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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Je to jen jedna z celé řady podobných. Mladá holka bez
zvláštního vzdělání i představ o svém dalším životě. Pochází z Prostějova,
nicméně podle ní jí naše město už nemá co nabídnout. Myslí si o sobě, že je
hezká, a tak se snaží svou„krásou“ živit. Dělá to hlavně pro peníze, o tom,
co bude dál, příliš nepřemýšlí. Taková je i Lucie, někdejší servírka z jedné
ze známých prostějovských restaurací. Lucie přijala pozvánku na casting,
který se snad původně tvářil jako focení odvážných fotek. Všem účastnicím však muselo být velmi brzy jasné, o co v tomto případě jde.„Obdivuju
lidi, kteří jsou schopni ukázat své tělo,“ říká nyní už bývalá servírka, pro níž
jsou však někteří chlapi„hovada“.

21011310034

„NĚKTEŘÍ CHLAPI
JSOU HOVADA,“
MÍNÍ MLADÁ
PROSTĚJOVANKA

2
rychlý
9HĀHUQtN
Stamiliony pro estakádu
Prostějov (mik) – Tak to bude pořádná pálka! Jak Večerník informoval již na
podzim loňského roku, letos v březnu
či maximálně v únoru by měla začít
generální oprava dálnice D46 vedoucí
přes Prostějov. Stavbaři se hlavně pustí
do opravy stárnoucí estakády Haná.
A nepůjde o nic levného. „V plánu je
kompletní rekonstrukce estakády doprovázená výměnou mostního svršku,
vybudování protihlukových stěn a celoplošná sanace spodních stěn mostu.
To vše s odhadovanými náklady 380
milionů korun bez DPH,“ oznámil minulý týden Martin Smolka, ředitel ŘSD
Olomouckého kraje

18. ledna 2021
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Prázdné supermarkety
Prostějov (mik) – Čekalo se něco jiného, ale pravdou je, že prostějovské
supermarkety zrovna dvakrát zaplněné
nejsou. Večerník se o tom přesvědčuje
každé odpoledne. „Chodí opravdu jen
minimum lidí, navíc zákazníci nakupují
hlavně jen základní potraviny, prostě to
nejpotřebnější. Trošku větší nával je pak
až v sobotu, ale žádné fronty na košíky či
vozíky se nestojí,“ konstatovala pokladní
prostějovské prodejny. Otázkou je, zda
se lidé bojí rizika nákazy covid-19, nebo
jsou domácnosti dostatečně zásobeny.

„Øízl“ sebou také!
Prostějov (mik) – První sníh a také
náledí přináší komplikace nejen pro řidiče, ale také chodce. Večerník byl minulou středu svědkem poněkud kuriózní situace, která ale naštěstí dopadla
dobře. Před budovou místního nádraží
na chodníku uklouzla žena středního
věku a upadla na zem. Okamžitě se
však našel někdo, kdo dámě nemotorně se „hrabající“ ze země pomohl. Mladý muž, který šel kolem, podal ženě
ruku a chtěl jí pomoci vstát na nohy.
Jenže co čert nechtěl, dáma měla asi
větší sílu a mladíka také strhla na zem!
Netrvalo ale dlouho a oba za chvíli stáli
na svých... „Paní se nezdá, ale má páru,“
komentoval mladý pomocník celou situaci, která se neobešla bez úsměvů na
všech stranách...

rubriky
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Láska je všude kolem nás. Je opravdu všude. Stačí se jen umět dívat! Důkaz tohoto tvrzení nemusíte hledat na letišti či třeba na nádraží, ale třeba i… pod zemí! Existuje
ovšem hned několik druhů lásky. Tento cit totiž pohlcuje nejen naše srdce, ale také tělo.
Ostatně i na takovou obyčejnou bramboru se dá podívat různým způsobem…

.¾UMCFQM¾åG\EGNCQXN¾FPQWVPCwG
UTFEGKV÷NQ (QVQ/CTVKP<CQTCN

Agentura 9QRYpPNXOWXUiNXEXGHLNOX]LäWĚ
Jestliže bylo slibováno, že zrušené mobilní kluziště z období Vánoc bude
instalováno na náměstí v lednu nebo
únoru, tak teď je to úplně šuma fuk!
Agentura Hóser totiž tajně nahlédla do
projektu rekonstrukce Společenského
domu a údivem nestačila ani sklapnout
zobák! Ač se to prostějovští konšelé snažili utajit, na nás si nepřišli...
„Má to být překvapení pro občany
města těsně předtím, než nás v komu-

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

•• Pondělí ••
Nebezpečný spolujezdec. „Bůh je slepý řidič sedící u volantu,“ zpívá Jarek Nohavica ve známé písni Mikymauz. O tom, že nebezpečný nemusí
být pouze řidič, ale dokonce i spolujezdec, svědčí nehoda, k níž došlo
v Kralicích na Hané. Spolujezdec osmnáctiletého řidiče otevřel dveře
ve chvíli, kdy jeho kamarád za volantem couval. Tím způsobil škodu na
vedlejším autě.
•• Úterý ••
Bez pohybu. Říká se, že život je až příliš krátký na to, abychom jej proseděli. Bohužel starosta Čelčic Karel Černý stejně jako mnoho z nás dává
před chůzí přednost jízdě v autě. To se mu však stalo osudným. Při přesunu po vesnici jej zastavili policisté a on jim nadýchal 1,45 promile. Kvůli
tomu nakonec skončil u soudu.
•• Středa ••
Věční vojáci. Války se začínají a končí, nicméně vojáci jsou věční. Po
odchodu z armády to však mnozí z nich nemají vůbec snadné, obzvláště
pokud utrpěli při svém nasazení nějaké zranění. Právě za tímto účelem
vzniklo Komunitní centrum pro válečné veterány. Na jeho konto putoval dar, který vybrali lidé kolem KVH Dukla a prostějovské střelnice
během charitativního Dne válečných veteránů.
•• Čtvrtek ••
Změna je život. Jak se pozná, že je na železnici výluka? Místo vlaků mají
zpoždění autobusy… Rozdíl v běžném provozu zaznamenali i cestující
jedoucí mezi 8:00 a 14:00 hodinou z Prostějova do Nezamyslic či Olomouce.
•• Pátek ••
Místo plesu očkování? Právě v tento den se měl konat maturitní ples
prostějovské zdravky. Stejně jako celá řada podobných akcí však byl zrušen. Budoucím sestřičkám se tak uvolnil minimálně jeden celý večer. Velkou radost z toho však určitě děvčata neměla.
•• Sobota ••
Volejbal a láska. Kdyby láska byla jako volejbal, stačilo by si zakřičet
„moje“ a všichni by odstoupili… Prostějovské volejbalistky neprožívají
letos právě ideální sezónu a není to jen kvůli tomu, že nemohou hrát před
diváky. Napravit se to pokusily v zápase proti tradičnímu soupeři, jímž je
Olymp Praha.
•• Neděle ••
Kafe u Osmanyho. „Jsem teplý, ale s papíry,“ prohlásil vtipný Osmany
Laffita v televizním pořadu Všechnopárty v souvislosti se svým registrovaným partnerstvím. Známý a zábavný módní návrhář měl dorazit do
prostějovského divadla s programem Kafe u Osmanyho. Akce však musela být přesunuta na září.

nálních volbách v roce 2022 opět zvolí
zpátky do našich křesel na radnici,“
čílil se primátor Prostějova Francimór
Kopačka poté, co ho investigativní redaktor vyzval, aby veřejnost seznámil
s horkou novinkou v projektu rekonstrukce Společenského domu. Ta má
stát na 150 milionů korun. „Jste nechutní, ale budiž. Pořád jsme přemýšleli, jakou atraktivní novinkou vybavit
dosluhující kulturák. Jistěže opravíme
hajlízky, sál dostanete nové parkety
a pódium zpevníme tím, že dřevo stlučeme novými hřebíky. Navíc bude celý
Společenský dům vybaven novými
žárovkami a také lepšími radiátory.
Sociální zařízení pak nově vybavíme

KRIMI
Ü½NGJ

Ani nemocnice, a dokonce jeden
z jejích primariátů nemají imunitu vůči choutkám zlodějů, kteří
míří za svojí kořistí. Od minulého
úterý vyšetřuje policie vloupání do
kanceláře jednoho z oddělení prostějovské nemocnice. Ta byla sice
uzamčená, ovšem zatím neznámý
pachatel si ji dokázal otevřít bez
zjištěného poškození.

14 000
Zloděj primáři ukradl notebook
i dámskou peněženku se dvěma
platebními kartami i finanční hotovostí. To vše bratru za čtrnáct
tisíc korun. Pokud se vyšetřovatelům podaří pachatele zjistit,
tomu hrozí v době vyhlášeného
nouzového stavu až osmiletý trest
vězením.

www.
vecernikpv
.cz

kohoutky na teplou vodu. Ale to hlavní,
co jsme vymysleli, je instalace mobilního
kluziště! To čumíš, Hósere, co? Tak to
prostě je a bude,“ začal se chvástat primátor Kopačka, ale měl pravdu. Nový
projekt skutečně počítá s mobilním
kluzištěm, které chce město narvat do
přízemí hned za vstupem do Společenského domu. „Samozřejmě kvůli kluzišti musíme v přízemí kulturáku zrušit
šatny i kavárnu. Lidi si tak budou muset nechat kabáty venku a kávu si vypít
doma. Určitě toto všechno ale Prostějované skousnou, když si budou moci na
jaře, v létě, na podzim i v zimě zabruslit
na kluzišti přímo v kulturáku. Samozřejmostí bude také zařízení na výrobu

ledu, jehož jedna odnož povede do kanceláře ředitele Společenského domu.
Bobík Peštuků si nám totiž stěžoval, že
si nemá kde chladit pivo,“ podotkl ještě
náměstek primátor Juraj Rozháněl.
Nakonec tedy bude Prostějovanům
úplně jedno, že kluziště už nebude k dispozici na náměstí. „Myslím si, že bruslit
v létě pod střechou je mnohem lepší,“
míní také Miládka Bitva u Sokolova,
brzy už uvolněná náměstkyně pro bruslení v Prostějově.
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Nové jméno pro park. Prostějovští konšelé vybrali nové jméno
pro nedávno vybudovaný zbrusu
nový park v Okružní ulici. Výsledky speciální ankety, které se
zúčastnilo skoro šest set obyvatel města, určily pro park jméno
Mládkovy sady. Je to vzpomínka
na zahradníka, živnostníka a sokolského činitele.
CO NÁS UDIVILO…
Opilý starosta za volantem. Takových případů jsou mraky, policisté denně přistihují za volanty
vozidel opilé řidiče. Tento případ
je ale výjimečný. U prostějovského
soudu se projednával případ starosty Čelčic Karla Černého. Toho
strážci zákona nachytali pod vlivem při jízdě přímo v dané obci. Jel
z hospody...
.
ZACHYTILI JSME

835

Přesně tolik dětí se během uplynulého roku narodilo v prostějovské porodnici. Na svět přišla
rovněž čtveřice dvojčat. Rodiče
pro svá miminka nejčastěji vybrali jména Jakub a Eliška.
ZAUJALA NÁS...

MARCELA
ŽUPKOVÁ

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

DAVID SVOBODA
se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 4. ledna 2021. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 15 do 16 let, měří mezi 178 až
182 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědé vlnité vlasy.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Prostějovská radní vloni na podzim prodělala nákazu covid-19
s poměrně závažným průběhem
a nyní je nakažena opět! Jak je to
možné?
ZASLECHLI JSME…

„MĚLI JSME UŽ
HRÁT, ALE ZASE
NEHRAJEME!“
Ředitelka Městského divadla
v Prostějově Jana Maršálková
je z proticovidových opatření už
také hodně nešťastná. A diváci
mají smůlu.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí -3/-8 °C
Vladislav

¶WHUÙ

2/-1 °C
Doubravka

Støeda

3/0 °C

Ètvrtek

4/0 °C

Ilona

PETR BERAN
se narodil 15. října 1983 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. června 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 35 do 37 let, měří mezi 175
až 180 centimetry, má střední postavu, šedomodré oči a hnědé vlasy.

