zemřou
bez toho, aby předtím žili.“ Takže dost,
žijte jedině teď a tady, připusťte si vaše
strachy, dýchejte zhluboka, dělejte si
malé radosti a bude zase dobře.

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 3/2022 Velikonoční hrníčkové recepty, který je právě v prodeji na stáncích tisku.

Postup
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„Pak nebudu mít žádné peníze.“
„A pak co?“
A pak budeme vyhozeni z domu.“
„A pak co?“
„A pak se staneme bezdomovci.“
„A pak co?“
„A pak nebudeme mít žádné peníze
a mohli bychom vyhladovět k smrti.“
„A pak co?“
„A pak budeme nemocní a zemřeme,“
a tak dále.
V této knize Dr. David R. Hawkins
popisuje a velice dobře vysvětluje, že
právě všechny strachy plynou ze strachu ze smrti. „Jakmile přijmeme tyto
jednotlivé obavy (prostřednictvím
zmíněné metody), vlak obav vždy
skončí strachem z fyzické smrti. Je zajímavé, že zkušenost „z blízké smrti“ eliminuje strach ze smrti. Téměř všechny
sociální, psychologické a fyzické obavy jsou podvědomě jen modifikace
strachu ze smrti, ze kterého všechny
vznikly,“ upřesňuje Hawkins ve své
knize. Po přijetí smrti a vědomému se

R ecept pro vás

žít teď a tady, v přítomnosti, za každou
cenu se snažte udržet mysl v přítomnosti, protože všechny strachy plynou pouze z budoucnosti. Ve skutečnosti a ve
své hluboké podstatě není na světě nic,
čeho bychom se mohli bát. Každá situace se děje z nějaké důvodu, nic se neděje
náhodou, protože náhody neexistují,
vše nás má někam zavést a vše je skutečně tak, jak má být. K tomuto trvá se
dopracovat, ale jakmile dojdete k tomuto pochopení, značně se vám u spousty
věcí v životě uleví. Silnou pomůckou
pro překonání strachu je metoda, kterou jsem se dozvěděla z knihy „Vzestup
po úrovních vědomí“ od Dr. David R.
Hawkinse. Metoda se jmenuje „A co
bude potom“. Jak sám autor v knize
popisuje: „V tomto procesu se strach
nechá působit. A pak to, co tento strach
způsobilo, necháme projevit, jako by se
to ve skutečnosti stalo.“
Například:
„Obávám se, že ztratím svou práci.“
„A pak co?“
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Někdo se strachu postaví čelem, jiný
raději uteče (vědomě nebo nevědomě),
pokud to jde, což ale není vždy řešení.
Nicméně jsme jen lidé. Každý vždy
jedná tak, jak v jisté chvíli dovede, proto
si v tomto odpusťte a netlačte na sebe,
ať lze se strachem lépe pracovat. Velice
podstatné však je si strach připustit, ať
už je z čehokoliv. Strachu se zbavíme
tehdy, pokud mu přestaneme odporovat. Tímto nás úzkostné stavy (špatně
od žaludku, panické záchvaty, třes atd.)
postupně přejdou. Přijměte, co cítíte,
veškeré prožitky a zkuste si pokud možno pojmenovat to, co si myslíte, že ve
vás vzbouzí strach a úzkosti. Přiznejte
si sami pro sebe cokoliv z vašich strachů a úzkostí a po celou dobu u toho
zhluboka dýchejte. Uvolněte celé tělo
včetně břicha, klidně dýchejte do břicha
tak dlouho, dokud neodstraníte napětí
z této části těla. Připuštění vašich obav,
strachů a úzkostí může nějakou dobu
trvat, někomu den, týden někomu i měsíce, než se s nimi ztotožní. Základem je
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pálení paží, ale to není na škodu, o to
nám jde. Díky tomuto cvičení bude
s povislými pažemi konec.
A já už se těším zase příště!

do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.
4. Nyní necháme otevřený hrudník
a ruce v rychlejším tempu otevíráme
od sebe a k sobě, od sebe a k sobě (viz.
foto). Takto cvičíme bez přestávky minutu v kuse. Můžete cítit bolest nebo

3. V dalším cviku zůstaneme sedět
v tureckém sedu, opět zvedneme ruce,
roztáhneme ruce, stáhneme lopatky,
zasuneme bradu, hrudník je narovnaný
a hlava v prodloužení těla, opět se nepředkláníme, nehrbíme se ani nezakláníme (viz. foto). Následně se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají

2. Nyní začneme zvedat ruce nahoru,
směrem do vajíčka, pak zpátky dolů (do
původní pozice), lokty tlačíme k tělu, ramena nezvedáme, hrudník je narovnaný, nezakláníme se ani nepředkláníme
a hlava je stále vzpřímená (viz. foto).
Cvik je dobrý na posílení paží a horní
partie zad. Opakujeme jej třicetkrát za
sebou a klidně každý večer u televize,
v kanceláři, nebo když máte chvíli.

1. Jako první je potřeba se vždy rozcvičit,
rozcvička je základ a měla by předcházet úplně každému cvičení. Následně
si pusťte nějakou oblíbenou pomalejší
či relaxační hudbu, dejte si podložku na
zem a můžeme začít. Posadíme se do
tureckého sedu a lokty budeme tlačit
směrem k sobě a dlaně vedou do dálky (viz. foto), srovnáme záda, lopatky
tlačíme k sobě, ramena jsou dole, hlava
je do prodloužení těla a brada zasunutá
dozadu. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají do široka, dech však
nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

Po každé pracovní rutině nebo
i v mezičase naše
tělo i mysl ocení odpočinek. Pokud je to
navíc formou cvičení a můžeme tak posílit své tělo, uděláme jedině dobře. Jednostranné pohyby v zaměstnání nejsou
pro nás dobré, proto si i v březnu najděte
denně pár minut na cvičení a uvidíte, že
se budete cítit mnohem lépe, navíc zabráníte špatnému držení těla a z toho plynoucím problémům. Mimo jiné uvolníte i stres a napětí. Přitom není potřeba
hned chodit do posilovny. V dnešním
jedenapadesátém díle jsme se zaměřili
na posílení povislých paží a lehce i zad...
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PROMÌNA IMAGE má další vítìzku ze Slovenska

ZAUJALO NÁS

Milí přátelé,
ráda bych vás přivítala v jarním
vydání Servisu pro ženy. Jaro je tady
a nás tak pomalu, ale jistě čekají dny
prozářené sluníčkem a příjemnou
energií. Zkuste se oprostit od všeho,
co se děje kolem, a vnímat jen tu
všeobjímající sluneční záři, množství světla, vzduch a nechte na sebe
vědomě dopadat tento přítomný
okamžik. O přítomném okamžiku
se dnes pobavíme více do hloubky, řekneme si totiž, jak pracovat
s dlouhodobými strachy a úzkostmi,
kterými trpí nejeden z nás, dále si
odhalíme březnovou vítězku seriálu PROMĚNY IMAGE a také si
zacvičíme, tentokrát posílíme
oblast paží. Pro oslazení
života nemůže chybět
ani oblíbený recept.
Teď se stačí hezky
usadit, uvolnit tělo,
mysl i duši a začít číst.
Přeji vám, ať
jsou vaše dny
ve znamení
klidu, radosti
a pozitivní
energie.
Vaše Aneta
Křížová

ODDECHOVÝ ÈAS
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PROSTĚJOV Smutný vstup do série se Vsetínem mají za sebou
hokejoví Jestřábi. Ti venku obdrželi pět branek, nevstřelili žádnou.
Jejich četné snahy o vstřelení branky skončily na dobře chytajícím
Jakubu Málkovi. Nešlo ale jen o brankáře. „Pět vyloučených jsme
měli. Dneska to ale celkově nebyl náš den, moc pozitivních věcí tam
nebylo,“ poznamenal trenér Jestřábů Aleš Totter. ¨
Ani on, ani velmi aktivní Novák, Jáchym či Havlík se však tentokrát neprosadili. Přitom šance byly, zejména
Mrázkovy pumelice a nahrávky Nováka měly velký potenciál. Nicméně
Vsetín byl rychlejší, efektivnější. Měl
větší část zápasu více ze hry. Rovněž
měl méně vyloučených a strávil více
času na puku. Především třetí třetina byla v tomto směru ukázkovou,
Vsetínští se dobře bránili, často nepouštěli Jestřáby z pásma. A hlavně
i za zdánlivě rozhodnutého stavu se
nezatáhli, ale dál útočili. Nicméně ani
ještě někdo další přibyl na marodku.
Přibylo totiž ještě jedno zranění. U
centra Račuka se pak potvrdily nejhorší scénáře. „Račuk jde na operaci
a Rudovský má zlomenou ruku, ti už
nebudou do konce sezóny. Dubský
nehraje už měsíce a je stále na marod-

2TQUV÷LQXWUGRTQVK8UGVÊPWXUG\ÐP÷XčDGEPGFCąÊ0[PÊVQ\PQXWRQVXTFKN

mizerný úvod trenéra Tottera nerozhodil. „Na play-off je hezké, že druhý
den je další šance. A dokud někdo neudělá čtyři body, hraje se dál,“ připomněl kouč Prostějova.
Ten ale může mít problém při sestavování týmu. Zvláště ve chvíli, kdy by

Foto: Michal Sobecký

ce. Ostatní plus mínus jsou k dispozici. Máme třináct útočníků a šest beků,
se kterými chceme dohrát sezónu,“
deklaruje Aleš Totter.
Se svou již notně pošramocenou družinou se o reparát bude snažit hned ve
třech zápasech v tomto týdnu.

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.

·VQéPÊM2GVT$GT¾PGMUGTXCNQRąÊNGåK
VQUVKDTCPM[UGCNGRTQVK8CNCEJčOPG
FQéMCN
Foto: Michal Sobecký

nepustili. Škoda že jsme z přesilovek, co jsme
měli, nedali kontaktní gól. Ale je to play-off.
Zítra se nachystáme a budeme lepší.“
ƔƔ Co rozhodlo, bylo to rychlé vedení
soupeře?
„Proměňování šancí. Nějaké jsme měli, nedali jsme. A oni si to za stavu 2:0 a 3:0 pohlídali. A dá se říci, že nás vůbec ve třetí třetině
k ničemu nepustili.“
ƔƔUkázala se v plné síle obrana Vsetína,
potvrdil, že má nejlepší v soutěži?
„To si úplně nemyslím. Domnívám se, že je
to hratelná obrana, není to úplně ta nejlepší,
co jsme potkali. Takže si myslím, že jsou zranitelní v obranném pásmu.“
ƔƔV pondělí vás čeká další zápas. S čím
do něj jít, co změnit?

„Musíme si k tomu něco říct, je co zlepšit.
Více musíme střílet na bránu, tlačit se do
ní. A dát i nějaký špinavý gól, od kterého
bychom se mohli odpíchnout. A hrát jednoduše, v útočném i v obranném pásmu.
Když nějaké ty góly dáme, tak si myslím,
že zde v pondělí ten první bod můžeme
udělat.“
ƔƔDo Vsetína dorazilo i dost prostějovských fanoušků. Užil jste si atmosféru?
„Jo, jo. Krásná atmosféra, klobouk dolů.
Prostějovských fanoušků bylo dost a bylo
to moc příjemné. Doufám, že jim do domácích utkání přivezeme vyrovnanou
sérii, 1:1. A pak se těším na to pravé prostějovské peklo. Všechny ve čtvrtek a v pátek
zvu!“

po prvním semifinále

VSETÍN, PROSTĚJOV Takhle to asi nepůjde. Prostějovští Jestřábi netradičně v
neděli večer odehráli první utkání semifinále proti Vsetínu. Jenže se jim zápas
nepovedl. Už po polovině první třetiny
prohrávali 0:2. A v dalším průběhu zápasu se skóre ještě navyšovalo. Jestřábům
se nedařilo skórovat ani z největších šancí, stejně tak pohrdli přesilovkami. Nakonec zahájil Prostějov sérii výsledkem
0:5. Má tedy co napravovat.
Včerejší utkání začalo zostra, oba týmy se
snažily vehnat do útoku. Ve 3. minutě si
nakonec Málek připsal první zákrok, zasahoval proti Jiránkovi betonem. Krátce nato
se musel Bláha vyznamenat proti Půčkovi –
ale povedlo se. Oba týmy si následně vyměnily situace, v nichž na svého soka pořádně
zatlačily. 8. minuta zase přinesla Švecovu
teč Beránkovy střely. Minutu nato se proti
teči musel vyznamenat Bláha, autorem byl
Kucharczyk. Pak už se Vsetín radoval. Říha
se sice ještě neprosadil, poté ale v 11. minutě Venkrbec dorazil střelu z kruhu a otevřel
skóre utkání. Minutu a půl nato bylo hůř,
Hryciow si najel na osu hřiště a nahrávku
Hořanského přetavil v další gól. Domácí
pokračovali v útočném snažení, Vlach a
Ondračka Bláhu prověřili. Na druhé straně operovali Jiránek či Havlík, Beránek na
poslední chvíli přišel o velkou šanci. V 17.
minutě šli hosté do čtyř, nicméně Bláha zasahoval jen proti Robovi.
Druhá třetina začala aktivitou domácích.
Nejprve byl ale Jáchym v úniku, střílí ale nedává. Jonák krátce nato vystihl rozehrávku,
ale střílí doprostřed brány. Od modré čáry
pak ve 23. minutě pálil Vítek. Minul, nicméně Valaši nepouštěli Jestřáby přes modrou

čáru. Až ve 26. minutě Švec hledal Beránka
před bránou, obrana ale na poslední chvíli
zasáhla. A poté přišly okamžiky obránce
Říhy. Jeho první rána byla nepřesná, napodruhé už se ale od modré čáry trefil k tyči
a zvýšil na 3:0. Poté se Prostějov zmátořil
k několika akcím. Jáchym donutil Málka k
zákroku, dobrou střelu vyslal Mrázek a činil
se taky Klimíček. Skvělou nahrávku v půlce
zápasu vymyslel Novák Klozovi, ten se však
neprosadil. V půlce zápasu navíc mohlo být
rozhodnuto. Zeman byl faulován, následné
trestné střílení ale neproměnil Rob. Bláha si
následně vychytání nájezdu zopakoval, to,
když se do brejku vřítil Vítek. Prostějov si
poté vytvořil tlak a vynutil faul. Ve 34. minutě z toho byl velký tlak na bránu. Ale Málek odolal, navíc na druhé straně se dobře
obtočil kolem brány Venkrbec. Závěr Prostějov dohrál ve čtyřech. Činil se Smetana,
ale neprosadil se.
I třetí třetina přinesla hodně zajímavých

Foto: Facebook
momentů. Bohužel začala gólem na 4:0.
Říhova další rána od modré byla tečovaná
a puk skončil až v bráně. Navíc se krátce
poté dostal Březina s Hořanským do přečíslení. Ale z tohoto mráčku nezapršelo. V
krátkém intermezzu mezi 46. a 48. minutou se snažil Prostějov o snížení. Husák ale
střílel do Málka a stejně se vedlo Jelínkovi.
Tyto chvilky na druhé straně utnul Vítek
skvělou nahrávkou Hořanskému, kterému
ale selhala muška. Vsetín poté opět načas
Jestřáby nepouštěl do šancí. Ani do pásma.
Až v 53. minutě se objevila dobrá nahrávka
Nováka Jáchymovi, ten si ale vylámal na
Málkovi zuby. 56. minuta přinesla jednu z
posledních šancí Jestřábů, konkrétně přečíslení Jelínka se Zajícem. Pak ale přišla 58.
minuta a minela obrany Prostějova. Vítek
vystihl rozehrávku, nahrál Březinovi a bylo
to už 5:0. O vítězi nebylo pochyb, A i když
byl Prostějov ještě jednou vyloučen, zápas
už se jen dohrával.
(sob)

5
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„Nemáme energii, hráli jsme špatně. Musíme změnit vše. Mít větší důraz, více střílet, lépe
zakládat útoky. Taky snáz se dostávat do pásma a udržet se tam na kotouči. Důležité taky
bude být disciplinovaný. Udělali jsme opět fauly v útočném pásmu, špatně jsme střídali. To
je v zápasech play-off znát, obzvlášť v sérii se Vsetínem.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:

„Chtěli jsme vstoupit do série vítězně a od začátku do konce jsme měli utkání pod kontrolou. Hráli jsme velice dobře, měli jsme dobrý pohyb, vyhrávali souboje. Měli jsme dobré
přesilové hry, a navíc se podařilo ubránit přesilovky soupeře, který v tomto ohledu patří
mezi lepší v soutěži. Za to jsme nesmírně rádi. Jsme si vědomi, že proti nám stojí velice
kvalitní soupeř. My se nyní budeme snažit co nejlépe nachystat na zítřejší zápas. Věříme, že
nás diváci v hojném počtu přijdou podpořit. A my jim za to moc děkujeme.“

Jan SRDÍNKO, asistent trenéra VHK Robe Vsetín:
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ƔƔ Jak byste první zápas se Vsetínem
zhodnotil?
„Bylo to těžké utkání. Oni šli rychle do vedení a dá se říct, že nás k ničemu pořádně

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Neslavně. Tak dopadlo první semifinále mezi
Prostějovem a Vsetínem. Domácí celek se dostal brzy do vedení,
které průběžně navyšoval. Prostějov dřel, snažil se, bojoval o útočné pásmo a o šance. Nejednu měl také Petr Beránek (na snímku).
Ten nastupoval ve třetím útoku s Tomášem
Koblížkem a Markem Švecem. Na dobrou
obranu soupeře ale recept nenašli.

„Od špinavého gólu bychom se
odpíchli“
Petr Beránek

nyní za 1.300 Kč
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Nicméně i v sérii s Litoměřicemi byly
zápasy, kdy Prostějov jednoznačně
tahal za kratší konec provazu… „Litoměřice a Vsetín hrají dobře dopředu,
to je snad jediná podobnost. Je to spíše
o nás, to my hráli bohužel se Vsetínem
špatně,“ podotkl útočník Petr Mrázek.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

HISTORICKÝ POSTUP A PAK ŠPATNÝ VSTUP
Hokejistům Prostějova
DO SEMIFINÁLE
přibyl zraněný hráč

WWW.VECERNIKPV.CZ

<C VCMQXQW CVOQUHÆTW D[ OPQ\Ê URQT
VQXEKPCURQTVQXPÊEJUV¾PEÊEJFCNKJQFP÷
8UGVÊPwVÊHCPQWwEKRTQUV÷WMC\WLÊåGWOÊ
0CRQUNGFPÊéVXTVHKP¾NGUG5NCXKÊLKEJFQTC\K
NQUMQTQéV[ąKCRčNVKUÊEGCX[VXQąKNKUMX÷NQW
MWNKUW\¾RCUW,GPQP÷EQOÆP÷LKEJRąKwNQ
PCRTXPÊUGOKHKP¾NGU2TQUV÷LQXGO,GJQ
RąÊ\PKXEKOCLÊP[PÊPCUVCXGPQWNCċMWJQFP÷
X[UQMQ8[TQXPCLÊPGDQRąGMQPCLÊXUGVÊP
UMÆJQRTQVKXPÊMCUXQWRQFRQTQW"

3. Vsetín slaví
skvìlou návštìvnost

#PKPKVUWEJQWPGPGEJCNRQéVXTVHKP¾NQXÆ
UÆTKKPCUQWRGąK,CTQUNCX.Wÿ¾M)GPGT¾NPÊ
OCPCåGT2TQUV÷LQXCUGQRąGNFQRTQLGMVW
NKVQO÷ąKEMÆCMCFGOKGKFQVQJQLCMJQXQ
ąKNKRQUÆTKKVTGPÆąK.KVQO÷ąKEMVGąÊ\OKÿQXCNK
VąGDCOCTQFMWd/[LUOGVTCDNGPGRQVąG
DQXCNKUF÷NQXCVXGąGLPQUVK5EJQX¾XCVUG
\CXKTÐ\WMVGT¾VÚOUQWRGąGUVGLP÷LCMQ
P¾wVÚOXÚTC\P÷\CU¾JNCQUVCVP÷RąKXG\NK
LUOGUKLK\.KVQO÷ąKELGPGUGTKÐ\PÊ#QFRQ
XÊF¾×TQXPKRTQLGMVW&WMNCqąGMNVąGDCRTQ
UGTXGTJQMGLE\

2. Jaroslav Luòák se
opøel do Litomìøic

1. Sokolov šokoval

6QJNGéGMCNCUKLGPO¾NQMFQ2NC[QHHCNG
QDéCURąKRTCXÊP÷LCMÆVQRąGMXCRGPÊLGF
PQ\PKEJCNGWåLGP[PÊLCUPÆ5QMQNQX
RQUVWRWLÊEÊFQUGOKHKP¾NG2TQVKUQD÷O÷N
RąKVQOLCUPÆJQHCXQTKVCXRQFQD÷6ąGDÊéG
0KEOÆP÷6ąGDÊéXRQUNGFPÊEJ\¾RCUGEJ
\¾MNCFPÊé¾UVKUVT¾FCNC#OK\GTPQWHQTOW
P[PÊLGPRQFVTJNC

NEJ události
Chance ligy

Pozitiv se tentokrát najde hodně.
Tím největším ale je, že Jestřábi
ukázali mimořádnou psychickou
odolnost. Jak v pondělí, tak o den
později totiž rychle přišli o velký
a pracně budovaný náskok. Tým se
ale nepoložil, naopak jej to posunulo k ještě lepšímu výkonu. Jestřábi
zkrátka ustáli tlak. A i proto dokázali postoupit.

Psychická
VÉODWÙPX

Vlastně tuto rubriku ani nemusíme psát, výsledek je totiž trvale
stejný. Jestřábi se nadále nechávají
pravidelně a ve velkém vylučovat.
Navíc v rozhodujících okamžicích
zápasu, třeba poté, kdy soupeř
otočí jeho vývoj a dostává se naopak do vedení. Potvrdilo se to i se
Vsetínem. Prostějov byl mnohem
častěji vylučovaným týmem.

Pøíliš
èastá vylouèení

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

$u;m࣐u b|ol࣒ংb1 -b7 uh
|-h|o _ooংbѴ ࢙_ ro rovѴ;7Ŋ
mझl uo_o7fझ1झl |h࢙mझĺ -Ŋ
u࢙৴;Ѵ|-hm-l-uo7h"|-7bomĺ

„Snad ještě více než se
soupeřem jsme bojovali
sami se sebou.“

(uohĹ
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Po devatenácti letech se Jestřábi
dostali do semifinále 1. ligy. Někteří současní hráči Prostějova tehdy
sotva chodili do školky.
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1.
1.
1.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ:

1. star: 2GVT /T¾\GM  DQF[  2. star: /CTVKP 0QX¾M
DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

VSETÍN – PROSTĚJOV 5:0

1. star: 6QO¾w,¾EJ[O DQF[ 2. star:/CTVKP#NVTKEJ
VGT DQF[ UVCT/CTVKP0QX¾M DQF 

PROSTĚJOV – LITOMĚŘICE 6:5 PP

1. star: /CTVKP 0QX¾M  DQF[  2. star: Jan Kloz
DQF[ UVCT2CVTKM*WU¾M DQF 

PROSTĚJOV – LITOMĚŘICE 6:5

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

HOKEJ

6GP HKNO LG UVCTÚ RąGUVCTÚ
#NG OPQ\Ê \ P¾U LGL \P¾OG
CO¾OGT¾FK7TéKV÷UKX\RQ
OGPGVG PC iMQNW \¾MNCF
åKXQVC # FKXQMÆ UGRVKO¾P[
K Tč\PÆ \XN¾wVPčUVM[ RTQHGUQ
Tč \G UPÊOMW 8 JNCX÷ WVMXÊ
OPQJÆVTQEJWUVTCPQWUPCF
CNG \čUV¾X¾ MQPUVCVQX¾PÊ
JQFPÆJQ RTQHGUQTC )¾DTNÊ
MC MVGTÚ ąÊM¾ UGRVKO¾PčO
LCM Wå XG UVCTÆO ĄÊO÷ D[N[
URQTVQXPÊ VÚO[ Tč\PÚEJ DC
TGXCLGLKEJRąÊ\PKXEKUKdTQ\DÊ
LGNK JNCX[ J¾FCLÊEG UG Q VQ
MVGTÚ\VÚOčLGNGRwÊq
2TQé CNG VQJNG XwGEJPQ Xč
DGE RÊwW" 2TQVQåG MWNVWTC
HCPF÷PÊEJV÷NQD[UGąÊEVe
5ÆTKG U .KVQO÷ąKEGOK D[NC
RQEJQRKVGNP÷ X[JGEQXCP¾
0GLGFGP HCPQWwGM JQMGLG
UG UVCXÊ RTQVK RTQLGMVW CMC
FGOKG MVGTÚ X .KVQO÷ąKEÊEJ
HWPIWLG /PQJÚO RCM D[NQ
MTCLP÷ PGU[ORCVKEMÆ RÊUM¾
PÊTQ\JQFéÊEJCéGVPÆHCWN[
5VCFKQPW MVGTÆ Cå RąÊNKw éCU
VQ \čUV¾XCN[ DG\ RQVTGUV¾PÊ
<EGNC EJ¾RW åG VQVQ RąÊ\
PKXEGwVXG U¾OLUGOUKFQUV
URTQUV÷CPGLGFPQW\CPCF¾
XCN  # GOQEG" 6[ M JQMGLK
C MG URQTVW QDGEP÷ RCVąÊ
2ÊUM¾PÊ DWéGPÊ UMCPFQX¾PÊ

Sport je sport. Ale
\čUVCÿOGNKFOK

RTQVK TQ\JQFéÊO t DGTW XwG
+ VQ PCF¾X¾PÊ PGJTCLOG UK
\CUGPCOQTCNKUV[
$QJWåGN P÷MVGTÆ OQOGPV[
RQUWPWN[ URQTVQXPÊ \¾RQNGPÊ
FQ VTQEJW LKPÆ TQXKP[ 8[DC
XÊO UK FXC ,GFGP D[N MF[å
LUGOUGQFéNGPCTGCNK\CéPÊJQ
VÚOW 5VCFKQPW FQ\X÷F÷N åG
LGL X RQPF÷NPÊO \¾RCUG P÷
MFQ×O[UNP÷PCVTKDWP÷UVTéKN
\GUEJQFč8VWEJXÊNKO÷NPC
UQD÷ DWPFW U NKVQO÷ąKEMÚOK
DCTXCOKC\PCM[#UUGDQW
PCRąÊMNCF PQVGDQQM &TWJÚ
MF[åPCNGF VąKMT¾V \CéCN[NÆ
VCVXGXGNMÆONCJXG
#PKLGFGP\V÷EJVQOQOGPVč
PGUX÷FéÊQ×TQXPKV÷EJMVGąÊ
\CPKOKUV¾NK2TXPÊOQJNRąKPÆUV
\TCP÷PÊ&TWJÚ\D[VGéP÷RTQ
VCJQXCNRąGTWwGPÊJT[PCXTEJ
LGwV÷OčåG\RčUQDKV CPGLURÊw
\RčUQDÊ  RQMWVW RTQ MNWD
#CPKLGFGPWåMGURQTVWPC
TQ\FÊN QF JNCUKVÆJQ C P÷MF[
URTQUVÆJQHCPF÷PÊPGRCVąÊ
5RQTV LG URQTV QFLCMåKXC
X\DW\WLG X¾wP÷ X\RQOGÿ
OG LGwV÷ LGFPQW RTQHGUQ
TC )¾DTNÊMC  <MWUOG CNG
K X QEJQ\GEJ \čUVCV NKFOK
CPGJQX¾FM[e
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Mezi hokejovými mantinely

5VCXUÆTKG 5NCXKC2TCJCt8UGVÊP22 
 $TCPM[-CHMC -GTP-PQVGM -GTP
<GNKPIT -CHMC  t  $GTIGT *T[EKQY # <GOCP 
 -WEJCTE\[M 1PFTCéMC ,GTQHGLGXU   -NÊOGM
2čéGM 5VCXUÆTKG
\¾RCU[ 8UGVÊPt5NCXKC2TCJC  
$TCPM[  ,QP¾M 4QD   ,QP¾M ĄÊJC   2KVWNG
*QąCPUMÚ 8ÊVGM 8NCEJ -NÊOGMt-PQVGM
-QPGéPÚUVCXUÆTKG ,KJNCXCt2ąGTQX 
 $TCPM[5GOCP èCEJQVUMÚ-QYCNE\[M 
$TQå -CEJ[ÿC/,WFC ti-TCVQEJXKN -T¾N 
-QPGéPÚUVCXUÆTKG
5'/+(+0.'2.#;1((
 \¾RCU[ 8UGVÊP t 2TQUV÷LQX     
$TCPM[  8GPMTDGE *T[EKQY   *T[EKQY
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Jestli něco chybělo třem ze čtyř čtvrtfinálových sérií, byly to góly. Jestli něco nabídla partie mezi Prostějovem a Litoměřicemi v míře vrchovaté, byly to právě
góly. Už konec základní části byl ve znamení probuzení prostějovských útočníků. Proti Slavii se střílelo ostrými, stejně tak s Třebíčí. Forma střelců ale gradovala
právě v sérii s Litoměřicemi. Během čtyř zápasů Prostějované dali 19 branek,
tedy v průměru téměř pět na zápas!Těšit navíc trenéry může i fakt, že kromě snajprů, jako jsou Novák, Jáchym nebo Mrázek, se prosadili i třeba Jelínek či Štefka.
Výsledky zkrátka nevisí jen na několika málo hráčích. A tak by to mělo být.

Pøestø elky, ty máme rádi

ZAUJALO NÁS

2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC6QO¾w,KT¾PGMC,CP-NQ\/CTVKP0QX¾M
,CP4WFQXUMÚ2GVT$GT¾PGM/CTVKP#NVTKEJVGT,KąÊ-NKOÊéGM6QO¾w
,¾EJ[O#FCO*CXNÊM/CTGM4CéWMCiKOQP,GNÊPGM,QUGH<CLÊE2CVTKM
*WU¾M,CMWD$CDMCC/CTGMiXGE/KNQUNCX,¾EJ[O/KEJCN,CPGéGMC&CXKF
8CNC,CPiVGHMC4QDKP5VCP÷MC2GVT-TGLéÊ/CTGM/KEMC/CTVKP&WDUMÚ
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kvalitní obranou, týmovým pojetím hry
a dobrou organizací toho, co dělá na ledě.
Příkladem budiž obranná hra Valachů,
která trvale Jestřáby v prvním semifinále
nepouštěla do větších šancí. A to ani ve
chvíli, kdy teoreticky mohla pozornost
Vsetína trochu polevit, tedy při jednoznačném vedení dlouho před koncem
zápasu.
Podívejme se ale také na některá vsetínská jména. Z útoku vyčnívá zejména Luboš Rob. Hráč střední generace se dostal
přes padesát bodů. A řádí i v play-off.
Hodně je vidět ale také Vít Jonák. Nebo
Adam Hořanský, který ovšem hrál během

aktuálního ročníku spíše druhé housle.
Nyní je ho ale všude plno. Pozornost je
upřená také na Jana Bergera s pověstí buldoka. Z beků pak nejen obrannou prací
vynikají Ondřej Smetana a zejména Jiří
Říha, který po promaroděných sezónách
(zatím úspěšně) získává znovu pověst
velmi kvalitního obránce.
A pak je tu Jakub Malík. Nástupce Ondřeje Bláhy se vyznamenává. Už v základní
části předváděl skvělé výkony. Nyní ale
jeho úspěšnost zákroků šplhá dokonce
k 96 procentům. A i díky poctivé vsetínské defenzivě zatím teprve dvacetiletý
gólman zažívá parádní ročník.