Běla

Pátek

4/-1 °C

Sobota

3/-1 °C

Nedìle

3/-2 °C

Slavomír
Zdeněk

Milena
Zdroj: meteocentrum.cz
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5DGQtåXSNRYiQDNDæHQD
„ODLOŽENA“
VRAHOVICKÁ

PROSTĚJOV Večerník bedlivě sleduje vývoj okolo zahájení
rekonstrukce Vrahovické ulice
v Prostějově, která podle dřívějších vyjádření zástupců magistrátu i Olomouckého kraje měla
být zahájena 1. února tohoto
roku. Přestože stále chybí konkrétní informace jak o celkové
uzavírce tolik frekventované komunikace, tak hlavně o přesném
popisu objízdných tras, přece jen
se Večerník během uplynulého
týdne jednu konkrétní záležitost
dozvěděl. Prvního února k uzavírce Vrahovické ulice nedojde!
„Úplná uzavírka Vrahovické ulice z důvodu zahájení první etapy
rekonstrukce bude nejdříve v polovině března letošního roku.
Ohledně podrobností žádáme
o trpělivost, o všem budeme veřejnost včas a s předstihem informovat,“ uvedl pro Večerník Jiří
Rozehnal, náměstek primátora
Prostějova.
(mik)

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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EXKLU
ZIVNĚ

PROSTĚJOV Odborníci tvrdí, že člověk nakažený koronavirem má pak v sobě minimálně tři měsíce obranné látky, které ho chrání před opětovnou nákazou. Možná... V případě prostějovské radní Marcely Župkové to platí doslovně, protože pouhé tři dny po uplynutí této ochranné doby po jejím prvním pozitivním testu na covid-19 během podzimu loňského roku je nyní nakažena znovu!
než poprvé. Na podzim to byly spíše neuroloEXKLUZIVNÍ
gické potíže a bolesti, nyní jde o silné nachlazení
zpravodajství
s kašlem, teplotou a bolestí svalů. A celkově jsem
pro Večerník
velmi unavena. K tomu opět trpím úplnou ztráMichal
tou čichu a chuti. Vše se ale dalo zvládnout v doKADLEC
mácí izolaci a tento průběh vnímám jako slabší
V září loňského roku prodělala členka Rady sta- než při mé první nákaze. A jsem za to ráda,“ dodátutárního města Prostějova velmi závažný prů- vá Marcela Župková, která zároveň přináší jasný
běh nákazy covid-19. Ztratila čich i chuť a nemoc vzkaz veřejnosti. „Každopádně bych vzkázala, že
měla další těžké příznaky. Teď je Marcela Župko- nikdy nevíme, jak moc nás tento virus zasáhne
vá obětí koronaviru znovu! „Ano, je to bohužel a jaký kdo bude mít průběh. I já jsem patnáct let
pravda, byla jsem opět nakažena. Je to přesně tři nebyla nijak nemocná a nepočítala bych s tím, že
měsíce od prvních pozitivních testů na covid-19. se nakazím dvakrát po sobě. Proto je potřeba i naBohužel jsem se koncem roku setkala s nakaže- dále dodržovat nařízená opatření a uvědomit si,
nou osobou a zřejmě jsem neměla už dost pro- že to neděláme jen pro sebe. Já se určitě nechám
tilátek. Jelikož jsem byla včas informována, šla naočkovat a věřím, že takto bude postupovat větjsem na test a ten byl pozitivní,“ potvrdila exklu- šina lidí. Jedině tím se můžeme co nejdříve vrátit
zivně Večerníku radní Marcela Župková. „Při do našeho běžného života,“ apeluje na veřejnost 2TQUV÷LQXUM¾ TCFPÊ /CTEGNC äWRMQX¾ RTQF÷N¾X¾ P[PÊ P¾MC\W
EQXKFLKåRQFTWJÆXMT¾VMÆFQD÷ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
druhé nákaze jsem měla úplně jiné příznaky Marcela Župková.

Obyvatelé našeho města v příštích týdnech znovu uslyší o budoucnosti kulturního a společenského centra. Město
totiž stále pokračuje v přípravách jeho
rekonstrukce. Nyní jsme ve fázi výběru
varianty, podle níž budeme „Kasko“
opravovat. Společně se svými kolegy
z Rady města Prostějova se kloním
k variantě, která není ani nejlevnější, ani nejnákladnější. Chceme zvolit
„střední cestu“, která umožní další
desítky let provozu našeho kulturního
domu. Ten bude důstojným a bezpečným zařízením pro všechny obyvatele
našeho města. V současné době o budoucnosti objektu jednáme se všemi
zastupitelskými kluby, abychom našli
co nejširší shodu. V únoru bychom
pak na zasedání zastupitelstva měli
rozhodnout, jakou cestou se vydáme,
aby mohla začít příprava projektové
dokumentace a následně také hledání
dodavatele této náročné stavby.

František JURA,RTKO¾VQT
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OLOMOUC Veškerý rozum vyfoukal z hla- PŮVODNÍ reportáž
vy pervitin Pavlu Šestákovi z Bedihoště.
pro Večerník
Když se ho jako nesnesitelného a nepřizpůsobivého podnájemníka pokusil loni František
v únoru jeho domácí Vladimír P. (†69) vy- OMASTA
stěhovat, vzal na něj třicetiletý agresor sekáček na maso. Po brutálním
útoku starý muž tři týdny umíral v nemocnici. Olomoucký vrchní soud
za to minulé pondělí potvrdil Šestákovi osmnáctiletý trest. Večerník sledoval líčení naživo v soudní síní.
Problémy
SÔLvO\VHzHQVNRX

rádka nijak neobtěžovali s placením nájmu.
Jednoho dne došla majiteli domu trpělivost
a feťákům oznámil, že chce, aby se vystěhovali.

Důchodce Vladimír P. pronajímal pokojíky ve svém bedihošťském domku dlouhá
léta bez problémů. Ty nastaly, když se do
podkroví nastěhovala drogová dealerka
Michaela. Tu začala navštěvovat podivná
individua a odehrávaly s u ní divoké drogové večírky. Časem se k ní nastěhoval
zmíněný Šesták.

Mord po
EXMDUÅPYHÄÉUNX

Šesták slova domácího nebral příliš vážně
a ještě téhož dne rozjeli s dealerkou Michaelou další pervitinový flám. V jeho závěru
vyprovokovala žena Šestáka, aby zašel za
domácím a vše si s ním vyřídil. Cos e dělo
dál, popsal u soudu očitý svědek. „Ani ne1HSODWLOL
vím, o co šlo. Měl jsem za sebou čtyři dny na
Q½MHP
pervitinu a po rozchodu s holkou jsem ne<CQUOP¾EVNGVUGUVCPG\FÊV÷VGFQUR÷NÚéNQX÷M#RąGUP÷VCMQXQWFQDW Na jedné straně domem otřá- měl kde spát. Byl jsem rád, že můžu přespat
FQUVCN2CXGNiGUV¾M\$GFKJQwV÷PCVQCD[MQPGéP÷KMF[åLGOWWå saly divoké mejdany, na druhé u Michaely,“ vypověděl svědek u soudu
VąKEGVFQUR÷NXGUNWwPÆJQéNQX÷MC
(QVQ(TCPVKwGM1OCUVC straně se Šesták a jeho kama- a dodal: „Čtyři hodiny po půlnoci sešel zfe-

tovaný a opilý Pavel (Šesták – pozn. red.) dolů hájil tím, že nejednal s rozmyslem, že byl
k domácímu, srazil ho na zem a jako smyslů chaotický a zmatený a že vše provedl pod
zbavený ho zmasakroval sekáčkem na maso.“ nátlakem své přítelkyně. Brutalitu útoku
se pak snažil snížit tvrzením, že první
7ÔLWÙGQ\
ránu zasadil zavražděnému jen tupou
XPÉU½QÉ
stranou sekáčku.
Napadený muž útok přežil. S 27 sečnými ra2VPQ½FWOH]EH]
nami především v oblasti hlavy a krku skonMDNÅNROLYSRFK\EQRVWL
čil v olomoucké fakultní nemocnici. Ani přes
veškerou péči se ho však lékařům nepodařilo Už krajský soud loni v říjnu vyměřil
Šestákovi za úkladnou a brutální vražzachránit. V bolestech umíral tři týdny.
du osmnáctiletý trest. Muž se však proti
([WUÅPQÈ
rozsudku odvolal a domáhal se výrazně
WUSÈO
menšího trestu v sazbě mezi 10 a 15
Kromě četných poranění na hlavě měl za- roky. Vrchní soud však jeho odvolání
vražděný muž téměř uťaté levé zápěstí, což jako nedůvodné zamítl a původní rozsvědčí o tom, že se na počátku útoku snažil sudek pravomocně potvrdil. „Trest byl
vrahovi bránit. Podle soudního znalce však ukládán při polovině trestní sazby, nelze
šlo o velmi razantní útok a napadený prak- jej tedy považovat za nepřiměřený nebo
ticky neměl žádnou šanci. „Do příjezdu nezákonný. U obžalovaného nebyla
zdravotníků pak oběť velmi trpěla,“ uvedl zjištěna žádná významnější polehčující
u soudu soudní znalec Marek Vitovják.
okolnost, vyjma jeho doznání. Navíc jde
o osobu v minulosti vícekrát trestanou,
'ÈVLY½SROHKÄXMÉFÉ
byť pro jiné činy, a skutek byl spáchán
RNROQRVW
vůči osobě vyššího věku,“ zdůvodnil rozŠesták byl obviněn z vraždy a hrozil mu hodnutí olomouckého vrchního soudu
až výjimečný trest. U soudu se přitom soudce Petr Andrés.

VELITEL

21011510045

PROSTĚJOV Plných jednadvacet let ve funkci, a dost! Velitel
Městské policie Prostějov Jan
Nagy Večerníku potvrdil, že
na konci února odchází ve
svých šestašedesáti letech do důchodu.„V nejlepším se má skončit,
tedy kromě sexu,“ pobavil svým výrokem
šéf prostějovských
strážníků. Kdo ho
nahradí? (mik)
VÍCE ČTĚTE
NA STRANĚ 19
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Vzpomínáte? Takhle to
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díky jednomu z pamětníků. Ten si ve
filmu i zahrál.
Mladého Karla Gotta je možné na
něm vidět v obklopení Hanáků a Hanaček v tradičních krojích, on sám
však zpívá německy. Film byl totiž
použit jako propagace pro německy
mluvící turisty. Ať už je poslech „hanáckých“ písniček v němčině jakkoliv zvláštní, na natáčení s Karlem
Gottem mnozí s příjemnou nostalgií
vzpomínají dodnes.
„Ve filmu vystupuje prostějovský
soubor Mánes. Zkoušelo se to tehdy
v závodním klubu Oděvního podniku. Karel Gott byl úžasný a hodně nervózní, že bude muset tančit,“
ohlédla se s úsměvem za čtyřiačtyřicet let starou událostí Jitka Votroubková.
(mls)

To však bylo v přímém rozporu s naměřeným množstvím psychotropní
látky THC v rostlinách.
Přestože konopí a produkty z něj
jsou již řadu let volně k mání v každé
lékárně, samotný Dvořák se netajil
tím, že on sám platné zákony ČR
respektovat nehodlá a že by mu naopak policie a soudy měly zajistit jeho
právo na volné pěstování a obchodování s marihuanou za podmínek,
které si on sám stanoví. Na rozdíl od
jiných dostal od soudů celou řadu
šancí, jak se vězení vyhnout, on je
však opakovaně odmítl a dál na své
farmě v Ospělově sázel někdy i stovky rostlin.