6
5
VWDYVpULH



v 9. minutě dokázali z rychlého brejku odpovědět. Válek rozehrál z levé strany obranného
pásma na rozjetého Berku, který se dostal
přes domácí obranu a zavěsil přesně mezi
lapačku a levý beton Ondřeje Bláhy – 1:1.
Ve 12. minutě se hostující celek ujal vedení,
když Jícha nalezl odkryté místo v Bláhově
brance a trestal – 1:2. V 16. minutě měli domácí hokejisté velkou příležitost k vyrovnání,
když fauloval litoměřický kapitán. Rozhodčí
tak nařídili trestné střílení. K němu se postavil forward Jelínek, ale Krále nepřekvapil.
V čase 16:48 byl na trestnou lavici odeslán
Patrik Marcel za držení. Přesně o půl minuty
později domácí hokejisté první početní výhodu využili, když Rudovský vypálil přesně
a nekompromisně z kruhu do levého horního rohu Královy branky – 2:2! O necelou
minutu se prostějovští fanoušci radovali
znovu. Litoměřický hráč nedokázal zabránit
Račukovi v rozehrávce z pravého kruhu. Jeho

ré čáry pálil Husák, jehož střelu Král vyrazil
před sebe. Po následné skrumáži se kotouč
dostal na levý kruh k Janu Klozovi, který jej
umístil do odkryté branky – 5:4.
V úvodu závěrečné dvacetiminutovky jel
Novák z levého křídla sám na Krále, ale ten
si popojel z branky ven a vychytal hanáckého
kapitána. V čase 41:48 šel na trestnou lavici
prostějovský Krejčí za podrážení. Na konci
43. minuty Kališníci využili početní výhodu
a bylo srovnáno. Kracíkovu střelu z kruhu
dokázal ještě Bláha vyrazit, pouze však na
hůl Lukáše Válka, který přesně střílel mezi
vyrážečku a beton – 5:5. Ve stejném čase, co
padl gól, následovalo další vyloučení v domácích řadách, ale soupeř do trháku nešel.
Oba celky se snažily urvat vedení v zápase
a zároveň i v celé čtvrtfinálové sérii, ale žádná zásadní akce v brance neskončila. V 53.
minutě k tomu měli blízko hostující hráči,
když hráli už několikátou přesilovku v utkání. Před ní si však prostějovská lavička vzala
oddechový čas a následné oslabení ubránila.
V 57. minutě rozehrál zpoza Královy branky
Kloz směrem na Mrázka. Ten ještě posunul
kotouč na Martina Nováka, který strhl důležité vedení na stranu Hanáků – 6:5. Stadion
to v posledních minutách zkusil ještě v šesti,
ale Bláhu už nepřekonal. Po pondělním zápase tak Prostějov vede v sérii 2:1.

kouč se k hodnocení utkání nedostavil

Daniel TVRZNÍK – HC Stadion Litomìøice:

„Drželi jsme se našeho plánu a všichni hráči to odehráli dobře. Vedení 2:1 však v takové sérii ještě
nic neznamená. Počet zápasů už je pro nás kritický, uvidíme, jak se s tím popereme. Někteří hráči
mají zdravotní problémy. Věřím ale, že se dají dohromady, aby byli schopní nastoupit.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:

¸67<75(1§5č
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křižná přihrávka našla Štefku a ten nasměroval kotouč k pravé tyčce kališnické branky
– 3:2. Ani třetím gólem Hanáci nekončili.
Neskutečná jízda pokračovala dál, když se
Kloz dostal přímo před Krále, ujal se puku
a střelou po ledě znovu dostal kotouč za
záda litoměřického gólmana – 4:2! Necelou
půlminutu před koncem šli svěřenci trenéra
Tottera poprvé do čtyř. Ale do prvního hvizdu se nic neměnilo.
Oslabení, které si hostující celek přenesl
z první dvacetiminutovky, domácí čtyřka
společně s Bláhou ustála. Ve 25. minutě Litoměřice stáhly ztrátu na jedinou branku.
Nenápadnou akci hostů zakončil z předbrankového prostoru Křehlík – 4:3. V následujícím čase byly k vidění další přesilové
hry. Nejprve byli vyloučeni domácí hokejisté, pak hosté, ani jeden z týmů však početní
výhodu nevyužil. Naopak hostující celek
v oslabení dokázal vyrovnat. Na začátku 28.
minuty se tak opět potvrdilo pravidlo „nedáš
– dostaneš“. Jestřábi tlačili v útočném pásmu
a hodně kombinovali, po pochybení jednoho z domácích hokejistů na útočné modré
čáře se však puku zmocnil Josef Jícha a ze
samostatného úniku skóroval – 4:4. Ve 29.
a 31. minutě měli domácí hned dvě výhody
jednoho hráče v poli. Druhou přesilovku po
dobré souhře ve 32. minutě využili. Od mod-

Michal SOBECKÝ

6
5

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6WDGLRQ/LWRPčĝLFH

&+$1&(/,*$þ7957),1É/(3/$<2))²=É3$6

¸67<75(1§5č
¸67<

a horké chvilky. Největší šanci ve zbytku třetiny s pochopením. Litoměřice poté zatlačily, jeměl ale Tlačil paradoxně až po konci přesilovky. jich hráči ale nechávali vyniknout brankáře,
Altrichter si ale pohlídal tyč. Jestřábi ale byli ná- respektive mantinel. Závěr třetiny byl pak ještě
sledně lepší. Jáchym neproměnil z kruhu, ve 36. hodně dramatický. Jestřábi mohli rozhodnout,
%UDQN\0Ui]HN .OR]+DYOtN âWHIND 1RYiN5DþXN 
minutě měl Jelínek na dlouhou hůl dorážku do po pasu krejčího se dopředu hnal Mrázek – ale
.OR] +XViN7-iFK\P 1RYiN âWHIND5DþXN 7
prázdné brány. Litoměřice zahrozily Přikrylem, nedal. Následně přišel tým o faulovaného Ra-iFK\P +DYOtN 7-iFK\P .OLPtþHN0Ui]HN ±9iOHN
čuka. Stadion stále více navíc tlačil a zatímco
po zadovce ale neproměnil.
+ROê3ĜLNU\O 03URFKi]ND .UDFtN0DUFHO 9iOHN
Třetí část se nesla ve znamení přiostřené hry. v 56. minutě Ondřej Procházka u tyče ještě
+DXVHU 9iOHN 3ĜLNU\O   .UDFtN 7LFKiþHN 0DUFHO  6WĜHO\
Štefka se ve 45. minutě jen ztěžka sbíral z ledu. nedal, minutu a čtvrt před koncem po teči JaQD EUiQX  5R]KRGÿt -DURã +RUiN ± 0DãWDOtĜ =tGHN
²
A i když třeba Jelínek se prezentoval zajímavou roslava Kracíka hosté vyrovnali – 5:5.
9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiNĥ
možností, více se faulovalo, než střílelo. Roz- Následovalo tak prodloužení, tentokrát hrané
.RQHÿQëVWDYVpULH
6HVWDYD3URVWčMRYD
hodčí však nechali hru plynout, nezasáhli po na 20 minut a v pěti proti pěti. Ani tehdy se
6HVWDYD 3URVWČMRYD %OiKD  0 $OWULFKWHU  ± +XViN
dohrání Křehlíka, které se událo po přerušení diváci nenudili. V 63. minutě nebyl Prostějovu
.OLPtþHN 9DOD +DYOtN 6WDQČN .UHMþt =DMtF ± -LUiQHN 7
hry ani ve stejné situaci, když byl poslán k ledu uznán gól, který padl do posunuté brány a po
-iFK\P5XGRYVNê±1RYiN.OR]0Ui]HN±âWHIND5DþXN
Mrázek. V 52. minutě už rozhodčí pískali, ale odpískání. V 67. minutě to vypadalo na šarvát-HOtQHN±3RGODKD.REOtåHN-DQHþHN 7UHQpU$OHã7RWWHU
při potvrzení gólů. Havlík vypálil od modré, ku, Kloz navíc dostal po odpískání pěstí. Prostě6HVWDYD/LWRPčĝLF
puk se následně na kruh odrazil k Jáchymovi, jov měl navrch, zároveň se ale zdálo, že rozhodčí
7RPiã.UiO±0DUFHOýHUQRKRUVNê9êWLVN7LFKiþHN+ROê%|KP±03URFKi]ND.UDFtN23URFKi]ND±
který pohotově střílel a poslal Jestřáby do ve- už nechtějí vylučovat. To se změnilo, když si
5RXKD%HUND+DXVHU±9iOHN3ĜLNU\O--tFKD±.ĜHKOtN6PROD7ODþLO±6LKYRQHQ 7UHQpU'DYLG%UXN
dení - 5:4. Na ledě ale přituhovalo. A v hledišti Jáchym vynutil pohybem faul. Litoměřice šly
taky, diváci dávali pravidelně najevo nesouhlas následně do tří a to rozhodlo. Jáchymova střela
PROSTĚJOV Dobrou výchozí pozici měli přinesly spíše nepřesnosti a boje o puk, žádné s výroky rozhodčích, ve dvou případech pak totiž krátce poté Královi propadla za čáru – 6:5.
v úterý prostějovští Jestřábi. Stačila jim vyložené šance. Ty přišly až v další přesilovce začaly na led létat plastové lahve. Zejména Bylo tedy rozhodnuto a mohly začít bouřlivé
jedna výhra, navíc v domácím prostředí, a jednu využil Kloz – dostal nahrávku na kruh vyloučení Staňka v 52. minutě se nesetkalo oslavy a děkovačky, které nebraly konce.
a mohli slavit. Oba týmy nicméně kosily a z první se opřel do puku – 3:0. Jenže Jestřábi
zdravotní problémy, a tak do úterního mače šli následně do čtyř. V oslabení neinkasovali,
nastoupily mírně řečeno nekompletní. I tak i když Ticháček měl dobře našlápnuto. Přesto
se ale znovu odehrála jedenáctigólová pře- ale Stadion stihl v 18. minutě snížit. Jan Holý byl
střelka. Jestřábi museli přečkat ve 2. třetině ponechán volný před bránou a měl po nahrávce
kritický moment, kdy soupeř dorovnal tříb- z boku už snadnou práci – 3:1.
Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov:
rankové manko a otočil zápas. Vše ale zvládli Jestřábi první třetinu dohráli s pukem na holích „V zápase jsme dostali spoustu ran. Vedli jsme 3:0, měli jsme parádní vstup do zápasu. Na
a nakonec Tomáš Jáchym rozhodl v pro- a zdálo se, že je nic nemůže překvapit. Opak byl začátku druhé třetiny to ale rázem bylo 3:3 a byli jsme dole. Po brance na 3:4 jsme měnili
dloužení. Hokejisté Prostějova si tak zajistili ale pravdou. 21. minuta a Martin Procházka si gólmana a nemohli jsme se dlouho dostat zpět do zápasu. Potom jsme ale vyrovnali, dali gól
postup do semifinále Chance ligy, když vy- sjel na nahrávku na osu hřiště. Následný brejk na 5:4 a závěr utkání hráli dobře. Jenže pak jsme místo vyhození puk zbytečně zašlápli, soupeř
proměnil – 3:2. Jen o minutu později ujel obra- vyrovnal a byla to opět obrovská rána pro náš tým. Jsme rádi, že jsme zvedli hlavu nahoru
řadili lídra základní části Litoměřice!
ně Prostějova Lukáš Válek – 3:3. Domácí si a vstoupili jsme do prodloužení aktivně. Šance v nadstaveném čase se prostřídávali. Dvě minásledně vzali time-out, zprvu ale nebyl vidět nuty jsme byli pasivnější a báli jsme se hrát. Následovali ale dva rychlé fauly soupeře, které
Do čtvrtého utkání v sérii Jestřábi vletěli a už efekt. 23. minuta totiž přinesla velkou šanci Kra- nám pomohly. Jsme rádi, že jsme dvojnásobnou přesilovku využili a jsme v semifinále. To byl
z jeho kraje si připravili několik šancí. Ve 4. mi- cíka a krátce poté přesilovkový gól, kdy Stadion takový cíl od pana majitele. Teď nás čeká další série. S Litoměřicemi jsme to odehráli s hodně
nutě se puk po rychlé souhře dostal k Jiránkovi, bleskově využil početní výhodu. Zblízka dorá- zraněnými hráči. Věřím, že se dáme dohromady. Může nám do dalších bojů dodat sebevěale prostoru před brankou nevyužil. Krátce žející Hauser tak otočil stav utkání – 3:4! Hosté domí i to, že jsme porazili tým, který kraloval základní části Chance ligy. Děkuji za skvělou
nato ale už domácí vedli. Kloz si počkal na najetí během sedmi minut dali čtyři branky, a to už atmosféru od našich diváků, i ti nám hodně pomohli. Kdybychom hráli venku, tak by pro nás
Mrázka, který po nahrávce poslal mimo dosah bylo na Ondřeje Bláhu moc. Své místo přene- ten zápas byl hodně těžký. Jsme rádi, že jdou dneska šťastní domů, stejně jako my.“
brankáře – 1:0. Litoměřice poté zapnuly a sa- chal podruhé v play-off Martinu Altrichterovi
David BRUK - HC Stadion Litomìøice:
haly po vyrovnání. Dobrou šanci měl Přikryl, mladšímu. A ten se hned musel činit. Prostějov
hlavně však v 7. minutě Válek, který ale netrefil sice po nepříliš povedené vlastní přesilovce šel „Chtěli jsme tu sérii vrátit domů. Nepovedlo se, Do zápasu jsme vstoupili nešťastně, propoloprázdnou branku. Další ránu měl Sihvo- do vyrovnání 4:4 zásluhou teče Martina No- hrávali jsme 3:0. Musím říct, že v celé sérii jsme bojovali s virózou a neustále nám chybělo
nen. Nicméně Jiránek si vynutil faul na svou váka. Litoměřice ale dál kousaly. Přesně v po- šest až osm hráčů. Někteří se vrátili, další odpadli. Byl to nerovný boj a ve stavu, v jakém
osobu a v přesilovce zvýšil na 2:0. Další minuty lovině zápasu přišlo další vyloučení Jestřábů kluci byli, byli důstojným soupeřem.“

'@OJ?JH<'@NOüµ=DOM@ADGDKJNOPKQKMJ?GJPÜ@IÁ

Hned úvodní minuty třetího čtvrtfinálového utkání byly hodně aktivní a ani na první
branku se nemuselo dlouho čekat. V čase
3:46 skončila souhra Račuka s Jelínkem až
zády gólmana Krále, po dělovce druhého
jmenovaného útočníka z pravého kruhu se
domácí stadion radoval – 1:0. Kališníci ale

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Pondělní střetnutí čtvrtfinálové série mezi Prostějovem a Litoměřicemi přineslo parádní přestřelku.
Hned během úvodní dvacetiminutovky
lovili brankáři puk ze sítě hned šestkrát!
Dramatické utkání se pak rozhodovalo až
v závěrečných minutách, kdy Hanáckou
euforii odstartoval kapitán Martin Novák. V sérii tak vedou prostějovští hokejisté 2:1. Další zápas, který může být pro
Prostějov rozhodující, je na programu
hned zítra od 18:00 hodin.

.UiO±0DUFHO7LFKiþHN9êWLVNýHUQRKRUVNê-HEDYê0DUWLQ%|KP±9iOHN3ĜLNU\O%HUND±-tFKD
.UDFtN0DUWLQ3URFKi]ND±.ĜHKOtN5RXKD+DXVHU±6PROD'DQLHO7ODþLO
7UHQpU'DYLG%UXN

6HVWDYD/LWRPčĝLF

%OiKD ± +XViN .OLPtþHN 9DOD +DYOtN 6WDQČN .UHMþt
±-LUiQHN7-iFK\P5XGRYVNê±1RYiN.OR]0Ui]HN±
%HUiQHN.REOtåHNâYHF±âWHIND5DþXN-HOtQHN±3RG
ODKD
7UHQpU$OHã7RWWHU

6HVWDYD3URVWčMRYD

%UDQN\-HOtQHN 5DþXN 5XGRYVNê +XViN-LUiQHN 
âWHIND 5DþXN.OLPtþHN .OR] 1RYiN+XViN -.OR]
+XViN 5XGRYVNê   1RYiN 0Ui]HN .OLPtþHN  ±  %HUND
9iOHN3ĜLNU\O -tFKD .UDFtN0DUWLQ3URFKi]ND .ĜHKOtN
+DXVHU0DUFHO --tFKD9iOHN 3ĜLNU\O.UDFtN 6WĜHO\QD
EUDQNX5R]KRGÿt2QGUiþHN7YUGRĖ±+DQ]OtN%ODåHN
9\ORXÿHQt9\XæLWt2VODEHQt'LYiFL

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6WDGLRQ/LWRPčĝLFH

&+$1&(/,*$08åĤþ5þ7957),1É/(.2/2

7Kü@NOü@GFTQTnGDG½K@'@NOüµ=D<PE<GDN@Q@?@IÁQN½MDD

Michal SOBECKÝ

závěr sezóny. Dařilo se mu už koncem
základní části, kdy získal velkou většinu zápasů (nicméně překvapivě padl
s Havířovem). Do čtvrtfinále se Slavií
nevstoupil ideálně. Nicméně Pražanům
došly nakonec síly. A Valaši je dokázali
v pátém zápase nejen přetlačit, ale hlavě
přímo zdemolovat. Zatímco předešlá
utkání byla relativně vyrovnaná, výsledek
5:1 nenechává na pochybách. Stejně jako
výrazný rozdíl v počtu vyprodukovaných
střel.
Po týmové stránce bylo každopádně Jestřábům jasné, že Vsetín bude velice obtížVsetín má za sebou aktuálně povedený ný soupeř. Pochlubit se trvale může velmi

PROSTĚJOV Pořádnou fušku podstoupí tento týden prostějovští Jestřábi. Ty čekají zápasy semifinále play-off
Chance ligy s číslem 2, 3, 4 a 5. Vytíženost týmu se tak blíží vytíženosti celků
v NHL. Nejdelší oddech čeká tým Aleše Tottera uprostřed týdne, v úterý a ve
středu čeká Jestřáby „jen“ příprava na
domácí duely se Vsetínem. Právě on je
teď velkou překážkou před případným
postupem Prostějova do finále, který
by byl vpravdě historický.
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Fotbalisté Prostějova se po zabydlení ve druhé nejvyšší
soutěži postupně dostávají směrem k barážovým příčkám a poslední dva roky patří k tomu nejlepšímu, co
druhá liga nabízí. Teď však na sebe upletli bič, připravili
si tak na jaro nepříjemnosti. Zimní přestupové období
se totiž nedá hodnotit jinak než jako neúspěšné.
Odchod brankáře Muchy zalepil Prostějov více než
dobře brankářem Nemravou. Stále mladý brankář
s perspektivou návratu do nejvyšší soutěže má rozhodně obrovské kvality, ale také se vrací po nepříjemném
zranění a nedá se tak spoléhat na to, že zápas co zápas
chytí tři jasné branky.
V obranných řadách pak během zimy vznikl další problém. Zranění zkušených stoperů rozhodně nepřidalo.
Sehraná dvojice z přípravy pak také zůstala jen u Bialka, protože Bala se rozhodl odejít do Uničova a Zukal,
který přišel na poslední chvíli, do toho musel skočit
rovnýma nohama.
O nepřestupu Kříže, kde si ani jedna strana, a to včetně hráčova agenta nezjistila, že se jedná o čtvrtý přestup, situaci zimního okna opravdu jen podtrhla. Místo rozšíření kádru tak došlo k jeho zúžení, což může
být na jednu stranu malér, ale na druhou by se mohl
chytit i někdo z mládeže a postupně do role plnohodnotného člena A mužstva vyrůst. Nicméně i nadále
se držet se špicí tabulky bude v jarní části náročným
úkolem.

¸67<

Fotbalové zápasy bez rozhodčího si jen těžko uměl kdokoliv
představit. V posledním půlroce už se ale nejedná o žádnou
raritu a situace je spíše nadále horší. Těžko tak vůbec přemýšlet nad tím, že by přišel raketový přírůstek a sudích byl opět
dostatek.
Třetí třídy si už na nedostatek rozhodčích během podzimu pomalu zvykly. Ne vždy to bylo pro některého
z laiků jednoduché, ale nakonec se vše nějakým způsobem odřídit a odehrát podařilo. Zajímavostí je i to, že
při pískání člověka z lidu se dá častokrát vyhnout i zbytečným urážkám a handrkování. Možná se tak chovat
i k běžnému sudímu, tak se jejich hrubý nedostatek ani
nemusí řešit.
Okresní soutěže na Prostějovsku s tím bojují dlouhodobě.
Snaží se to řešit pomocí různých náborů, například i pomocnými klubovými rozhodčími. Ale ani tam se do toho nikdo
nehrne a nikoho příliš neláká ani peněžitá odměna. Brigáda
sice hezká, ale trávit celý víkend objížděním z fotbalu na
fotbal, to za tu almužnu pro drtivou většinu lidí nestojí. Obzvláště když jste nesčetněkrát za víkend poslán do nepublikovatelných míst…
Přitom rozhodčí je nedílnou součástí nejrozšířenějšího sportu. Ale jejich krize se bude spíše nadále prohlubovat. Nebylo
by tak od věci je pouze kritizovat, ale snažit se tomu trochu
pomoct, spíše je podpořit. Jinak budou Pepíci po třech pivech na žádost deset minut před utkáním řídit i vyšší soutěže
než jen prales.

Konec března slibuje pro sportovní veřejnost na Prostějovsku opravdové hody. Prostějov je zkrátka městem
sportu a opět to dokazuje. Výčet událostí, které nyní
přichází, je totiž až neuvěřitelný. Po třech republikových šampionátech lukostřelců pokračuje ve zběsilém
tempu i nadále.
Fanoušci se tak mohou těšit například na semifinále
Chance ligy, do kterého se Prostějov dostal po dlouhých 19 letech, a i když jistotu postupu do play-off si
zajistil, až v posledním kole nyní rozbalil naplno svůj
potenciál. Ať už bude na druhé straně stát kdokoliv,
parta kolem kouče Tottera má rozhodně šanci i na další
historický milník.
Do toho odstartuje také play-off volejbalistkám vékáčka, které prokazují ke konci soutěže velmi dobrou formu. I ony by mohly čeřit vody, k čemuž jim také určitě
pomůže podpora z hlediště.
V sobotu se uskuteční i další vrchol sezóny, jenž tentokrát čeká na korfbalisty, kteří budou chtít na své palubovce potvrdit vynikající sezónu a po základní části
ovládnout i finálový souboj, poprvé v historii tak oslavit
titul republikových šampionů.
Do toho se navíc už rozjedou také amatérské soutěže
od krajské úrovně až po okresní přebor. Co víc by si tak
sportovní fanoušek mohl přát. Na výběr je toho nyní
opravdu hodně. Tak nezapomeňte vyrazit a podpořit
barvy města, rozhodně to totiž budou potřebovat.
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„Příští sobotu to bude závod v českém
krasobruslařském svazu, tedy vyšší kategorie. Zde očekávám zhruba sto třicet až sto padesát závodníků. V neděli
půjde o klubovou soutěž v projektu
Bruslička. Tam by mělo být do padesáti závodníků. Celkem tedy okolo dvou
set závodníků a závodnic,“ poznamenala jedna z hlavních pořadatelek Monika Tanečková.

Ani domácí krasobruslení pochopitelně nezůstane pozadu. Na závodech
se představí mnoho prostějovských
nadějí. „Starší závodí po dvou letech.
V mladších žačkách si myslím, že by
se někdo mohl slušně umístit. V kategorii nováčci ale budou taky úplně
nové děti. Tam budu ráda už jen za
účast,“ usmívá se Monika Tanečková.
Široká veřejnost pak může na zimní

stadion přijít. A buď ocenit a podpořit
výkony domácích bruslařek, nebo jen
ocenit krásu tohoto sportu. Příležitost
budou mít lidé během většiny víkendu, a to i ve večerních hodinách. „Plánujeme, že budeme bruslit od osmé
hodiny ranní. Okolo poledne by měla
být pauza. A končit budeme v sobotu
zhruba okolo deváté hodiny večerní,“
prozradila Tanečková.
(sob)
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Velkou cenu města Prostějova
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PROSTĚJOV Vrchol krasobruslařské sezóny? Ano, a zdaleka ne pouze
pro domácí krasobruslařky a krasobruslaře. Do Prostějova se totiž na
již tradiční Velkou cenu města Prostějova v krasobruslení sjíždí závodníci z širého okolí. Mělo by tomu tak
být i letos. Ve dnech 2. a 3. dubna tak
bude na zimním stadionu v Prostějově hodně živo.
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chal Černý, Petr Doseděl, Petr Žajgla,
odchovanci Jedlička s Kolibárem, ale
také Finkes, Sedlář, Novosad, Smejkal
a pochopitelně Lukáš Duba. Za Přerov
by to měli být třeba Ditrich, Hanák,
Kolář, Tihlář, Martinák nebo kvarteto
Faltnek, Brančík, Vlček či Vojtek, kteří
toho nemálo odehráli také v prostějovském dresu.
Celá akce nebude jen vzpomínková,
ale také charitativní. Hráči s fanoušky
budou vybírat na onkologické oddělení pro děti v prostějovské nemocnici.
„Očekávám, že se podaří vybrat několik desítek tisíc korun. Na tribunách
budou stát holky s kasičkami a je na
každém, kolik přispěje. Zároveň budeme dražit prostějovské dresy v ceně
mezi 300 a 500 korunami. Chceme se
prostě s kluky vidět, ale zároveň taky
pomoci,“ nastínil záměr akce Lukáš
Duba.
Souboj prostějovských a přerovských hráčů bude k vidění již příští
pátek 8. dubna od 17.00 hodin na
prostějovském zimním stadionu.
(sob, pk)
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Krasobruslení chystá

„Celý týden se Kiki pohybovala na špici, jako jediná zajela třikrát první místo.
Bohužel poslední den vůbec nefoukalo a nový systém medailové rozjížďky ji
shodil na celkové páté místo,“ uvádí matka mladé závodnice, Andrea Piňosová.

PROSTĚJOV Další zajímavý sportovní počin se nedávno podařil šestnáctileté
Kristýně Piňosové ve windsurfingu. Coby mladší závodnici, než
byly mnohé soupeřky, se jí podařilo v základním rozjezdu obsadit 3. místo a následně po kompletním závodu ve španělském
Cádizu celkové 5. místo v kategorii U19. Umístění přitom mohlo
PÀ=?ßNíN?
být ještě lepší.
MNL;Hí

Michal SOBECKÝ

%$ð7$35263257291Ì
)$128ð.<

PROSTĚJOV Pupa, Benzín, Kuželka. Kdo by neznal tyto přezdívky
prostějovských hokejistů? Určitě každý, kdo před nějakými deseti lety pravidelně navštěvoval domácí stánek
hokejistů. Ti se nyní rozhodli, že se po
letech jejich parta zase setká. A co víc,
uspořádají při této příležitosti charitativní derby proti rivalovi z Přerova.
„Zápasy byly tehdy ostré, na ledě
i v hledišti. Tentokrát to ale bude v kamarádském duchu. I když kdoví, při
hokeji se může stát cokoli,“ usmívá se
Lukáš Duba, někdejší kapitán prostějovských hokejistů, a navíc jeden
ze strůjců postupu do 1. ligy v roce
2014. Právě on spolu s bývalým brankářem Daliborem Sedlářem akci vymyslel. „Měla se uskutečnit už loni.
Ale kvůli koronaviru to nešlo. Všem
se každopádně myšlenka líbila, tak
jsme se rozhodli do toho jít naplno,“
prozrazuje.
V hokejovém zápase hraném na 3x15
minut se diváci setkají s mnohými známými tvářemi a někdejšími oblíbenci.
Za Prostějov to budou například Mi-
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Krása
na
ledě!
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SOUBOJ LEGEND:
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přibyl zraněný hráč
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Hokejistům Prostějova
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KRAJSKÝ PØEBOR:
17. kolo, neděle 27. března, 15.00 hodin: SK Lipová – Brodek u Přerova, TJ
Sigma Lutín – FC Kralice na Hané
I.A TØÍDA SKUPINA A:
26. kolo, neděle 27. března, 15.00 hodin: TJ Sokol Konice – SK Řetězárna
Česká Ves
I.A TØÍDA SKUPINA B:
26. kolo, sobota 26. března, 15.00
hodin: SK Protivanov – FK Hlubočky
(neděle 27. března, 15.00), TJ Sokol
Plumlov – TJ Sokol Čechovice, TJ Sokol
Bělotín – FC Kostelec na Hané, FK Slavonín – TJ Sokol Určice
I.B TØÍDA SKUPINA A:
26. kolo, neděle 27. března, 15.00 hodin: TJ Sokol Otaslavice – SK Radslavice (sobota 26. března, 15.00), Sokol
v Pivíně – TJ Sokol Vrchoslavice 1946,
FK Troubky – Sokol Klenovice, FC Želatovice „B“ – TJ Sokol Kovalovice
I.B TØÍDA SKUPINA B:
26. kolo, neděle 27. března, 15.00
hodin: Haná Prostějov – SK Slatinice
(10.15), SK Jesenec-Dzbel – FK Šternberk „B“, TJ Sokol Mostkovice – Slovan
Černovír, SK Haňovice – TJ Smržice
MSDL – st.:
19. kolo, sobota 26. března, 10.30 hodin: 1.SC Znojmo – 1.SK Prostějov
MSDL – ml.:
19. kolo, sobota 26. března, 12.45 hodin: 1.SC Znojmo – 1.SK Prostějov
MSDD – E st.:
19. kolo, neděle 27. března, 10.00 hodin: 1.SK Prostějov – MFK Karviná „B“
MSDD – E ml.:
19. kolo, neděle 27. března, 12.15 hodin: 1.SK Prostějov – MFK Karviná „B“
06/l8
19. kolo, sobota 26. března, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – 1.FC Slovácko
06/l8
19. kolo, sobota 26. března, 12.30 hodin: 1.SK Prostějov – 1.FC Slovácko
06/l8
19. kolo, sobota 26. března, 15.00 hodin: 1.SK Prostějov – 1.SC Znojmo
06/l8
19. kolo, sobota 26. března, 15.00 hodin: 1.SK Prostějov – 1.SC Znojmo
RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR DOROSTU:
26. kolo, sobota 26. března, 15.00
hodin: Slavonín – Konice (neděle 27.
března, 12.00), Mostkovice-Kostelec na
Hané – Šternberk (10.00), Čechovice
– Tovačov (14.00), Brodek u Prostějova-Otaslavice – Chomoutov-Horka
KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍCH
l.µ
26. kolo, sobota 26. března, 10.45 hodin: Čechovice – Mohelnice (9.00), Jeseník – Nezamyslice-Němčice nad Hanou
(10.00), Olšany – Šternberk
KRAJSKÝ PØEBOR MLADŠÍCH
l.µ
26. kolo, sobota 26. března, 11.45 hodin: Čechovice – Mohelnice (9.00), Jeseník – Nezamyslice-Němčice nad Hanou
(10.45), Olšany – Šternberk
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši
návštěvu!
(sob)
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PROSTĚJOV Týden před ostrým
startem jsme se podívali i na dva celky, které mohou reálně pomýšlet na
případný postup výš. Konice předváděla skvělé výkony s nepropustnou defenzivou v „áčku“, v „béčku“
I.A třídy zase vládly Čechovice. S přípravou jsou v obou klubech šéfové
lavičky spokojení a shodují se i před
jarní částí, že o postupu se mohou
bavit až v blízké budoucnosti, nyní
bude klíčové do jara dobře vstoupit
a jít zápas od zápasu.