Za svoji tvrdošíjnost si zejména
u četných fanoušků této psychotropní látky vysloužil cejch mučedníka bojujícího proti prohnilému
systému a trpícího pro svoji pravdu.
Na jeho stranu se přikláněli často
i lidé, kteří o jeho případu neměli
dostatek informací, přičemž jejich
hlavním argumentem bylo, že stát si

S rolí konopného vizionáře se samotný Dvořák sžil do té míry, že
založil vlastní konopnou církev
a sám sebe pasoval do role jejího
velekněze. Jako „vyvolený“ pak ostře
vystupoval proti všem, kteří s ním
nesdíleli stejné názory. Po řadu let
opakovaně vyhrožoval zejména prostějovským soudcům, ovšem rozhodně nejen jim. Na svých internetových stránkách například oznámil
sto dní do smrti nejvyššího státního
zástupce Pavla Zemana. V minulosti rovněž vyhrožoval poslankyním
Dagmar Navrátilové a Karolíně Peake, jimž posílal výhružné zprávy. „Jak
byste ráda umřela? Taky jako ti, co
zabíjíte svou lhostejností? Nebo vás
mám nechat umlátit palicí? Mně už
je všechno jedno a klidně vás zabiju,
když vy za zabíjení berete peníze,“
napsal tehdy v SMS zprávách oběma
ženám.

Zveřejnění seznamu českých soudců
s komunistickou minulostí, tedy lépe
řečeno se členstvím v KSČ před listopadem 1989, se setkává s rozporuplnými reakcemi. Někteří skutečnost
vítají, jiní si klepou na čelo a ptají se,
zda to má vůbec význam. Vždyť už je
to přes dvacet let, tak proč vytahovat
staré křivdy... Se seznamem si však
nedělá hlavu předseda Okresního
soudu v Prostějově, Vladimír Váňa se
na něm totiž objevil také.
„Prosím vás, jaký já jsem byl komunista,“
opáčil na otázku Večerníku šéf prostějovského soudu. „Zveřejnění jmen soudců,
kteří kdysi dávno byli členy KSČ, mě
vůbec nenaštvalo. Bylo to holt na zákla-

dě rozhodnutí Ústavního soudu, což se
musí respektovat. Už je to týden, co se
i moje jméno objevilo na stránkách Ministerstva spravedlnosti a žádné ohlasy
na to jsem nezaznamenal. Nemyslím si,
že bych tímto zveřejněním měl být nějak
poškozen či ohrožen v kariéře. Ale co se
týká KSČ, je pravda, že jsem tam byl,“
sdělil Večerníku Vladimír Váňa,“ předseda Okresního soudu v Prostějově. Hned
na to jsme se šéfa prostějovské justice
zeptali, zda si na tu konkrétní dobu před
zhruba třemi desítkami let vzpomíná.
„Za totalitního režimu byli soudci voleni
Českou národní radou na dobu deseti
let. Já jsem k prostějovskému soudu nastupoval v roce 1976 jako mladý začína-

jící soudce. V období doznívající tvrdé
normalizace jsem ještě členem KSČ
nebyl, přestože velké tlaky na mě byly
vyvíjeny z mnoha stran. Ale právníků
tehdy bylo velice málo, takže soudruzi
nijak ani neřešili, jestli berou komunistu,
nebo ne. Odolávat se mi dařilo osm let,“
pokračoval ve vyprávění Váňa. Přišel však
rok 1984 a tehdejšímu předsedovi soudu
pomalu končilo desetileté období, pro
které byl přijat jako soudce. „Chyběly
mi dva roky do doby, než se bude projednávat moje další působení na soudu.
A komunisté začali už vyvíjet tlaky. Soudruhům najednou vadilo, že jsou mé děti
pokřtěné, že jsem s manželkou a dětmi
navštěvoval o Vánocích kostel a podob-

né skutečnosti. Vytýkali mi i takovou
prkotinu, že jsem zdravil všechny dobrý
den místo čest práci. V roce 1984 mi pak
prostřednictvím tehdejšího předsedy
okresního národního výboru v Prostějově bylo řečeno, že jestli chci dál soudit,
mám si to pořádně rozmyslet a vstoupit
do KSČ. A pro mě osobně tím začalo
obrovské dilema,“ uvedl dále Vladimír
Váňa. Dilema – nedilema, mladého
právníka a soudce Váňu komunisté nakonec zlomili. „Okresní prokurátor mi to
tenkrát řekl jasně, buď členství ve straně,
nebo lopata či do kotelna. Neměl jsem
moc na výběr, takže jsem jim to lidově
řečeno podepsal,“ popsal krušné chvíle
před listopadem 1989 Vladimír Váňa.
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PROSTĚJOVSKO Pro někoho
naprostý objev, pro jiného dávná
vzpomínka na vlastní mládí. Loni
v říjnu jsme si připomněli první
výročí úmrtí zpěváka Karla Gotta.
V souvislosti s ním se nedávno na
sociálních sítích objevilo video,
které jasně dokazuje, že Karel Gott
byl nejen světový, ale i „hanácký“.
Příspěvek je k vidění na facebookovém profilu Hanáckého souboru
písní a tanců Klas Kralice na Hané.
„Jedná se o film německé televize
ZDF Mit Musik und Tanz durch
Böhmen und Mähren (S tancem
a hudbou přes Moravu a Čechy)
z roku 1976, jenž je věnovaný folklóru napříč celou zemí, tedy Čechy,
Valašsko, Slovácko i Haná,“ prozradila Hana Svačinová, která film získala

Napsáno
SĊHG

17. 1. 2011

neumí patřičně poradit s mnohem
horšími zločiny, než je právě pěstování konopí.

PROSTĚJOV Dušan Dvořák na
jaře už nezaseje. Konopný guru
z Ospělova byl zhruba před rokem
odsouzen ke třem letům vězení za
nelegální pěstování konopí ve velkém. Tomu se přitom beztrestně
věnoval dlouhých deset let. Následně mu soud přidal stejnou
dobu, a to za další z celé řady jeho
sklizní. Jako poslední mu k tomu
nedávno přibylo dalších osm měsíců. Tentokrát to bylo za nevybíravé vyhrožování zejména prostějovským soudcům, ale i dalším
členům justice. „Mám vás nechat
umlátit palicí?“ psal mimo mnoha jiného Dušan Dvořák, kterého
s plnou vahou dohnaly všechny
STÍNY jeho MINULOSTI.
Dušan Dvořák byl řadu let ve svých
příjmech oficiálně odkázaný na invalidní důchod. Ve skutečnosti se
živil prodejem konopí a produktů
z něj. Stejně jako podobní velkopěstitelé tak činil v rozporu se zákonem,
nicméně na rozdíl od jiných se mu
dlouho dařilo trestu unikat. U soudu
se obvykle hájil tím, že konopí pěstuje výhradně k léčebným účelům.

Konopný Jan Hus

2KO¿VLOVPUWVW¿WQËKR]¿VWXSFH

&WwCP&XQą¾MFQUVCNEGNQWąCFWwCPEÊ
LCMUGX÷\GPÊX[JPQWVQPLGXwCMQRC
MQXCP÷QFOÊVN1EKVNUGVGF[RąGUP÷VCO
MFGQPU¾OEJV÷NDÚV Foto: Facebook

0ËUQÛWUHVW
Původní obžaloba požadovala za vyhrožování dva samostatné tresty, a to
na 42 až 48 měsíců a na 10 až 15 měsíců nepodmíněně. Dušan Dvořák
nakonec od soudu odcházel s jediným osmiměsíčním trestem.
Celková doba, kterou by měl
strávit ve vězení, se tím ovšem
prodloužila na 6 let a 8 měsíců.
V případě dobrého chování si po
polovině této doby může zažádat
o podmíněné propuštění. (mls)

5QWFEG8NCFKOÊT8¾ÿCUMQOWPKUVKEMQWOKPWNQUVÊ

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Karlov

$.78/1«
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Kdyby něco takového prasklo
dnes, už by se nad tím nepozastavil vůbec nikdo. Vždyť kolik bývalých členů KSČ, a dokonce spolupracovníků Státní bezpečnosti
dnes pracuje pro politické špičky
České republiky a státní vyznamenání jim předává sám prezident
Miloš Zeman... V současnosti už
bývalý předseda prostějovského
soudu podlehl tlaku komunistů
jako drtivá většina tehdejší populace, která chtěla zastávat vysoké
pracovní pozice. Ať to nezní jako
omluva, byla prostě taková doba.
(mik)

Jmenuje se podle otce vlasti. 7NKEG D[NC RQLOGPQXCP¾  DąG\PC  RQFNG éGUMÆJQ MT¾NG
CąÊwUMQP÷OGEMÆJQEÊUCąG-CTNC+8  8QDFQDÊPCEKUVKEMÆQMWRCEGXNGVGEJt
UGPC\ÚXCNCP÷OGEMÚOP¾\XGO-CTNU)CUUG,GFP¾UGQMT¾VMQWURQLQXCEÊWNKEKUX[UQMÚOKD[VQXÚOK
FQO[8P÷MVGTÚEJQDLGMVGEJRčUQDÊUQWMTQOÆHKTO[PCTQJWUG5XCVQRNWMQXQWWNKEÊUÊFNÊ\FTCXQVPKE
MÆUVąGFKUMQUNÆM¾TPQW
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: Mozartova ulice
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Popíjeli na veřejnosti

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

V dopoledních hodinách během
neděle 10. ledna si strážníci povšimli v centru města popíjející
dvojice. Jednalo se o dva muže ve
věku pětačtyřicet a čtyřiatřicet let.
Ti konzumovali bílé víno. Hlídka
dvojici upozornila na platný zákaz požívání všech alkoholických
nápojů na veřejnosti. Z části upitá
láhev jim byla na místě odebrána.
Dalším proviněním proti mimořádným opatřením byla absence
roušek. Druhý případ byl zjištěn
ve tři hodiny odpoledne pomocí
městského kamerového systému,
a to ve Smetanových sadech. Do
parku přišla dvojice mužů a začala konzumovat alkohol. Na místo
vyslaná hlídka zjistila dvě vypitá
piva z plechovky. Dotyční muži ve
věku šestatřicet a devětadvacet let
byli poučeni o zákazu požívání jakéhokoliv alkoholu na veřejnosti.
Veškerá zjištěná protiprávní jednání budou oznámena správnímu
orgánu.

Zloděj byl nešikovný
Před osmou hodinou ranní v sobotu 9. ledna řešili strážníci krádež, která se udála v obchodním
domě v centru města. Pachatelem
byl sedmnáctiletý mladík. Ten na
sebe upozornil podezřelým chováním na prodejní ploše. Byl viděn
ochrankou obchodu, jak si z regálu bere lahve alkoholu a rovnou
je vkládá do batohu. Následně si
to namířil směrem k pokladnám,
kde prošel, ale bez jakékoliv snahy
zaplatit. Zde byl osloven členem
ostrahy. Zřejmě se zalekl celé situace a dal se na útěk. Při tom si však
počínal velice neobratně. Dostižen
byl na ulici kousek před obchodem i s odcizenými věcmi. Když
upustil batoh i s lupem na zem, došlo k rozbití jedné ze čtyř ukradených skleněných lahví. A aby toho
nebylo málo, při útěku si nevšiml,
že skleněné vstupní dveře jsou zavřené. Narazil do nich a poškodil
je. Škoda způsobená krádeží byla
vyčíslena na 1 880 korun a rozbitá
láhev měla hodnotu 470 korun.
Mládenec bude mít co vysvětlovat
příslušnému správnímu orgánu,
kterému hlídka po zadokumentování celou záležitost oznámila.