Jan FREHAR

S kompletně novou brankářskou dvojicí půjde do jarních bojů Konice. „Velkou novinkou je u nás to, že jdeme do
jarní části se zcela novou brankářskou
dvojicí. Jedním z ní je Adam Vičar, což
je kmenový hráč Sigmy Olomouc,
naposled chytal v Moravské Třebové.
A zároveň s ním přišel Marek Hradečný,
což je mladý brankář z 1.SK Prostějov.
Oba kluci mají výbornou rozehrávku
i tréninkovou morálku a měli by se pravidelně střídat,“ prozradil kouč Konice
Petr Ullmann.
Další dvě posily hlásí v záloze, kde se
k mužstvu připojil Adam Vyroubal.
Další kmenový hráč Prostějova, který
poslední půlrok strávil ve Smržicích.
Ve středu pole pak bude nově působit
Michal Škrabal, který naposled působil
v divizních Nových Sadech.
Velké dvě ztráty naopak hlásí Konice
vinou zranění, obě byla navíc nezaviněná. „Minulý týden si na tréninku přetrhl
přední křížový vaz František Plajner
a bude tak nyní minimálně osm měsíců mimo, do toho se v generálce přidal
Adam Širůček, který si urval achilovku. Oba to jsou skvělí hráči se skvělou
docházkou i přístupem a rozhodně
nám budou citelně scházet,“ doplnil
Ullmann.
Před jarní částí má Konice společně
s Olešnicí jednoznačný náskok na
zbytek tabulky a klubu samozřejmě
neuniklo, že u největšího konkurenta
se řešily různé finanční potíže. „Samozřejmě jsme o tom slyšeli, ale vůbec
nás to v kabině nezajímá. Olešnici
máme tři kola před koncem soutěže
a teď se tak musíme soustředit na zcela
jiné zápasy. Půjdeme prostě zápas od
zápasu a uvidíme, jestli dokážeme navázat na velmi úspěšný podzim. V přípravě jsme pro to udělali hodně. Kluci
makali a nemám jim co vytknout. Teď
to bude důležité přenést i do mistrovských zápasů, hlavně abychom už
zůstali zdravotně v pořádku,“ doplnil
k jarní části lodivod, který možná vinou covidu zmešká první domácí duel
jara proti Řetězárně.
V Čechovicích zatím oficiálně oznámili
jméno pouze Marka Bezecného, jenž
přišel ze Slavonína, ale pracuje se i na
dalších dvou jménech, které by mohly
posílit lídra B skupiny. Během přípravy si navíc mužstvo připsalo opravdu
dobré výsledky s celky hrajícími krajský přebor, takže potenciál k postupu
tam rozhodně je. S přípravou je ostatně spokojen i lodivod Lukáš Koláček.
„V přípravě se nám naštěstí vyhnuly
různé problémy ať už zdravotního, či
pracovního rázu, absolvovali jsme ji tak
ve velmi dobrém počtu. Herně i výsledkově si myslím, že byla také velmi
podařená. Celkově jsme ji letos zaměřili
na souboje proti celkům z vyšší soutěže,
abychom viděli, kde nás ještě tlačí bota
a na co se potřebujeme zaměřit, což se
myslím ukázalo. Můžeme být spokojení,“ uvedl.
O postupu ale v Čechovicích zatím nahlas nechtějí mluvit. „Rozhodně není
nikde napsáno, že je to jednoznačný
cíl, který máme stanovený. Ale nezastíráme, že budeme chtít navázat na
úspěšný podzim a prezentovat se dobrými výkony. Když to na konci bude na
první příčku stačit, tak budeme opravdu rádi, ale je nám jasné, že to budeme
mít hodně těžké. Podzimními výkony
jsme si na sebe upletli bič a máme na
zádech imaginární štít, protože na lídra
se bude chtít každý soupeř vytáhnout.
Teď tak bude záležet čistě na nás, jak se
dokážeme s touto úlohou vypořádat.
Svým svěřencům bych chtěl hlavně
popřát, aby je fotbal i nadále bavil a naplňoval a zůstali při něm zdravotně
v pořádku. Když nám zůstane elán,
který momentálně vidím, tak se jistě
dostaví i výsledky, jaké si přejeme,“ uzavřel lodivod čechovické lavičky.
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Záložník Jakub Kopřiva se po Třinci podíval do zrcadla
PROSTĚJOV Herně napravit předešlé dva zápasy a bodovat. S takovým cílem zamířili fotbalisté 1.SK Prostějov směr Slezsko, konkrétně
do Třince. Bohužel z plánů nebylo nic. Naopak se eskáčku v sobotním
dopoledni nedařilo vůbec nic a po bezbrankovém poločase přišly
v tom druhém tvrdé direkty. Třinec se totiž ukázal jako tým velice
produktivní, který ač neměl velké množství šancí, vyhrál zdrcujícím
rozdílem o čtyři branky. Prostějovské snahy vyzněly naprázdno a 19.
kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podtrhlo slabý vstup do letošního roku. Nejen zápas, ale právě i situaci na začátku jarní části druhé nejvyšší
soutěže jsme rozebrali se záložníkem Jakubem Kopřivou (na snímku), který v utkání odehrál něco přes půl hodiny.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak byste zhodnotil zápas? Proč
dopadl tak, jak dopadl?
„První poločas byl bojovný a vyrovnaný z obou stran. Nebylo tam moc
šancí ani od jednoho týmu. Do druhé půle jsme šli odhodlanější, ale to,
co zaznělo v kabině, zůstalo bohužel
v kabině... Na hřiště jsme to vůbec nedokázali přenést. Pak de facto první
šanci soupeř využil, následně zužitkoval i centr do vápna, což byl náš problém. Neuhlídali jsme si tam hráče.
Jednou jsme si dali vlastňáka a to nás
položilo. Jediná šance, kterou jsme si
fakticky vypracovali, byla v poslední
minutě, když ´Koudy´ mohl ještě
dát gól. Jinak to ale z naší strany na
šance bylo bídné a z jejich strany potrestali každou chybu. My měli velký
problém s dobíháním hráčů při standardních situacích a s centrovanými
balóny ze stran.“

yy Nepoložilo vás trochu i to, že
v prvním poločase nebylo větších šancí ani tlaku, který se dal
proti Třinci čekat?
„No, to nás ani položit nemohlo.
Klasicky se říká, že se hraje devadesát minut. Bylo to 0:0 a my měli ještě
druhou půli na to s tím něco udělat.
Když si pak v kabině člověk něco řekne, že to tam budeme táhnout a místo toho jsme naopak ty góly dostali
my. My si ale ani v prvním poločase
nevytvořili žádnou vyloženou šanci.
Měli jsme ji jedinou, a to v 90. minutě. Směrem dopředu to od nás prostě
bylo zlé.“
yyProstějov má za sebou tři jarní prohry. Každý zápas byl ale úplně jiný…
„Souhlasím. S Brnem to z naší strany nebyl herně špatný duel. Bylo to
o tom, kdo promění šance. A my je
neproměnili. S Ústím jsme byli většinu času na balónu, nějaké šance tam
byly, ale dostali jsme gól do šatny a pak
jsme druhý poločas dobývali obranný
val. Nebylo to tak hrozné jako v Třinci,
kde de facto nebylo nic. Žádnou šanci jsme si nevytvořili a navrch dostali
čtyři góly. Máme na jaře skóre 1:10, to

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

je šílené! A výkon proti Třinci jen potvrdil, že forma u nás teď není.“
yy Jaká byla po utkání v kabině
atmosféra?
„No, jaká může být... Jako po každém prohraném zápase. Člověk po
zápase už nic nenadělá. Jeden kouká
na druhého. Je to ale hlavně o nás.
Bude reprezentační přestávka, my si
musíme sednout, říct si k tomu něco,
potrénovat. Ten začátek jsme prostě
nechytili a my musíme do zbytku sezóny jít úplně jinak odhodlaní, úplně
jinak s nasazením a začít dělat body.“
yy Byl to zatím po utkání v Drnovicích s Vyškovem nejhorší zápas
sezóny?
„Myslím si, že ano. Přeci jen prohrát
0:4 s mančaftem, který hraje o záchranu… Ano, byl to z naší strany
jeden z nejhorších zápasů.“

7HîI<7µK<NN3TnFJQ@HN@KJNJPQµ

PROSTĚJOV
Program
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sice
uhání vysokým tempem a přichází už
čtvrté jarní kolo, nicméně ruku v ruce
s tím je zde reprezentační přestávka,
která se dotkla i některých zápasů
druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Jedním takovým je i duel fotbalistů 1.SK
Prostějov s MFK Vyškov. Nadcházející sobotu 26. března se tak v areálu
SCM Za Místním nádražím v Prostějově hrát nebude! Souboj s nováčkem
je totiž odložen na úterý 5. dubna.
Což je bezesporu škoda, protože divácká kulisa by jistě byla o víkendu
vyšší... Odloženy byly i další zápasy viz. tabulka.
Prostějovští fotbalisté mají o víkendu volno a na první jarní body si musí počkat.
Získat je mohou nejdříve příští sobotu
2. dubna na půdě Chrudimi, teprve o tři
dny později přivítají Vyškov. Právě tomuto soupeři přitom mají svěřenci trenérské
dvojice Daniel Šmejkal – Michal Šmarda
co vracet. Na podzim si totiž z Drnovic
odvezli vysokou porážku 0:4. Důvodem
změny v termínové listině je repre pauza,
byť žádný exodus do národních týmů
všech věkových kategorií se v případě
hanáckých mužstev nekoná. „Máme odložený zápas s Vyškovem kvůli tomu, že
soupeř má jednoho nominovaného hráče do reprezentace. A na základě této
skutečnosti nehrajeme,“ prozradil František Jura, předseda 1.SK Prostějov s tím,
že v minulé sezóně byly reprezentační
přestávky pro celou soutěž. Z rozhodnutí
evidentně neměl radost. „Nemáme si od
čeho odfrkávat. Já bych radši hrál, čtrnáct
dní prodlevy je dlouhá doba,“ míní Jura.
Trenéři eskáčka tak musí vymýšlet
náhradní plán. „Teď nás bude čekat klasický týdenní cyklus, na který jsou hráči
zvyklí. Jak to bude s víkendovým programem ještě budeme s hlavním trenérem
teprve řešit. Je možné, že nás bude čekat
o víkendu volno, ale existuje i varianta,
že to proložíme i nějakým tréninkovým,
utkáním. Řešit to ale budeme až během

8QÈNWHUÙFK]½SDVÕ)25781$152'1©/,*<
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20. kolo:
SFC Opava – FK Dukla Praha, pátek 25. března v 18:00
FC MAS Táborsko – AC Sparta Praha B, úterý 5. dubna v 16:30 (PP ČT sport)
1.SK Prostějov – MFK Vyškov, úterý 5. dubna v 16:30
1.FK Příbram – FK Ústí nad Labem, středa 6. dubna v 16:30
FK Viktoria Žižkov – FC Sellier & Bellot Vlašim, středa 6. dubna v 16:30
21. kolo:
FC Sellier & Bellot Vlašim – FK Varnsdorf, sobota 2. dubna v 16:30
předehrávka 25. kola:
FC Sellier & Bellot Vlašim – FK Ústí nad Labem, středa 23. dubna v 17:00
pondělka (tj. dnes-pozn.red.),“ prozradil
Večerníku Michal Šmarda, asistent trenéra prostějovských fotbalistů.
Jak to vypadá se zdravotním stavem kádru? „Zranění má ze zápasu v Třinci David Píchal, který absolvuje vyšetření, po
němž budeme moudřejší. Na marodce
dál zůstává Vichta a Omale, ani u jednoho z nich momentálně nejsem schopný
říct, zda za čtrnáct dnů budou moci
nastoupit,“ konstatoval Šmarda. „U některých hráčů nás trochu trápí, že jejich
kondice není stoprocentní. K tomu nám
teď ta pauza snad pomůže,“ dodal někdejší asistent pražské Sparty.
Nejbližším sokem Prostějova tam bude
místo Vyškova Chrudim, stane se tak
ale až příští víkend. Stejně jako Třinec,
tak i Chrudim a zčásti také Vyškov jsou
týmy, které bojují spíše než o skvělé umístění hlavně o přežití ve 2. lize. Chrudimi
se letos pranic nedaří. Umístění ve slabším průměru tabulky vystřídala za její
spodek. Jak se navíc zdá, může jít o utkání
klíčový, neboť bodový rozdíl mezi eskáčkem a týmy bojujícími o setrvání v soutěži už není tak velký jako před pár dny.
Stejně jako trpělivost vedení klubu.
„Máme čtrnáct dní volno, pak jedeme
do Chrudimi a potom máme Vyškov.
Nechci mluvit o změnách, jednoznačně
budeme chtít ale bodový zisk. Pokud by
nebyl, tak to budeme situaci řešit možná
ještě tvrději a razantněji,“ vyjádřil se rezolutně šéf prostějovských fotbalistů František Jura.
(sob)
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PROSTĚJOV Po podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
vládla v Prostějově relativní
spokojenost. Tým přesvědčivě uspěl proti rezervě pražské Sparty a nacházel se na 5.
místě tabulky druhé nejvyšší
soutěže. Pozitivem přes zimní
přestávku bylo, že kádr se nerozpadl, byť žádná velká jména nedorazila a zejména anabáze s příchodem hrotového
útočníka se táhla jako dlouhá
niť. Jenže nyní, o čtyři měsíce
později, je vše jinak. Eskáčko
prohrálo tři utkání v řadě a na
páté místo nyní jen vzpomíná.
Místo vyhlížení třetího barážového místa o posun nahoru se
musí nyní tým trenérské dvojice Šmejkal – Šmarda stále více
dívat pod sebe. Obzvlášť, když
body nepřidá ani o nadcházejícím víkendu, neboť domácí
duel proti Vyškovu je odložen.
A zápas po reprezentační přestávce na hřišti Chrudimi už
může být veledůležitý...

0CRčF÷\CEJTCÿWLÊEÊJQUG6ąKPEGUGPKMFQPGRTQUCFKN

JAN KOUDELKA
Proti Třinci potvrdil své kvality. Nejen hráče, který je schopný tvořit hru, ale také střelce. Přestože se gólově neprosadil,
téměř všechny nebezpečné situace na soupeřově polovině
hřiště měl na svědomí právě on. V závěru utkání sahal
alespoň po kosmetické úpravě skóre. Ale nepodařilo se.
Největší hvězda eskáčka každopádně ukázala,
že umí držet prapor prostějovské ofenzivy až
do závěrečných minut. Jediné, co chybělo, byla
právě ta lepší muška...

Foto: www.1skprostejov.cz

kdy jsme se ukolébávali tím, že jsme
nehráli špatně, ale prohráli, tak teď to
byl propadák i po herní stránce. Nevím, zda to k tomu směřovalo. Nejde
to ale hodnotit jinak než jako totální
výbuch a ostudu,“ láteřil nad utkáním,
které eskáčku prohrál druhý poločas.
Pro Prostějov šlo o prohru stejným
rozdílem, jakou utržil na podzim
v Drnovicích, kde hrává své zápasy
nováček FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY z Vyškova. Tehdy dokonce tým hrál proti soupeři v deseti.
Třinec byl ovšem rovněž mírným
outsiderem, jde o celek, který se už
několikátou sezónu drží ve 2. lize
zuby nehty a hraje pravidelně o záchranu. „Dá se to přirovnat k Vyškovu. Nebál bych se toho srovnání,“
srovnává nepovedený zápas Jura
s blamáží v Drnovicích. A používá
i podobné hodnocení. „Myslím si,
že tam nebylo vůbec nic, hráli jsme
bez nasazení a nenašel se nikdo,

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

kdo by zvedl prapor a nic, co by se
dalo hodnotit pozitivně. Měli jsme
dohromady asi dvě střely na bránu,“
konstatoval. Týmu nepomohl ani
nový útočník Amobi, který vystřídal Píchala, jenž pro zdravotní potíže musel ve 42. minutě ze
hry odstoupit. „My jsme se báli,
že to má natržené nebo něco. Ale
naštěstí, jak ho píchlo, tak vystřídal.
Podle našich zpráv by to nemělo
být nic delšího. Snad se během čtrnácti dnů dá dohromady,“ prozradil
Večerníku horkou aktualitu František Jura.
Tak špatný vstup do jara nicméně
Prostějov nepamatuje. Už na podzim klub sáhl po debaklu z Vyškova
hráčům na mzdy. A diváci měli načas
domácí zápasy zadarmo. Je tedy možné, že kroky vedení půjdou i tímto
směrem. Předseda Jura zatím o konkrétních krocích nehovoří. Nicméně
z jeho slov zní jasně, že už je zde varovně vztyčený prst. A současnou situaci vedení nenechá být jen tak. „Samozřejmě jsou to teprve tři zápasy.
Za tu dobu, co fotbal dělám, by jeden
řekl, že je potřeba zachovat klid. Musím ale říct, že jsem hodně naštvaný!
A pokud se tým rychle nezlepší, něco
se asi bude muset stát,“ vyjádřil se
exkluzivně pro Večerník první muž
prostějovského fotbalu.
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TŘINEC, PROSTĚJOV Ze
špatného je velice špatný. Řeč je
o vstupu eskáčka do jarní části
FORTUNA :NÁRODNÍ LIGY.
Před výjezdem do Třince mělo
na kontě dvě prohry, aktuálně už
jsou tři a k tomu velice nelichotivé skóre 1:10. Prostějov totiž ve
Slezsku prožil sice bezbrankový
první poločas, v tom druhém však
během jedenácti minut inkasoval
třikrát. A bylo po zápase. Porážkou 0:4 vyrovnali svěřenci trenérské dvojice Šmejkal - Šmarda nejhorší výsledek z aktuální sezóny,
kdy tak prohráli na půdě nováčka
z Vyškova v Drnovicích.
V sobotu dopoledne zprvu přitom
nic nenasvědčovalo, že by měl zápas 19. kola druhé nejvyšší soutěže
skončit takovým výsledkem. Týmy si
vytvářely šancí jako šafránu, když už
tak více ze hry měl Prostějov. V 15.
minutě musel brankář domácích
Hasalík vyrážet míč po akci Koudelky, následně Jiráček cílil mimo. Ve 26.
minutě zase zachytil Schuster nákop
soupeře a zpoza šestnáctky minul.
V dalších minutách měli Prostějované pořádný kopec smůly. Dostávali se
sice pravidelně ke střelám, nicméně
Bartolomeu, Koudelka i další borci
troskotali na bránících soupeřích.
Těm se dařilo míče nepropouštět až
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F:NL rovná se nula bodů, výrazně
záporné skóre 1:10 a notně pošramocené sebevědomí. Tým sice
vstupoval do druhé poloviny soutěže s tím, že to nebude vůbec lehké, ale předpoklad šesti bodů visel
reálně ve vzduchu. Takový zisk by
navíc podpořil sen šéfa klubu, pokusit se bojovat o postup do baráže
o Fortuna:ligu. „Rád bych, abychom si něco takového vyzkoušeli,“
opakuje poslední dva roky František Jura.
Konkrétní barážový cíl před
mužstvem sice neležel, ale každý
v eskáčku by rád udržel minimálně
lepší polovinu tabulky. Výsledky
PŮVODNÍ
tomu ovšem prozatím neodpozpravodajství
vídají. Po prohrách 1:4 v Brně se
pro Večerník
Zbrojovkou a 0:2 s Ústím nad Labem
Michal SOBECKÝ
totiž přišla těžká porážka v Třinci 0:4.
Předseda 1.SK František Jura po utkáProstějovské eskáčko má problém. ní jen těžko nacházel slova. „K tomu
Velký. První tři zápasy jarní části se moc říct nedá… Po zápasech,

na brankáře Hasalíka. Solidní příležitosti mohli mít ve 38. minutě Dedič
a Kania. Vedlo se jim ale stejně jako
prostějovským hráčům, nedostali
míč přes obránce. V závěru úvodní
půle pak diváci mohli být svědky penalty. Alespoň Omasta se ji snažil získat, nicméně nepovedlo se. Poslední
minuty první půle ještě přinesly dvě
zranění Píchala a Habusty. Hůře dopadl prostějovský útočník, který už
po odstoupení ze hry ve 42. minutě
do zápasu nijak nezasáhl. Premiéru
v dresu eskáčka si tak odbyla zbrusu
nová nigerijská posila A
Prostějov do druhé poloviny utkání vstoupil špatně. Varování už
v 50. minutě přišlo od Kanii, který
obešel brankáře, z těžkého úhlu se
rozhodl pro centr – hlavička mířila
mimo. Pět minut na to Bolf utekl
soupeřům, mířil ale nad. Pak už ale
Prostějov inkasoval. Nešický sklepl
míč Dedičovi a ten se z první trefil
přesně – 1:0. Obrana Prostějova ani
v dalších momentech nepůsobila
jistě. A v 69. minutě kapitulovala
podruhé, když měl spoustu prostoru Omasta a nerušeně střílel – 2:0.
Trenérský štáb Prostějova reagoval
trojím střídáním, na hřiště tak přišli
Stříž, Hönig či Kopřiva. Ani to ale
nepomohlo. Schaffartzik si srazil míč
do vlastní brány a už to bylo o tři.
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Pozápasové hodnocení trenérù
Martin ZBONÈÁK - FK Fotbal Tøinec:
„Oproti poslednímu zápasu Prostějov překopal sestavu, udělal v ní čtyři změny. Nevěděli jsme, co
od soupeře můžeme čekat. Uvědomovali jsme si, že může rozhodnout jeden gól, proto to bylo
zpočátku opatrnější. O přestávce jsme si řekli, že budeme chtít stupňovat tlak, že chceme posílat
do šestnáctky více centrů. Povedlo se nám dát první gól. Kluci ve druhém poločase pracovali velice dobře, soupeř si vypracoval šanci až v samém závěru. Byli jsme velice produktivní, šance, které
jsme si vytvořili, jsme dokázali proměnit, z pěti střel na bránu jsme dali čtyři góly. Kluci si zápas
užili, těší nás i to, že se nám rozstříleli útočníci.“
Daniel ŠMEJKAL – 1. SK Prostìjov:
„Viděli jsme poměrně vyrovnaný první poločas, kdy obě mužstva hrála hodně takticky,
hlídala si, aby neudělala chybu. Vytvořili jsme si po jedné příležitosti, bohužel se ji nepodařilo
zužitkovat. Do druhého poločasu vstoupil soupeř živější, agresivnější. Bohužel jsme během
deseti minut dostali tři branky, a to rozhodlo o osudu utkání. Síly na zvrat už jsme neměli.“
V dalších minutách se Prostějov snažil aspoň o jiskřičku naděje, nepřesně ale stříleli Koudelka a Jiráček. 85.
minuta ale přinesla už skóre 4:0 pro
Třinec, kdy Javůrek nacentroval na
zadní tyč a Petráň se nemýlil. Konec
utkání byl ve znamení největšího

počtu prostějovských šancí. Staral
se o ně Koudelka, leč přímý kop mu
těsně nevyšel a následně jej Hasalík
skvěle vychytal v dalších dvou šancích. Eskáčko tak nejenže potřetí
v řadě prohrálo, podruhé za sebou
ale nevstřelilo ani branku.
(sob)
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Nejrychlejší gól
roèníku je na svìtì
Prostějov (sob) – Tohle už asi nikdo nepřekoná. Jarní část Fortuna:Národní ligy
sotva začala, nicméně autor nejrychlejšího
gólu v sezóně už je nejspíš na 99 procent
jistý. Stal se jím David Pašek. V brněnském derby se za Líšeň prosadil po necelé
minutě hry, konkrétně po necelých 40
vteřinách. Záhy po rozehrání se mu totiž
podařilo propašovat do brány centr a otevřel tak velmi brzy skóre, které nakonec
narostlo na nečekaných 3:1 pro Líšeň.
Ta tím nejenže skolila městského rivala,
ale zároveň také obrala o body první tým
tabulky. V tomto duelu bylo hned několik
prostějovských stop. Jak Pašek, tak autor
třetí líšeňské branky Milan Lutonský totiž
v minulosti působili právě v eskáčku.

Rekordní
SRÄHWÄHUYHQÙFK
Prostějov (sob) – Snad jen souhra náhod, snad podivná konstelace hvězd.
Těžko říct. Nicméně minulý týden byl
z pohledu červených karet rekordní.
Červené karty totiž padly hned tři. A to
v Třinci, Vyškově a taky v Chrudimi. Což
je takový malý unikát a uplynulý týden
se tak bude řadit mezi ty, kdy se nejvíce
červenalo. Asi netřeba dodávat, že „postiženým“ týmům to příliš nepomohlo.
Pouze duel mezi Chrudimí a Opavou
dopadl smírně. Chrudim ale přišla o vyloučeného hráče ve dvou zápasech po
sobě. Východočeši by se tak nad svou
hrou měli trochu zamyslet.

VASIL
KUŠEJ
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Po přestávce přijde
úplně jiné mužstvo
Nebe a dudy. Tak zatím vyznívá porovnání prvního a druhého poločasu
eskáčka na jaře. Zatímco úvodní pětačtyřicetiminutovka v podání eskáčka se dá označit za slušnou či alespoň obstojnou podívanou, druhá je
zcela odlišná. Tým trenérů Šmejkala
a Šmardy si v úvodu dokáže vytvářet
šance, má herní převahu, vůbec hraje
kvalitní fotbal. Jenže po návratu ze
šaten jakoby hráče povětšinou v bílomodrém někdo vyměnil. A to hrává
v úplně stejné nebo jen minimálně
pozměněné sestavě, avšak výsledný
dojem ze hry je zcela jiný. Prostějov
najednou nemá míče, kombinace
chřadne, ke střele se prakticky nikdo
nedostane. Naopak soupeři obvykle narostou křídla. Zbrojovka Brno
dokázala rychle odpovědět na gól
Koudelky a následně ovládnout hřiště. Proti Ústí byl Prostějov v první půli
jasně lepší, ale sice dal ranky, nikoli
však branky. Ve druhém dějství se pořádně nedostal ke střele ani na dohled
vápna. Zápas s Třincem byl v tomhle
nachlup stejný, domácí přežili úvodní
nápor soupeře a pak jej vypráskali
rozdílem třídy. Co z toho všeho vyplývá? Hodně věcí. Předně však jedna.
Zrušte druhé poločasy!

*ÞktÍ΄_*΄k΄*$a¯k+͙΄t$΄a*Ík-]΄k*à΄k΄¢¯k_¶͜
Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042,
1500 Kč
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci na Vápenici 19, Prostějov.

nyní za 1 300 Kč
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BÍDA S NOUZÍ

V KRALICÍCH
Domácí od Velkých Losin schytali bůra

KRALICE NA HANÉ Start jarní záchranářské mise v krajském
přeboru začali fotbalisté Kralic na domácí půdě s novým velezkušeným trenérem Trnečkou i dvěma posilami v základní sestavě
Kobylíkem a Škrabalem. Přesto by ale na úvodní duel nejraději zapomněli. Bezbrankové skóre totiž vydrželo jen necelých padesát
sekund a už po pěti minutách domácí ztráceli dvě branky. I když
hra byla poměrně vyrovnaná, nebezpeční byli jen hosté z Velkých
Losin a svůj náskok během zápasu postupně navyšovali. Pět branek by se dalo ještě hodnotit jako z milosti, protože šancí na vyšší
rozdíl bylo dost. Pro Kralice je to tak jednoznačně zdvižený prst,
protože takový výkon měl k záchraně opravdu daleko.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Před úvodním hvizdem sobotního mače
byla na domácí straně znát dobrá nálada
i odhodlání, které se ale vstupem do zápasu zcela proměnilo. Diváci si ještě nestačili
ani posedat a už se skóre zápasu měnilo.
Jurka dlouho nepřemýšlel, co s míčem,
a poslal ho za obránce domácích, kde si jej
nejrychleji našel Hilbert a uklidil jej mazácky kolem vybíhajícího Peky – 0:1. Takto
rychlá branka dostala hosty na koně a byli
jednoznačně aktivnější, zatímco domácím
dělala potíže i jednoduchá rozehrávka. Vše
pak vyústilo v páté minutě, kdy o míč po zásahu vysokou nohou přišel Studený, a hosté
dokázali brejkovou situaci vyřešit krásnou
akcí, na jejímž konci stál Indra a uklízel míč
do odkryté branky – 0:2. Pro domácí to byla
hodně ledová sprcha a hosté byli naopak na
koni. Do deseti minut mohlo být ještě hůř,
ale Peka pohotovým zákrokem sebral radost
Hilbertovi.
V dalších minutách se už do hry dařilo dostat i domácím, ale výraznější šance nebyly
k vidění ani na jedné straně. Domácí hráli po

vápno a hostům zase scházela finální přihrávka. O první vážnější šanci domácích se dalo
mluvit po půlhodině, kdy centr Škrabala našel
zcela osamoceného Cibulku, ten ale na míč
nedoskočil tak, jak měl v úmyslu.
Namísto kýženého snížení domácích přišel
druhý tvrdý direkt od Velkých Losin. Autové vhazování u rohového praporku se znovu
vrátilo k Zatloukalovi, který poslal prudký
centr, jenž přeletěl i Peku a Navrátil míč nasměroval do prázdné branky – 0:3. To už se
mezi domácími jitřily emoce a řada z nich si
od plic ulevila. Možná i to způsobilo nekoncentrovanost u následné rozehrávky a chybu
hosté okamžitě potrestali. Situaci tři na jednoho skvěle začal Mátl, který obešel i Peku, míč
ještě nesobecky přistavil Hilbertovi, na něhož
zívala jen odkrytá klec – 0:4. Po čtyřiceti minutách už tak mohl sudí klidně odpískat konec, protože všem přítomným bylo jasné, že
je po zápase.
V závěru první půle se ale ještě dostali k prvnímu ohrožení prostoru branky domácí. Střelu
Hlocha ale zneškodnil na roh brankář Berka.
Z následující trojice rohů byl nebezpečný
hlavně ten poslední, ale před brankářem situaci vyřešila obrana. V posledních sekundách
první půle mohli hosté přidat pátý hřebík, ale
další pokus už na překonaného Peku zastavil
blok, přesto by se dala první polovina nazvat
poločasem hrůzy.
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Pozápasové hodnocení trenérù
Karel TRNEÈKA – FC Kralice na Hané:
„Těžko se dá vůbec něco hodnotit.... Něco jsme si v šatně řekli, ale na hřišti jsme to absolutně
nedodrželi. Už v páté minutě jsme prohrávali o dvě branky. Ne, že by bylo hned rozhodnuto,
ale jasně byly vidět hlavy dole a psychický blok, který je celkem pochopitelný, když máte deset bodů a jste na chvostu tabulky. Během přípravy se mi hra směrem dozadu celkem líbila,
dnes jsme tam ale jasně vyhořeli. Není to jen o obráncích, ale obraně celého mužstva. Poločas
o čtyři branky a všem bylo jasné, že druhá půle už se bude spíše jen dohrávat z povinnosti.“

Jiøí MIKA – Velké Losiny:
„Po dlouhé zimní přestávce jsme začali na venkovní půdě. Měli jsme z toho zápasu určité
obavy, protože jsme věděli, že Kralice během zimní přestávky hodně posílily na trenérské lavici, kdy přišel pan Trnečka, kterého si velmi vážíme. Bylo nám jasné, že budou chtít chytit už
začátek jara. Ale mé obavy se naštěstí nenaplnily. Vstoupili jsme do zápasu velmi dobře a byli
jsme i produktivní. Dali jsme tam čtyři branky a bylo prakticky rozhodnuto. I druhou půli
jsme odehráli takticky velmi dobře a se vstupem do jara můžeme být maximálně spokojení.
Velký dík patří klukům za takový výkon a doufám, že na něj navážeme v dalších zápasech.“
Začátek druhých pětačtyřiceti minut začali
domácí aktivně. Největší šanci na korigování
výsledku měl Cibulka, jeho hlavičku i následnou dorážku ale vyřešil brankář. O pár chvil
později střelu Němčíka zase včas zblokovala
obrana a Němčík pak byl vidět i na druhé straně, kdy se postavil do dráhy míče, jenž mířil
přesně mezi tyče.
Poslední půlhodina už pak byla ve znamení
mírnějšího tempa z obou stran, čemuž velmi
napomohl rozhodnutý stav. Domácí byli dál
nebezpeční pouze po vápno a vytvořit si
jasnou tutovku bylo nad jejich síly. To hostům se dlouho nedařila jen finální přihrávka.
Nakonec to však prolomili a vytvořili si další

šance. Tu první měl na kopačce Hilbert, ale
náročný volej netrefil. Ve druhé své šanci ve
druhé půli už byl ale deset minut před koncem přesný. Dlouhý centr skončil až u něj,
zaseknutím se postaral o obránce i brankáře
a uklidil míč pod břevno. Pátá branka a jeho
hattrick v zápase byl dokonán – 0:5. Urostlý
forvard ale neměl dost a o dvě minuty později se uvolnil po podobné akci. Tentokrát
ale jeho zakončení dokázal vyrazit Peka na
tyč, což byla také poslední vážnější akce celého utkání.
Hosté tak zcela jednoznačně opanovali tento
duel a Kralice budou muset jasně přidat, pokud svou záchranu myslí vážně.

„Zlepšit tréninkovou morálku
i psychiku do zápasu,“
hlásí zkušený kouč Kralic Karel Trnečka
Jan FREHAR

KRALICE NA HANÉ Uplynulou
sobotu si na lavičce Kralic odbyl premiéru velezkušený kouč Karel Trnečka (na snímku), který má za sebou
i řadu prvo a druholigových angažmá.
Nyní stojí před nelehkým úkolem
dostat ze sestupových vod Přeboru
Olomouckého KFS tým, který už
s podobnými starostmi bojuje třetím
rokem. V prvním ostrém zápase toho
letitý účastník nejvyšší krajské soutěže příliš nepředvedl a jednoznačně
padl. „Předvedli jsme velmi špatný
výkon a minimálně pět hráčů bylo na
vystřídání,“ nehledal lodivod v pozápasovém exkluzivním rozhovoru pro
Večerník žádné výmluvy.

yy Už v páté minutě jste prohrávali o dvě
branky, další dva góly jste pak dostali
v krátkém sledu za sebou před pauzou...
„To už navazovalo jedno na druhé. Po těch
prvních dvou brankách jsme už byli hlavami
dole a další dvě branky to jen podtrhly. Samozřejmě jsme chtěli začít lépe a ideálně vítězně,
ale musíme přiznat, že soupeř byl zkrátka
lepší. My jsme mu k tomu našim slabým výkonem hodně pomohli.“
yy Kde jste viděl největší problém?
„Ani ne tak v daném zápase, ale už v celkové přípravě. Sám jste viděl, kolik nás bylo, že
jsme měli jen tři hráče na vystřídání. Přitom
tam už v prvním poločase bylo na vystřídání

PROSTĚJOV, LIPOVÁ Los 16. kola krajského přeboru který o uplynulém víkendu započal jarní část, přisoudil svěřencům
trenéra Pavla Růžičky favorizovaný Sokol
Ústí, který se po podzimu drží na druhém
místě tabulky. Přes veškeré peripetie s pomalu se zaplňující soupiskou ale nebyl
tým z Drahanské vrchoviny bez šancí a do
přestávky se mu podařilo otočit stav zápasu ve svůj prospěch. I po vyrovnání měl
šanci na body s výhodou jednoho muže
v poli. Nešťastná teč ale vše zhatila.
Lipová šla do zápasu s vítězným vstupem do
jarní části a vědomím, že proti papírovému
favoritovi může pouze získat. „Nastoupili
jsme proti opravdu kvalitnímu soupeři, který
je po právu na čele tabulky,“ připomněl trenér

Lipové Pavel Růžička. Střelcem zápasu se stal
domácí Onrej Milar, který si ovšem pověstný
hattrick představoval úplně jinak.
Po půlhodině hry šli díky Holoubkovi hosté
do vedení, už po sedmi minutách ale srovnal
Milar, který pak ještě gólem do šatny převážil
misku vah na domácí stranu. „V prvním poločase jsme ještě hráli dobře a podařilo se nám
otočit vývoj zápasu,“ potvrdil domácí lodivod.
Nadějný stav vydržel více než hodinu hry,
poté se podařilo srovnat Žingorovi. Vzápětí
ale bleskla znovu naděje, když se úplně zbytečně za nevhodné chování nechal vyloučit
ústecký Vyka. „Toto vyloučení nám paradoxně vůbec nepomohlo, od té doby jsme
tahali za kratší konec,“ připustil Růžička.
Darovanou přesilovku domácí nejenže nevyu-

minimálně pět lidí... (hořce se pousměje) Navíc
někteří z kádru tomu v přípravě nedali tolik,
co by měli, někde to ovlivnily nemoci a drobná zranění. A bez tréninků se zkrátka krajský
přebor hrát nedá. Tréninkový deficit je jasně
vidět, úroveň šla dolů.“
yy Co s tím?
„Je samozřejmě pochopitelné, že v dnešní
zrychlené době už toho času na nějaké vlastní aktivity není, jako tomu bylo dříve, ale na
takové úrovni se nejde scházet jen jednou
týdně v malém počtu. Když se podíváme i do
I.A třídy, tak je tam řada klubů trénujících i třikrát týdně. Myslet si, že páteční trénink něco
vyřeší, je chybné...“
yy I když vás tréninková morálka trápila,
přípravné utkání jste hodnotil pozitivně.

„Ano, v přípravě jsme se potkali s kvalitními celky a musím říct, že naše hra měla
určité parametry, s některými prvky jsem
byl spokojen, ale tentokrát to nebylo vůbec
dobré. Nejde jen o tu fotbalovou stránku, ale bude určitě nutné do kluků dostat
i určitou dávku sebevědomí. Teď nás čeká
souboj v Lutíně a tam musíme přijet jinak
nastavení a zvládnout to daleko lépe. Hlavy ještě určitě věšet nechceme. Pořád jde
hlavně o zábavu a nejde o život, jako tomu
je nyní ve světě kolem nás.“

žili, naopak neudrželi ani vyrovnaný stav. Čtvrt
hodiny před koncem se Milar trefil potřetí,
tentokrát ovšem do vlastní sítě. „Bylo to ze standardní situace s nešťastnou tečí, bez vědomého
zavinění Ondry. Zápas se ale lámal v šedesáté
minutě, kdy jsme za stavu 2:1 nastřelili tyč,
soupeř z protiútoku vyrovnal,“ popsal kouč stěžejní okamžiky utkání. K vyrovnání se poté už

Lipová nedostala a ztratila tak slušně rozehraný
zápas. Body, které týmu unikly, si podle trenéra
budou muset urvat příští týden.
Tuto neděli se Lipová představí podruhé
za sebou před domácím publikem. Od
15.00 hodin hostí Brodek u Přerova, který podlehl Želatovicím, a pokusí se o plný
(tok)
bodový zisk.

Foto: Jan Frehar
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PROSTĚJOV O nadcházejícím víkendu se už mohou diváci těšit na
ostrý start všech krajských soutěží
i okresního přeboru. Uplynulou sobotu a neděli tak přišel čas na poslední generálku před začátkem soutěže
a kluby z prostějovského regionu se
celkem činily. Vítězně přípravu zakončili v Čechovicích, Konici, Plumlově, Pivíně, či Otaslavicích. Zřejmě
největší překvapení bylo k vidění
v Brodku u Prostějova, kde lídr okresu zcela zdemoloval na svém hřišti
Klenovice, které se týden před sezónou nedokázaly sejít v konkurenceschopné sestavě. Největší ztrátu pak
zaznamenali v Konici, která přišla
o Adama Širůčka, jenž si přetrhl achilovku a musel na operaci. Prostějova
a zadařilo se i ženám Prostějova.

2KXÊPUGPCNCFKNXÚJTQW
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Pivín
1đPćLFH
QDG+DQRX

Branky: 2x Valtr, M. Bartoník, Hýžďál.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, T. Vrba,
Pospíšil, Prečan – Valtr, Hýžďál, M. Svozil, M. Bartoník – J. Svozil, Frýbort. Střídali: Šimek, Krejčí, Verbický, Zlámal, J.
Bartoník. Trenér: Pavel Valtr.
Sestava Němčic: Kočí – Korčák, M.
Navrátil, Řezáč, Bůček – P. Hrabal, Vyroubal, Župka, M. Hrabal – Studený, M.
Tomek.
Trenér: Pavel Voráč.
Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Valtra:
„Minulý týden jsme měli nakonec volno a tento se tak jednalo o první přípravu na přírodní trávě. Před zápasem jsme
i udělali brigádu a trávník byl dobře
nachystaný, ale přesto bylo vidět, že nás
ten trávník ještě neposlouchá tak, jak
bychom si asi přáli. Kluky jsem nabádal,
aby to brali jako mistrovský zápas, což
tak učinili. A za to je musím pochválit.
Samozřejmě bych na tom našem výkonu našel určité mouchy, které ještě musíme do sezóny vychytat, ale za takový
zápas a výhru před startem soutěže
jsem rád.“
Hodnocení trenéra Němčic
nad Hanou Pavla Voráče:
„Bohužel mě přepadla nějaká zdravotní
indispozice, takže jsem sice byl přítomen, ale spíše jako divák než trenér. Ale
první poločas se nám opravdu nevydařil
a pro soupeře jsme nebyli nebezpeční.
Navíc jsme udělali i velké chyby vzadu
a ty dokázal soupeř se zkušenostmi, jaké
Pivín má, trestat. Do druhé půle jsme se
to rozhodli poněkud přeskládat a musím
říct, že už to vypadalo daleko lépe. Soupeř měl určitě daleko větší držení míče,
ale už tam nebyl takový rozdíl. Druhý
poločas už bych hodnotil daleko lépe.“
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Branky: 3x Martin Mudrla, 2x Janura, Grulich, vlastní, Švéda, Dvořák – Spálovský,
Všianský.
Sestava Brodku u Prostějova: Vystavěl
– L. Frys, Bureš, O. Frys, Crhonek – Kordzik, Grulich, Harazim, Dvořák – Švéda,
Janura. Střídali: Marek Mudrla, Martin
Mudrla, Němec, testovaný hráč. Trenér: Vít
Hochman.
Sestava Klenovic: Dočkal – Spálovský,
Grepl, Cetkovský, Popelka – Vacek, Všianský, Dreksler, Mráček – Drábek, testovaný
hráč.
Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Brodku
u Prostějova Víta Hochmana:
„Soupeř přijel zjevně v oslabené sestavě,
takže výsledku nepřikládáme zase takovou
váhu. Herně si ale myslím, že kluci dokázali
odehrát to, co jsme si řekli. Byla tam vidět
řada dobrých věcí, které pravidelně trénujeme, dnes se to i přeneslo do toho zápasu. Za
výkon tak patří klukům velký dík. Líbilo se
mi to směrem dozadu i směrem do ofenzivy.
Ale rozhodně to nepřeceňujeme, protože
soupeř opravdu nepřijel v tom nejlepším, co
má. Teď hlavně doufám, že si takové výkony
přeneseme i do mistrovských zápasů.“
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:
„Opravdu není co hodnotit. Vůbec jsme se
nesešli, scházelo nám sedm kluků a jasně se
to podepsalo. Rušit jsme to nechtěli, když už
to bylo takovou dobu domluvené. Brodek
byl ve všech směrech lepší. My jsme naopak
nehráli vůbec nic a kupili jsme řadu chyb,
kterých využíval. Tak jsem si generálku nepředstavoval, ale co se dá dělat. Příští týden
už se snad v mistrovském utkání sejdeme
v daleko vyšším počtu a napravíme tady to
fiasko.“

2NWONQXFÊM[JCVVTKEMW
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Branky Plumlova: 3x Klváček, J. Kiška.
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil,
Fajstl, R. Bureš, J. Kiška – M. Bureš, Frantík,
P. Kiška, Parák, Klváček – Hladký. Střídali:
Ševcůj, Takáč.
Trenér: Miroslav Takáč.
Hodnocení trenéra Plumlova
Miroslava Takáče:
„Hráli jsme na vedlejším hřišti Slatinic. Ale
na těžší terén to byl celkem solidní fotbal.
Domácí na tom nebyli vůbec špatně a byl
to velmi dobře fyzicky i technicky připravený soupeř. Byla ale znát naše vyšší kvalita ve
středu hřiště, kde byla velmi kvalitní trojice.
Výborně dnes také zahrál Tonda Klváček,
který zaznamenal tři branky. Věřím, že si to
přenese i do sezóny. Myslím si, že během
přípravy to byl od nás jeden z těch vydařenějších výkonů a snad jsme se dobře naladili
na derby v prvním kole.“

d/GVNGq\XN¾FN[IGPGT¾NMW
Branky Čechovic: 2x Novák, Petržela,
Šteigl.
2WDVODYLFH
Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý, Testovaný hráč, Walter, Hanák – Halouzka,
.RPiUQR
(1:1)
Lakomý, Novák, Muzikant – Petržela,
2VLćNR
Šteigl. Střídali: Sedlařík, Kadlec, Haluza, Jurníček, Bílek, Pospíšil, Hatle, testo- Branky Otaslavic: Špaček, Vogl, Losa.
vaný hráč.
Trenér: Lukáš Koláček. Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó, Šatný,
Hodnocení trenéra Čechovic
Vogl, Tkáč – Skalický, Dreksler, Chvojka,
Lukáše Koláčka:
Hon – Špaček, Rieger. Střídal: Losa.
Trenér: Jiří Hon.
„V první řadě patří velké poděkování
Hodnocení trenéra Otaslavic
soupeři za to, že nám umožnil odehrát
Jiřího Hona:
utkání na jeho hřišti a mohli jsme tak
generálku odehrát na přírodní trávě. „Před posledním přátelským zápasem jsme
Hráče jsem už před zápasem upozor- řešili hromadu omluvenek, tak jsme museli
ňoval, že nás zřejmě čeká podobný duel sestavu doplnit o nějaké hráče B mužstva.
jako příští týden v Plumlově, kde bude Herně to byl vyrovnaný zápas, kdy šel na
soupeř hrát z hlubokého bloku, my tak začátku duelu soupeř do vedení po pěkně
musíme být trpěliví. Z výsledku a vítěz- zakončeném volném kopu. Ale to bylo
ství mám radost, ale na druhou stranu z těch opravdu vážných situací z jeho strany
musím říct, že tam byla ještě řada situ- vše. Ještě do poločasu se podařilo vyrovnat
ací, které jsme měli vyřešit daleko lépe. Špačkovi a druhá půle už byla v naší režii.
Soupeři jsme tak nabízeli volná okénka. Střelou k tyči skóroval Chvojka a na koSpíše tak převládá s generálkou spo- nečný stav upravil Losa, který využil chyby
kojenost, ale ještě musíme na určitých soupeře. Celkově tak hodnotím zápase kladvěcech zapracovat, abychom vstoupili ně a doufám, že na příští týden už budeme
do jara vítězně proti neoblíbenému v plné sestavě.“
soupeři.“
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I.A tøída,
skupina „A“ O KFS
pøedehrávané 26. kolo,
nedìle 27. bøezna, 15.00 hodin:
(%1NGwPKEGt5-0¾O÷wċPC*CPÆ UQDQVC
    6, 2QUVąGNOQX t 6, 1NQOQWE
%JQOQWVQX UQDQVC  DąG\PC   (-
$QJFÊMQX t 5- .QwVKEG  UQDQVC  
 5-%JX¾NMQXKEGt5-$÷NMQXKEG.CwċCP[
UQDQVC     5- 2CUGMC t 5QMQN
6TQWDGNKEG 6, 5QMQN .GUPKEG t (E /CNGVÊP
5QMQN-QPKEGt5-ĄGV÷\¾TPCèGUM¾8GU
14. kolo, sobota 2. dubna,
15.30 hodin:
.QwVKEG t -QPKEG PGF÷NG    ,
6TQWDGNKEG t $QJFÊMQX PGF÷NG    
/CNGVÊPt2CUGMC PGF÷NG 1NQOQWE
%JQOQWVQXt0¾O÷wċPC*CPÆ  1NGwPKEG
t %JX¾NMQXKEG $÷NMQXKEG.CwċCP[ t .GUPKEG
ĄGV÷\¾TPCt2QUVąGNOQX
15. kolo, sobota 9. dubna,
15.30 hodin:
2CUGMC t $÷NMQXKEG.CwċCP[ PGF÷NG  
  .GUPKEG t %JX¾NMQXKEG PGF÷NG 
   -QPKEG t 6TQWDGNKEG PGF÷NG
    $QJFÊMQX t /CNGVÊP 1NQOQWE
%JQOQWVQX t 1NGwPKEG 0¾O÷wċ PC *CPÆ t
ĄGV÷\¾TPC2QUVąGNOQXt.QwVKEG
16. kolo, sobota 16. dubna,
16.00 hodin:
6TQWDGNKEGt2QUVąGNOQX PGF÷NG 
.QwVKEG t 0¾O÷wċ PC *CPÆ PGF÷NG  
16.00), /CNGVÊPt-QPKEG PGF÷NG ,
1NGwPKEG t .GUPKEG %JX¾NMQXKEG t 2CUGMC
$÷NMQXKEG.CwċCP[ t $QJFÊMQX ĄGV÷\¾TPC t
1NQOQWE%JQOQWVQX
17. kolo, sobota 23. dubna,
16.00 hodin:
$QJFÊMQX t %JX¾NMQXKEG 0¾O÷wċ PC *CPÆ t
6TQWDGNKEG 1NQOQWE%JQOQWVQX t .QwVKEG
ĄGV÷\¾TPC t 1NGwPKEG 2QUVąGNOQX t /CNGVÊP
2CUGMCt.GUPKEG PGF÷NG Konice
t$÷NMQXKEG.CwċCP[ PGF÷NG ,
18. kolo, nedìle 1. kvìtna,
16.30 hodin:
1NGwPKEG t 2CUGMC UQDQVC    
%JX¾NMQXKEGt-QPKEG UQDQVC ,
$÷NMQXKEG.CwċCP[ t 2QUVąGNOQX UQDQVC 
   6TQWDGNKEG t 1NQOQWE%JQOQWVQX
.QwVKEG t ĄGV÷\¾TPC /CNGVÊP t 0¾O÷wċ PCF
*CPQW.GUPKEGt$QJFÊMQX
19. kolo, sobota 7. kvìtna,
16.30 hodin:
$QJFÊMQX t /CNGVÊP 1NQOQWE%JQOQWVQX
t 1NGwPKEG 0¾O÷wċ PC *CPÆ t ĄGV÷\¾TPC
2QUVąGNOQX t .QwVKEG 2CUGMC t $÷NMQXKEG
.CwċCP[ PGF÷NG     .GUPKEG t
%JX¾NMQXKEG PGF÷NG     -QPKEG t
6TQWDGNKEG PGF÷NG
20. kolo, nedìle 15. kvìtna,
16.30 hodin:
1NGwPKEG t $QJFÊMQX UQDQVC    
%JX¾NMQXKEG t 0¾O÷wċ PC *CPÆ UQDQVC 
   $÷NMQXKEG.CwċCP[ t 1NQOQWE
%JQOQWVQX UQDQVC     2CUGMC
t -QPKEG 6TQWDGNKEG t .QwVKEG /CNGVÊP t
ĄGV÷\¾TPC.GUPKEGt2QUVąGNOQX
21. kolo, sobota 21. kvìtna,
17.00 hodin:
2QUVąGNOQX t 2CUGMC   ĄGV÷\¾TPC t
$÷NMQXKEG  .CwċCP[ 1NQOQWE  %JQOQWVQX
t %JX¾NMQXKEG 0¾O÷wċ PC *CPÆ t .GUPKEG
6TQWDGNKEG t 1NGwPKEG PGF÷NG    
-QPKEG t $QJFÊMQX PGF÷NG    ,
.QwVKEGt/CNGVÊP PGF÷NG 
22. kolo, sobota 28. kvìtna,
17.00 hodin:
/CNGVÊP t 6TQWDGNKEG PGF÷NG    
.GUPKEGt1NQOQWE%JQOQWVQX PGF÷NG
 2CUGMCt0¾O÷wċPC*CPÆ PGF÷NG
 1NGwPKEGt-QPKEG  %JX¾NMQXKEG
tĄGV÷\¾TPC$QJFÊMQXt2QUVąGNOQX$÷NMQXKEG
.CwċCP[t.QwVKEG
23. kolo, sobota 4. èervna,
17.00 hodin:
2QUVąGNOQX t -QPKEG   ĄGV÷\¾TPC
t .GUPKEG 1NQOQWE%JQOQWVQX t 2CUGMC
0¾O÷wċ PCF *CPQW t $QJFÊMQX /CNGVÊP
t 1NGwPKEG PGF÷NG     .QwVKEG t
%JX¾NMQXKEG PGF÷NG 6TQWDGNKEGt
$÷NMQXKEG.CwċCP[ PGF÷NG
24. kolo, sobota 11. èervna,
17.00 hodin:
-QPKEGt0¾O÷wċPCF*CPQW  , Olešnice
t2QUVąGNOQX  %JX¾NMQXKEGt6TQWDGNKEG
$QJFÊMQX t 1NQOQWE%JQOQWVQX $÷NMQXKEG
.CwċCP[t/CNGVÊP.GUPKEGt.QwVKEG PGF÷NG
 2CUGMCtĄGV÷\¾TPC PGF÷NG
 
25. kolo, nedìle 19. èervna,
17.00 hodin:
ĄGV÷\¾TPC t $QJFÊMQX RąGFGJT¾PQ   
1NQOQWE%JQOQWVQXt-QPKEG UQDQVC
   0¾O÷wċ PCF *CPQW t 2QUVąGNOQX
UQDQVC     $÷NMQXKEG.CwċCP[
t 1NGwPKEG UQDQVC     /CNGVÊP t
%JX¾NMQXKEG 6TQWDGNKEG t .GUPKEG .QwVKEG t
2CUGMC

I.A tøída,
skupina B O KFS
pøedehrávané 26. kolo,
nedìle 27. bøezna, 15.00 hodin:
6, 5QMQN 2NWONQX t 6, 5QMQN èGEJQXKEG
UQDQVC 6,5QMQN$÷NQVÊPt(%
-QUVGNGEPC*CPÆ UQDQVC (-
5NCXQPÊPt6,5QMQN7TéKEG UQDQVC
  5- 2TQVKXCPQX t (- *NWDQéM[, FC
$GÿQX t 6, 5QMQN &WD PCF /QTCXQW *(-
1NQOQWEd$qt6,5RCTVCM.KRPÊMPCF$GéXQW(-
0QXÆ5CF[d$qXQNPÚNQU
14. kolo, sobota 2. dubna,
15.30 hodin:
-QUVGNGEPC*CPÆt2NWONQX PGF÷NG
 7TéKEGt$÷NQVÊP PGF÷NG ,
&WDPCF/QTCXQWt0QXÆ5CF[d$q.KRPÊMPCF
$GéXQWt$GÿQXèGEJQXKEGt*(-1NQOQWE
d$q*NWDQéM[t5NCXQPÊP2TQVKXCPQXXQNPÚNQU
15. kolo, sobota 9. dubna,
15.30 hodin:
0QXÆ5CF[d$qt.KRPÊMPCF$GéXQW PGF÷NG
 $GÿQXtèGEJQXKEG PGF÷NG
 *(-1NQOQWEd$qt-QUVGNGEPC
*CPÆ PGF÷NG $÷NQVÊPt*NWDQéM[
2NWONQXt7TéKEG5NCXQPÊPt2TQVKXCPQX&WD
PCF/QTCXQWXQNPÚNQU
16. kolo, sobota 16. dubna,
16.00 hodin:
7TéKEGt*(-1NQOQWEd$q PGF÷NG
  èGEJQXKEG t 0QXÆ 5CF[ d$q.KRPÊM
PCF$GéXQWt&WDPCF/QTCXQW2TQVKXCPQXt
$÷NQVÊP-QUVGNGEPC*CPÆt$GÿQX*NWDQé
M[t2NWONQX5NCXQPÊPXQNPÚNQU
17. kolo, sobota 23. dubna,
16.00 hodin:
0QXÆ5CF[d$qt-QUVGNGEPC*CPÆ PGF÷NG
 $GÿQXt7TéKEG PGF÷NG
 *(-1NQOQWEd$qt*NWDQéM[ PGF÷NG
    $÷NQVÊP t 5NCXQPÊP 2NWONQX t
2TQVKXCPQX&WDPCF/QTCXQWtèGEJQXKEG,
.KRPÊMPCF$GéXQWXQNPÚNQU
18. kolo, nedìle 1. kvìtna,
16.30 hodin:
&WDPCF/QTCXQWt-QUVGNGEPC*CPÆ UQDQ
VC 5NCXQPÊPt2NWONQX UQDQVC
 2TQVKXCPQXt*(-1NQOQWE
d$q7TéKEGt0QXÆ5CF[d$q*NWDQéM[t$G
ÿQXèGEJQXKEGt.KRPÊMPCF$GéXQW$÷NQVÊP
XQNPÚNQU
19. kolo, nedìle 8. kvìtna,
16.30 hodin:
.KRPÊMPCF$GéXQWt-QUVGNGEPC*CPÆ UQ
DQVC 2NWONQXt$÷NQVÊP UQDQVC
 0QXÆ5CF[d$qt*NWDQéM[  
7TéKEGt&WDPCF/QTCXQW$GÿQXt2TQVKXC
PQX*(-1NQOQWEq$qt5NCXQPÊPèGEJQXKEG
XQNPÚNQU
20. kolo, nedìle 15. kvìtna,
16.30 hodin:
$÷NQVÊP t *(- 1NQOQWE d$q UQDQVC  
 *NWDQéM[t&WDPCF/QTCXQW UQDQVC
5., 16.30), -QUVGNGEPC*CPÆtèGEJQXKEG UQ
DQVC 2TQVKXCPQXt0QXÆ5CF[
d$q5NCXQPÊPt$GÿQX7TéKEG t .KRPÊM PCF
$GéXQW2NWONQXXQNPÚNQU
21. kolo, nedìle 22. kvìtna,
17.00 hodin:
.KRPÊM PCF $GéXQW t *NWDQéM[ UQDQVC  
 &WDPCF/QTCXQWt2TQVKXCPQX UQ
DQVC 0QXÆ5CF[d$qt5NCXQPÊP
 $GÿQXt$÷NQVÊPèGEJQXKEGt7TéKEG
*(-1NQOQWEd$qt2NWONQX-QUVGNGEPC
*CPÆXQNPÚNQU
22. kolo, sobota 28. kvìtna,
17.00 hodin:
7TéKEG t -QUVGNGE PC *CPÆ PGF÷NG  
  5NCXQPÊP t &WD PCF /QTCXQW PGF÷NG
 2NWONQXt$GÿQX$÷NQVÊPt0QXÆ
5CF[d$q2TQVKXCPQXt.KRPÊMPCF$GéXQW
*NWDQéM[ t èGEJQXKEG *(- 1NQOQWE d$q
XQNPÚNQU
23. kolo, sobota 4. èervna,
17.00 hodin:
0QXÆ 5CF[ d$q t 2NWONQX PGF÷NG  
 $GÿQXt*(-1NQOQWEd$q PGF÷NG
 èGEJQXKEGt2TQVKXCPQX PGF÷NG
 .KRPÊMPCF$GéXQWt5NCXQPÊP-QUVG
NGEPC*CPÆt*NWDQéM[&WDPCF/QTCXQWt
$÷NQVÊP7TéKEGtXQNPÚNQU
24. kolo, nedìle 12. èervna,
17.00 hodin:
$÷NQVÊPt.KRPÊMPCF$GéXQW UQDQVC 
*NWDQéM[t7TéKEG UQDQVC 2TQ
VKXCPQXt-QUVGNGEPC*CPÆ UQDQVC
 5NCXQPÊPtèGEJQXKEG2NWONQXt&WD
PCF/QTCXQW*(-1NQOQWEd$qt0QXÆ5CF[
d$q$GÿQXXQNPÚNQU
25. kolo, sobota 18. èervna,
17.00 hodin:
0QXÆ5CF[d$qt$GÿQX PGF÷NG 
7TéKEGt2TQVKXCPQX PGF÷NG ,
&WD PCF /QTCXQW t *(- 1NQOQWE d$q
èGEJQXKEG t $÷NQVÊP .KRPÊM PCF $GéXQW
t2NWONQX-QUVGNGEPC*CPÆt5NCXQPÊP,
*NWDQéM[XQNPÚNQU

I.B tøída
skupina A
pøedehrávané 26. kolo,
sobota 26. bøezna, 15.00 hodin:
5QMQN·LG\FGEt5QMQN1RCVQXKEG5QMQN1VCUNC
XKEGt5-4CFUNCXKEG5QMQN*QTPÊ/QwV÷PKEGt
6QXCéQX5QMQNX2KXÊP÷t5QMQN8TEJQUNCXKEG
 PGF÷NG (-6TQWDM[t5Q
MQN-NGPQXKEGPC*CPÆ PGF÷NG 
FC äGNCVQXKEGd$qt5QMQN-QXCNQXKEG PGF÷NG
 5QMQN·UVÊW*TCPKEd$qXQNPÚNQU
14. kolo, nedìle 3. dubna,
15.30 hodin:
-NGPQXKEGt*QTPÊ/QwV÷PKEG UQDQVC
 6QXCéQXt·LG\FGE UQDQVC 
1RCVQXKEGt·UVÊd$q PGF÷NG -QXC
NQXKEGt2KXÊP4CFUNCXKEGt6TQWDM[8TEJQUNC
XKEGt1VCUNCXKEGäGNCVQXKEGd$qXQNPÚNQU
15. kolo, sobota 9. dubna,
15.30 hodin:
1VCUNCXKEG t -QXCNQXKEG *QTPÊ /QwV÷PKEG
t 4CFUNCXKEG ·LG\FGE t -NGPQXKEG ·UVÊ d$q
t6QXCéQX PGF÷NG 2KXÊPtäGNC
VQXKEGd$q PGF÷NG 6TQWDM[t
8TEJQUNCXKEG PGF÷NG 1RCVQXKEG
XQNPÚNQU
16. kolo, nedìle 17. dubna,
16.00 hodin:
-NGPQXKEGt·UVÊd$q UQDQVC 
äGNCVQXKEG d$q t 1VCUNCXKEG -QXCNQXKEG t
6TQWDM[4CFUNCXKEGt·LG\FGE6QXCéQXt1RC
VQXKEG8TEJQUNCXKEGt*QTPÊ/QwV÷PKEG2KXÊP
XQNPÚNQU
17. kolo, nedìle 24. dubna,
16.00 hodin:
*QTPÊ /QwV÷PKEG t -QXCNQXKEG UQDQVC  
16.00), ·LG\FGEt8TEJQUNCXKEG UQDQVC
 1RCVQXKEGt-NGPQXKEG  ·UVÊd$q
t4CFUNCXKEG  6TQWDM[täGNCVQXKEGd$q
1VCUNCXKEGt2KXÊP6QXCéQXXQNPÚNQU
18. kolo, nedìle 1. kvìtna,
16.30 hodin:
-NGPQXKEGt6QXCéQX  äGNCVQ
XKEGd$qt*QTPÊ/QwV÷PKEG2KXÊP t 6TQWDM[,
4CFUNCXKEGt1RCVQXKEG-QXCNQXKEGt·LG\FGE
8TEJQUNCXKEGt·UVÊd$q1VCUNCXKEGXQNPÚNQU
19. kolo, nedìle 8. kvìtna,
16.30 hodin:
*QTPÊ/QwV÷PKEGt2KXÊP UQDQVC 
·LG\FGEtäGNCVQXKEGd$q UQDQVC 
1RCVQXKEGt8TEJQUNCXKEG  ·UVÊd$qt
-QXCNQXKEG  6TQWDM[t1VCUNCXKEG6Q
XCéQXt4CFUNCXKEG-NGPQXKEGXQNPÚNQU
20. kolo, nedìle 15. kvìtna,
16.30 hodin:
*QTPÊ/QwV÷PKEGt1VCUNCXKEG UQDQVC
  8TEJQUNCXKEGt6QXCéQX 4CFUNCXKEG
t-NGPQXKEG-QXCNQXKEGt1RCVQXKEG2KXÊPt
·LG\FGEäGNCVQXKEGd$qt·UVÊd$q6TQWDM[XQNPÚ
NQU
21. kolo, sobota 21. kvìtna,
17.00 hodin:
-NGPQXKEGt8TEJQUNCXKEG·LG\FGEt1VCUNCXK
ce*QTPÊ/QwV÷PKEGt6TQWDM[·UVÊd$qt2KXÊP
PGF÷NG 1RCVQXKEGtäGNCVQXKEGd$q
PGF÷NG 6QXCéQXt-QXCNQXKEG PG
F÷NG 4CFUNCXKEGXQNPÚNQU
22. kolo, nedìle 29. kvìtna,
17.00 hodin:
·UVÊ d$q t 1VCUNCXKEG  äGNCVQXKEGd$q
t6QXCéQX2KXÊPt1RCVQXKEG6TQWDM[t·LG\
FGE-QXCNQXKEGt-NGPQXKEG8TEJQUNCXKEGt
4CFUNCXKEG*QTPÊ/QwV÷PKEGXQNPÚNQU
23. kolo, nedìle 5. èervna,
17.00 hodin:
·LG\FGEt*QTPÊ/QwV÷PKEG UQDQVC 
-NGPQXKEG t äGNCVQXKEG d$q UQDQVC  
 ·UVÊd$qt6TQWDM[  1RCVQXKEGt
1VCUNCXKEG  6QXCéQXt2KXÊP4CFUNCXK
EGt-QXCNQXKEG6QXCéQXXQNPÚNQU
24. kolo, nedìle 12. èervna,
17.00 hodin:
*QTPÊ/QwV÷PKEGt·UVÊd$q UQDQVC 
1VCUNCXKEGt6QXCéQX UQDQVC 
-NGPQXKEGt2KXÊP UQDQVC 6TQWD
M[t1RCVQXKEGäGNCVQXKEGd$qt4CFUNCXKEG-Q
XCNQXKEGt8TEJQUNCXKEG·LG\FGEXQNPÚNQU
25. kolo, nedìle 19. èervna,
17.00 hodin:
6QXCéQX t 6TQWDM[ UQDQVC    
1VCUNCXKEGt-NGPQXKEG UQDQVC 
1RCVQXKEGt*QTPÊ/QwV÷PKEG  ·UVÊd$qt
·LG\FGE  4CFUNCXKEGt2KXÊP8TEJQUNC
XKEGtäGNCVQXKEGd$q-QXCNQXKEGXQNPÚNQU