Nezletilé kradly
v drogerii
Dvě dívky mladší patnácti let se
zřejmě domluvily na společném
nakupování. Jejich plán doznal při
návštěvě obchodu ve čtvrtek 14.
ledna zřejmě docela jiného úmyslu. Po čtrnácté hodině navštívily
prodejnu drogerie v centru města. Vybrané zboží se jim zalíbilo
natolik, že si ho rovnou dávaly do
batohu. Chování obou dívek vyvolalo podezření u členky ostrahy
a ta se na ně zaměřila. Po celou
dobu je pozorovala a vyčkávala, jak
se zachovají u pokladní zóny. Obě
dívky suverénně prošly kolem pokladen bez zaplacení. Přivolaná
hlídka při prověřování zjistila odcizené zboží v hodnotě 502 korun.
Bylo nepoškozené a proto vrácené
zpět do prodeje. Celý případ bude
oznámen příslušným správním organům k projednání. Strážníci děti
předali v místě trvalého bydliště
jejich rodičům.
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Místo rakousko-uherské stokoruny dostal obyčejnou „dvacku“.

PROSTĚJOV Takhle se nechat obalamutit a okrást...
Sběratel historických mincí z Prostějova pořádně sedl na
lep, když se na internetu objevila nabídka ke koupi vzácné
mince z dob Rakousko-Uherska. Muž nelenil a při elektronické dražbě investoval do nákupu celé jmění. Jaké však
bylo jeho překvapení, když mu místo zlaté stokoruny
z dob monarchie poštou přišla současná dvacetikoruna!
Podvod už řeší prostějovská hospodářská kriminálka.

Michal KADLEC
Místo zlaté stokoruny s císařem za sto
třicet tisíc přišla ocelová dvacetikoruna
s knížetem. Právě o tento podvod se
nyní zajímají detektivové hospodářské
kriminálky. „Koncem minulého roku
se na internetovém aukčním portálu
objevila nabídka zlaté mince rakousko-uherské monarchie. Minci s nominální
hodnotou 100 korun a podobiznou
císaře Františka Josefa I. si vyhlédl třiačtyřicetiletý muž. Minci se mu podařilo
vydražit za 130 080 korun, kteroužto
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...
ZA 15 TISÍC

PROSTĚJOV V sobotu 9. ledna
před druhou hodinou v noci přijali policisté oznámení sedmačtyřicetiletého muže o incidentu
s jeho bývalou třiačtyřicetiletou
přítelkyní. Jak vyšlo najevo, opilá
žena svého bývalého přítele kontaktovala v místě jeho bydliště
v severní části Prostějova a vyčetla
mu ukončení jejich vztahu...
„Protože muž nereagoval podle jejích představ, měla mu z obličeje
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částku formou bezhotovostní platby
na účet prodejce také zaplatil. O radost
z nákupu však přišel ihned po rozbalení
zásilky. Sice se v něm opravdu nalézala
mince, ale místo rakousko-uherského
císaře na ní byl vyražen český kníže Václav. Jednalo se totiž o současnou oběžnou českou dvacetikorunu,“ popsal
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Při současných technických možnostech, které vyšetřovatelé mají, by té věc šetří pro podezření ze zločinu odnětí svobody na dvě léta až osm
nemělo být problémem zjistit, kdo za podvodu. Za ten pachateli v případě let,“ doplnil mluvčí prostějovské polipodvodem stojí. „Prostějovští policis- dopadení a prokázání viny hrozí trest cie František Kořínek.

Opilá napadla exmilence
strhnout dioptrické brýle značky
Hugo Boss. Ty měla poté v rukou
rozmačkat a silou s nimi udeřit
o silnici. Tím měla jejich majiteli
způsobit škodu vyčíslenou na 15
tisíc korun. Podle oznamovatele to
nebyl první incident, při kterém mu
způsobila škodu a tak věc oznámil na
policii,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
poškození cizí věci. „Za ten podezřelé
ženě v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok. Vliv na jednání ženy měl
zřejmě i alkohol, protože u ní policisté
dechovou zkouškou změřili hodnotu
1,51 promile alkoholu,“ konstatoval
František Kořínek.
(mik)

Neznámý pachatel v úterý 12.
ledna po čtrnácté hodině využil neopatrnosti čtyřiapadesátileté ženy, která nakupovala
v supermarketu v Okružní ulici v Prostějově. Při nakládání
nákupu si do zavazadlového
prostoru automobilu odložila
kabelku a měla ji dle svých slov
stále ve svém dosahu. Přesto se
pachateli podařilo kabelku nepozorovaně odcizit. S kabelkou
žena přišla i o osobní doklady,
platební kartu, mobilní telefon,
peníze a klíče od vozidla. Celkem způsobenou škodu vyčíslila
na 7 000 korun. Pokud se policistům podaří chmatáka dopadnout, za zločin krádeže a přečin
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku mu hrozí až osmiletý
kriminál.
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PROSTĚJOV Lékaři prostějovské nemocnice nyní bojují
o životy desítek pacientů, ale
sami nejsou chránění proti zlodějům. Vrcholem drzosti zatím
neznámého pachatele je případ
z minulého úterý, kdy došlo
k vloupání do kanceláře primáře
a jeho okradení.
„V úterý 12. ledna v době od 8.00
do 14.00 hodin dosud neznámý
pachatel nezjištěným způsobem
bez poškození vnikl do uzavřené
kanceláře primáře jednoho z oddělení nemocnice v Mathonově
ulici v Prostějově. Z kanceláře měl

pachatel odcizit notebook a dámskou peněženku se dvěma platebními kartami a finanční hotovostí.
Celková výše škody způsobené
odcizením věcí byla vyčíslena na 14
tisíc korun,“ řekl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. „V případě
dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za zločin krádeže
a přečin neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let,“ zdůraznil mluvčí prostějovské policie
František Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV To si to zavařil! A přitom stačilo jít za manželkou do hospody pěšky! Jenže starosta Čelčic se tam vypravil autem. Když jej loni v říjnu zastavili policisté, nadýchal
1,45 promile alkoholu. Přestože na místě mužům zákona
tvrdil, že jede domů, u soudu svoji verzi změnil. Přitom žádal o snížení doby, po kterou nebude moci řídit. Soud mu
nakonec vyhověl pouze částečně. Bylo to i proto, že u Karla
Černého (63) se nejednalo o první podobný prohřešek.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Bral peníze i cigarety
V ranních hodinách v pondělí
11. ledna neznámý pachatel vnikl do dvorního traktu objektu se
živnostenskými provozovnami
v centru Prostějova a poté se
násilím vloupal i do jedné provozovny. Tu prohledal a odcizil
z ní finanční hotovost přesahující 7 000 korun, tablet, příruční
trezor a asi 90 krabiček cigaret
různých značek. Výše škody
způsobené odcizením věcí byla
vyčíslena na bezmála 18 000
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu krádeže s až
osmiletou trestní sazbou.

Příležitost dělá zloděje
Přes noc ze středy 13. ledna na
čtvrtek 14. ledna se dosud nezjištění pachatelé vloupali do
garáže rodinného domu v západní okrajové části Prostějova.
Z garáže odcizili černý terénní
motocykl Kawasaki D-Tracker
125, přilbu na motocykl, dámské jízdní kolo Leader Fox, pánské sjezdové jízdní kolo stejné
značky, snowboard a snowboardovou obuv značky Dakine.
Poškozeným tím měli způsobit
škodu vyčíslenou na více než
100 tisíc korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
porušování domovní svobody a zločinu krádeže. Za ty jim
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
na dvě léta až osm let.

Vybílili celou garáž

Martin
ZAORAL
Karel Černý je v Čelčicích starostou zhruba 9 let. Hospodu v této
obci provozuje jeho manželka.
A právě to se mu stalo osudným.
Při říjnovém návratu z restaurace měli Karla Černého zastavit
policisté, kterým nadýchal 1,45
promile alkoholu. Na místě jim
řekl, že jede domů. Za to byl odsouzen trestním příkazem k pokutě 30 tisíc korun. Zároveň na
dva roky přišel o řidičák. Jenže
s tím nebyl spokojený a podal si
proti tomuto rozhodnutí odpor.
„K činu se doznávám. Byl jsem neopatrný, jsem připravený zaplatit
třeba i 50 tisíc korun pokuty. Na
druhou stranu dva roky bez řidičáku je podle mě moc, komplikuje mi
to výkon zaměstnání,“ vyjádřil se
přímo u soudu Karel Černý, který
k platu uvolněného starosty pobírá také důchod.

.521,.$

Kabelku si neuhlídala

„Bez řidičáku jsem vyřízený,“
tvrdil Karel Černý (63)
*QUVKPGEXèGNéKEÊEJRTQXQ\WLGUVCTQUVQXCOCPåGNMC

Obžalovaný se přímo u soudu
nově snažil hájit i tím, že z hospody
narychlo odjel kvůli psychicky narušené nájemkyni obecní bytovky,
která v té době dělala nepořádek.
Kromě toho argumentoval také
svým zhoršeným zdravotním stavem. Soudkyni však bylo naprosto
jasné, že celá věc se dala řešit i úpl-

ně jinak. Přesto obžalovanému
alespoň částečně vyhověla. Zvýšila
sice pokutu na 40 tisíc korun, o půl
roku však snížila původní trest
zákazu řízení. „Další snížení není
možné, a to zejména kvůli tomu, že
už jste byl před sedmi lety za stejný
trestný čin již jednou odsouzen.
Tehdy jste dostal roční trest, nyní

(QVQ/CTVKP<CQTCN

musí být tato doba o něco prodloužena,“ odůvodnila své rozhodnutí soudkyně Adéla Pluskalová,
která zároveň čelčického starostu
upozornila na fakt, že po uplynutí
poloviny stanovené doby si může
požádat o prominutí zbytku trestu.
S tím byl již Karel Černý spokojen,
rozsudek je tak již pravomocný.

Neopatrnost devětačtyřicetiletého Prostějovana se stala pohnutkou ke vloupání do jeho
Škody Octavie. Stalo se tak ve
čtvrtek 14. ledna ve 22.14 hodin
na parkovišti v ulici Marie Majerové v Prostějově-Vrahovicích.
Zloděj nejprve pečlivě prozkoumal interiér zaparkovaného vozidla, a když uviděl peněženku
ve dveřích u řidiče, pustil se do
bleskové akce. Rozbil skleněnou
výplň dveří, peněženky se zmocnil a z místa utekl. S peněženkou
poškozený muž přišel i o osobní doklady a finanční hotovost
13 500 korun. Policisté věc šetří
pro podezření ze zločinu krádeže s osmiletou trestní sazbou.
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Vítejte na svìtì

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Victoria KOCOURKOVÁ
18. 11. 2020 45 cm 2,30 kg
Prostějovičky

Karolína ŘEPKOVÁ
12. 1. 2021 46 cm 2,35 kg
Vrahovice

Týna UHERKOVÁ
12. 1. 2021 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Oliver JAHL
23. 12. 2020 48cm 3,38 kg
Prostějov