I.B tøída
skupina B
pøedehrávané 26. kolo,
nedìle 27. bøezna, 15.00 hodin:
6,)TCPKVQN/QTCXUMÚ$GTQWPt(-8GNM¾$[UVąKEG
UQDQVC (%*P÷XQVÊPt6,5QMQN
&QNQRNC\[   6, *CP¾ 2TQUV÷LQX t 5-
5NCVKPKEG   5- ,GUGPGE&\DGN t (-
iVGTPDGTMd$q6,5QMQN/QUVMQXKEGt5NQ
XCPèGTPQXÊT5-*CÿQXKEGt6,5OTåKEG, TJ
5QMQN8GNMÚ6ÚPGEt6,5QMQN-QåWwCP[
14. kolo, nedìle 3. dubna,
15.30 hodin:
*P÷XQVÊP t ,GUGPGE&\DGN UQDQVC  
 *CP¾2TQUV÷LQXt&QNQRNC\[ UQDQVC
 5OTåKEGt5NCVKPKEG UQDQVC
 èGTPQXÊTt8GNMÚ6ÚPGE  8GNM¾
$[UVąKEGt/QUVMQXKEGiVGTPDGTMd$qt/QTCX
UMÚ$GTQWP-QåWwCP[t*CÿQXKEG
15. kolo, nedìle 10. dubna,
15.30 hodin:
/QUVMQXKEG t iVGTPDGTM d$q UQDQVC  
  /QTCXUMÚ $GTQWP t ,GUGPGE&\DGN
UQDQVC *CP¾2TQUV÷LQXt*P÷
XQVÊP   5NCVKPKEG t -QåWwCP[ *CÿQXKEG
tèGTPQXÊT&QNQRNC\[t5OTåKEG8GNMÚ6ÚPGE
t8GNM¾$[UVąKEG
16. kolo, nedìle 17. dubna,
16.00 hodin:
*P÷XQVÊP t /QTCXUMÚ $GTQWP UQDQVC  
 èGTPQXÊTt5NCVKPKEG  *CP¾2TQ
UV÷LQX t 5OTåKEG   ,GUGPGE&\DGN t
/QUVMQXKEGiVGTPDGTMd$qt8GNMÚ6ÚPGE8GNM¾
$[UVąKEGt*CÿQXKEG-QåWwCP[t&QNQRNC\[
17. kolo, nedìle 24. dubna,
16.00 hodin:
5OTåKEG t *P÷XQVÊP UQDQVC    
*CP¾2TQUV÷LQXt-QåWwCP[ UQDQVC
  5NCVKPKEG t 8GNM¾ $[UVąKEG /QUVMQXKEG
t /QTCXUMÚ $GTQWP &QNQRNC\[ t èGTPQXÊT
*CÿQXKEGtiVGTPDGTMd$q8GNMÚ6ÚPGEt,GUG
PGE&\DGN.
18. kolo, nedìle 1. kvìtna,
16.30 hodin:
*P÷XQVÊPt/QUVMQXKEG UQDQVC ,
/QTCXUMÚ$GTQWPt8GNMÚ6ÚPGE UQDQVC
16.30), èGTPQXÊT t *CP¾ 2TQUV÷LQX  ,
8GNM¾$[UVąKEGt&QNQRNC\[iVGTPDGTMd$qt5NC
VKPKEG,GUGPGE&\DGNt*CÿQXKEG-QåWwCP[
t5OTåKEG.
19. kolo, nedìle 8. kvìtna,
16.30 hodin:
5OTåKEGtèGTPQXÊT UQDQVC *CP¾
2TQUV÷LQX t 8GNM¾ $[UVąKEG UQDQVC  
 5NCVKPKEGt,GUGPGE&\DGN*CÿQXKEGt
/QTCXUMÚ$GTQWP&QNQRNC\[tiVGTPDGTMd$q-Q
åWwCP[t*P÷XQVÊP8GNMÚ6ÚPGEt/QUVMQXKEG.
20. kolo, nedìle 15. kvìtna,
16.30 hodin:
/QTCXUMÚ $GTQWP t 5NCVKPKEG UQDQVC  
 *P÷XQVÊPt8GNMÚ6ÚPGE UQDQVC
  èGTPQXÊT t -QåWwCP[   8GNM¾
$[UVąKEGt5OTåKEGiVGTPDGTMd$qt*CP¾
2TQUV÷LQX,GUGPGE&\DGNt&QNQRNC\[/QUV
MQXKEGt*CÿQXKEG.
21. kolo, nedìle 22. kvìtna,
17.00 hodin:
*CP¾2TQUV÷LQXt,GUGPGE&\DGN UQDQVC
 èGTPQXÊTt*P÷XQVÊP  &QNQRNC
\[t/QTCXUMÚ$GTQWP*CÿQXKEGt8GNMÚ6ÚPGE
5NCVKPKEGt/QUVMQXKEG-QåWwCP[t8GNM¾$[U
VąKEG5OTåKEGtiVGTPDGTMd$q
22. kolo, nedìle 29. kvìtna,
17.00 hodin:
*P÷XQVÊPt*CÿQXKEG UQDQVC *CP¾
2TQUV÷LQXt/QTCXUMÚ$GTQWP UQDQVC
 ,GUGPGE&\DGNt5OTåKEG/QUVMQXKEG
t&QNQRNC\[iVGTPDGTMd$qt-QåWwCP[8GNM¾
$[UVąKEGtèGTPQXÊT8GNMÚ6ÚPGEt5NCVKPKEG
23. kolo, nedìle 5. èervna,
17.00 hodin:
5OTåKEGt/QTCXUMÚ$GTQWP UQDQVC
 *CP¾2TQUV÷LQXt/QUVMQXKEG UQDQVC
 èGTPQXÊTtiVGTPDGTMd$q  
&QNQRNC\[t8GNMÚ6ÚPGE8GNM¾$[UVąKEGt*P÷
XQVÊP5NCVKPKEGt*CÿQXKEG-QåWwCP[t,GUG
PGE&\DGN.
24. kolo, nedìle 12. èervna,
17.00 hodin:
*P÷XQVÊP t 5NCVKPKEG UQDQVC    
/QTCXUMÚ $GTQWP t -QåWwCP[ UQDQVC  
 ,GUGPGE&\DGNtèGTPQXÊT/QUVMQXK
EGt5OTåKEG8GNMÚ6ÚPGEt*CP¾2TQUV÷LQX,
*CÿQXKEG t &QNQRNC\[ iVGTPDGTM d$q t 8GNM¾
$[UVąKEG
25. kolo, nedìle 19. èervna,
17.00 hodin:
*CP¾2TQUV÷LQXt*CÿQXKEG UQDQVC
  5OTåKEG t 8GNMÚ 6ÚPGE UQDQVC 
 èGTPQXÊTt/QTCXUMÚ$GTQWP  
&QNQRNC\[t5NCVKPKEG8GNM¾$[UVąKEGt,GUG
PGE&\DGNiVGTPDGTMd$qt*P÷XQVÊP-QåWwCP[
t/QUVMQXKEG.

Pøeboru OFS Prostìjov - II. tøída
Pøedehrávané 26. kolo,
nedìle 27. bøezna, 15.00 hodin:
Olšany – Brodek u Konice (sobota 26. 3., 15.00), Vrahovice – Držovice (sobota 26. 3., 15.00), Němčice nad Hanou – Brodek u Prostějova, Určice „B“ –
Plumlov „B“, Dobromilice – Vícov, Ptení – Kralice „B“, Tištín – Nezamyslice.

14. kolo,
nedìle 3. dubna, 15.00 hodin:
Držovice – Určice „B“ (sobota 2. 4., 15.30), Plumlov „B“ – Ptení (sobota 2. 4., 15.30), Tištín – Dobromilice, Brodek u Prostějova – Olšany,
Vícov – Němčice nad Hanou, Kralice „B“ – Nezamyslice, Brodek u Konice – Vrahovice.

15. kolo,
nedìle 10. dubna, 15.30 hodin:
Olšany – Vícov (sobota 9. 4., 15.30), Vrahovice – Brodek u Prostějova (sobota 9. 4., 15.30), Nezamyslice – Plumlov „B“ (sobota 9. 4.,
15.30), Určice „B“ – Brodek u Konice, Němčice nad Hanou – Dobromilice, Ptení – Držovice, Kralice „B“ – Tištín.

16. kolo,
nedìle 17. dubna, 16.00 hodin:
Držovice – Nezamyslice (sobota 16. 4., 16.00), Plumlov „B“ – Kralice
„B“, Brodek u Konice – Ptení, Vícov – Vrahovice, Tištín – Němčice nad
Hanou, Brodek u Prostějova – Určice „B“, Dobromilice – Olšany.

17. kolo,
nedìle 24. dubna, 16.00 hodin:
Olšany – Němčice nad Hanou (sobota 23. 4., 16.00), Určice „B“ – Vícov
(sobota 23. 4., 16.00), Nezamyslice – Brodek u Konice (sobota 23. 4.,
16.00), Tištín – Plumlov „B“, Dobromilice – Vrahovice, Kralice „B“ –
Držovice, Ptení – Brodek u Prostějova.

18. kolo,
nedìle 1. kvìtna, 16.30 hodin:
Držovice – Plumlov „B“ (sobota 30. 4., 16.30), Brodek u Konice – Kralice „B“, Vícov – Ptení, Tištín – Olšany, Brodek u Prostějova – Nezamyslice, Němčice nad Hanou – Vrahovice, Dobromilice – Určice „B“.

19. kolo,
sobota 7. kvìtna, 16.30 hodin:
Vrahovice – Olšany, Určice „B“ – Němčice nad Hanou, Držovice –
Tištín, Nezamyslice – Vícov, Plumlov „B“ – Brodek u Konice (neděle
8. 5., 16.30), Kralice „B“ – Brodek u Prostějova (neděle 8. 5., 16.30),
Ptení – Dobromilice (neděle 8. 5., 16.30).

20. kolo,
nedìle 15. kvìtna, 17.00 hodin:
Vícov – Kralice „B“, Tištín – Vrahovice, Němčice nad Hanou – Ptení,
Brodek u Konice – Držovice, Dobromilice – Nezamyslice, Olšany – Určice „B“, Plumlov „B“ – Brodek u Prostějova.

21. kolo,
sobota 21. kvìtna, 17.00 hodin:
Plumlov „B“ – Vícov, Držovice – Brodek u Prostějova, Určice „B“
– Vrahovice, Nezamyslice – Němčice nad Hanou, Kralice „B“ – Dobromilice (neděle 22. 5., 17.00), Ptení – Olšany (neděle 22. 5., 17.00),
Tištín – Brodek u Konice (neděle 22. 5., 17.00).

22. kolo,
nedìle 29. kvìtna, 17.00 hodin:
Olšany – Nezamyslice (sobota 28. 5., 17.00), Vrahovice – Ptení (sobota
28. 5., 17.00), Němčice nad Hanou – Kralice „B“, Dobromilice – Plumlov „B“, Vícov – Držovice, Tištín – Určice „B“, Brodek u Prostějova –
Brodek u Konice.

23. kolo,
nedìle 5. èervna, 17.00 hodin:
Nezamyslice – Vrahovice (sobota 4. 6., 17.00), Držovice – Dobromilice (sobota 4. 6., 17.00), Plumlov „B“ – Němčice nad Hanou, Brodek u Prostějova
– Tištín, Kralice „B“ – Olšany, Ptení – Určice „B“, Brodek u Konice – Vícov.

24. kolo,
nedìle 12. èervna, 17.00 hodin:
Vrahovice – Kralice „B“ (sobota 11. 6., 17.00), Němčice nad Hanou –
Držovice, Dobromilice – Brodek u Konice, Olšany – Plumlov „B“, Určice „B“ – Nezamyslice, Vícov – Brodek u Prostějova, Tištín – Ptení.

25. kolo,
nedìle 19. èervna, 17.00 hodin:
Kralice „B“ – Určice „B“ (sobota 18. 6., 17.00), Nezamyslice – Ptení (sobota 18. 6., 17.00), Držovice – Olšany (sobota 18. 6., 17.00), Plumlov
„B“ – Vrahovice, Brodek u Prostějova – Dobromilice, Vícov – Tištín,
Brodek u Konice – Němčice nad Hanou.
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7 – Petr Hansl (Olšany u Prostějova), 6 –
Zdeněk Blumenstein (Dobromilice), 5 – Jan
Dvořák (Vrahovice), Jan Srbený (Držovice),
Jan Václavík (Dobromilice), David Prucek
(Vrahovice), 4 – David Javořík (Určice „B“),
Martin Kolomazník (Plumlov „B“), Lubomír Jergl (Ptení), Daniel Petík (Vrahovice).
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15 – David Javořík (Určice „B“), Tomáš
Neděla (Držovice), Zdeněk Švéda (Brodek u Prostějova), 14 – Petr Vodák (Určice
„B“), 13 – Petr Novák (Ptení), 11 – Roman
Petržela (Kralice na Hané „B“), 10 – Petr
Bross (Držovice), Patrik Hrabal (Němčice nad Hanou), Matěj Samek (Olšany
u Prostějova), 9 – Giovanni Janura (Brodek
u Prostějova).
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2 – Radek Jano (Vrahovice), 1 – Michal Štěpánek (Držovice), Jiří Přikryl (Nezamyslice),
Michael Koutný (Držovice), Michal Frgál
(Nezamyslice), Radek Fialka (Dobromilice),
Aleš Látal (Vícov), Zdeněk Švéda (Brodek
u Prostějova), Zdeněk Blumenstein (Dobromilice), Martin Bureš (Plumlov „B“).
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3 – David Javořík (Určice „B“), 2 – Petr
Bross (Držovice), Petr Vodák (Určice „B“),
Jan Pejřimovský (Kralice na Hané „B“),
Petr Novák (Ptení), 1 – Vojtěch Vávra (Vícov), Vladimír Krajíček (Určice „B“), Matěj Samek (Olšany u Prostějova), Roman
Petržela (Kralice na Hané „B“), Giovanni
Janura (Brodek u Prostějova), Zdeněk Švéda (Brodek u Prostějova), Martin Přikryl
(Nezamyslice), Filip Kotlán (Plumlov „B“).
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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 už od konce podzimní části
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 dostal pochopitelně i jediný profesionální tým 1.SK Prostějov. V několika fázích jsme vyzpovídali funkcionáře, trenéry i vybrané hráče, přinesli
kompletní tabulky a statistiky. Podívali jsme 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, minule se zaměřili na druhý celek tabulky
z Vícova, ale oslovili i zástupce na třetím až sedmém místě tabulky. V závěrečném epilogu jsme získávali názory celků z osmé až čtrnácté příčky
tabulky, opět přitom nechybí tabulky, statistiky, redakční komentář a jeden exkluzivní rozhovor. Vzhledem ke startu odvet už o nadcházejícím
víkendu nechybí ani los jarní části nejvyšší okresní soutěže a naše tipy pro
úvodní dějství hrané 26. a 27. března.
Ani pak to ale nebude všechno a FOTBAL EXTRA pofrčí dál. Na řadě budou
„trojky“, ženy či mládež. Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi
do světa fotbalu!

21. března 2022
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Jak to vidí trenér Radovan Vičar?
Zpátky k podzimu: „Podzimní část jsme
odstartovali výhrou nad rezervou Určic.
Bohužel to ale byl pro nás na dlouhou
dobu poslední zápas, který jsme odehráli
v kompletní sestavě, což se také podepsalo na dalších výsledcích. Až v posledních
zápasech se nám marodka postupně
vyprázdnila a udělali jsme i nějaké body,
ale ke spokojenosti nám schází tři až čtyři
body.“
O zimní přípravě: „Přípravu jsme zahájili v polovině ledna. Trénovali jsme v domácích podmínkách, kde se nás scházelo
pravidelně dost. Podařilo se nám něco naběhat i zlepšit po fotbalové stránce, takže
se zimní přípravou letos rozhodně panuje
spokojenost.“
O změnách v kádru: „Co se týče změn
v kádru, tak zatím žádné nehlásíme a zůstáváme pohromadě. Směrem ven by
žádná změna přijít neměla, ale rádi bychom ještě přivedli dvě posily. Zatím jsou
v jednání, takže bych je ještě nechal pod
pokličkou.“
K ambicím: „Jednoznačně to pro nás
znamená záchranu. V prvních dvou
jarních kolech máme soupeře tabulkově srovnatelné s námi, kdyby se nám
zápasy podařily, bylo by to super a určitě by nám to dodalo klid, ale rozhodně
to nebudou jednoduché zápasy. Určitě potřebujeme zlepšit produktivitu
ve venkovních zápasech, protože šest

Mírná spokojenost může s podzimem
panovat v Brodku u Konice. Mužstvo
před začátkem ročníku avizovalo, že
hlavním cílem bude udržet se mimo
sestupové příčky a osmé místo po podzimu to jasně ukazuje. Na předposlední
příčku je však náskok pouze pětibodový,
takže úplný klid na severu regionu panovat nemůže. Základem pro co nejrychlejší náskok před boji o záchranu bude,
zda se celku podaří začít bodovat i na
půdě soupeřů.

-LVNUD%URGHNX.
PÉVWRERGÕ

Horní polovinu tabulky Přeboru
OFS Prostějov rozděluje od té spodní čtyřbodová hranice. Nikde tak
není psáno, že by se některý z klubů nemohl ještě vyšvihnout na zcela jiné pozice. Další mírný skok je
pak od jedenáctých Olšan, jež mají
od sestupového pásma pouhé dva
body k dobru, a i boj o udržení tak
slibuje v jarní části zajímavou podívanou, kterou nebude marné sledovat. Snahu o udržení nevzdává
ani beznadějně poslední Tištín, ale
se svými třemi body ho čeká opravdu nelehký, téměř až nereálný úkol.
Druhou polovinu pořadí nejvyšší
okresní soutěže otevírají tři celky,
které mají ještě dostatečný náskok
před záchranářskými starostmi,
celkový klid ale nemají. Překvapením jsou zde určitě celky Vrahovic
a Dobromilic, protože ty v posledních letech patřily na zcela jiné pozice. Dá se tedy očekávat, že hlavním cílem obou celků během jara
bude snaha o posunutí se na lepší
pozice. Ve Vrahovicích by k tomu
měl pomoci i staronový trenér
a v případě vydařené přípravy by
ještě mohl celek promluvit i do celkového pořadí, protože kvalita zde
opravdu neschází.
Velmi podobná je situace i v Dobromilicích. Nepříjemný soupeř pro většinu celků dokázal zvládnout skvěle
pohárový podzim, v okresu se ale do
tempa po celý podzim nedostal. Stá-

KOMENTÁØ

Jak to vidí trenér David Mezuliánek?
K podzimu: „Podzimní část jsem sledoval okem fanouška. Co jsem měl zprávy
od některých z kluků, tak někteří pořádně
nevěděli, co mají hrát. Ale co se mi nejvíce nelíbilo, byly velké individuální chyby, kterých se dopouštěla většina hráčů.
A myslím si, že tam i hodně drhla celková
spolupráce mužstva, kde si kluci mezi sebou příliš nerozuměli.“
K zimní přípravě: „Abych řekl pravdu,
tak s přípravou jsme spokojení tak napůl.
Trápily nás nějaké zdravotní komplikace
a ne všechny tréninky byly s účastí, jakou
bychom potřebovali. Vzhledem k tomu,
že jsme po podzimu na devátém místě
s velkou ztrátou na čelo, tak budeme i tu

získalo dvanáct bodů stejně jako
Němčice nad Hanou. Třetím klubem v tomto pásmu jsou jedenácté
Olšany, ty sice získaly o dva body
více, ale všechny v domácím prostředí.
Dá se usuzovat, že na jednoho
z těchto celků nakonec „Černý Petr“
opravdu zůstane. Určitě to ale bude

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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S podzimními výkony ani výsledky
v kabině Dobromilic dobrá nálada nepanovala. Mužstvu se sice velmi dařilo
v poháru, ale navázat na to v dlouhodobé soutěži byl velký problém. Jako
hlavní důvod neuspokojivých výsledků vidí kapitán mužstva Jan Václavík (na snímku) slabou tréninkovou
morálku. Před startem jarních bojů si
však náročnou zimní přípravu velmi
pochvaluje a pevně věří, že se mu společně se svými parťáky podaří nastartovat cestu směrem vzhůru.


yy Co chybělo k lepším podzimním výsledkům?
„Hlavním faktorem
byla bezpochyby tréninková morálka a docházka. Není možné si
myslet, že bez tréninků se
okresní přebor dá hrát někde
nahoře, o čemž jsme se sami
přesvědčili. Dostali jsme tak během podzimu jasné varování, protože to z naší strany nebylo dobré.
Asi jsme si z toho něco vzali, protože
zimní příprava byla velmi dobrá a snad
ty naše výkony na jaře napravíme.“
yyV poháru to ale herně i výsledkově
šlo. Nedalo se to přenést do dlouhodobé soutěže?
„Tam byl velký rozdíl v tom, že se
jednalo o jediný zápas, který buď vyjde, nebo nevyjde. Nám se zadařilo.
V dlouhodobé části se těch faktorů
projeví více a jednoznačně se i ukázaly. Těžko by se to tak dalo vůbec
srovnávat.“

yy Kouč si velmi pochvaloval zimní
přípravu, v níž jste prý balon dlouho
neviděli. Jak náročná byla?
„Ta letošní příprava byla opravdu náročná. Naběhali jsme toho hodně, ale
i přesto jsme se na tréninky scházeli
v hojném počtu. Jednoznačně věřím,
že nám to do jara pomůže. V globále
tak byla velmi náročná, ale taky velmi
kvalitní. Jdeme teď do sezóny určitě lépe připravení, než tomu bylo na
podzim.“
yyPro jarní část tak bude cílem dostat
se v tabulce výš?
„Určitě. Chceme se pohybovat minimálně v té lepší polovině tabulky, kam
si myslím, že patříme. Hodně nám asi
napoví už první dvojzápas proti Vícovu, se kterým hrajeme dohrávku i první
jarní kolo. Ideálně bychom chtěli bodovat už s ním. A já bych nás rád viděl
na konci soutěže v první čtyřce. Nemá
cenu si dávat nějaké malé cíle. Máme
natrénováno, a pokud v tom budeme
i nadále pokračovat a zůstaneme zdraví,
tak bychom toho mohli dosáhnout.“

-DQ9iFODYtN

nabízí, ale výsledkově to během podzimní části rozhodně nepředvedl. Mužstvu
nevyšel už start do soutěže podle představ a do formy se mu už pak nepodařilo
dostat. Během jara bude chtít taky jistě
své postavení zlepšit, dostat se alespoň
do horní poloviny tabulky. Třeba k tomu
pomůže i konec v poháru.
Jak to vidí trenér Michal Rochla?
Zpátky k podzimu: „Byla to z naší strany bída. Bylo to od nás takové nahoru
– dolů, ale spíše to bylo tím špatným
směrem pro nás. Nevyhrávali jsme zápasy, které jsme zvládnout mohli, a podle
toho se všechno odvíjelo. Hodně nás
postihlo i zranění Kratochvíla vepředu
a další absence, ale na to se nemá cenu
vymlouvat.“
K zimní přípravě: „Letošní příprava byla skvělá a jsem s ní opravdu
spokojený. Polykali jsme velké dávky
především po stránce kondiční, kdy
jsme tři týdny neviděli míč a kluci
chodili opravdu poctivě. Jsem rád, že
jsme k tomu takto přistoupili, musím
všechny pochválit. Odehráli jsme
k tomu pak i tři přáteláky proti celkům na Vyškovsku a zápas s Olešnicí
v poháru. Ve všech jsme dokázali držet
krok po fyzické stránce a už i ta herní
začíná vypadat dobře, za mě tedy jednoznačně spokojenost.“
O změnách v kádru: „Oproti podzimu
O¾w 8[DÊTCN &CXKF 2TWEGM ,KąÊ &Q
zůstáváme téměř v totožné sestavě, kromě
NGåGN 2CXGN /KEJCNGE ,CMWD 8KV¾UGM jednoho příchodu a jednoho odchodu.
4CFGM ,CPQ <¾NQåPÊEK &CPKGN 2GVÊM
/CTVKP -TCVQEJXÊN (TCPVKwGM *CP¾M Do Otaslavic od nás odešel Jakub Špaček,
naopak jsme nově přivítali z Brodku u Pro6QO¾w 8CTIC 4QOCP -WTHÙTUV 8TC
VKUNCX /CTGM /KEJCN 0÷OGE &CXKF stějova Jaroslava Širilu, který může také
,COTKEJ 5GOKT -QXCéGXKé ·VQéPÊEK alternovat na více postech.“
,CP &XQą¾M ,CP 5VWFGPÚ 4QOCP K ambicím do jarní části: „V první
iOÊF 5XCVQRNWM $WMQXGE 1NFąKEJ řadě je to záchrana, tedy co nejrychle&QURKXC,QUGH-NX¾éGM
ji se dostat z toho pásma, kde bychom
6TGPÆT&CXKF/G\WNK¾PGM
mohli být namočení. Rádi bychom se
posunuli tabulkou vzhůru. Byl bych
rád, kdyby to byla alespoň ta lepší po)&'REURPLOLFH
lovina okresní tabulky. Hodně napoví
PÉVWRERGÕ už dvojzápas s Vícovem, jak na tom
opravdu jsme. Rád bych už tam měl
Velmi obdobná situace jako ve Vrahovi- šest bodů. V neposlední řadě budeme
cích je také v Dobromilicích. Mužstvo chtít hlavně udržet skvělý kolektiv, ktepatří dlouhodobě mezi to lepší, co okres rý tu máme.“
Jak to vidí trenér Antonín Pospíšil?
Návrat k podzimu: „Po přípravě i začátku sezóny jsem věřil, že můžeme hrát
v klidném středu tabulky, jenže na domácí výkony jsme nedokázali venku navázat
a ztratili jsme tam všechny body. Z podzimu tak máme smíšené pocity a spíše
trochu převládá zklamání. Hodně nám
ublížil i pokles tréninkové morálky.“
O zimní přípravě: „V průběhu ledna
jsme chodili pravidelně do haly na fotbálek, kde se nás scházelo opravdu velké
množství. Od února nám začala i příprava, kde jsme řešili i kondiční stránku. Tam
už účast nebyla tak vysoká, jak bych si
sám přál. Čas by byl, ale trošku tam chybí chuť udělat něco navíc. Radost mi ale
dělali dorostenci, kteří chodili pravidelně
a rozhodně si s nimi bude možná pomoc
i během jarní části.“
O dvou tvářích mužstva: „Je pravdou,
že to máme jako na houpačce. Doma

Nováček v okrese ukázal na podzim
dvě „tváře“. Doma buldok, který se umí
zakousnout i do těch nejlepších celků,
ale venku pes, který sice štěká, ovšem
nekouše. Jasným důkazem o tom je i bilance Olšan, které doma získaly všechny
body. Jenže venkovní zápasy zůstávají
s kolonkou nula a hrozivým skóre. A jak
přiznávají i v Olšanech, klíčem ke klidné
záchraně a snad i středu tabulky budou
bodové zisky z hostujících pažitů.

6RNRO2OvDQ\X3Y
PÉVWRERGÕ
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$TCPM¾ąK .KDQT 0QUGM <FGP÷M -NW
UCN8¾ENCX&TPQXUMÚ1DT¾PEK.WM¾w
$CMQ ,CP -WDÊéGM ,CTQUNCX 4[wMC
/KEJCN 4QEJNC (KNKR 5XQ\ÊNGM $NW
OGPUVGKP<FGP÷M,CTQUNCXiKTKNC<¾
NQåPÊEK &TCJQUNCX äQPFTC 4QUVKUNCX
iQE ,CP 8¾ENCXÊM &QOKPKM 5GNWEMÚ
-T[wVQH4QEJNC<FGP÷M0QUGM2CVTKM
4KEJVGT4CFGM(KCNMC·VQéPÊEK2GVT
(KCNMC ,CMWD -TCVQEJXÊN 6QO¾w 0G
F÷NC
6TGPÆT/KEJCN4QEJNC

Parta kolem Pavla Voráče s podzimní částí
spokojená nebyla. Pouhých dvanáct bodů
a dvanáctá příčka také k přílišnému optimismu do jarní části nedává. Přes zimu se
tak v Němčicích pustili do tréninkových
jednotek, se kterými je kouč spokojen, navíc pevně věří, že se mužstvo zvedne a postupně se „vydrápe“ ke středu tabulky. Start
ročníku ale jednoduchý rozhodně nebude,
když je hned v prvních dvou kolech prověří dva nejlepší celky okresu.

).1ÈPÄLFHQ+
PÉVWRERGÕ

$TCPM¾ą,CTQUNCX$QMčXMC1DT¾PEK
/KEJCN5GKFNGT(KNKR4GKVGT,KąÊ2QURÊ
wKN6QO¾w2QUMGT/CTVKP/KwMC,CP
/CTGM #PVQPÊP 2QWRGTC <¾NQåPÊEK
4KEJCTF#WIWUVÊP2CXGN'NPGT/CTVKP
*TD¾é #FCO -GNWE .WDQOÊT -GNWE
6QO¾w -QNGÿ¾M 1PFąGL .QDQF¾w
·VQéPÊEK#PVQPÊP2QURÊwKNON/CV÷L
5COGM2GVT*CPUN
6TGPÆT#PVQPÊP2QURÊwKN
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dokážeme potrápit téměř každého, ale
pak venku přijedeme hrozně ustrašení
a nejsme schopni navázat na domácí výkony. To bude klíčové změnit, protože
nemůžeme donekonečna rozdávat venku
body a doma je pak těžko dohánět. Snad
se nám to podaří změnit a už to nebudeme brát jen jako výlet do okolních vesnic.“
K ambicím do jara: „Upřímně stále
pošilhávám po středu tabulky, na který
věřím, že můžeme mít. V první řadě se
nás však zatím týká boj o záchranu, kde
máme jen dva body náskok. Troufám
si říct, že kádr máme dostatečně široký,
a i na to, že nám dva hráči skončili, tak
je tu možnost využít naše dorostence, kteří svůj potenciál jasně ukazují.
Když budeme doma opět pravidelně
bodovat a k tomu dovezeme i něco
z venku, tak bychom na střed tabulky
dosáhnout mohli. Soutěž je ale nepředvídatelná. Už podzim ukázal, že může
porazit každý každého a jaro asi nebude jiné.“

Jak to vidí trenér Pavel Voráč?
Zpět k podzimu: „Určitě nemůžeme
podzimní část hodnotit pozitivně.
Po celkem solidním vstupu do sezóny se nám přestalo dařit a už jsme se
z toho do konce podzimu nevyprostili. I přes celkem široký kádr jsme
tam měli řadu absencí a často jsme to
museli látat víc, než je zdrávo. Nějaké
body jsme ztratili v závěrech zápasů
a ty nám nyní citelně schází ke klidnější jarní části.“
K přípravě: „Museli jsme zvolit trochu tvrdší zimní přípravu a během
února a března jsme si pořádně zamakali. Nejvíce jsme se snažili zaměřit na
kondici a postupně už se přesunujeme i k herním věcem. Celkově ji pak
hodnotím velmi slušně. Kluci to vzali
za dobrý konec, a i na tréninky, kde se
spíše jen běhá, se scházíme minimálně v osmi lidech. Ale spíše nás bývá
i dvojciferný počet. Snad nám dobrá
morálka vydrží i během jarní části
a půjdeme postupně nahoru. Základ
by tam byl.“
Ke změnám v sestavě: „Máme tam
teď nějaké zranění, ale marodka se
postupně uvolňuje, tak snad budeme
téměř kompletní do prvního zápasu. Další dva kluci by mohli stihnout
start, protože to vypadá, že už budou
mít po hokeji v letošní sezóně. A ještě
se nám podařilo přemluvit Radka Vyroubala, který by nám měl na jaře pomoct. Jedná se o mladého kluka, který
se ale ukazuje jako velmi kvalitní posila a mohl by nám opravdu pomoct.“
K ambicím do jara: „Cíl je pro nás
jasně daný. Dostat se do klidného
středu tabulky. Na ty nejlepší celky
teď zkrátka nemáme a tam se asi bude
rozhodovat už jen mezi Brodkem
a Vícovem, které máme shodou okolností v prvních dvou kolech. Nebude
to snadný start, ale zase to nejhorší
budeme mít snad za sebou a pak už
bych rád pokračoval směrem nahoru.
Kdyby se nám podařilo zaparkovat
mezi šestým až osmým, byl bych za to
vážně rád.“

0QX¾M 8¾ENCX 2ąKMT[N ·VQéPÊEK /K
EJCN -WéGTC 2GVT 0QX¾M (TCPVKwGM
8NCEJ
6TGPÆT(TCPVKwGM8NCEJ

Spodní polovinu tabulky okresního přeboru dělí od její horní části
čtyřbodový náskok těch úspěšnějších. V pěti bodech jsou pak ale
nahloučené celky od osmého po
třinácté místo a klidnou záchranu
tak jistou nemá nikdo z nich. Dá
se očekávat, že někomu se vydaří
brzy odskočit do klidnějších vod,
boj o záchranu ale nejspíše bude
do posledních kol. A co by mohlo
boj o záchranu rozhodnout? Pravděpodobně fakt, komu se začne
dařit i na hřišti soupeřů. Doma to
se sběrem bodů ještě tak špatné
není, ale venku je to pro řadu celků
velký problém.
Bilance tří momentálně nejohroženějších celků Němčic, Olšan a Ptení
z venkovního prostředí je jasná. Nula,
bod a tři jsou zkrátka neuvěřitelně
málo pro to, aby po podzimní části
v tabulce obsadily lepší místa. I jejich
skóre jasně vypovídá o tom, že to venku nebylo ideální a nešlo pouze o těsné porážky. Komu se tak k domácím
ziskům povede odvézt i něco od soupeřů, mohl by si vytvořit rozhodující
polštář k setrvání i pro nadcházející
ročník.
A pokud trojice (Brodek u Konice, Vrahovice a Dobromilice) bude
chtít rychle ještě více odskočit, bude
k tomu venkovní body potřebovat
úplně stejně, protože se ani u jednoho
o moc vydařených výkonech na hřištích soupeřů hovořit nedá.

Jak to vidí trenér František Vlach?
Návrat k podzimu: „My jsme během
té druhé dlouhé pauzy spíše počítali odchody a určitě se to na našich výkonech
projevilo. I přesto jsem chtěl, abychom se
nadále drželi v klidném středu tabulky, ke
kterému nám určité body chybí. Spokojení tak rozhodně nejsme.“
O zimní přípravě: „V první řadě chci poděkovat obci a místní škole za vstřícnost
ohledně možnosti trénování v místní hale,
kde se scházíme pravidelně od Nového
roku. K tomu to máme doplněno o umělou trávu ve Vícově, kde k tomu máme
i nějaké kondiční prvky. Scházíme se v solidním počtu a kluci se snaží pracovat, což
beru určitě pozitivně. Kromě dvou přátelských zápasů spíše s charitativním podtextem jsme další neabsolvovali.“
Ke změnám v kádru: „U nás se během
zimy neudálo nic převratného. Kluci, kteří tu jsou, hrají dlouhodobě spolu. Drtivá
většina z nich je přímo místních, takže
jsme ani nad nějakým doplněním nepře-

Jak to vidí asistent
trenéra Jiří Koutský?
Zpět k podzimu: „Se třemi body může
jen těžko panovat spokojenost... Někte-

Dvanáct porážek, jediná výhra a k tomu
i jedna kontumace z důvodu nízkého počtu hráčů. Ne, tohle vážně nebyl podzim,
na jaký budou v Tištíně vzpomínat. Mužstvo se nedokázalo vypořádat s azylem
v Nezamyslicích, kde za celý podzim nezískalo jediný bod, a to stejné vyjma duelu v Krumsíně platilo i venku. Devět bodů
na záchranu je opravdu hodně, a i když to
celek rozhodně nebalí, doufat může spíše
v zázrak. Hodnocení před jarní částí se
ujal asistent kouče Jiří Koutský.

7-7LvWÉQ
PÉVWRERG\

mýšleli. Už se u nás zabydlují i místní dorostenci, ale rád bych jim ještě nechal jaro
v dorostech, aby si zahráli se svými vrstevníky. Od podzimu už s nimi ale budeme
počítat. Jeden příchod by pak nakonec přijít mohl. Jedná se o zkušeného hráče, který
by se k fotbalu vracel po delší době, ale tam
zatím nic jistého domluveno není.“
O ambicích: „Cílem bude samozřejmě
záchrana soutěže, protože nyní se moc výše
dívat nemůžeme, když jsme na sestupové
pozici. Prohráli jsme řadu zápasů o jednu
branku, takže zde to budeme chtít zlepšit,
)&3WHQÉ
aby se nám naopak tu branku navíc podařilo
PÉVWRERGÕ dát. Postupně se snad vypracujeme o něco
výše. Důležité pro nás bude ale také udržet
Ptení loni vletělo do okresního přeboru partu, jakou tu nyní máme, protože je úžasa čeřilo vody v horní polovině. Nyní však ná nejen na hřišti, ale i mimo něj.“
přišla mírná kocovina. Mužstvo mělo pro5172+5-#26'0ª
blém pravidelně bodovat a na víc než dvanáct bodů a sestupovou třináctou příčku to $TCPM¾ąK/CTVKP*QP/CTVKP)TWNKEJ
1DT¾PEK /KEJCN -QJQWV ,KąÊ *TCDCN
na podzim nestačilo. Ztráta na celky před 1NFąKEJ.¾VCN8QLV÷EJ%JNWR,CTQOÊT
ním však není velká, pokud by ale nevyšel 8[TQWDCN /CTVKP &QNGåGN <¾NQåPÊEK
už start do soutěže, mohlo by se jednat 8NCUVKOKN iOÊFC 5VCPKUNCX &QNGåGN
o velký problém, protože něco dohánět na .WM¾w*QNKPMC6QO¾w0GXTNC6QO¾w
poslední chvíli by nebylo ideální.
2TQEJ¾\MC .WDQOÊT ,GTIN <FGP÷M
5172+5-#0ö/è+%0#&*#017

$TCPM¾ą 1PFąGL %JOGNCą 1DT¾PEK
2GVT ĄG\¾é /KEJCN 6QOGM <FGP÷M
%JCN¾PGM2GVT(TÚFC/CTVKP0CXT¾VKN
2GVT &Tå¾NGM /KEJCN -QTé¾M <¾NQå
PÊEK #FCO 5VWFGPÚ /CTVKP 2÷PéÊM
,CP äWRMC ,CTQUNCX ,QTF¾P /CTVKP
*TCDCN/KEJCN,KąÊéGM2GVT-QéÊ1P
FąGL 6QOGM /CTVKP $WéGM ·VQéPÊEK
-TKUVK¾PĄGJ¾M2CVTKM*TCDCN,CP8T¾
PC /CTGM 4GKUMWR #FCO $WTK¾PGM
6TGPÆT2CXGN8QT¾é

8GéGTPÊM\LKwċQXCNLCM¾LGUKVWCEGXVÚOGEJQFFQOÊUVC

náhodou v posledních kolech do
boje o záchranu nenamočil.
Druhou trojici tvoří mužstva v rozmezí dvou bodů a po podzimní části by sestup zůstal na Ptení, které

vstřelených branek na půdě soupeřů jarní část brát jako takovou přípravu na
a žádné body jsou opravdu špatnou další ročník. Boj o záchranu se nás doubilancí.“
fám týkat nebude a budeme se tak snažit
si vyzkoušet různé rozestavení a vše směSOUPISKA BRODKU U KONICE:
$TCPM¾ą K. R. Grepl. 1DT¾PEK&CXKF řovat už na tu nadcházející sezónu. Dalo
by se tak říct, že jsme nyní na začátku delší
/QåPÚ*WDGTV$WTIGV1PFąGLiéWF
NC,KąÊ$NCVPGT2CXGN*NQWwGM.WM¾w přípravy.“
O změnách v kádru: „Mužstvo by
-QWFGNMC2GVT(TCPE<¾NQåPÊEK4Q
OCP<GO¾PGM2GVT-UEJYGPF2GVT mělo z velké části zůstat stejné, jako
-QWFGNMC <FGP÷M -QWFGNMC ,CTQ
tomu bylo na jaře. Co se týče odchodů,
UNCX -QWFGNMC /CTGM 8KéCT 2CVTKM tak tam hlásíme jediný, kdy nás opustil
/ÙNNGT,QUGH.KwMC·VQéPÊEK&CXKF brankář Krč. Máme tam nyní v hledáč-QN¾ą/KEJCN)TGRN,CP)TGRN#NGw ku za něj jednu mladou náhradu, ale za$WTIGV#FCO-QWVPÚ
6TGPÆT4CFQXCP8KéCT tím to není stoprocentní, ale to je určitě
post, kde nás teď nejvíc tlačí bota. Jinak
by měly přijít i nějaké posily do pole,
ale ještě se to dolaďuje.“
6RNRO9UDKRYLFH
K jarním ambicím: „O nějakých amPÉVWRERGÕ
bicích se už pro tuto sezónu nemá význam bavit. Ztráta na čelo je nereálná
Stejný bodový zisk jako Brodek u Konice dohnat a směrem dolů se také nehodlámají po podzimu i ve Vrahovicích, s čímž me dívat. Rychle bychom chtěli odskodlouholetý celek pohybující se v horních čit na více bodů. Klíčové pro nás bude
patrech tabulky nemůže být spokojen. se během jara vrátit do nějaké herní
Před jarní částí se tak k mužstvu opět vrátil pohody, která teď scházela, a vše pokouč Mezuliánek, který jej opouštěl před stupně směřovat k sezóně následující.
startem podzimní části a určitě by chtěl Rád bych vyzkoušel i jiné rozestavení
navázat na úspěšná období, u nichž jako a uvidíme, jak nám bude co vyhovovat.
trenér v posledních dvou letech byl. Pokud Klíčové je ale utvořit dobrý kolektiv
by se Vrahovicím nepodařilo ani v průbě- a vrátit klukům herní jistotu.“
hu jarní části dostat výše a čekal by je boj
5172+5-#84#*18+%
o záchranu, jednalo by se opravdu o velké
$TCPM¾ą2CVTKM/Cÿ¾M1DT¾PEK6Q
překvapení.

le je i zde však velmi dobrá kvalita
kádru na poměry okresního přeboru
a parta kolem trenéra Rochly ještě
určitě neřekla poslední slovo.
Nevyzpytatelným sokem, který umí
kousat především na domácí půdě,
je i Brodek u Konice, který si sice
polštář vypracoval, ale také ještě
bude dělat všechno pro to, aby se

,CTQUNKDWLGPCRÊPCXÚDQLKUO÷TGOM\¾EJTCP÷

boj a nikdo nedá svou kůži lacino.
Hodně by pak mohly napovědět
i vzájemné zápasy. Pro Olšany
bude důležité, aby dokázaly předvádět stejné výkony jako v domácím prostředí i venku, pak by se
mohly rychle odpoutat od těchto
vod. Ptení bude potřebovat,
aby se chytil i nějaký další
střelec než jen Petr Novák,
na kterém ofenziva hodně stojí. U Němčic je pak
hlavní předpoklad, aby
se mužstvo začalo pravidelně scházet, protože
každá absence je v jejich
úzkém kádru citelná.
A pak už se posouváme
k beznadějně poslednímu
Tištínu. Klub, který těžil především z výhody domácího prostředí,
se na něj v posledních dvou sezónách
z důvodu rekonstrukce nemohl spolehnout a na výsledcích se to jasně
projevilo. Jediné vítězství ze třinácti
duelů, jednou navíc kontumace, to
opravdu nejsou bůhvíjaké předpoklady pro jarní část a boj o záchranu. V Tištíně to ale nebalí a na jaře
se už budou moci spolehnout i na
domácí prostředí a fanoušky. Ale
ztráta devíti bodů je opravdu velká,
a pokud se svěřencům hrajícího kouče Návrata podaří návrat do boje
o záchranu, jednalo by se minimálně o šok, až si troufáme tvrdit malý
fotbalový zázrak.

$TCPM¾ąK 1PFąGL 4GJ¾M ,KąÊ -QWV
UMÚ 1DT¾PEK ,QUGH 5NCXÊM ,KPFąKEJ
*CP¾M 2CXGN *ÚUGM 4QOCP -KTKNLWM
&CXKF $QU¾M /KTQUNCX 2¾VÊM 2CXGN
*CP¾M/CTVKP*QFCÿ<¾NQåPÊEK4W
FQNH 0¾XTCV /KEJCN *COCNC #TPQwV
/CVQWwGM <D[P÷M iRKéMC 2ąGO[UN
'ORGTIGT 2GVT ,CPUC /KNCP 8CTIC
&QOKPKM 5VTÚéGM ·VQéPÊEK 8NCUVKOKN
-[UGN¾M 4QDKP 0¾XTCV ,CP 5VCPéÊM
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ré zápasy jsme odehráli celkem vyrovnanou partii. V řadě duelů jsme ale dostali naloženo a měli jsme problémy se
i sejít ve větším počtu. Obzvláště konec
podzimu byl strašný, kdy nás bylo tak
tak jedenáct a jedno utkání jsme museli
i zkontumovat.“
O zimní přípravě: „Příprava neprobíhala úplně podle plánu. Tréninky nám
narušily různé nemoci. Odehráli jsme tak
minulý týden turnaj v hale v Němčicích,
který proběhl k oslavě šedesátých narozenin pana Oulehly. Jinak spíše trénujeme
v rámci brigád, kde ještě spravujeme okolí
hřiště. Teď nás ještě čeká přátelský duel
s Chválkovicemi a už se rovnou vrhneme
do soutěže, kde jen těžko odhaduji, jak na
tom opravdu budeme.“
K návratu na domácí hřiště: „Myslím
si, že by nám to mohlo hodně pomoct,
protože máme přestárlý kádr a ta fyzička není taková jako u dalších celků,
které přijedou s mladšími kluky, takže
v tom by nám to naše krásně opravené,
ale stále o něco menší hřiště mohlo vyhovovat. Za azyl ale musíme poděkovat
Nezamyslicím a určitě je dobře, že jsme
ještě podzim vydrželi, protože nyní je tu
neuvěřitelný pažit.“
O cílech do jara: „Určitě se o zázrak
ještě budeme chtít poprat a nejdeme do
jara s tím, že jsme smíření se sestupem,
snažíme se dotáhnout dva nové hráče,
kteří by nám také měli pomoct a hodně
napoví už první kola, jak na tom opravdu budeme. Víme ale, že ta naše situace
není příliš dobrá a rozhodně chceme
hrát minimálně důstojnější roli než
v podzimní části.“

DOMA
Zápasů: 4 Bodů: 0
Skóre: 2:14
VENKU
Zápasů: 9 Bodů: 3 Skóre: 10:43

7LåWtQ

DOMA
Zápasů: 7 Bodů: 11 Skóre: 16:13
VENKU
Zápasů: 6 Bodů: 1
Skóre: 6:17

3WHQt

DOMA
Zápasů: 7 Bodů: 9 Skóre: 16:15
VENKU
Zápasů: 6 Bodů: 3 Skóre: 13:22
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DOMA
Zápasů: 7 Bodů: 14 Skóre: 25:14
VENKU
Zápasů: 6 Bodů: 0 Skóre: 10:32
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DOMA
Zápasů: 6 Bodů:12 Skóre: 18:9
VENKU
Zápasů: 6 Bodů: 4 Skóre: 11:20
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DOMA
Zápasů: 8 Bodů: 11 Skóre: 21:26
VENKU
Zápasů: 5 Bodů: 6
Skóre: 5:12
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DOMA
Zápasů: 7 Bodů:14 Skóre: 22:11
VENKU
Zápasů: 6 Bodů:3
Skóre: 6:27
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Nohejbalový mistr světa a Evropy Martin Müller
je zvučnou posilou prostějovského prvoligového mužstva
PROSTĚJOV Ještě před několika
lety byl jedním z nejlepších nohejbalistů České republiky, sbíral mistrovské tituly za Modřice
a úspěšně reprezentoval i na mezinárodní scéně. Teď už bere svůj
milovaný sport víc na pohodu,
větší prostor dostává rodina a zaměstnání. Přesto vyškovský rodák
Martin Müller (37 let, na snímku)
kope dál a pro letošní sezónu se
stal zvučnou posilou prvoligového mužstva TJ Sokol I Prostějov.
Nejen o svém hanáckém angažmá domácí titul nebo jestli zlato z misochotně promluvil s nejčtenějším trovství světa? Každý úspěch má svůj
regionálním periodikem.
vlastní příběh a v podstatě odráží jednotlivé období mojí kariéry, proto nev rámci exkluzivního
stavím ani jeden výš nad ostatní.“
interview
yy Co vy a nohejbal za poslední
pro Večerník
dobu, od zmíněného konce roku
2019?
se ptal
„Rok 2020 jsem ještě odehrál za
Marek
Modřice, ale před minulou sezónou
SONNEVEND
jsem vedení klubu požádal o uvolnění
yy Dělal jste kromě nohejbalu na hostování do druholigové Kroměi jiné sporty?
říže, protože jsme s manželkou čekali
„Už v šesti letech jsem začal s judem narození druhého dítěte. Nechtěl
a vydržel u něj dlouho, nějakých de- jsem šidit rodinu a nevěděl, jak budu
set roků až do mých šestnácti. Mezi- všechno ještě i s prací stíhat, proto
tím jsem někdy od čtrnácti let zkou- jsem se rozhodl nohejbalově zvolnit.
šel i nohejbal s tím, že jsem předtím Do Kroměříže jsme šli společně s kažádný míčový sport vůbec nedělal. marády Vyškováky Peťou Zemánkem
Ale ´nohec´ mi docela šel. (pousměje a Petrem Deutschem. Potom jsem si
se) V patnácti jsem tak nastoupil do začátkem podzimu zranil kotník.“
krajského přeboru za Němčice nad yy Jak jste se ocitl v Prostějově?
Hanou, o rok později přestoupil do „Od letošního ledna jsem po uzdraMNK Modřice a tam hrával doros- vení začal znovu trénovat v Modřiteneckou extraligu, zároveň získal cích s tím, že po domluvě s tamním
svoje první dva mistrovské tituly trenérem uvidíme, co se mnou dál.
z MČR dorostenců ve dvojicích. Ná- Bylo mi ale jasné, že stíhat zaměstsledoval návrat do rodného Vyško- nání, rodinu i nohejbal na extraliva, kde jsem čtyři roky nastupoval gové úrovni asi nebudu, tak jsem
v extralize mužů, než tamní nohejba- využil nabídku od Richarda Beneše
lový oddíl skončil. Tak jsem se vrátil jít do Prostějova. A domluvili jsme
do Modřic a tam přišly zlaté časy.“
se s oběma Petry, že sem půjdeme
yy Kolik a jakých titulů jste zase všichni tři spolu. Taková možvlastně během kariéry posbíral?
nost byla ve hře už loni, nakonec se
„Mezinárodně nejcennější bylo ví- uskutečnila teď. Jde o hostování na
tězství na mistrovství světa 2016 sezónu 2022, modřický oddíl mě
v trojicích a na evropském šampio- bez problémů uvolnil.“
nátu 2015 ve dvojicích. K tomu jsme yy Znal jste předem zdejší prostřes Modřicemi osmkrát vyhráli extrali- dí a aspoň některé nové spoluhráče?
gu družstev ČR, dohromady i s mis- „Já znám minimálně trochu všechny
trovstvími republiky dvojek a trojek prostějovské kluky. Třeba Honza Matmám čtrnáct zlatých medailí. To kulčík hrál rok za Modřice, s bráchy
všechno v rozmezí let 2009 až 2019.“ Pírkovými a Tomášem Robou i dalšíyy Stavíte některé úspěchy výš mi jsme se potkávali na různých turnež jiné?
najích. Morava je malá, my nohejba„Těžko říct, které medaile si člověk listé jsme všichni jedna rodina. (smích)
váží nejvíc. Jestli to měl být první Takže jsem věděl, do čeho sem jdu.“

Těžko říct, které medaile si člověk váží nejvíc.
Jestli to měl být první domácí titul nebo zlato
z mistrovství světa? Každý úspěch má svůj vlastní
příběh a v podstatě odráží jednotlivé období
kariéry, proto nestavím ani jeden výš...
yy Jaké byly a jsou začátky
v Sokole I?
„Na tréninky do Prostějova jezdíme
od poloviny ledna aspoň jednou
týdně podle toho, jak nám to časově
vychází. A za mě zatím spokojenost.
Borci makají, snaží se a společně
pracujeme na sehrávání pro první
ligu. Pro mě to je zase něco trochu
nového, na soutěž se už moc těším.
Důležité je, že mi drží kotník, snad
vydržím zdravý.“
yyRozebírali jste s koučem Benešem týmové ambice v prvoligových bojích?
„Richard má ambice asi dost jasné.
(směje se) Vím, že by chtěl útočit na
postup do finále, ale já bych se zatím
držel trochu při zemi. Sezóna bude
dlouhá a teprve uvidíme, jak nám to
s klukama půjde společně na kurtu.
Takže hlavní cíl vidím v postupu do
play-off, tam by se pak vidělo. Může
se někdo zranit, což třeba ovlivní
sestavu, a potom je všechno těžší.
Každopádně má teď Prostějov dobrý mančaft schopný něco pěkného
uhrát.“
yy Vy osobně již berete nohejbal víc na pohodu než dříve?
„Přesně tak. Na tu nejvyšší úroveň
v Modřicích už po pravdě nemám
čas, energii ani chuť. Trénovat třikrát
čtyřikrát týdně a k tomu hrát každý
víkend hodně těžké zápasy, do toho
se mi vedle práce i rodiny se dvěma
dětmi znovu nechtělo vracet. Momentálně mi stačí příprava jednou týdně,
abych se udržoval v nějaké herní kvalitě a mohl s nohejbalem pokračovat
takzvaně na pohodu, bez nějakých
velkých stresů. Samozřejmě to pořád
beru vážně, a když půjdeme s klukama do utkání, je potřeba maximálně
bojovat o každý balón. Ale intenzita
i celková zátěž jsou v extralize přece jen
někde jinde.“
Foto: Marek Sonnevend

yy Budete stíhat
všechny duely první
ligy družstev?
„Velkou většinu. Co jsem se díval
na termíny, vynechám kvůli službám v práci jen dva nebo tři zápasy,
s ostatními napevno počítám. Věřím, že s klukama tady v Prostějově
vytvoříme výbornou partu, boje
v první lize si užijeme a společně se
nám bude dařit. Zatím je to podle
mě na dobré cestě.“
yy Jako zaměstnání děláte práci
profesionálního hasiče. To je asi
hodně náročné, že?
„Je to opravdu dobrodružství. A jsou
výjezdy, na které člověk moc vzpomínat nechce, a právě ty se mu do paměti
vryjí nejvíce. K tomu bych dodal asi
jen tolik, že člověk musí zážitky z práce
nějak ventilovat, což se mi právě díky
sportu daří. Možná i proto mám tolik
jiných aktivit. A samozřejmě rodinu,
/CTVKP/ÙNNGT(druhý zprava) UP÷MVGTÚOKVÚOQXÚOKRCTċ¾M[RąGFLGFPÊO\VTÆPKPMčPQJGLDCNKUVč6,5QMQN+2TQUV÷LQX Foto: Marek Sonnevend která je pro mě moc důležitá.“

vizitka
MARTIN MÜLLER
✓
✓

narodil se 13. března 1985 ve Vyškově
je známým českým nohejbalistou a novou
posilou TJ Sokol I Prostějov
✓ s nohejbalem začal až ve 14 letech, předtím se
od 6 roků věnoval judu
✓ během nohejbalové kariéry postupně prošel oddíly NK Vyškov,
Sokol Němčice nad Hanou, MNK Modřice, opět NK Vyškov,
znovu MNK Modřice, NK Luleč, Bajda Kroměříž
a nyní Sokol I Prostějov
✓ dosáhl mnoha cenných úspěchů, těmi největšími jsou vítězství
na mistrovství světa v trojicích (2016) a na mistrovství Evropy
ve dvojicích (2015) za reprezentaci České republiky
✓ dohromady získal 14 titulů mistra ČR včetně 8 triumfů v extralize
družstev mužů s Modřicemi, kterým pomohl i k vítězství
na MS klubů (2015)
✓ vystudoval Fakultu sportovních studií Mendelovy univerzity Brno
v oboru učitel tělesné výchovy
✓ na Vyškovsku pravidelně ovládal různé sportovní ankety,
jako své zájmy uvádí fitness, běh a plavání
✓ je ženatý, má dvě děti
zajímavost: civilním povoláním je profesionální hasič
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PROSTĚJOV Aktuální nohejbalová sezóna 2022 by měla být
po dvou předchozích covidově okleštěných první, která proběhne v normálním plnohodnotném režimu všech českých
soutěží. Zároveň však půjde s velkou pravděpodobností
o poslední rok, v němž budou mít ligy mužských družstev ČR
současnou standardní podobu. Od příští sezóny 2023 totiž
Český nohejbalový svaz plánuje reorganizaci, která by přinesla hotovou soutěžní revoluci!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Pokud uvažované novinky v kostce
shrneme do stručnějšího celku, půjde
v podstatě o rozdělení sezóny na dvě
části. Ta úvodní potrvá od začátku
ledna do poloviny dubna a uskuteční

se v rámci ní Evropská liga mužů za
účasti českých oddílů (extraligových
i prvoligových, jež o start projeví zájem) a také zahraničních klubů. Bude
se hrát turnajově v různých zemích.
Za pořadí v každém turnaji získají
zúčastněné týmy body, jejichž celkový součet vytvoří konečnou tabulku
soutěže. Plánuje se zkrácení jednotlivých zápasů v zájmu zvýšení divácké
atraktivity, zapojení do Evropské ligy
mužů přitom bude vyloženě dobro-

volné. Možnost být součástí nového
mezinárodního projektu se tak otevře
i pro nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov, leč s ohledem na ekonomickou
náročnost asi nebude moc reálná.
Druhé období sezóny počínaje rokem
2023 by trvalo od května do poloviny
října (s tradičním volnem o letních
prázdninách) a bylo by vyhrazeno tuzemským soutěžím družstev. S tím, že
se rozšíří extraliga mužů ze stávajících
osmi kolektivů na dvanáct rozdělených
do dvou skupin po šesti (základní část),
ze kterých by vždy čtyři nejlepší celky
postoupily do play-off o medaile a ostatní by bojovaly o záchranu v play-out.
Tento nový model českých ligových bojů by prostějovskému
mančaftu skýtal zajímavou šanci posunout se od příští sezóny
mezi extraligovou smetánku ČR.
Nicméně hlavní trenér Sokola I není

z navrhované reformy ČNS nijak
nadšený. „Už před několika lety jsem
vedení svazu navrhoval reorganizaci
soutěží, která bohužel nebyla přijata. Nový výkonný výbor teď přišel
s touto vlastní reorganizací, v níž jsou
obsaženy některé mnou navrhované
prvky. Přesto s daným návrhem ČNS
v takové podobě moc nesouhlasím,“
potvrdil Večerníku Richard Beneš.
Stanovisko Českého nohejbalového
svazu? „Jako o každé revoluční novince se rovněž o této bude v celém hnutí
mluvit a diskutovat, snad to všechny nakopne k větší aktivitě i víře. Každopádně
na nové věci rádi slyší sponzoři a média.
A ČNS uspokojí ty hráče, trenéry i funkcionáře, kteří chtějí nohejbal posunout
mezi české plnokrevné sporty.“
K problematice se ještě v dalších týdnech a měsících určitě vrátíme podle
dalšího vývoje.

4KEJCTFW$GPGwQXK PCUPÊOMWLGFQNG UGRN¾PQXCP¾TGQTICPK\CEGPQJGLDCNQ
XÚEJUQWV÷åÊOQEPGNÊDÊKMF[åLUQWXPÊLÊOPCXTåGPÆRTXM[
Foto: Marek Sonnevend

Nohejbalistům už první liga buší na vrata Malá kopaná už má čtrnáct
přihlášených mužstev a hledá
0CLGFPQO\VTÆPKPMčXRTQUV÷LQXUMÆUQMQNQXP÷LUQWRQUKN[5QMQNC+/CTVKP/ÙNNGT
XNGXQ C2GVT<GO¾PGM
Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Po třech letech se
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
(i všichni ostatní v České republice)
konečně dočkají normální sezóny
bez protikoronavirových omezení.
Platí to rovněž pro 1. ligu družstev
mužů ČR 2022, která odstartuje
příští sobotu 2. dubna. A v níž mají
posílení Hanáci vysoké ambice.

světa i Evropy Martin Müller, další borec s extraligovými zkušenostmi Petr
Zemánek a jejich taktéž kvalitní parťák
z Vyškova Petr Deutsch, přičemž dva
posledně jmenovaní za Sokol I už dříve nastupovali.
Když se tyto zvučné akvizice přidají
k silnému jádru místního mužstva (Ladislav Pírek, Lukáš Pírek, Tomáš Roba,
Matkulčík a další), nemusí se takhle
Marek SONNEVEND Jan
složený kolektiv bát ve druhé nejvyšší
Jak už jsme ve Večerníku opakovaně tuzemské soutěži de facto nikoho.
informovali, hráčský kádr prostějov- „Nechci vykřikovat žádné přehnané
ského týmu vyztužili bývalý mistr cíle ani působit až moc sebevědomě,

ale v letošním ročníku bychom rádi
útočili hodně vysoko. Pevně věřím, že
máme na horní polovinu prvoligové
tabulky, postup do semifinále určitě
je v osmičlenné soutěži naší základní
metou. A dál se uvidí,“ nadhodil hlavní
trenér nohejbalistů Prostějova Richard
Beneš.
V konkurenci Startu Praha, Českého
Brodu, Modřic B, Čakovic B, Vsetína
B, Pankráce Praha a Žďáru nad Sázavou
vstoupí se svými svěřenci do zápasových bojů první dubnovou sobotu na
půdě vsetínského „béčka“. Domácí premiéru v areálu venkovních kurtů u sokolovny na Skálově náměstí obstará 9.
4. duel proti Žďáru, hned o den později
je na programu předehrávka znovu na
vlastním hřišti s pražským Startem.
Přesný rozpis utkání TJ Sokol I v základní části vypadá následovně:
sobota 2. dubna venku Vsetín B (9.00
hodin), sobota 9. dubna doma Žďár

(14.00 hodin), neděle 10. dubna
doma Start Praha (14.00 hodin), pátek 15. dubna venku Start Praha (13.00
hodin), neděle 24. dubna doma Modřice B (14.00 hodin), sobota 30. dubna venku Čakovice B (10.00 hodin),
neděle 1. května venku Pankrác (10.00
hodin), sobota 7. května doma Český
Brod (14.00 hodin), sobota 14. května doma Vsetín B (14.00 hodin), neděle 15. května doma Pankrác (14.00
hodin), sobota 21. května venku Žďár
(14.00 hodin), sobota 4. června venku
Modřice B (10.00 hodin), sobota 11.
června doma Čakovice B (14.00 hodin), sobota 18. června venku Český
Brod (14.00 hodin).
V příštím vydání Večerníku přineseme kompletní los 1. ligy, hráčskou soupisku hanáckého mančaftu, rozhovor s některým plejerem
i veškeré aktuální informace krátce
před propuknutím nové sezóny.

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷

ještě další dva nové týmy

PROSTĚJOV Vypadá to, že i další
ročník okresních soutěží v malé
kopané ČUS Prostějovska 2022
bude mít standardní podobu
s odpovídajícím počtem mužstev.
Z loňských šestnácti účastníků se
totiž dosud přihlásilo čtrnáct, k naplnění optimální kapacity dvou lig
zbývají dva týmy.
„Máme necelé dva týdny do uzávěrky
přihlášek a v tuto chvíli potvrdilo svou
účast čtrnáct klubů z minulé sezóny.
Do nového ročníku, který bude probíhat ve stejném hracím formátu jako
loni, se již nepřihlásil tradiční účastník
a zakládající člen celé historie okresní
malé kopané SK Chaloupka Prostějov
a rovněž loňský nováček TJ Ohrozim,“
prozradil Večerníku předseda Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska Bohuslav Krátký.
Na dubnový start ligových bojů
v oblíbené odnoži velkého fotbalu

se tedy chystají celky 1.FC Laškov,
SK Tomek 99 Dobrochov, Skalka,
TJ Orli Otinoves, FC Daniels Prostějov, FK Vrbátky, MK Klopotovice, FC Zavadilka Prostějov, FK Bohuslavice, SK Mexiko Víceměřice,
Spojené kluby Čehovice/Hluchov,
SK Kobra Kobeřice, FC Juniors
Hluchov a SK Dřevnovice.
„Vzhledem k tomu, že cílem organizátorů znovu je vytvořit dvě skupiny
po osmi mužstvech, nabízíme možnost pro dva nové týmy přihlásit se
do okresních soutěží v malé kopané
2022. Veškeré potřebné informace, tedy soutěžní rozpis, přihláška
a podobně, jsou na webových stránkách www.cuspv.cz . Další podrobnosti lze pak zjistit na telefonním
čísle 603 580 359. Věříme, že do
nového ročníku vstoupíme s plným
počtem šestnácti klubů,“ připojil
Krátký.
(son)
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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 pokračuje druhou částí.