Slovní hodnocení? Dìti si
ale
na
vysvìdèení
poèkají
3GJID?µQ<GDMJ?Dà@NQÑH?îO@H
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I@Eà<NOîEDEH½I< Eliöka < Jakub
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel) Porodnice Nemocnice AGEL Prostějov zaznamenala v roce 2020 zcela stejný počet
porodů jako v roce předchozím, přesto počet narozených dětí stoupl. Svůj díl na tom má narození hned
čtyř dvojčat. Nejstarší rodička měla 45 let.
Od loňského ledna až prosince proběhlo v prostějovské
porodnici přesně 831 porodů, rodných listů ale nako-

nec matrikáři vypsali 835. Ve čtyřech případech se totiž
jednalo o porod dvojčat, zatímco v roce 2019 to bylo
jen jednou a počet narozených dětí se tehdy zastavil na
čísle 832. I tentokrát rodiče vymýšleli častěji chlapecká
jména, neboť ti v poměru s děvčaty pomyslně zvítězili
v poměru 447 ku 388. „Holčičkám rodiče dávali nejčastěji tradiční jména jako Eliška, Anna, Ema či Tereza,
chlapcům pak Jakub, Jan, Matyáš nebo Filip. Ale stejně
jako každý rok nechyběla ani jména méně obvyklá, a tak
si maminky z naší porodnice odnášely domů například
Emira, Javiera, Kvida, Kima nebo Dorotheu, Bereniku,
Arianu či Medu,” prozradila Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
AGEL Prostějov. „Loni touto dobou, přesně 14. ledna,
se zde narodilo přirozenou cestou největší miminko roku
2020 a jednalo se o holčičku s porodní váhou 4 900 gramů. Z celkového počtu 831 porodů bylo 179 maminek
starších 35 let s tím, že nejstarší rodička měla ještě o deset
let více. Na letošní první miminko si musela prostějovská
porodnice počkat až do 3. ledna, kdy se v čase 7.12 hodin
narodila krásná holčička Elenka,“ přidala další statistická
čísla Věra Tisoňová.
Porodnice Nemocnice AGEL Prostějov nabízí budoucím maminkám tři samostatné uzavřené klimatizované
porodní boxy, které poskytují rodičce i jejímu partnerovi
maximální soukromí. Součástí těchto boxů je kromě speciálních polohovacích lůžek také porodní vana, rehabilitační balony, žíněnky, sprcha, křeslo, rádio s CD přehrávačem. Nejmodernější porodní místnosti tak umožňují
nespočet alternativních způsobů vedení porodu. Porodnice Nemocnice AGEL Prostějov je také držitelem titulu
Baby Friendly Hospital, tedy nemocnice přátelské k dětem. Po porodu je samozřejmostí bonding i zavedený
systém rooming-in na oddělení šestinedělí.
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PROSTĚJOV Pololetí se blíží, což
je každoročně pro statisíce dětí
a mládežníků doba buď radostného
očekávání, nebo zděšení. Letošek
ale bude trochu jiný. O vysvědčení
sice žáci základních škol nepřijdou,
nicméně tentokrát bude mnohde
zprvu v elektronické formě. Podle
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy také mohou poté, co
školy musely většinu pololetí vzdělávat dálkově, sáhnout ke slovnímu
hodnocení místo známek. Ty ale ze
škol nezmizí, alespoň z těch oslovených na Prostějovsku.
Známkám před slovy dávají přednost
třeba v Nezamyslicích. „Budeme mít

klasicky známky. Slovní hodnocení plošně nebude, bylo by hodně pracné, navíc rodiče dle našich
zkušeností taky známky preferují,“
uvedl ředitel nezamyslické školy
Petr Jordán. U něj na škole dostanou
pochopitelně vysvědčení přímo do
rukou žáčci první a druhé třídy. „Navíc nebyl problém se známkováním,
známek máme hodně,“ konstatuje
ředitel. Kombinované hodnocení
chystají pak v Brodku u Prostějova.
„Hodnotit budeme klasickou známkou a přidáme i slovní hodnocení
distanční výuky. Pokud budeme
moci předat přímo žákům výpisy,
předáme je. Pokud ne, pošleme je

rodičům přes Bakaláře,“ říká ředitelka tamní školy Tereza Zajíčková.
Svůj systém má ale každá škola trochu jiný. „Budeme hodnotit klasicky.
Kdo ale neprospěje, ten se dočká
i hodnocení slovního,“ vzkazuje tak
třeba ředitelka prostějovské ZŠ v ulici Dr. Horáka. A jak se s vysvědčením
poperou ve Ptení? „Kdo bude moci
přijít do školy, dostane výpis. Ostatní
ho budou mít nachystaný a dostanou ho nejpozději tři dny po návratu do školy. Žáci budou hodnoceni
známkami, ale k tomu taky slovně,
od jednotlivých učitelů a od učitele
třídního,“ informuje ředitelka Viera
Šmilňáková.
(sob)
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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.

LIVREJ
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Pořád je tu s námi! Jiřího Wolkera jsme
si v Prostějově zhruba před rokem připomněli vydáním jeho souborného
Díla. Na samém sklonku roku se pak
jeho poezie vrátila do paměti téměř celého národa. Dvě sloky jeho Jitřní písně se staly podkladem pro propagační
klip, který vznikl na podporu očkování
proti nemoci covid-19.
Určitě jsem rád, že se tímto způsobem
připomíná Wolkerova poezie. Je pro
mě milým překvapením, že se jí dostalo této aktualizované, přestože poněkud kýčovité filmové ilustrace. Chápu
i to, proč klip vznikl. Kolem očkování
se vyrojilo opravdu nevídané množství nesmyslů, které se tváří jako in-

formace, jež nám vláda, doktoři a další
„schválně tají“.
Skrývá se za tím obvykle iracionální
strach z jehly a neznáma. Nicméně vláda se rozhodla proti těmto hloupým
obavám bojovat rovněž záležitostí působící zejména na emoce.
Podle mě naprosto zbytečně.
Drtivá většina národa si svůj názor
na očkování už dávno udělala. Lidé
buď s nadšením uvítali, že se vakcínu
během tak krátké doby podařilo vyvinout a postupně se ji daří i dostávat
mezi obyvatelstvo, nebo se jí naopak
bojí, neboť látku považují za řádně neozkoušenou, tudíž nebezpečnou.
Pro své rozhodnutí pak postupem

času hledají argumenty. Jen vzácné
výjimky svůj názor mění, a to zejména pod vlivem autorit, jimž věří. Mezi
nimi vynikají zejména renomovaní
doktoři. Ale i zde může být háček. Například pan profesor Pafko kromě tolik
populárního přeřeknutí, kdy zaměnil
vakcínu za vagínu, trefně poznamenal,
že „lidé věří lékařům až tehdy, kdy se
dostanou na jednotku intenzivní péče“.
Při všem respektu k nejrůznějším
marketingovým strategiím si opravdu
nemyslím, že by v takovém případě na
náš názor mohl mít vliv sebelepší klip
založený na sebeoriginálnější poezii.
Paradoxní na celé věci je i to, že Jiří
Wolker coby autor pozoruhodného

textu o léčivé moci přírody sám zemřel ve třiadvaceti letech na infekční
plicní onemocnění. Přestože vakcína
proti smrtící tuberkulóze byla v době
jeho smrti již objevena, její spolehlivost nebyla nijak převratná a s účinnou léčbou se přišlo až o dvacet let
později.
V tomhle ohledu nám nezbývá než
doufat, že se historie nebude opakovat.
Ale to ukáže až budoucnost. Než se
tak stane, můžeme si recitovat jinou
aktuálně platnou báseň inspirovanou
textem Jana Nerudy z Prahy. „Jak lvové
bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my
bychom rádi na lyže, však PES nám
plány hatí...“
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Máme tady nový rok s jedničku na konci, tak snad bude
opravdu na jedničku i v systému PES. A nejlépe kdybychom
už byli úplně volní. V době, kdy píši tento příspěvek, jsem
bohužel i já v covidové karanténě a provádím vlastně kronikářský home-office. Je totiž nasnadě zalistovat historií.

L

eden 1951 a v Národním domě
bylo možno zhlédnout výstavu slovenských malířů, konkrétně
z Ružomberoku. Tehdejší MNV
koupil do své sbírky osm z těchto
maleb. Byl zrušen Muzejní spolek
v Prostějově a ROH Hanáckých
železáren vydalo první číslo časopisu Hanácký kovák. Docházelo ke
konfiskaci majetku po emigrantech,
konkrétně tentokrát šlo o majetek
manželů Žouželkových z Vrahovic.
lednu 1961 začal vycházet
další závodní časopis, tentokrát šlo o Prostějovského oděváře,
což byl týdeník závodu OP národní
podnik a nahradil svého předchůdce
Hlas oděváře. Rozrostl se podnik
Vitana, který pod svá křídla vzal
závod Kávoviny. Založena byla
Lidová akademie, a to jako součást
Osvětové besedy. Muzeum uspořádalo 1. soubornou výstavu prací
akademického malíře Jana Šafaříka,
rodáka z Prostějova, který záhadně
zmizel během první světové války
ve Francii. V daném roce by se dožil
75 let.
eden 1971 znamenal kapku
pozvednutí povědomí o zdraví

V

L

občanů. Okresní výbor červeného
kříže začal vydávat čtvrtletník Klub
koronární kondice, což evidentně
naznačuje starost o zdraví občanů.
Zemřel Václav Ševčík, umělecký
fotograf, odborný učitel, rodák
z Vysokého Mýta, který ovšem
v Prostějově pozvedl úroveň fotoprůmyslu obecně.
lednu 1981 se naše město rozrostlo, a to díky připojení obce
Žešov, na celkem 49 920 obyvatel.
Tento rok byl nazván Mezinárodním
rokem invalidů.
eden 2011 byl na události pestrý. Prvním dítětem, které se
narodilo v prostějovské porodnici
v daném roce, byla holčička manželů Aleny a Vojtěcha Kuchařových
z Biskupic. Narodila se 1. ledna 2011
v 17.31 hodin, vážila 3,8 kg, měřila 51
centimetrů a dostala jméno Helenka. Od počátku roku zaznamenali
Prostějované novinku ve sběru
odpadu. Na několika stanovištích
ve městě se objevily nové kontejnery určené na sběr a recyklaci starých
oděvů. Podle statistiky každý občan
v zemi za rok tehdy vyprodukoval
zhruba 15 kilogramů starého šatstva.
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Pokud skončí ve směsném odpadu,
hledá se pro ně jen velmi těžko ekonomické využití. Kontejnery na obnošené šatstvo v Prostějově rozmístila firma Revenge s tím, že je začne
sbírat, třídit, recyklovat a prodávat
k dalšímu využití. Začátek roku proběhl v České republice ve znamení
nespokojenosti lékařů. Odborářskou výzvu „Děkujeme, odcházíme“
podepsalo v zemi na 3 000 lékařů.
V Olomouckém kraji pohrozilo výpovědí na 157 doktorů, z toho 142
z Fakultní nemocnice Olomouc.
V Prostějově byla situace jiná. Zdejší nemocnice již patřila soukromé
společnosti AGEL, které nabídla
lepší podmínky, takže „neodcházel“
ani jediný lékař. Prostějovská policie
se přestěhovala z Havlíčkovy ulice
do nově zrekonstruovaného objektu, někdejšího sídla banky Haná
na Újezdě. Rekonstrukce přišla na
zhruba 32 milionů korun, ale policisté si slibovali, že ušetří ročně zhruba
3 miliony za nájemné v Havlíčkově
ulici a v Partyzánské. V Havlíčkově
ulici zůstal jen Dopravní inspektorát. Vláda po menších tahanicích
jmenovala nového policejního
prezidenta. Stal se jím šestačtyřicetiletý Petr Lessy, který se narodil v Prostějově. Ve čtvrtek 20. ledna 2011 byla zahájena rekonstrukce
radniční věže. Ve výběrovém řízení
na rekonstrukční práce zvítězila pro-
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stějovská firma Ingremo. Zakázka
zahrnovala výstavbu nového schodiště, posílení stropů, aby bylo možné zpřístupnění věže pro veřejnost.
Taková byla léta minulá. O tomto lednu ví Bůh, co budou kroniky
psát, situace je stále vážná, a pokud se jí nepostavíme hrdě, ale také
zodpovědně, budeme stále a stále
nemile překvapováni. Buďme tedy
zodpovědní a važme si sebe, svých
blízkých a mějme spolu dobrou vůli.
Hezký nový rok!
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Nevím, jestli jsem sám, ale vadí mi jedna nebezpečná situace v centru města. Při vyjíždění
z Šerhovní ulice na Vápenici vadí řidičům v rozhledu plot Smetanových sadů, u kterého navíc
v letních měsících bují husté křoví. Pokud chcete bezpečně vyjet na Vápenici, musíte vjet až
přímo do silnice, což se samozřejmě nesetkává
s pochopením řidičů, kteří jedou po hlavní silnici. Výhled doleva je ale opravdu velice složitý,
kompetentní úředníci by se na tento problém
měli podívat.
Jan Kyselák, Prostějov