&9,-6;*7/Ú

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
„Práce na Kazarkově Tatře Puma, za
kterou jsem jako mechanik já zodpovídal, bylo spíš málo, v podstatě
jen každodenní pravidelná údržba.
Zkontrolovat oleje, přetáhnout kola,
opucovat kabinu od písku a občas
nějaká menší oprava. Větší potíže

Radovana nastaly jen dva. Ten první,
když při jednom přejezdu nešťastně
srazil velblouda. Zvíře to bohužel
nepřežilo, kamion naštěstí jo – odnesl to pouze nárazník. Akorát že
ťava je v Saúdské Arábii posvátné
zvíře a Radovan tak musel na policii,
kde nehodu vysvětloval. Jeho vina to
však nebyla, tudíž vyvázl bez následků. A nárazník byl za chvíli v pořádku. Horší problém byla porouchaná
spojka v etapě ještě před dnem volna, kvůli čemuž ji nemohl dokončit,
vyfasoval spoustu trestných bodů

a přišel o slibnou šanci na hodně
dobré umístění v konečném pořadí.
Pro nepojízdné auto jsme museli zajet do pouště na trať, odtáhnout ho
do bivaku a spojku opravit. To se povedlo docela v pohodě, jenže naděje
Kazarky na dobrý celkový výsledek
byly fuč.“
VYSILUJÍCÍ OPRAVNÁ
ä,&+7$3Ő(612&

„Velké spravování jsem si naplno užil
s dalšími auty naší stáje FESH FESH.
Albert Llovera se svým Ivecem havaroval hned v první etapě takovým
způsobem, že z jeho kamionu byl
skoro vrak. Když přejížděl přes cílovou rampu do bivaku, tak jsme se
s ostatními mechaniky zoufale drželi
za hlavy a říkali, že to nemáme šanci
do druhého dne opravit, aby Andořan mohl na start další etapy. Byť s obrovskou časovou penalizací. Přesto
jsme se ale hned pustili do práce, že to

zkusíme a uvidíme. Například kapota
byla rozlomená na dvě části, musel
se z ní znovu nějak udělat jeden kus.
Takže navrtat, sešroubovat a nasadit.
I jinak toho bylo na poničeném voze
rozbitého opravdu dost: dveře, okna,
skla atd., navíc pršelo a do toho foukalo. Celou noc jsme měli v hnusném
počasí deset hodin bez přestávky co
dělat. Naštěstí se práce povedla. Ráno
přišel jako vždycky komisař, auto prohlédl – hlavně aby mělo zástěrky, bez
těch by jej nepustil na start. (smích)
Další havárka přišla hned ve druhé
etapě, tentokrát potkala Tomáše Vrátného. Kvůli dešti se na trati udělalo
vodní řečiště, které nebylo v roadbooku, a Tom do něj napálil ve stokilometrové rychlosti levým předním kolem.
Tím ohnul nápravu, mohl však jet dál,
i když bez předního náhonu. Jenže
za dva dny ve čtvrté etapě bylo ještě
mnohem hůř.“
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DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Olšany
Tip
VS. Brodek u Konice
V domácím prostředí umí Olšany zle zatopit každému a potvrdit Veèerníku:
to budou chtít i při vstupu do jara, kde půjde o velmi důležité body.
3:1
Brodek nedá kůži lacino, ale tři body zůstanou na domácí straně.
Vrahovice
'UzRYLFH
Tip
VS.
Třaskavý souboj dvou rivalů. Vrahovice by se chtěly pod staronovým Veèerníku:
koučem rychle dostat do klidného středu. Držovice se zase udržet vepře3:4 PK
du. Souboj nabídne řadu branek a rozhodne jej penaltový rozstřel.
Nìmèice nad Hanou VS. Brodek u PV
Tip
Lídr soutěže začne svou pouť podzimem v Němčicích a zde o favo- Veèerníku:
ritovi nemůže být řeč. I když během zimní přípravy Němčice dobře
1:4
potrénovaly, na soupeře to zkrátka stačit nebude.
Urèice „B“
Plumlov „B“
Tip
VS.
Kdo pamatuje poslední klání těchto soupeřů, bude rozhodně očekávat Veèerníku:
spoustu branek, jak je tomu zvykem. Tentokrát ale věříme, že to bude
3:0
spíše o defenzivách a radovat se bude domácí rezerva.
Dobromilice
Vícov
Tip
VS.
O týden později si svůj souboj opět zopakují Dobromilice proti Veèerníku:
Vícovu, tentokrát ale na půdě Dobromilic. Na domácím hřišti se podaří favorita překvapit a bodík navíc zůstane svěřencům kouče Rochly. 2:1 PK
Ptení
Kralice „B“
Tip
VS.
Ve Ptení by rádi rychle opustili sestupové pásmo. V prvním domácím Veèerníku:
duelu je ale nečeká nic snadného v podání rezervy Kralic. Hrbolaté
2:4
hřiště ale hostům vonět nebude, přesto tři body odvezou.

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX
připravila sportovní redakce Večerníku

DIVOKÁ
BITVA
PLNÁ
EMOCÍ
„Dobrátka“ srovnala penaltou v nastavení
BRODEK U PROSTĚJOVA Pořádné drama nabídla podzimní dohrávka 13. kola II. třídy OFS Prostějov. V něm se na úvod jara střetl
Vícov s Dobromilicemi, netradičně na umělé trávě v Olympijské ulici
FOTOGALERIE
v Prostějově. Zprvu to vypadalo na nezáživný fotbal plný soubojů, fyklikni na
BYLI JSME
zických i slovních. Fotbalové krásy se ale diváci nakonec taky dočkali.
www.vecernikpv.cz
U TOHO
Stejně jako gólů. Nakonec se ze zápasu stalo poměrně velké drama
a velká bitva s divokým koncem. Emoce hráčů i diváků rozjitřila penalta $QLQOÊéPGLéCUV÷LwÊ×MC\X\¾RCUG8ÊEQXCU&QDTQOKNKEGOK Foto: Michal Sobecký
odpískaná ve 4. minutě nastavení. Navíc proměněná. Bod navrch ale V 55. minutě tak udeřilo na druhé straně. minutě navýšení skóre, Humpolíčkovu
Po centru zprava se nákopem snesl míč střelu na tyč vytáhl doslova konečky prsbral stejně Vícov.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Nedělní zápas začal ve vlažném tempu.
Úsilí hráčů bylo velké, ale šancí bylo
zprvu jako šafránu. V 7. minutě vykopával brankář Vícova před dotírajícím
.
Tištín
Nezamyslice
Tip
S
V
soupeřem, minutu nato byl při zákroku
Soutěžení premiéra na novém pažitu v Tištíně nabídne hned třaskavý Veèerníku:
poražen. V dalších minutách byl naopak
souboj se svým geografickým sousedem z Nezamyslic. Odhadujeme,
1:4
častěji na míči Vícov. Nicméně se nedaže ani návrat na domácí scénu ale na kýžené body stačit nebude.
řilo mu dostat na dostřel. Pokud ano,
končila akce v ofsajdu. Ve 13. minutě ale
Rozsíval prošel do vápna a mířil mimo
druhou tyč. Krátce poté míč skončil za
bránou Dobromilic.
Domácí byli aktivnější, dostávali se do
náznaků šancí. Při akci Plisky byl opět
zapískán ofsajd. Krátce poté si Pagáč
vykoledoval přímý kop. Ten se ale příliš
nepovedl. Další minuty se odehrávaly v duchu hádanice Neděly s jedním
z diváků. Ve 22. minutě pak byli diváci
svědci první šance hostů, Richter ale po
autu mířil mimo. Pak zápas sklouzl znovu k hádkám, tentokrát mezi Nedělou
-QPKEGXIGPGT¾NEG
podstoupil v Boskovicích operaci. To a domácím kapitánem. Ve 29. minutě
RąKwNCQiKTčéMC
mě opravdu velmi mrzí a přeji mu, aby Pagáč prošel po straně, z úhlu poslal míč
se všechno dalo co nejdříve dohromady.“ do brankáře. Třiatřicátá minuta pak přiKonice
äGP[2TQUV÷LQXCTGOK\QXCN[ nesla velkou šanci domácích. Po rohu
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Branky Konice: 2x Vyroubal, Jašíček, J.
(1:1)
Krása
6.3URVWđMRY
Sestava Konice: Hradečný (46. Vičar) –
F. Bílý, F. Drešr, Širůček, Ryp – Vyroubal,
Kořenovský, Škrabal, M. Drešr – Jašíček, Branky Prostějova: Pitáková, Kopečková.
J. Krása. Trenér: Petr Ullmann.
Sestava Prostějova: Bednaříková – ZaHodnocení trenéra Konice
pletalová, Kar. Koudelková, Mokbel,
Petra Ullmanna:
Kat. Koudelková – Zahradníčková, Pi„Na generálce mě musel zastoupit Mi- táková, Prášilová, Barešová – Daňková,
lan Mohelník, který vede i naše dorosty, Kopečková. Střídala: Domesová. Treprotože já jsem bohužel nyní doma s co- nér: Matěj Vybíhal.
videm. Takže postřehy ze zápasu mám
Hodnocení trenéra Prostějova
jen zprostředkovaně, ale byl to podle
Matěje Vybíhala:
ohlasů jednoznačný zápas, kde jsme byli
od začátku lepším mužstvem a soupeře „„V dalším přípravném utkání jsme se
přehrávali. Ten prý navíc přijel pouze střetli se soupeřem z vyšší soutěže,
ve dvanácti lidech. Jedinou větší výtku kterého jsme dokázali překvapit
směrem k zápasu bych měl asi k naší v poháru. Dnes jsme předvedli bojovný
produktivitě, která mohla být výrazně výkon. Přestože jsme dvakrát prohrávali,
vyšší, ale výhra se počítá, snad nám dodá tak se nám podařilo srovnat a na konci
potřebné sebevědomí do startu soutěže. utkání jsme si vytvořili řadu šancí, které
Největší kaňkou generálky je ale zranění kdybychom vyřešili lépe, tak jsme mohli
Adama Širůčka, který si krátce před po- odvézt i vítězství. I tak ale patří holkám
(jaf)
ločasem utrhl achilovku a hned v sobotu velký dík za dnešní výkon.“

22012810197

2:2

FOTBAL
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Pliska těsně nestihl nahrávku do vápna.
Krátce poté Rochla mohl mít skvělou
šanci, netroufl si však na střelu a následně míč ztratil. Ani spolupráce Seluckého
a Noska střelu nepřinesla. Krátce před
přestávkou ještě v nadějné pozici zastavil
Plisku ofsajd.
Začátek druhé půle už zprvu nabídl jednu z řady velkých šancí domácích. Vávra
nahrál v rychlé akci Pagáčovi, který ale
trestuhodně minul. Pak ale přišly velice
dramatické momenty. Kryštof Rochla
po souboji na postranní čáře nemohl
popadnout dech. Naštěstí díky včasné
pomoci spoluhráčů i soupeřů nepřišel
k větší újmě. Po chvíli se ale pokračovalo.
V 51. minutě padl Neděla na hraně vápna. Následnou standardku poslal Svozílek nad bránu.
Více ze hry nicméně zprvu měl znovu Vícov. Rajnoha střílel z dálky nad, po rychlé protiakci zase Pagáč střílel vysoko nad.

na levou tyč a Tesařík se mohl radovat.
Ale ne nadlouho. V 62. minutě totiž byla
písknutá penalta a k tyči se suverénně
prosadil Vávra – 1:1. Od té chvíle se pak
více do hry dostávaly Dobromilice, ale
v 67. minutě otočil Vícov skóre, když se
z vápna ránou po zemi prosadil Pliska –
2:1. Sedmdesátá minuta už ale přinesla
závar hostů. A následnou střelu mimo.
Brankář hostů pak skvěle zabránil v 78.

tů. Zdálo se každopádně, že i přes zvýšenou aktivitu hostů dohraje Vícov zápas
v poklidu. 86. minuta přinesla další přečíslení domácích, opět neproměněné.
A to dokonce opakovaně. V nastavení si
nicméně došel pro faul Richter. Penalta
nadzvedla diváky, zvlášť když ji Richter
proměnil. Mířilo se tak do penalt. Ty nakonec dokázal rozhodnout Pagáč, který
tak napravil několik spálených šancí.

3ě(%252)635267ċ-29,,7ěË'$'2+5È9.$.2/$

Vícov - Dobromilice
Branky: 9iYUD3OLVND±7HVDĜtN]SHQDOW\)LDOND
5R]KRGþt.RSHFNê±/L]QD)UDQFäOXWpNDUW\6WXGHQê±
%OXPHQVWHLQ.XEtþHN'LYiNĤ
Sestava Vícova:
Sestava Dobromilic:
'UH[D ± 0OþRFK +XPSROtþHN %DUiQHN 7HVDĜtN 'UQRYVNê±.XEtþHN5LãND=1RVHN%DNR±%OX
± -HåHN 5DMQRKD /iWDO 6LYDO ± 3OLVND 3DJiþ PHQVWHLQ)LDOND9iFODYtNâRF.5RFKOD±1HGČOD
6WĜtGDOL 5R]VtYDO &K\WLO âREU 6WXGHQê 'RVWiO 6WĝtGDOL6YR]LOHN5LFKWHU6HOXFNêâLULOD
Vávra.
Trenér:0LURVODY.UXWRYVNê
Trenér:0LFKDO5RFKOD

2

(0:0)
pk 6:5

2

Pozápasové hodnocení trenérù
Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov:
„Z výsledku jsme zklamaní. Měli jsme obrovské šance na to, abychom utkání rozhodli, a vůbec se
nedostalo na penalty. Průběh zápasu… Myslím si, že jsme se dostávali do slibných situací už v prvním poločase. Našimi nedovednostmi jsme je neproměnili v góly. I když musím říct, že soupeř
dobře bránil, měl propracovanou obranu. Ale nedostával se téměř do ničeho. Druhý poločas, tam
byly gólové šance na 3:1 nebo na 4:1 a bylo by hotovo. Za to si můžeme v podstatě sami. Zvláštní
byla ta penalta v nastavení, kdy to rozhodčí obhájil tím, že odpískal náznak faulu. To je prostě zvláštní.
Je to pro nás ztráta do tabulky, bod bude chybět. Ale sezóna je dlouhá.“

Michal ROCHLA
– FC Dobromilice:
„Bylo to takové ubojované, herně spíše bída a kopaná než fotbal. S jedním bodem jsem po tom
vývoji asi spokojený. Ale čekal jsem více, zvlášť po
minulém týdnu, kdy jsme odehráli slušný zápas
s Olešnicí v poháru. Čekal jsem, že se ukážeme
lépe. Ale bylo to hrozné, hrozná hra z obou stran.“

9RMWøFK9¿YUDĆËGLORIHQ]LYX9ËFRYD

„Nastavení a penaltu nemá

smysl komentovat“

PROSTĚJOV První půlka? V režii
Vícova. Ale bez šancí. Ta druhá už
byla zajímavější z obou stran. Po
celý zápas ale platilo, že Vojtěch Vávra (na snímku) patřil k nejlepším
hráčům pohybujícím se po hřišti.
Statný útočník si přitom nezjednával respekt jen postavou ale také
svou rychlostí a hladovostí po míči.
Na pravé záloze toho stihl během
utkání hodně. Připravoval šance,
rozjížděl útočné akce, navrch taky
vstřelil jeden gól. Spokojenost mu
nakonec nezkalila ani písknutá
a následně také proměněná penalta

Dobromilic v nastavení. Ochotně yy Očekáváte podobný průběh,
tak souhlasil s exkluzivním rozho- jaký byl k vidění v neděli?
vorem pro Večerník.
„Dobromilice hrají doma, to budou
ještě horší. Budou kousat. Až do paty.
Ne, to jsou kluci šikovní. Ale slíbili
yy Jak hodnotíte zápas. A zisk dvou mi, že nebudou takto dobří. (směje se
bodů? Je po průběhu k čemu gratu- a dívá směrem k hráčům Dobromilic)
Tipoval bych ale podobný průběh.
lovat?
„Určitě je k čemu gratulovat. Každý Bude to ale o tom, jak se to sejde.
bod je do začátku sezóny dobrý. Tam A o první brance.“
není proč smutnit. Je co zlepšovat, yy Jak byste srovnal oba poločasy?
měli jsme ale silného soupeře. Jak ale „Byly stejné. Akorát tam byly nepropořád říkám, je to okresní přebor, ni- měněné šance. My jsme šli třikrát sami
kdo se nezranil. Zítra jdeme do prá- na gólmana. A Dobromilice? Ty bych
ce. A tak to má být. V neděli hrajeme řekl, že vytvořily z minima maximum.“
s Dobromilicemi zase. Utkání začne yy Co říkáte na poněkud divoký
znovu za stavu 0:0. Vyhraje ten lepší, závěr, tedy délku nastavení a písknebo bude remíza.“
nutou penaltu?

Michal SOBECKÝ

„Přiznám se, že jsem neevidoval, kolik
minut se hraje navíc. Ale pokud rozhodčí rozhodl, tak je třeba to respektovat. A penalta, to samé. Nemá cenu to
komentovat. Ti rozhodčí na tom kvalitativně jsou tak, jak na tom jsou. Pořád říkám, je to okresní přebor, k tomu
patří i ti rozhodčí. Už je to ale za námi.
Ten vlak už je pryč.“
yy Jak byste zhodnotil atmosféru?
Diváků Vícova nepřišlo málo…
„My už jsme na to zvyklí, tak to prostě
je pokaždé. Naši fanoušci jsou věrní.
A podporují nás doma i venku. Někdy
jsou sprostější, někdy jsou více slyšet.
Ale podporují nás. A to je dobře, jsme
za ně rádi.“ (úsměv)

5QWDQL8ÊEQXCU&QDTQOKNKEGOKD[NéCUVQQFQJCFQX¾PÊJT¾éčOG\KUGDQWCPCXTEJUTQ\JQFéÊO

Foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Čtrnácté kolo
nadstavbové části o umístění odehráli v sobotu na svém
ledě starší žáci Prostějova, kdy
na ně čekal soupeř z Opavy,
se kterým se svěřenci kouče
Smejkala utkali v minulém týdnu na půdě soupeře a odvezli
si porážku o jedinou branku.
Domácí odveta jim ale vyšla
náramně a od začátku diktovali tempo hry. Po konečném
hvizdu tak mohli slavit zcela
jednoznačnou výhru o deset
branek, jíž se v letošní sezóně
rozloučili s domácím prostředím. V posledním dějství totiž
zavítají do Uničova.

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Jan FREHAR
Domácí ukazovali hned od prvních
minut, že se budou chtít s domácím
prostředím rozloučit vítězně. A za
svou aktivitu byli odměněni už na
konci druhé minuty, kdy na konci
pěkné akce stál Kumstát, jenž poslal
Prostějov do vedení – 1:0. I následující minuty opakovaly start zápasu a aktivita přinesla ovoce ve druhé části
první třetiny. Druhou branku v zápase měl na svědomí opět Kumstát, který po přihrávce Pekra najel do pásma
a mezi kruhy poslal kotouč přesně na
zadní tyč – 2:0. Další akce pak dokázal pokrýt hostující brankář, ale v šestnácté minutě už byl i on krátký. Pěknou akci ještě vyšperkoval krásnou
přihrávkou Pekr. Našel osamoceného
Brosse a ten puk dopravil do odkryté
části branky – 3:0. Do konce první
části se už skóre neměnilo a domácí
mohli jít do kabin opravdu spokojení.
Hned po startu druhé části navíc
ukázali, že žádné drama nechtějí
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

9¹6/('.29¹6(59,60/'(l(
Regionální liga juniorù 2021/2022
o umístìní sk. 23
HC Èerní vlci – SK Prostìjov 1913
7:3 (1:2, 3:0, 3:1)

8UQWDQLKU1RCXQWUVCTwÊå¾EKFQOKPQXCNK

připustit. Jen šestnáct sekund totiž
stačilo, aby se podařilo díky Pítrovi
skóre navýšit – 4:0. Vzápětí mohla
přijít i pátá branka, ale střelu Marka
našel brankář v lapačce. Korigování
stavu a možného zdramatizování se
místo toho dočkala Opava. Závar
před brankou nakonec využil Benš,
který poslal puk přesně mezi betony
Šťourače. Odpovědět na tuto branku
mohl brzy domácí Pítr, ale po úniku
si na brankáře nepřišel.
V polovině zápasu přišly dvě přesilové hry v krátkém sledu a obě zvládla
domácí družina využít. Nejprve se
o to postaral Marek, který dostal od
Mudrly pěknou zadovku mezi kruhy
a propálil vše, co mu stálo v cestě –
5:1. O dvě minuty později pak úřadoval Bross, ten stál na konci vydařené
akce a dorážel kotouč před brankářem – 6:1. Prostřední část pak uzavřel
další přesilovkový zásah v poslední
minutě. Vitásek pláchl obraně a jeho
blafák skončil i s notnou dávkou štěstí
až v brance hostujícího klubu – 7:1.

Foto: Jan Frehar

I ve třetí části byl Prostějov jednoznačně lepším mužstvem a vytvářel
si daleko větší porci šancí než Opava.
Podepsalo se to i na skóre, které dokázali domácí ještě dalšími čtyřmi zásahy
navýšit. Po osmi minutách přidal osmou trefu domácích Fiala, situaci čtyř
na jednoho vyřešil samostatně a trefil
přesně – 8:1. O půl minuty později se
ze své druhé branky v utkání radoval
Marek, když se k němu dostal puk po
blokované ráně Mudrly a před brankou si věděl rady – 9:1. Následně pak
od obdržené branky zachránila domácího brankáře Rychlého tyč, když se
dostal do úniku Václavek.

V 54. minutě uzavřel desítku opět Marek a mohl se radovat i z kompletace
hattricku. Tentokrát se po tlaku dostal
k dorážce v brankovišti a puk uklidil
za záda brankáře – 10:1. A jen jedenáct sekund od vhazování ve středním
pásmu stačilo domácím k jedenácté
brance. Po rychlém přiťuknutí po trase Vitásek, Kumstát, Pekr se poslední
jmenovaný dostal k zakončení a trefil
se přesně – 11:1.
Odveta za minulý týden tak vyšla
starším žákům opravdu dobře
a po porážce 4:3 na ledě Opavy
tentokrát mohli slavit vysoké vítězství.

¸67<75(1§5č
¸67<
Filip SMEJKAL – SK Prostìjov 1913:
„Musím kluky pochválit a poděkovat jim. Chtěli jsme soupeři oplatit porážku z minulého týdne,
kdy jsme na jeho ledě zbytečně body ztratili a podle toho vypadal výkon. Samozřejmě jsme tam
k tomu měli i nějaké výhrady, ale rozhodně kluci ukázali podařený výkon a zaslouženě to skončilo
takovým rozdílem. Největší rozdíl oproti minulému týdnu byl v naší produktivitě. Jsme tak rádi,
že jsme se v posledním letošním zápase v domácím prostředí rozloučili vítězstvím a pevně věříme, že na něj navážeme i v posledním klání na ledě Uničova.“
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/LJDPODGvÉFKz½NÕc'psRXPÉVWÈQÉ
skupin sk. 25 – 26 A – 12. bøezna
SK Prostìjov 1913 – HC Slezan Opava
4:4 (2:0, 1:3, 1:1)
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PROSTĚJOV Hokej není pouze
o vlastním trénování, velmi důležitou složkou je i správná životospráva
a vyvážený jídelníček. A i na toto téma
v hokejovém eskáčku myslí. V úterý
22. března se tak mohou řadu zajímavých informací o správné výživě
mladého hokejisty dozvědět rodiče
těch nejmenších budoucích nadějí
díky nutriční terapeutce Lucii Němcové. Její přednáška začne v 16.00
hodin v prostorách nových šaten
zimního stadionu a zváni jsou všichni
rodiče.

Dávno pryč už jsou doby, kdy se stravování sportovců příliš neřešilo. Nyní
by se bez různých specialistů na toto
téma neobešla řada největších hvězd
nejen v tuzemsku. A základy je potřeba budovat už od mladistvého věku.
Důležité je také připomenout, že strava mladého hokejisty se rozhodně liší
například od vyvážené stravy jiných
sportovců. A jak by měl takový ideální
jídelníček v různých obdobích dospívání vypadat, prozradí všem zájemcům Lucie Němcová, vystudovaná
nutriční terapeutka.
(jaf)

Junioøi

5. tøída

8º5.'&-186#$7.' 2QUNGFPÊ\¾RCU[XUG\ÐP÷éGMCLÊ
LCMQIGPGT¾VQTP¾JQFPÚEJéÊUGN

PROSTĚJOV Sobotní duel s Opavou přinesl i jeden poměrně kuriózní
moment, kdy se v území časoměřičů v polovině zápasu objevil šotek,
který způsobil notnou dávku zábavy mezi oběma celky i střídačkami. Po
šesté brance domácího celku se totiž dlouho nemohlo dopátrat na tabuli
správného výsledku a tabula připomínala spíše generátor náhodných čísel. Čas naštěstí běžel, jak má, takže ještě před finální úpravou se mohlo
začít hrát.
Místo stavu 6:1 tak byli nejprve všichni přítomní svědky výsledku 61:2, který
se během chvíle měnil na výsledek 6:2, pak na 6:3, k tomu ještě začala přiskakovat vyloučení na obou stranách. Na čísla běžící na tabuli reagovaly s úsměvem
i obě střídačky a hráči se pošťuchovali, kolik to tedy vlastně je. Časoměřič měl
naopak plné ruce práce a snažil se s tabulí domluvit, což se delší čas nedařilo. Po
dohodě s rozhodčím se tak vyzkoušel čas, který šel správně, a utkání pokračovalo, i když výsledky a vyloučení na obou stranách ještě zcela v pořádku nebyly.
Po více než třech minutách se ale ke správnému času i počtu vyloučených přeci
jen podařilo dopracovat.
(jaf)

PCLWPKQTMWKå¾M[
PROSTĚJOV S blížícím se koncem
března finišují soutěže i pro mládežníky hokejového eskáčka. Poslední víkend v březnu se se sezónou rozloučí
junioři i žáci a doplní tak dorostence,
kterým sezóna už skončila. Bohatý
program ale čeká i na ty nejmenší,
protože program na víkend mají bohatý všechny třídy prvního stupně.
Junioři se rozloučí v domácím prostředí
v neděli po obědě, kdy na ně čeká duel
proti znojemským Orlům. Ještě předtím
je ale čeká čtvrteční dohrávka na ledě
Frýdku-Místku a tyto dva zápasy roz-

hodnou o konečném pořadí. Starší žáci
pak stejně jako A mužstvo mladších žáků
sezónu zakončí na ledě Uničova, kde
souboje přijdou na řadu v neděli. Mladší
krátce před polednem a starší hned po
nich. Se stejným soupeřem sezónu zakončí i rezerva mladších žáků na domácím ledě už dnes odpoledne.
V sobotním programu se zápasu dočkají
i hráči čtvrté a páté třídy. Čtvrťáci pojedou na utkání do Nového Jičína a páťáci
do Uherského Hradiště. V neděli pak
čeká turnaj na třeťáky v Uherském Ostrohu a druháky v Opavě.
(jaf)

HC Frýdek-Místek – SK Prostějov HC Uherské Hradiště – SK Prostě1913 (čtvrtek 24. března, 18.10)
jov 1913 (sobota 26. března)
SK Prostějov 1913 – HC Orli Zno4. tøída
jmo (neděle 27. března, 13.30)
HK Nový Jičín – SK Prostějov 1913
6WDUvÉz½FL
(sobota 26. března)
HC Orlíci Uničov – SK Prostějov
3. tøída
1913 (neděle 27. března, 13.15)
Turnaj v Uherském Ostrohu (nedě0ODGvÉz½FL
le 27. března)
SK Prostějov 1913 B – HC Orlíci
2. tøída
Uničov (pondělí 21. března, 16.30) Turnaj v Opavě (neděle 27. března)
HC Orlíci Uničov – SK Prostějov
1913 (neděle 27. března, 11.15)

SLEDUJ
HOKEJ I NA

Martin Altrichter výrazně pomohl k postupu do semifinále
PROSTĚJOV Po první třetině 3:1 pro Jestřáby. Jenže stačilo necelých pět minut a najednou Prostějov s Litoměřicemi
prohrával 3:4. Psal se 15. březen a Prostějov hrál čtvrtý zápas čtvrtfinále s Litoměřicemi. A bylo mu ouha. Trenéři tak
sáhli k pochopitelnému, i když zároveň trošku riskantnímu tahu – povolali místo zkušeného Ondřeje Bláhy zápasově
v sezóně mnohem méně vytíženého Martina Altrichtera mladšího. A dobře udělali. Mladý gólman znovu ukázal své
kvality, byl týmu velkou oporou a až do 59. minuty držel své čisté konto. I přes inkasování ale nadále působil jistě a výrazně se tak podepsal pod to, že po zápase i celé sérii to byli právě Jestřábi, kdo mohl slavit.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
$TCPM¾ąUM¾ FXQLMC 2TQUV÷LQXC /CTVKP #NVTKEJVGT
ONCFwÊ
Foto: internet

Michal
SOBECKÝ

ƔƔ Máte za sebou sérii s Litoměřicemi.
Co ji rozhodlo?
„Rozhodlo naše nasazení, týmovost a naše
odhodlání. I víra v to, že to dokážeme. Věřili
jsme si, že to vyhrajeme. A šli jsme si za tím.“
ƔƔ Nastupoval jste ve chvíli, kdy Jestřábi ztratili vedení 3:0. Byl to pro vás

těžký úkol, takto nastoupit do rozehraného utkání?
„Tak já jsem si to chtěl hlavně užít a pomoct týmu. Myslím si, že trenér tomu
dal určitý impuls. Věřím, že nás to trochu semklo, kluci věděli, že jsem dlouho příliš nechytal. Tak jsme se všich-

ni semkli. A naštěstí to vše dopadlo
dobře.“
ƔƔ V zápasech byla spousta faulů.
Bylo těžké pro tým se s nimi srovnat?
„Samozřejmě tlak je velký, patří
k tomu i fauly, hlavně do play-off. Hraje se na krev. Tak to prostě je.“
ƔƔ Jak jste si užil děkovačku po zápase? A vyvolávání vašeho jména?
„To byl krásný pocit. Už když jsem se
chodil dívat na taťku, byl to můj sen,
takhle se postavit před diváky a slavit
s nimi. Byl to úžasný pocit. A naši diváci jsou skvělí, takže jsme si to užili.“
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Volejbalová HVL smíšených týmů %$6.(7%$/29Ì-81,2Ő,9<.52ÿ,/,=$=É&+5$128
se po covidovém přerušení znovu
(;75$/,*<
Kadeti se budou připravovat na baráž
rozjela, zatím vede kolektiv Našrot
PROSTĚJOV Úvodní zápasy ve skupině play-out mají za sebou
juniorští basketbalisté BCM Orli Prostějov. Díky velice překvapivému vítězství na půdě vedoucí Plzně se přiblížili k záchraně soutěže, přestože ve druhém střetnutí na palubovce soupeře podlehli
pražským Jižním Supům.

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Čtvrt roku zápasově stála Hanácká volejbalová liga smíšených družstev
2021/22. Populární amatérskou soutěž hranou již skoro tři
desetiletí v Prostějově zastavila
koncem podzimu přísná koronavirová opatření. Ta už jsou
však minulostí – a přerušená
„hávéelka“ tak mohla zase pokračovat.
Jak známo, po odehrání dvou
úvodních kol aktuálního ročníku
musela být další dvě dějství (třetí
i čtvrté) odložena z 28. listopadu
a 19. prosince na neurčito. Řada
z devatenácti zúčastněných týmů
by totiž za tehdy platných nařízení umožňujících sportovat jen
očkovaným či prodělavším koronaviru za posledního půl roku
nemohla nastoupit, protože by
nedala dohromady sestavu.
Proto byla HVL přerušena a čekalo se na příznivější protiepidemické podmínky. Ty s nástupem
nové vlády ČR nastaly, tudíž 5.
kolo plánované na 13. února již
mohlo normálně proběhnout.
V elitní skupině A jej vyhrál soubor s malebným názvem Našrot,

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Přál jsem si získat v úvodním dvoukole
jedno vítězství, ale cítili jsme větší šanci s Jižními Supy. Dopadlo to opačně,
vzhledem k ostatním výsledkům vlastně hodně dobře. Zůstali jsme v tabulce
druzí stále se čtyřbodovým náskokem,“
pochvaloval si povedený výjezd trenér
prostějovského týmu Michal Pešta.
V Plzni basketbalisté začali hodně špatně
a první čtvrtinu prohráli o čtrnáct bodů.

který vede i průběžné pořadí před
neméně chytlavým kolektivem
Sexmeralda Prostějov a výběrem
Sportovního klubu K2 PV.
Šesté pokračování v hale RG
a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov ve Studentské ulici přijde
na řadu 27. března, načež by se
mohla uskutečnit dvě odložená
dějství. Nebo minimálně jedno.
„Hledáme náhradní termíny, ideálně někdy v dubnu,“ informovala PROSTĚJOV Nepovedené utkáza vedení Hanácké ligy smíšených ní odehráli v rámci 6. kola naddružstev Tereza Snášelová. (son) stavbové části skupiny play-out
o 13. až 20. místo prvoligoví bas+9/sSUÕEÈzQÅSRÔDGÉ
ketbalisté Prostějova proti Loko0CwTQV5GZOGTCNFC2TQUV÷LQX5--2TQUV÷LQX8[wMQX motivě Plzeň. V pátečním večeru
)NCWDGT6,*CP¾/GVCN2TQUV÷LQX2TGOKÆTC8- výrazným rozdílem ztratili hned
8TD¾VM[8-<¾OG\Ê-QDNÊåEK<GNGP¾MQOGVC tři čtvrtiny, což mohla napravit
*CNW\¾ąK5QMQN+2TQUV÷LQX4G¾NMC-CMVWU¾ąK povedená druhá desetiminu(ÆPKZ4GPGICFGU4CWDÊąK5OTåKEG
tovka. Orli prohráli 60:58, když
rozhodující ztrátu nabrali hned
v zahajovací periodě. Střetnutí
se hrálo netradičně v Národním
sportovním centru Prostějov,
neboť hala Sportcentrum-DDM
byla obsazená jinou akcí.