Za klid jsme moc rádi!
Několik let zpátky jsem poukazovala ne neúměrný
hluk na náměstí T. G. Masaryka, který nás všechny,
co tady bydlíme, obtěžoval po celý prosinec a leden.
Hlavně kvůli kluzišti a také koncertům během Prostějovské zimy. Ani nevíte, jak jsme rádi, že na přelomu roku a teď v lednu zažíváme všichni rajský klid!
Nám obyvatelům nepřítomnost kluziště na náměstí
absolutně vyhovuje. Kdo tady nebydlí, ten asi nechápe naši radost. Skoro bych si přála, aby to tak zůstalo
i nadále a na našem krásném náměstí byl klid a my se
mohli v klidu vyspat!
Petra Zelinková, Prostějov

Otevøít Kravaøovu není nebezpeèné
Zajímalo by mě, proč město tak tvrdošíjně odmítá zprovoznit Kravařovu ulici směrem na Blahoslavovu a Plumlovskou! Komu by to uškodilo? Okolo chodníků by se
postavilo zábradlí, aby i malé děti byly v bezpečí, a na
křižovatce před hudební školou by se vybudoval rondel.
Stačil by malý. I ten by zajistil přehlednost a plynulost
dopravy i za předpokladu, že by vozidla vyjížděla z Kravařovy ulice. Určitě by se tím usnadnila situace, kdy se
zásobovací vozidla úzkými uličkami doslova motají. Toto
je nebezpečné a nikoliv provoz z Kravařovy ulice směrem
ven!
Miloš Jelínek, Prostějov

20110911702

21011410037

Vyhláška úplnì na nic!
Když zastupitelé vloni přijali vyhlášku zakazující používání pyrotechniky ve městě mimo schválené výjimky, zaradovala jsem se. Byla jsem přesvědčena, že konečně
kromě Silvestra a Nového roku bude ve městě klid. Jaké překvapení a hlavně zklamání! Stovky lidí používaly zábavní pyrotechniku dávno před silvestrovskými oslavami. Petardy, dělobuchy a ohňostroje byly k vidění a hlavně slyšení na různých místech Prostějova už zhruba od poloviny prosince, a dokonce ještě dlouho po Novém
roce. Naivně jsem si myslela, že hlavně městská policie bude v těch chvílích objíždět město a zjišťovat, kdo porušuje vyhlášku schválenou zastupitelstvem. A jednotlivce
i skupiny tvrdě pokutovat. Omyl! Žádná hlídka, žádní okrskáři. Celé rodiny si tak v klídku před domy uspořádaly ohňostroje, například u nás během vánočních svátků
ve Vrahovicích. Další skupinky odpalovaly dělobuchy přímo na ulici ve Vrahovické ulici, další soukromé ohňostroje byly pořádány přímo v centru města a okolních
ulicích. A nikdy jsem neslyšela nebo nikde nečetla o tom, že by tito lidé byli nějak pokutováni. Tak se ptám, k čemu je vůbec tato městská vyhláška? Odpovím si sama,
úplně na nic! Lidé ji nejen naprosto ignorují a nedodržují, ale co je horší, její dodržování vůbec nikdo nekontroluje!
Jiřina Navrátilová, Prostějov

20112511803

Po půlnoci ve středu 13. ledna
kontrolovali policisté oddělení hlídkové služby v Držovicích
osobní automobil Škoda Octavia
a jeho pětatřicetiletého řidiče.
Provedenou lustrací policisté na
místě zjistili, že muž není držitelem příslušné skupiny řidičského
oprávnění. Provedeným testem
na přítomnost jiných návykových látek pak u muže zjistili látky amphetamin/metamphetamin a THC. Výzvu k podrobení
se odbornému lékařskému vyšetření navíc muž odmítl. Další
jízdu mu policisté pochopitelně
zakázali.

Bez řidičáku
a pod drogami

Během neděle nebo pondělí 11.
ledna vnikl dosud nezjištěný
pachatel do rodinného domu
v Mostkovicích. Bez použití násilí pachatel vnikl nejprve na pozemek a poté i do skladovacích prostor, kde odcizil dvě horská jízdní
kola typu Cannondale Scalpel.
Majitelům kol tím byla způsobena škoda předběžně vyčíslená
na 80 tisíc korun. Plumlovští
policisté věc šetří pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody a zločinu krádeže. Za ty
pachatelům v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na dvě léta až osm let.

Drahá kola jsou fuč

Šestapadesátiletý cyklista byl
v pondělí 11. ledna před sedmnáctou hodinou kontrolován
policisty v centru Plumlova. Muž
strážcům zákona nadýchal 1,57
promile alkoholu a přiznal dvě
dvanáctistupňová piva a tři odlivky rumu krátce před jízdou.
Cyklistovi byla zakázána další jízda a věc je šetřena jako přestupek
podle zákona o silničním provozu. Vše dořeší příslušný správní
orgán.

Cyklista
v Plumlově nadýchal

V dosud přesně nezjištěné době od
17. prosince loňského roku do 10.
ledna 2021 se neznámý pachatel
násilím vloupal do rekreační chaty
v katastru obce Ptenský Dvorek.
Zřejmě si neuvědomil, že dnes již
všichni majitelé rekreačních nemovitostí, se záměrem minimalizovat případné škody, v nemovitostech tohoto druhu nenechávají
nic cenného. Chatu pachatel prohledal a odcizil z ní šest skleněných
pohárků zelené barvy a koženkovou nákupní tašku. I s poškozením dveří byla způsobená škoda
vyčíslena na jeden tisíc korun.
Přesto pachateli v případě dopadení a prokázání viny za přečin porušování domovní svobody a zločin
krádeže hrozí trest odnětí svobody
na dvě léta až osm let.

Vloupání pro nic
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KRALICE NA HANÉ Oznámení o dopravní nehodě s kuriózním viníkem přijali policisté v pondělí 11. ledna po dvacáté hodině.
Osmnáctiletý řidič BMW na parkovišti ve
Sportovní ulici v Kralicích na Hané couval
z parkovací místa, když jeho devatenáctiletý spolujezdec náhle otevřel pravé zadní
dveře!
„Bohužel tak učinil v bezprostřední blízkosti
zaparkovaného Opelu Astra, takže došlo k poškození jeho zadní svítilny otevřenými dveřmi
BMW. Vozidlo s viníkem z místa odjelo, ale
-WTKÐ\PÊPGJQFCMVGTQWO¾PCUX÷FQOÊURQNWLG\ protože průběh nehody vidělo několik svědků,
FGEąKFKéG$/9UGQDGwNCDG\XÚTC\P÷LwÊEJwMQF
ZHQVQ2QNKEKGè4 osádka vozidla se později sama přihlásila policistům,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na šest tisíc korun. Alkohol u řidiče
i spolujezdce policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ dodal mluvčí
prostějovské policie František Kořínek. (mik)
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MOSTKOVICE Tohle se neuvěřitelně protahuje! Stavba cyklostezky v Mostkovicích,
která po letech navázala na oblíbenou stezku
vedoucí lesoparkem Hloučela, byla dokončena loni v létě. Přesto na ni cyklisté i chodci
stále oficiálně nemohou. Zajímalo nás proč?
Cyklostezka kolem Hloučely se začala stavět
na jaře a už o prázdninách byla hotová. Po celý
podzim byla hojně využívaná, až dosud se ji nepodařilo zkolaudovat. Zdá se však, že všechny
problémy se po dlouhých měsících přece jen podařilo odstranit. „Kolaudaci dlouho brzdil fakt,
že na konci stezky při křížení s frekventovanou
silnicí ve směru na Ohrozim chyběla zábrana,
která by donutila cyklisty sesednout z kola. Jednalo se o dodatečný požadavek policistů, který
má zajistit větší bezpečnost. Chvíli trvalo, než
jsme zábranu objednali a nechali umístit. Jenže
kvůli koronaviru se kolaudace i poté opět docela
protáhla. Nyní však už máme daný termín, kterým je úterý 26. ledna. Věřím, že tentokrát vše
konečně vyjde, ale nerad bych to zakřikl,“ vysvětlil starosta Mostkovic Jaroslav Peška, který si se
stavbou cyklostezky už opravdu užil své. (mls)
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Stavba cyklostezky v Mostkovicích
WUYDODNUDWåtGREXQHçMHMtVFKYiOHQt

množství lidí, ale v tom problém zas
1XÊMGPFWD[NQX-NCFM¾EJRQą¾FP÷TWwPQ.KFÆVWJNCXP÷U¾ÿMQXCNKCDQDQXCNK
až tak nebyl, člověk si vždy nějaké to
místo našel. Děti si to parádně užily,“ Provozovatelé areálu sjezdovku stále s rozporuplnými pocity. „Zakázat provoz vleku a lyžování, vše by bylo
popsal své pocity po návratu z Kladek zasněžují sněhovými děly. I proto lidi pohyb po sjezdovce nemůžeme ani mnohem organizovanější. Takhle je
na svahu tentokrát pozorovali spíše nechceme. Pokud by však byl povolen v tom docela chaos, navíc po lidech
jeden z Prostějovanů.
občas něco na sjezdovce zůstane.
saa
Na druhou stranu chápeme, že jsou
vděční za to, že se mohou někde vyblbnout,“ komentoval nastalou situaci
Jiří Křeček.
Pro návštěvníky tak v Kladkách bylo
od pátku do neděle otevřeno výdejové
okénko s občerstvením. „Do pátku 22.
ledna je vše striktně zavřené. Od soboty by se situace mohla změnit a provoz
skiareálu bude opět umožněn, opravdu věříme, že se tak stane,“ nastínil
0GLXÊEGUP÷JW\EGNÆJQTGIKQPWVTCFKéP÷NGåÊX$TQF 84GRGEJ¾EJD[NCQVGXąGPCKTQ\JNGFPC-QRCPKPMC 5P÷JQX¾PCFÊNMCQMT¾wNKNCRąÊTQFWKXQMQNÊ.WFOÊTQXC další situaci Jiří Křeček.
MWW-QPKEG
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Rozjedou se tedy nadcházející sobotu
vleky? Tato otázka zatím není zcela
zodpovězena. Přestože index PES se

Místo lyžařů lidé se sáňkami a na bobech. Tak to vypadalo v Kladkách.
„Dobře to tam známe, je tam pěkný
svah i jistota, že bude dostatek sněhu. Trochu jsme se obávali velkého

PROSTĚJOVSKO Tak se to opět potvrdilo! I v době koronavirové lidé odmítají pouze sedět doma na zadku. Chtějí udělat
něco pro své zdraví i pobytem na čerstvém vzduchu. Velké
množství z nich po oba uplynulé víkendy vyrazilo za sněhem na
Drahanskou vrchovinu i na Konicko.„Přijelo k nám tolik lidí, jako
by vleky byly v plném provozu,“ potvrdil Jiří Křeček, předseda TJ
Sokol Kladky provozující jediný skiareál na Prostějovsku.

Martin ZAORAL

Ve velkém se sáňkovalo i u penzionu Lada
v Repechách

Koničtí sokolové žádali zastupitelstvo
města o zhruba 700 tisíc, dostali 90 tisíc
korun. Z těch by měli pokrýt náklady na
vodu, energii a plyn. Ve třech dalších případech ovšem byli neúspěšní.
„Žádali jsme o příspěvek 220 tisíc korun na rekonstrukci umělého trávníku,
kdy by většina peněz měla jít z dotace
z Olomouckého kraje. Další peníze jsou
potřeba na zajištění dopravy a celoroční
činnost klubu ve výši 80 tisíc korun. Co se
týče částky 312 500, tu bychom rádi využili na pořízení potřebného nového vybavení. V tomto případě nám šlo o půjčku
od města, kterou bychom v případě přijetí jiné dotace opět vrátili,“ přiblížil starosta
TJ Sokol Konice Ladislav Bílý.

Martin ZAORAL

KONICE Zkusili to a nevyšlo to. Tak
by se dala popsat situace konických sokolů v souvislosti s jejich žádostmi na
finanční podporu ze strany města. To
jim vyšlo vstříc pouze v případě příspěvku na zajištění provozu, další jejich požadavky zamítlo. Zajímali jsme
se, proč k tomu došlo a jaké důsledky
to pro TJ Sokol Konice může mít.