Pak se ale neuvěřitelně zvedli a poločas
vyhráli 33:32. Po přestávce se soupeři
přetahovali o každý bod a rozhodovala až
koncovka, v níž byli úspěšnější Orli. „Byl
to velký boj a tým ukázal velkou touhu
po výhře,“ radoval se Pešta.
Podobný průběh mělo střetnutí s Jižními
Supy. Také v tomto případě Prostějov
nabral v úvodu velkou ztrátu, tentokrát
ale výsledek neotočil a prohrál 79:83.
„Začátky zápasů si musíme příště více
pohlídat,“ uvedl prostějovský kouč.
Kadeti do skupiny o záchranu vstoupí
26. března zápasem v Děčíně. Duely 6ÚOMCFGVč$%/1TNKD÷JGOQFFGEJQXÆJQéCUWLGFPQJQ\G\¾RCUč
Foto: www.bcm-orliprostejov.cz
v play-out ovšem budou spíše přípravou
na baráž o udržení extraligy. Orli jsou to- Na Snakes Ostrava ztrácejí propastných reálně. Baráži se zřejmě nevyhneme,“
tiž v tabulce poslední o bod za Spartou. šest výher. „Musíme se dívat na situaci uznává Pešta.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

2UO\KODGFHSőHMHODSO]HłVNi/RNRPRWLYD
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

6XUIDŐNDFKFH

XVSĚWY,WiOLL
➢ ze strany 31
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PROSTĚJOV Na úspěšnou surfařku Kristýnu Piňosovou čeká důležitý závod na Lago di Garda v Itálii.
Tam už v minulosti posbírala několik cenných úspěchů. A i tento
závod vlastně napoví, k jak velkým
ještě letos může doputovat.
„Čeká ji nominační závod na Gardě,
kde se chce kvalifikovat na junior-

skou olympiádu. Na české už byla,
tohle je ale olympiáda opravdová.
Jen pro juniory,“ objasnila maminka Andrea Piňosová. Olympiáda se
uskuteční před polovinou července
v nizozemském Haagu. „Už ta Garda je taková zkouška na olympiádu.
Na ni bude z každé země jeden kluk
a jedna holka. A právě nominační
závod na Haag bude zde,“ připomíná
Piňosová.
(sob)

Ladislav VALNÝ
Už na konci druhé minuty domácí
prohrávali 0:5, a když na začátku
šesté minuty Sklenička trefil otevřenou trojku, ztráceli už více než deset
bodů – 2:13. Orli se složitě dostávali
do zakončení a střely z těžkých pozic končily většinou na obroučce.
Jednoduše hrající Plzeň toho dokázala využít. Obvykle v útoku sérií
přihrávek uvolnila střelce, který pak
měl snadnou práci. I proto Hanáci
prohrávali 7:20.
Celek Prostějova se zvedl ve druhé
části. Pomohly mu především trojky
Dokoupila, důležité body přidal Nábělek a Erik Klepač, právě po jeho
střele z dálky se Orli necelé tři minuty
před pauzou přiblížili na 27:32. Domácí pak ještě ve dvou případech dokonce ze své ztráty jeden bodík ubrali,
poslední slovo měl však plzeňský Honomichl a upravil skóre na 31:37 po
prvním poločase.
Změna stran pomohla prostějovskému soupeři. Celek Lokomotivy si
rychle vzal zpět dvouciferné vedení
a rozdíl mezi soupeři se prakticky
neměnil až do začátku 27. minuty.

(QVQ4CFGM8¾ÿC
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ6.83,1$3/$<28720Ì672.2/2

%&02UOL3URVWčMRY²%./RNRPRWLYD3O]Hė

60 85


1HMYtFH ERGĥ 6NDOLþND  +RQRPLFKO  0DFK
/HMVHN7URMN\2VREQtFK\E\7UHVWQp
KRG\'RVNRN\

6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD
(.OHSDþ1iEČOHN7UiYQtþHN'RNRXSLO+DYHO6FKQHLGHU6WUQDG5\WtĜâLãND

Pozápasové hodnocení trenéra
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
„Hodně špatný začátek jsme ještě dokázali napravit ve druhé čtvrtině. Po přestávce
byl výkon slušný jen chvíli, pak se naše hra rozsypala. Věděli jsme, co máme hrát,
čím soupeře trápit. Ale na palubovce se to nedělo. Neměli jsme odražené míče,
trápily nás ztráty. Nešel nám rychlý protiútok. Nehráli jsme kolektivně, týmovost se
s přibývajícími minutami vytrácela. Plzeň vyhrála zaslouženě, my jsme jí to ale hodně
ulehčili.“

Závěr desetiminutovky pak domácí
nezvládli. Od stavu 44:54 zatížili konto soupeře jediným košem
a sami inkasovali osm bodů. Před
poslední čtvrtinou ztráceli šestnáct
bodů při průběžném skóre 46:62.
Domácímu výběru se nepovedl ani

vstup do závěrečné pasáže a na první
body čekal přes dvě minuty. Povedlo se mu to až za stavu 46:68, kdy už
bylo o vítězi utkání rozhodnuto. Dvě
kola před koncem soutěže tak spadl
na v konečném součtu sedmnácté
místo v tabulce.

„Motivovat hráče je teď složitější,“ přiznává trenér Orlů Michal Pešta
PROSTĚJOV Do bojů o play-off se prvoligoví basketbalisté
Prostějova neprobojovali a již před startem skupiny o 13. až 20. místo měli záchranu prakticky jistou. Sezónu dohrávají, což je patrné
i z předváděných výkonů.„Koncentrace už není taková jako v předchozí fázi soutěžního ročníku,“ všímá si trenér Orlů Michal Pešta.
„Je to těžké. Motivace už opravdu
není taková, jako když jsme v průběhu sezóny bojovali o prostřední skupinu a možnost usilovat o postup do
pro Večerník
play-off. Poslední zápasy už nemají
Ladislav VALNÝ
potřebný náboj.“
yy Orli soutěž v předstihu zachrá- yy Na hodnocení ročníku je ještě
nili. Vnímáte, že je teď složitější brzy, jak se přesto na výsledcích
tým před zápasy motivovat?
podepsaly časté změny v sestavě?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

„Ty nás trápily celou sezónu. Nejdříve jsme hráli s Michalčíkem, pak bez
něj. Se Sychrou i bez něj. Jednou byl
Trávníček, jindy ne. To je pak těžké
pro každý tým. Stávalo se, že jsme
nahlásili, jakou akci budeme hrát,
a někteří kluci nevěděli, o co jde.“
yy Kvůli programu ve Sportcentru DDM jste museli Plzeň přivítat
v Národním sportovním centru.
Mělo to vliv na výsledek?
„Každý vám potvrdí, že se v domácí hale cítí lépe. Ale na druhou
stranu rozměr hřiště a výška košů
jsou všude stejné. Rozhodující

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

význam to nemělo. Klíčový byl
výkon týmu a ten nebyl optimální.“
yy Před prostějovskými fanoušky se představíte také
v příštím utkání proti Polabí.
Očekáváte zlepšení?
„Pevně věřím, že se předvedeme v lepším světle, i když
v zápase vlastně o nic nepůjde.
Bude to ale pro nás poslední
domácí zápas, to budu hráčům
připomínat. Už kvůli tomu bychom měli odehrát co nejlepší
utkání.“

Poslední domácí zápas
s Polabím
Prostějov (lv) – Naposledy v sezóně se na domácí palubovce
představí prvoligoví basketbalisté
Prostějova v rámci 7. kola nadstavby play-out ve skupině o 13.
až 20. místo tento pátek 25. března od 19.00 hodin. Orli v atraktivním utkání přivítají celek Polabí,
za který hrají i hráči Nymburka.
„Chceme si zahrát hezký basketbal s kvalitním soupeřem. Myslím,
že to bude opravdu dobrý zápas,
který se bude divákům líbit. Oba
protivníci chtějí v tabulce skončit
co nejvýše, o náboj bude postaráno. Navíc v hostující sestavě budou i kluci, kteří dříve hráli v Prostějově. I na to se těšíme,“ uvedl
trenér Orlů Michal Pešta.

%RMRKURzHQÙFK
v Èajkarénì
Olomouc (lv) – Pět kol před koncem nadstavby přivítají basketbalisté BK REDSTONE Olomoucko
na domácí palubovce Jindřichův
Hradec. Pokud ve středu 23. března
v utkání, které se hraje od 18.00 hodin, vyhrají, budou na nejlepší cestě
k záchraně. „Minulé kolo ukázalo,
že Jindřichův Hradec nic nevzdává.
Děčín porazil o jednatřicet bodů
a stále má šanci uniknout baráži.
Bude se prát o každý doskok, o každý bod. Na to musíme být připraveni,“ uvědomuje si kouč Olomoucka
Miljan Čurovič, jehož tým má před
soupeřem v tabulce náskok dvou
výher. „Proto musíme vyhrát a ještě
více odskočit. Nechceme, aby nakonec rozhodovalo poslední kolo,
kdy pojedeme právě do Jindřichova
Hradce,“ dodává trenér.
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PROSTĚJOV Korfbalistkám a korfbalistům SK RG Prostějov na- ské družstvo sáhne po taktickém prvku,
stává velký DEN D. Už tuto sobotu 26. března odpoledne sehrají
v domácím prostředí haly RG a ZŠ Otto Wicherleho ve Studentské
ulici finálové zápasy jak extraligy, tak 1. ligy ČR 2021/2022 dospělé kategorie. Obě střetnutí jsou součástí takzvaného Finálového
dne českého korfbalu, jehož se hanácký klub stal pro letošek organizátorem. A oba týmy pořádajícího oddílu samozřejmě touží
na vlastním hřišti vybojovat zlaté medaile!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Pro extraligový výběr ergéčka půjde
vpravdě o historický moment, neboť do
rozhodujícího duelu o mistrovský titul
(26. března od 17.00 hodin) ještě nikdy
nepostoupil. Tím pádem již účastí ve finále překonal klubové maximum. A logicky teď nechce zůstat na půli cesty, naopak tvrdě půjde po slastném triumfu.
„Pochopitelně nás moc láká získat premiérový titul, hodně jej chceme – zvlášť
když finále hrajeme doma. Ale důležité
bude nepodlehnout až příliš významu
posledního utkání sezóny o všechno.
Je potřeba zvládnout to psychicky v hlavách, nebýt přemotivovaní ani svázaní.
Prostě tak akorát,“ nabádá hlavní trenér
SK RG David Konečný.

ŠANCE PROTI BRNU?
50 NA 50
Prostějovský kolektiv prošel do finálového mače jakožto vítěz základní části

který hanácký kouč očekává.
„My máme v mančaftu dva horkokrevné
Petry Galíčka a Šnajdra, jejichž emoce
často promlouvají do průběhu utkání.
Nepochybuji, že po nich Brňáci půjdou
a budou se je snažit rozhodit, vyprovokovat. Což ale oni nesmí připustit, naopak
musí svoje nervy udržet v rámci možnosextraligy automaticky, zatímco soupeř tí pod kontrolou. Aby zbytečně neoslabiKK Brno byl po dlouhodobé fázi těsně li tým,“ zdůrazňuje Konečný.
za ním druhý a v semifinálové sérii vyřaROZHODNE OBRANA
dil Znojmo 2:0 na duely (28:25, 22:15).
$7eä67ě(/%$
Během aktuálního ročníku nejvyšší
tuzemské soutěže se nadcházející pro- Po herní stránce se Prostějované celý aktivníci utkali čtyřikrát, lepší vzájemnou tuální ročník potýkali s nepříliš úspěšnou
bilanci má první celek tabulky, vyhrál palbou, aspoň ve většině absolvovaných
oba souboje na jihu Moravy 22:16 bitev. Téměř vždy si byli schopni vypraa 24:20 i jednou na své palubovce covat spoustu dobrých střeleckých pozic
23:18, kde také jednou podlehl 23:27. i vyložených příležitostí, leč s jejich pro„Na vzájemné zápasy jsme na tom líp, měňováním byli často na štíru.
ale nic zásadního to pro finále podle „Úspěšnost střelby bude samozřejmě
mě neznamená. Naše úvodní vítěz- důležitá, ale podle mého názoru rozství spadalo ještě do úplného začátku hodne herně spíš jiná činnost – defensezóny, kdy se Brno teprve rozjíždělo. ziva. My dokážeme kohokoliv včetně
A pak se postupně zlepšovalo. Šance Brna ubránit tak, že dá méně než
proto vidím vyrovnané padesát na pa- dvacet košů, někdy o dost pod touto
desát, domácí prostředí může být naší hranicí. A pokud se nám toto povede
výhodou i nemusí,“ odtušil Konečný. právě i v sobotu, tak věřím, že se velmi
přiblížíme úspěchu. Bez ohledu na fakt,
8'5ä(76,/1e(02&( jestli se my budeme trefovat více nebo
1$8='ċ
méně,“ zní lodivodova prognóza.
Vzhledem k naprosto rozvolněným
352%ċ+/
koronavirovým opatřením se dá očeká7($0%8,/',1*
vat fanoušky zaplněné hlediště a tudíž
1$9<62ý,1ċ
bouřlivá atmosféra, navíc umocněná jedinečností okamžiku. Ukočírovat v této Příprava SK na soudný střet se odvíjí
předpokládané vřavě mentální stránku ve standardním režimu normálních
tak bude nesnadné, zvlášť pokud brněn- tréninků, ovšem s jednou výjimkou.

<ÊUMCLÊMQTHDCNKUVÆ5-4)2TQUV÷LQXRTXPÊOKUVTQXUMÚVKVWNXMNWDQXÆJKUVQTKK"

Wichterleho finálové měření sil 1.
ligy dospělých ČR 2021/22 mezi
SK RG Prostějov B a SK Plhov Náchod (od 14.45 hodin). Jeho důležitost logicky není tak absolutní,
rovněž zde však budou chtít oba
účastníci samozřejmě zvítězit na
maximum.
„Za naše béčko vedené Martinem
Šnévajsem nastupují mladé naděje, které v extraligovém áčku zatím
nedostávají tolik prostoru, a taky
nejšikovnější dorostenky i dorostenci. Podařilo se jim vyhrát základní část první ligy, ale pokud si
dobře pamatuji, ovládnout druhou
nejvyšší českou soutěž se naší klubové rezervě nepovedlo už hodně
dlouho. Řekl bych, že určitě víc
=/$72&+&(
než deset let, možná patnáct nebo
,3592/,*29eÄ%eý.2 dvacet. O to větší motivaci budou
Ještě před vyvrcholením seniorské mladí mít, aby zlato doma vybojoextraligy uvidí hala RG a ZŠ Otto vali.“
„Na víkend 19. a 20. března jsem naplánoval dvoudenní pobyt celého
družstva na jedné chatě na Vysočině.
Nazval bych to klasickým teambuildingem s náplní v podobě sledování
našich vzájemných zápasů s Brnem,
rozebírání taktiky pro finále, utužování
party a podobně. Věřím, že nás tento
pobyt ještě víc stmelí.“
Do sobotního mega šlágru by jeho
družina měla vyběhnout v kompletním složení. „Zatím jsou všichni
zdraví, jen Sašu Vyroubala pobolívají
achilovky, a proto se rozhodl vynechat
část tréninků, aby byl v pořádku. Snad
se nikomu nic nestane a finále budeme
moci odehrát v nejsilnější sestavě,“ zadoufal Konečný.

Foto: Marek Sonnevend

'235292'1é352*5$0
352',9È.<
Prostějovský klub pojal Finálový
den českého korfbalu 2022 skutečně
ve velkém. A příznivcům nachystal
atraktivní doprovodný program tak,
aby se od 14.30 hodin celé odpoledne až do večera báječně bavili. Organizátoři připravují opravdovou show
s řadou soutěží, bohatým občerstvením a mnoha překvapeními, z toho
jedno prý bude fakt velké.
„Covidová nařízení už jsou pryč,
každý může přijít bez jakéhokoliv
omezení, a navíc zdarma. Myslím,
že fandové korfbalu se na Finálový
den velmi těší, tak jako my všichni
aktéři. Očekávám báječnou atmosféru, a že si to všichni společně po
dvou letech všemožných omezení
parádně užijeme,“ zdůraznil David
Konečný.

Veselý a Kopřiva na turnajích neuspěli Mladší dorostenci Házenkářské akademie
ROSETO DEGLI, PROSTĚJOV
Na challengerech v Chile a Itálii se
prostějovským tenistům tentokrát
nedařilo. Vít Kopřiva vypadl hned
v prvním kole, stejně jako Jiří Veselý.
Oba hráči přitom patřili mezi favority, Veselý byl dokonce nejvýše nasazeným.

Veselému jeho první zápas od únorového tažení podnikem ATP v Dubaji totálně nevyšel. Na challengeru v italském
Rosetu uhrál v úvodním kole pouhé
čtyři gemy s chorvatským náhradníkem
Ninem Serdarušičem. „Především na
příjmu se mi nedařilo. Nepodařilo se mi
získat reálnou šanci na brejk. Potřebuji

se zase dostat zpátky na herního tempa,“
komentoval porážku Veselý.
Kopřiva v chilském Concepciónu
v prvním kole podlehl Francouzi Evanu Furnessovi, přičemž utkání trvalo
pouze hodinu. „Byl to zápas, na který
je nejlepší co nejrychleji zapomenout,“
poznamenal Kopřiva
(lv)

Olomouckého kraje chtějí útočit na medaili

1DGVËO\.YLWRYÇE\OD6DNNDULRY¿

INDIAN WELLS, PROSTĚJOV
V první polovině skončil pro Petru
Kvitovou tradiční a prestižní turnaj
v Indian Wells. Česká tenistka se
dostala do 3. kola, v něm už nestačila na favorizovanou Řekyni Marii
Sakkariovou.
„Byla prostě lepší. Já se snažila hrát
rychlé výměny se snahou o vítězné
údery. Vydrželo to půl setu, pak už
jsem byla pod velkým tlakem. Maria

7(1,6
08l,
Concepcion- ITF challenger
Dvouhra – 1. kolo:.RSĜLYD  ±)XUQHVV )UDQFLH 
Roseto Degli- ATP challenger
Dvouhra – 1. kolo:9HVHOê  ±6HUGDUXãLþ &KRUYDWVNR 

vyhrála zaslouženě,“ uznala po porážce
Kvitová.
Utkání bylo vyrovnané do stavu 3:3,
pak už ale na dvorci úřadovala šesta-

l(1<
Indian Wells- WTA Tour
Dvouhra – 3. kolo: Kvitová (27) – Sakkariová
ěHFNR 

dvacetiletá Sakkariová, která získala
posledních devět gemů duelu. Řecká /NCFwÊOFQTQUVGPEčO*¾\GPM¾ąUMÆCMCFGOKG1NQOQWEMÆJQMTCLGUGXPGLX[wwÊéGUMÆUQWV÷åK\CVÊOFCąÊUMX÷NG Foto: Facebook
Mládežníkům borné třetí místo v Divizi Morava ské Divize Jih také jde do skupiny o
tenistka odvrátila oba brejkboly a sama PROSTĚJOV
uspěla na returnu hned čtyřikrát. (lv) Házenkářské akademie Olo- a postoupili do finálové skupiny ce- udržení.
mouckého kraje i TJ Sokol Cen- lostátní mistrovské části. Což zna- „Naše cíle pro zbytek sezóny jsou
trum Haná skončila základní část mená, že teď budou bojovat mezi jasné. S mladšími dorostenci HAjejich soutěží 2021/22, na řadu osmi nejlepšími družstvy republiky OLK zabojovat o co nejlepší konečokamžitě přichází fáze nadstav- o národní cenné kovy!
né umístění, nemožný nemusí být
bová. Pojďme se podívat, jak si Starší dorostenci HAOLK v prvo- ani útok na medaili. A oba další mantalentovaní házenkáři obou klu- ligové soutěži naopak skončili po čafty chceme udržet v jejich stávajíbů z prostějovského regionu za- základní části na poslední sedmé cích soutěžích, to znamená odvrátit
tím vedou.
pozici, proto je čeká skupina o zá- hrozící sestup,“ řekl Večerníku Petr
Nejlépe jsou na tom mladší do- chranu. Ve stejné situaci je druho- Kudláček, předseda Házenkářské
ské čekání na druhou výhru v aktuálním rostenci HAOLK, kteří v 1. lize ligový mladší dorost Centra Haná, akademie Olomouckého kraje i odročníku ani na palubovce Újezdu u Brna (nejvyšší soutěž ČR) obsadili vý- který z nejnižší osmé příčky morav- dílu TJ Sokol Centrum Haná. (son)
(27:34), čímž nechtěně upevnili svou
/,*$67$5h©&+
/,*$0/$'h©&+
/,*$0/$'h©&+
předposlední jedenáctou příčku. Dva body
'25267(1&µ¤5
'25267(1&µ¤5
'25267(1&µ¤5
za Holešovem, ale plných šest za devátými
Koneèná tabulka základní
Maloměřicemi B. Což vypadá půltucet Koneèná tabulka základní èásti Koneèná tabulka základní èásti
–
Divize
Morava
–
Divize
Morava
èásti
– Divize Morava Jih
kol před koncem druholigové soutěže
     =XEĜt
     ÒMH]GX%UQD     
nedostižně. „Vzhledem k neustálým pro- =XEĜt
     2VWUDYD
     /HGHþ
    
blémům s tím, abychom dali dohromady .DUYLQi
10 0 4 468:389 20 2ORPRXF
     3. HAOLK
    
aspoň trochu solidní sestavu, nemůžeme 3RODQND
     %RKXQLFH
     .DUYLQi
    
myslet nijak vysoko. Asi maximálně před- =OtQ
    
stihnout Holešov a skončit desátí. Hlavní )UêGHN0tVWHN      )UêGHN0tVWHN      -XOLiQRY
teď ale je konečně vyhrát, další šanci máme .RSĜLYQLFH      .RSĜLYQLFH      8+UDGLãWČ     
1 1 10 297:366 3 7HOQLFH
     ,YDQþLFH
    
proti Olomouci,“ zmínil trenér Sokola 7. HAOLK
     8. Centrum Haná 2 1 11 378:455 5
II Tomáš Černíček nadcházející derby Výchozí pořadí nadstavbové fáze – sestupo- äćiU
v domácím prostředí haly RG a ZŠ Otto vá část: 1. Jičín 8, 2. Frýdek-Místek 6, 3. Úvaly Výchozí pořadí nadstavbové fáze – mistrovská Výchozípořadínadstavbové fáze –sestupová část:
Wichterleho PV (pátek 25. března, 6, 4. Liberec 6, 5. Kopřivnice 4, 6. Brno 4, 7. část:1. Ostrava 10, 2. Zubří 10, 3. Lovosice 8, 4. Jičín 6, Centrum Haná, Juliánov, Uherské Hradiště, Ivančice i
5. Nové Veselí 5, 6. Plzeň 5, 7.HAOLK4, 8. Karviná 0 Vsetín začínají s nulou na bodovém kontě. (son)
(son) HAOLK 2
18.00 hodin).

'UXK¿OLJDK¿]HQN¿ĆĎPøODSDX]X

Prostějov čeká derby s Olomoucí,

Kostelec chce překvapit v Bohunicích
PROSTĚJOV Jeden volný víkend si
užili házenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK i Sokola II Prostějov ve 2.
lize mužů JM 2021/2022, neboť soutěž
měla krátkou plánovanou přestávku.
Na konci tohoto týdne však zápasové
boje znovu pokračují.
Kostelecký tým naposledy zdolal Velké
Meziříčí 26:25 a díky cennému triumfu
poskočil právě před kvalitního soupeře na
třetí místo průběžné tabulky! „Je super, že
jsme po třech utkáních bez vítězství opět
vyhráli, navíc tak těžký souboj. Medailovou
pozici zkusíme ve zbytku sezóny udržet,
i když to bude složité. Teď v Bohunicích asi
reálnou šanci bodovat nemáme, ale zkusíme hrát co nejlepší házenou a přivézt slušný výsledek,“ uvedl kouč HK David Ševčík

před extrémně náročným duelem na
půdě Tatranu coby suverénního lídra tabulky (neděle 27. března, 15.00 hodin).
Prostějovští muži neukončili dlouhatán2. liga házenkáøù, skupina JM
2021/22 – poøadí po 16. kole
%RKXQLFH
    
.XĜLP
    
3. Kostelec
9 2 5 452:436 20
,YDQþLFH
    
90H]LĜtþt
    
2ORPRXF
    
7HOQLFH
    
ÒMH]GX%UQD     
0DORPČĜLFH%     
+ROHãRY
    
3URVWčMRY     
-XOLiQRY
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Místní oddíl se výborně zhostil organizace obou
posledních šampionátů ČR v seniorských kategoriích

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Loni o velkých prázdninách to bylo
letní mistrovství republiky dospělých
a seniorů 2021, jehož vyvrcholení proběhlo coby historická premiéra přímo
na Masarykově náměstí před prostějovskou radnicí. A nejen za tuhle unikátní
novinku sklízeli schopní Hanáci zasloužené pochvaly ze všech stran.
V průběhu uplynulé zimy pak přidali

další, původně neplánovaný organizátorský majstrštyk. Halové mistrovství
republiky dospělých a seniorů 2022
se mělo konat v Nymburku, kde to ale
z technických důvodů nešlo. Narychlo
se tak hledalo náhradní dějiště – a lukostřelci Prostějova všechno vzali na
sebe.
„Na přípravy šampionátu jsme měli
pouhý měsíc, klíčové proto bylo najít
vhodné místo k jeho uskutečnění. Naštěstí nám úžasně vyšlo vstříc Sportcentrum-DDM Prostějov v čele s jeho ředitelem Janem Zatloukalem, zdejší hala
byla pro takovou akci ideálním dějištěm. Zvlášť když se při rozvolněných
proticovidových opatřeních přihlásilo

BYLI JSME
U TOHO

8wGEJP[ OGFCKNKUV[ X[FCąGPÆJQ wCORKQP¾VW QUQDP÷ FGMQTQXCN RTQUV÷LQXUMÚ
RTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC
Foto: Marek Sonnevend

mnohem víc účastníků oproti původním předpokladům. Ve Sportcentru
našli lukostřelci perfektní azyl,“ chválila
předsedkyně pořádajícího oddílu Magda Robová.
Navzdory nemalé náročnosti chystání i zdárného chodu zimního MČR
navíc domácí zástupci uspěli také výsledkově. A ziskem tří medailí (zlato
– Michal Hlahůlek muži a Tomáš
Valenta senioři, stříbro – družstvo
mužů) potvrdili příslušnost k absolutní národní špičce. „Držíme se mezi
nejlepšími, z čehož máme samozřejmě
radost. Tentokrát však bylo pro nás nejdůležitější něco jiného – i za hodně krátkou dobu udělat takové mistrovství, aby
z něj všichni odjížděli spokojení. Což
věřím, že se podařilo,“ pravdivě konstatovala unavená, leč spokojená Robová.
Značnou zásluhu na příznivém vyznění celovíkendové akce měl vedle
obětavého pořadatelského štábu také
zmíněný šéf Sportcentra DDM. „Moc
rádi jsme tady uvítali nejlepší lukostřelce České republiky a věříme, že se jim
v naší hale líbilo. Lukostřelba je tradiční sport, krásný i zajímavý. Připravit
odpovídající podmínky k jejímu halovému mistrovství stálo hodně práce,
která se rozhodně vyplatila,“ uvedl Jan
Zatloukal.
Cenné kovy předával všem medailistům primátor statutárního města
Prostějov František Jura, při slavnostním zahájení nechyběla jeho náměstkyně Milada Sokolová, celé klání
pozorně sledoval předseda Sportovní

(OLxND1RYRWQ¿QD0é5WøVQøSRGEHGQRXDOHVSRNRMHQ¿

Å9ìNRQ\PěSőtMHPQě
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PROSTĚJOV Patří k zářivým
hvězdám regionální mládeže.
A rychle se dere také mezi nejúspěšnější české dospělé lukostřelkyně. Eliška Novotná (na snímku)
je již několik let zařazena mezi
opory prostějovské lukostřelby. Osmnáctiletá střelkyně si na
nedávném mistrovství České republiky v hale připsala postup do
finále, z něhož si nakonec odnesla
konečné čtvrté místo. A to proti
soupeřkám, které jsou mnohem
starší. Spokojenost jí tak po domácím šampionátu nechyběla. Stejně
jako plány do budoucna, kdy by
ráda vyzkoušela i jednu lukostřeleckou novinku. Ale cíle nejbližší?
Škola a zase škola. Eliška Novotná
je totiž také studentkou Cyrilometodějského gymnázia, kterou brzy
čeká zkouška dospělosti.

čtvrté místo. Jak jej nyní s odstupem hodnotíte?
„Já jsem popravdě vůbec nečekala, že
se dostanu do finále. (směje se) Měla
jsem tedy z konečného umístění velkou radost. I v družstvech se nám
celkem dařilo. I když jsme nakonec
do finále nepostoupili, ale vzhledem
k tomu, že jsme stříleli v mužské kategorii, bylo to fajn. Stejně tak výkony
týkající se bodové stránky mě příjemně překvapily.“
yyTakže jste s mistrovstvím celkově spokojená?
„Ano, velice.“ (úsměv)
yy Jaké to bylo vrátit se na místo
činu? Přede dvěma lety totiž Lukostřelba Prostějov pořádala poslední halové mistrovství…
„Určitě to bylo příjemné, jelikož se
dospělácké mistrovství po prvním
nekonalo, protože přišel koronavirus.
fajn si to připomenout na domáMichal SOBECKÝ Bylo
cí půdě. A v podstatě jsem obhájila
yy Na domácím halovém mistrov- svou čtvrtou pozici, takže i v tomto
ství České republiky jste získala směru jsem za to ráda.“

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

8ÚDQTPÆRQFOÊPM[PCwNKéGwVÊNWMQUVąGNEKRąKJCNQXÆO/è4
XG5RQTVEGPVTW&&/2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

komise Rady města Prostějova Miloš
Sklenka. „Právě městu Prostějov, Sportcentru DDM i veškerým dalším partnerům našeho oddílu patří obrovský dík

za podporu, bez níž bychom zorganizování dvou šampionátů během půl roku
nemohli zvládnout. Myslím, že jsme
všichni dohromady udělali kus dobré
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yy Klub je známý tím, že jeho členové musí hodně pomáhat s přípravou turnajů. Vás asi taky organizační povinnosti neminuly?
„Ano, bylo to celkem náročné. Protože
v pátek hned po škole jsem šla a pomohla s chystáním střelnice. Bylo to až
do večera, skončili jsme někdy okolo
desáté. A další den jsme hned stříleli. Já
byla ve druhé skupině, tak to bylo lepší,
ale i potom jsme večer chystali eliminace. Ale celou dobu, co jsem střílela,
tak jsem v mezičase pomáhala. Bylo to
tedy takové náročnější.“
yy Jaké jsou vaše další cíle pro tento rok?
„Letos maturuji, takže mám určitě za
cíl udělat úspěšně maturitu. Rozhodně nechci se střílením nějak končit,
ale teď je pro mě škola na prvním
místě. Soustředím se hlavně na maturitu. Po ní si ale určitě plánuji další
mistrovství, ať už dorostu, nebo dospělých. A možná bych i ráda zkusila
šampionát v terénní lukostřelbě, které
jsem ještě nestřílela.“

práce. A těší nás, že kromě dospělých
a seniorů máme kvalitní lukostřelce i lukostřelkyně také v mládežnických kategoriích,“ zmínila Magda Robová.
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PROSTĚJOV Že patří oddíl Lukostřelba Prostějov k nejúspěšnějším a celkově nejvýznamnějším klubům Česka v tradičním olympijském sportu, to je dlouhodobě nezpochybnitelný fakt. Své už tak vysoké renomé však za poslední rok ještě
znásobil výtečně zvládnutým uspořádáním dvou největších
tuzemských akcí.