Sokolové určitě nejsou jediní, kteří se
na vedení Konice obrátili se žádostí
o příspěvek. Podobně učinila i místní Charita, která byla v tomto ohledu
úspěšnější. I ona je důležitá pro život
ve městě i okolí. „Spolupráci se sokoly
se rozhodně nebráníme, ostatně loni
jsme jim poskytli neplánovanou dotaci
200 tisíc korun na realizaci zavlažova-

/÷UVQO¾UXÆRTKQTKV[

žet současné dobré vztahy s městem.
„Aktuálně se potýkáme s propadem
příjmů kvůli zákazu akcí i uzavření
restaurace, kterou provozujeme. Vše
bych rád vysvětlil na příštím zastupitelstvu,“ informoval Ladislav Bílý,
který by místo hrozícího zmrazení
řady aktivit určitě uvítal další rozvoj
organizace. „Otevřeli jsme nový oddíl
gymnastiky, naše fotbalová mládež
reprezentuje v krajské soutěži. Bylo
by špatné, pokud by tohle vše mělo
skončit. Jestli se nám peníze nepodaří
do léta sehnat, může nastat velký problém,“ dodal Bílý, který dle vlastních
slov rozhodně hledá peníze i jinde než
u města. „Obzvláště v této těžké době
si velice vážíme spolupráce s našimi
sponzory, se žádostí o dotace se pak
pravidelně obracíme i na Olomoucký
kraj či jinam,“ přiblížil Ladislav Bílý.
cího systému na hřišti. Každopádně
jejich poslední požadavky výrazným
způsobem převyšují možnosti našeho
rozpočtu,“ osvětlil aktuální stanovisko
vedení města starosta Michal Obrusník
s tím, že případné úpravy zcela nevylučuje. „Záleží i na jejich dalším postupu. V každém případě platí, že než
jakákoliv organizace požádá o peníze,
je třeba vše s předstihem projednat.
Nakolik budeme sokolům schopni vyhovět, se uvidí,“ dodal Obrusník s tím,

U Kostelce můžou přibýt ty chráněné

Vyhlásil totiž veřejně svůj záměr, aby přibyly mezi
chráněné stromy další čtyři. „Na Hané je v poměru
k České republice nižší zastoupení památných stromů. Je třeba je vyhledávat, vyzobávat,“ upozorňuje
Karel Novák. Uvedené stromy lípy velkolisté náleží k maloplošnému chráněnému území zvanému
Pod Zápovědským kopcem. V krajině byste je ale
lehce nenašli. „Jedná se o čtyři lípy. Nejsou to obři
ani žádní sólokapři… Jedná se ale o výrazné památníky toho, že v místě byl dříve brod, vedla zde
·\GOÊ2QF<CRQXGFUM[OMQREGODWFGOQåP¾DQJCVwÊQEJT¾P÷PÆUVTQO[
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
význačná stezka,“ uvádí Karel Novák, který žádost
zasílá na Olomoucký kraj. Právě hejtmanství má ní rádo. „Za tuto iniciativu jsem rád, z krajiny se po- další generace,“ konstatuje starosta města František
rozhodnout, co s jeho návrhem udělá. Pokud by ale stupně význačnější stromy ztrácí. Takhle by se jim Horák. Kdy by k případnému vyhlášení ochrany
šlo o vedení Kostelce na Hané, bylo by za jmenová- dostalo lepší ochrany a tím spíše by zde zůstaly pro pro čtyři listnáče mělo dojít, ale zatím není jasné.

Michal SOBECKÝ

KOSTELEC NA HANÉ Dominanty zemědělské
krajiny, donátoři čerstvého vzduchu. A samozřejmě důležitý kus přírody. Haná není místy zrovna bohatá na stromový porost. A už vůbec ne na
význačné velikány ať už v podobě listnáčů, nebo
jehličnanů. S touto situací se nyní něco rozhodl
udělat Karel Novák, výzkumník projektu na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity
v Brně, zároveň také rodák z Kostelce na Hané.

80 000
neschváleno

312 500
neschváleno

Prostějovsko (mls) - V souvislosti
s dalším prodloužením nouzového
stavu přistoupil Olomoucký kraj,
stejně jako na podzim, k dočasnému
omezení některých autobusových
linek. Ty od středy 13. ledna 2021
přešly do prázdninového režimu, přičemž nebudou vypravovány některé
školní a posilové spoje.

Autobusy mají prázdniny

Dobromilice (mls) - Stavbu nového chodníku kolem hlavní silnice ve
směru na Pivín chystají v Dobromilicích. Ten by měl spojit objekt obecního úřadu s hřištěm na okraji obce.
Součástí tohoto projektu je i výstavba
parkovacích zálivů a parkovišť u tělocvičny, základní školy a hřiště. Projekt
aktuálně získal stavební povolení.

Chystají chodník
i parkovištì

Němčice nad Hanou (mls) - Razantním způsobem se rozhodli řešit
problém s holuby v Němčicích nad
Hanou. V neděli 10. ledna od 8.00 do
12.00 hodin se zde konal první odstřel
těchto ptáků. Odstřely jsou plánovány
na každou neděli v uvedenou dobu, a to
až do 14. února.

Pustili se do
odstøelu holubù

Plumlov (mls) - Dosti nevhodným
způsobem využívají neukáznění řidiči
dosud nezkolaudovanou cyklostezku kolem plumlovské přehrady. Dle
svědectví některých z místních na ni
najíždí, po kolech jejich vozů na asfaltu
zůstávají stopy a také bahno. „Pravděpodobně se jedná o některé rybáře,“
prozradil nám jeden z místních. Vedení města o tomto problému ví, v této
souvislosti uvažuje o tom, že by vjezd
na cyklostezku nechalo zatarasit, a to
například velkými kameny.

S auty jezdí
po cyklostezce

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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nicku byla situace výrazně klidnější,“
ohlédl se konický cestmistr Petr Waltr.
I tentokrát měli na silnicích největší problémy kamiony. „Několik z nich zůstalo
ve středu i ve čtvrtek stát na silnici do Malého Hradiska i mezi touto obcí a Protivanovem,“ informoval Petr Waltr s tím, že
předpokládá, že se silničáři se sněhovými
přeháňkami a větrem budou zřejmě potýkat i na začátku tohoto týdne. (mls)

0CX\FQT[UP÷JW\čUV¾XCN[UKNPKEGULÊ\FPÆCVQKVCVQXGFQWEÊFQ$ąG\UMC
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PROSTĚJOVSKO Navzdory sněžení i větru byly všechny silnice
v regionu během uplynulého týdne
sjízdné. Přesto se to ani tentokrát
neobešlo u řidičů bez komplikací.
Největší problémy zaznamenali silničáři v okolí Protivanova a Drahan.
„Nejhorší to bylo ve středu, kdy se ke
sněžení přidal i silný vítr. Přesto nebylo třeba žádnou silnici uzavřít. Na Ko-

U Protivanova zapadly kamiony

Pořízení
vybavení pro činnost

Rekonstrukce
220 000
hřiště s umělou trávou neschváleno

Celoroční činnost

Na co vše žádal peníze
TJ Sokol Konice?
Zajištění provozu 90 000
schváleno

že město už nyní má své jasné priority.
„Mezi ty patří řešení havarijního stavu
víceúčelové haly, příprava rekonstrukce
náměstí i budování chodníků a stavba
cyklostezky,“ nastínil konický starosta.

*ąKwV÷UWO÷NÚORQXTEJGOD[NQX-QPKEKX[DWFQX¾PQRąGFFXCP¾EVKNGV[0[PÊX[åC
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již delší dobu drží na 4 stupni, ministr
zdravotnictví Jan Blatný se už na konci uplynulého týdne nechal slyšet, že
se opatření z pátého stupně prozatím
zmírňovat nebudou. „Už nyní je jasné,
že se za letošek budeme potýkat s velkou ztrátou a nezbyde nám nic jiného
než žádat stát o kompenzaci,“ komentoval tento fakt Jiří Křeček.
Značné množství lidí o víkendu také
vyrazilo k penzionu Lada v Repechách. „Mohou zde na svahu bobovat, sáňkovat či vyrazit na strojově
upravené běžkařské trasy nebo na
vycházku v zasněžené přírodě. Rozd8wG\CUVWRKVGNčOX[UX÷VNÊOq
hledna Kopaninka a okénko s občerstvením v penzionu Lada byly otevřené do 16:00 hodin,“ uvedl Břetislav Sokolové stále věří, že se názor zastupitelů podaří změnit a zároveň udrUsnul.

Foto: Facebook

BYLI JSME
U TOHO
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aneb jsme s vámi u toho...
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Prostějovský varhaník a pedagog Ondřej Mucha kvituje lásku na první pohled
PROSTĚJOV Ondřej Mucha,
umělecký ředitel prostějovského
Varhanního festivalu Karla Hejduška a také varhaník v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově, se koronavirovou
pandemii a s ní spojená vládní
opatření snaží brát s nadhledem.
Už několik týdnů přitom hraje
převážně z domu. Podle něj ale
akustiku a obecenstvo v kostele
nenahradí zhola nic. „Hudební
nadání vnímám jako dar, který
předávám dál svým studentům
a posluchačům na koncertech,“
nechal se již dříve slyšet Ondřej
Mucha. Zvuk varhan se mu líbil
odmalička. Když jej dědeček vzal
v šesti letech na kůr, měl jasno.
„Jakmile jsem varhany poprvé
uviděl, byla to láska na první pohled,“ zavzpomínal.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
JUREK
yy Co vás přivedlo vedlo
k hudbě? A snil jste vždy o takové kariéře?
„Rodiče babičky byli blízcí přátelé významné osobnosti města
Prostějova hudebního skladatele Vladimíra Ambrose, který
bydlel v sousedním domě. Moje
babička u něj studovala deset
let hru na klavír a hudební teorii. Když jsem byl malý, lákalo
mě poznat náš klavír. Často jsem
k němu chodil a snažil si na něj
něco zahrát. Proto mě rodiče přihlásili do hudební školy na hodiny
klavíru. Když jsem byl starší, často
jsem doma s babičkou hrál skladby
pro čtyři ruce. Nejvíce mě však zajímaly varhany, které jsem poznal
jako malý, když mě dědeček vzal
na kůr chrámu Povýšení sv. Kříže
v Prostějově. Jakmile jsem varhany poprvé uviděl, byla to láska na
první pohled.“ (úsměv)
yy Co vás tak učarovalo?
„Pohled na hrací stůl, kde byla
spousta tlačítek a rejstříků, byl
pro mě v šesti letech ohromující.
Byla to taková velká hračka. Ale
nejvíc mě oslovil zvuk, protože
varhany mají velké množství zvukových barev.“
yy Jak často hrajete?
„Trénuji každý den a zatím se mi
nestalo, že by se mi nechtělo. Ně-

kdy cvičím pět hodin, někdy hodinu, záleží, jak mi to jde. Také mám
dny, kdy je to horší, ale pak vím,
že to nemá cenu tlačit, to říkám
i svým studentům, protože každá
skladba má svůj čas. Některá je hotová za měsíc, některá za tři týdny,
jiná za dva měsíce. Nejdéle jsem
trénoval skladby Maxe Regera, to
bylo zhruba tři měsíce. Člověk si
musí najít k autorovi vztah. Někdy
se mi stalo, že jsem si vzal skladbu, ale moc mi nešla. Sice jsem ji
nacvičil, zahrál, ale neměl jsem
k ní vztah.“
yy Co je při hře na varhany
nejtěžší?
„Zejména
synchronizace
rukou a nohou. Každá ruka,
každá noha hraje něco jiného. U varhan musí člověk

konkrétní zvuk pomocí
jednoho či více rejstříků
a najít tu správnou barvu, aby skladba vynikla.
S tím také souvisí mé
seznámení s dlouholetým varhaníkem profesorem Karlem Bezdíčkem.

Na koncertní činnosti je krásné,
že můžete lidem nabídnout hudbu,
se kterou se běžně nesetkají.
Do programu zařazuji vedle skladeb
známých autorů také ty méně známé.
Je to určitá příležitost vzkřísit zapomenuté...
Toužil jsem po
tom, abych uměl hrát
na varhany jako právě on. Byla
to významná osobnost a vynikající varhaník. Jeho hra na varhany, a především jeho improvizace
jsou pro mě nezapomenutelné. Byl
mým velkým vzorem.“
yy Když už jsme u těch vzorů,
jaké další máte?
„V hudebním světe je jich hodně.
V oblasti varhan například Bedřich
Antonín Wiedermann a František
Michálek, slavní varhanní virtuosové. V oblasti cembala profesorka Zuzana Růžičková. Portréty
těchto osobností mám vystavené ve své pracovně. Velkými vzory jsou pro mě také
mí pedagogové, u kterých
jsem studoval.“
yy Jak vzpomínáte na
svůj první koncert?
„Byl už před patnácti lety, kdy

(QVQCTEJÊX1/WEJ[

jsem zahrál svůj maturitní program v kostele u Milosrdných
bratří. A vznikla i myšlenka pořá-

dat pravidelné koncerty. Jako liturgický varhaník jsem poprvé hrál
při mši v Kostele svatého Petra
a Pavla.“
yy Povězte nám něco o svých
koncertech v zahraničí.
„Koncerty mimo Českou republiku jsou pro mě velkým zážitkem.
V zahraničí se kultura oceňuje
trošičku víc než u nás. V Čechách
bývá okolo sto posluchačů, když
jsem hrál na různých festivalech
v zahraničí, přišlo do katedrály více jak pět set lidí. Souvisí to
jednak s tím, jak je země věřící,
ale také jaký má vztah ke kultuře.
V Čechách je jeden nástroj z deseti plně funkční, zbytek je dost
neudržovaný, v zahraničí jsou nástroje vyladěné a opravené. I města k tomu mají jiný vztah. Církev
sama nemá prostředky na to, aby
mohla varhany udržovat v dobrém
stavu, ale věřím tomu, že když se
spojí církev s městem, tak se dají
tvořit zajímavé hudební projekty.
Je také krásné poznávat architekturu, památky a kulturu ostatních
zemí. Hrál jsem na spoustu zajímavých nástrojů například na varhany nejvýznamnějšího německého
varhanáře Gottfrieda Silbermanna, slavného francouzského varhanáře Aristide Cavaillé-Colla
a mnohé další. Koncertně jsem vystoupil v mnoha zemích, jde o Slovensko, Polsko, Rakousko či
Španělsko. V letošním roce
jsem měl hrát v Německu
a Itálii, ale z důvodu současné situace se tyto koncerty přesunuly na příští
rok. Také jsem vystoupil
na několika mezinárodních
hudebních festivalech. Na ty
rád vzpomínám.“
yy A co tady doma v Prostějově?
„Zde vystupuji od roku 2005.
Nejčastěji v kostele sv. Jana Nepomuckého ‚U Milosrdných‘,

kde jsem varhaníkem a v chrámu
Povýšení sv. Kříže. V Prostějově
jsem také založil Varhanní festival
Karla Hejduška, který nese jméno
významné osobnosti města Prostějova.“
yy Jak hrajete v této těžké situaci?
„Prozatím jsou všechny koncerty
pozastaveny, takže veřejně nehraji. Hře na varhany a na cembalo se
plně věnuji doma. Připravuji nový
repertoár a také vysílání menšího
koncertu z domova. Bude to prostřednictvím YouTube.“
yy Jak se cítíte, když hrajete
doma? Nemrzí vás, že nehrajete
na veřejnosti?
„Když hraji na varhany doma, je
to logicky jiné, než když hraji na
varhany v kostele. Atmosféru kostela a jeho akustiku nic nenahradí.
Mrzí mě, že v současnosti nemohu
veřejně vystupovat. Na koncertní
činnosti je krásné, že můžete lidem
nabídnout hudbu, se kterou se
běžně nesetkají. Do programu zařazuji vedle skladeb známých autorů také autory a skladby méně známé. Je to určitá příležitost vzkřísit
zapomenuté. Tou nejkrásnější odměnou je pak radost posluchačů
z krásné hudby.“
yy Jste také pedagogem. Kdy je
podle vás ideální začít s hrou na
varhany?
„To je otázka, na kterou jsou různé
názory... Někteří vyžadují absolutorium prvního cyklu hry na klavír,
ale dle mého názoru je u každého
začínajícího žáka na prvním místě
fyzický předpoklad. To znamená,
aby dosáhl na pedály. Na základě
své desetileté pedagogické praxe
mám však ověřeno, že toto „dogma” nemusí být podmínkou. Proto
ke studiu přijímám žáky, kteří výše
uvedené fyzické předpoklady mají.
Na prvním místě je však nejdůležitější zájem ze strany žáka.“

vizitka
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ONDŘEJ MUCHA
✓ 25. května 1986 v Prostějově
✓ působí jako varhaník v klášterním
kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově
✓ vede Varhanní festival Karla Hejduška
v Prostějově
✓ studoval Konzervatoř Evangelické akademie v Kroměříži
✓ jeho studia pokračovala na brněnské JAMU, sbormistrovstvím chrámo vé hudby
na Univerzitě v Hradci Králové a oborem hra na varhany do konce na VŠMU v Bratislavě
✓ ovládá hru na klavír, varhany a cembalo, v repertoáru má téměř sto skladeb
✓ věnuje se pedagogické činnosti, vyučuje hru na varhany, varhanní
improvizaci a hru na klavír
✓ v roce 2012 získal v rámci varhanní soutěže Organum Regium Pardubice cenu za vynikající pedagogické vedení
v oblasti varhanní pedagogiky
✓ vedle pravidelných varhanních koncertů v Česku vystupuje i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko,
Španělsko) a také na několika meziná rodních festivalech
✓ až poleví koronavirová situace, chystá se do Německa a Itálie
zajímavost: má za sebou přes 400 koncertů v České republice i několika zemích světa

zpravodajství
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„Většina z nich zpochybňuje dopravní značení,“
říká mluvčí prostějovských strážníků Tereza Greplová

pro Večerník

Michal
KADLEC
„I když strojní čištění ulic v Prostějově probíhá více jak deset let, pořád
si řidiči neuvědomují nebo neznají
význam dopravní značky IZ 8a plus
IZ 8b. Místa, kde strojní čištění probíhá, jsou minimálně sedm dní dopředu označena dopravní značkou –
Zóna s dopravním omezením zákaz
stání. Tuto značku neruší křižovatka,
jak si mnoho řidičů myslí. Ruší ji
pouze dopravní značka IZ 8b – konec zóny. V porovnání s předchozími lety je situace víceméně stejná.
V loňském roce byl počet přestupků
ovlivněn pandemií covid-19, jelikož
čištění ulic začalo později, než bylo
původně plánováno a v některých
naplánovaných termínech se nečisti-

lo vůbec,“ konstatuje Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Večerník zajímalo, jakým způsobem
strážníci postupují v případě, že
v zóně pro čištění stojí nepřeparkované vozidlo? „Pokud řidiči dopravní značení nerespektují a vozidlo
ponechají v takto označeném úseku,
dopouští se přestupku. Jejich protiprávní jednání strážníci zadokumentují, a jestliže se řidič nedostaví na
místo v době, kdy se tam pohybuje
hlídka, je takovýto přestupek následně předán k projednání příslušnému
správnímu orgánu. Na vozidle je
ponechána výzva s upozorněním,
že byl spáchán přestupek,“ popsala
běžný postup mluvčí prostějovských
strážníků.
A jak na další otázku uvedla, ne vždy je
s hříšníky lehké pořízení. „V drtivé většině protestovali a zpochybňovali platnost dopravního značení. Je to zapříčiněno zcela jistě tím, že neznají význam

6CMÆNQPKFQwNQRQFNGONWXéÊRTQUV÷LQXUMÚEJUVT¾åPÊMč6GTG\[)TGRNQXÆMGUVQXM¾O
RąGUVWRMčąKFKéčD÷JGODNQMQXÚEJéKwV÷PÊ
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

zónové značky. V mnoha případech
řidiči, kteří se dostavili s výzvou na služebnu městské policie, poznamenali,
že si značek nevšimli. Strážníci i pracovníci firmy FCC ale vždy kontrolují, nezávisle na sobě, jestli je značení
správně rozmístěno,“ ujistila Greplová.
Během loňského blokového čištění
spáchalo přestupky 654 řidičů. A ti
museli sáhnout hluboko do své peněženky. „Jestliže řidiči uvedenou
dopravní značku nerespektují nebo
své vozidlo v daný den nepřeparkují, musí počítat s postihem. Strážníci
mohou v tomto případě udělit blokovou pokutu do výše dvou tisíc korun.
U správního orgánu pak hrozí pokuta
do dvou a půl tisíc plus navíc zaplatit
správní poplatek,“ uzavřela toto téma
Tereza Greplová.

)DKJQµ<G@EP%GJPà@GT
PROSTĚJOV V loňském ročníku
získala v prestižní celorepublikové
soutěži Alej roku druhé místo alej
platanů z Rejskovy ulice. V krajském
hodnocení pak první místo a titul
Alej Olomouckého kraje 2019. A letos? Další stromořadí z Prostějova
opět bodovalo na nejvyšší úrovni!
O desátý titul Alej roku České republiky, tentokrát roku 2020, soutěžilo neuvěřitelných 132 alejí a stromořadí ze
všech krajů České republiky, pro které
hlasovalo bezmála sedm tisíc lidí. První
místo jubilejního ročníku ankety vybojovala alej v Jihomoravském kraji – Svárovská alej na Boskovicku.
„Také Prostějov ale opět bodoval!
Umístili jsme se na třetím místě s lipovou alejí na břehu říčky Hloučely.
Jsem moc ráda, že stojíme takzvaně
na bedně. Je jasné, že aleje tady u nás

7Ă(7¨95(38%/,&(
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se líbí a mají co nabídnout. V krajském
hodnocení jsme opět první,“ uvedla
náměstkyně primátora Milada Sokolová, která zároveň posílá poděkování
autorovi fotografií Zbyňku Honesto-

vi a všem, kteří se hlasování účastnili.
„Určitě jeho krásné snímky pomohly
k umístění aleje mezi prvními třemi nejlepšími,“ je přesvědčena Milada Sokolová.
(mik)

9(ÿ(51Ì.
Kasièka je na radnici
Prostějov (mik) – Letošní tříkrálová sbírka je oproti předešlým létům
úplně jiná, příspěvky se vybírají
on-line. Ovšem penízky potřebným mohou občané Prostějova
vkládat i do pokladničky na radnici. „Lidé mohou přispět tady u nás
na radnici přímo vložením obnosu
do zapečetěné pokladničky,“ uvedl
primátor František Jura. Kasičku
najdou lidé u pracovníků ochranky
u vchodu radnice na náměstí T. G.
Masaryka. „Své příspěvky mohou
dárci do pokladničky vkládat až do
22. ledna. V následujícím týdnu si
ji vyzvednou pracovníci Charity
Prostějov,“ doplnila náměstkyně
primátora Milada Sokolová.

PROSTĚJOV Ve srovnání s předchozími roky se prostějovští řidiči během blokového čištění města v roce 2020
vůbec nepolepšili. Svědčí o tom statistika přestupků ze
strany těch, kteří zcela ignorovali dopravní značení a včas si
nepřeparkovali svá auta. Celkem 654 jich tak nemilosrdně
zaplatilo pokuty, ovšem další významnou skutečností je,
že kvůli nim zůstala spousta míst v jednotlivých lokalitách
města neuklizena. Svými auty znemožnili pracovníkům
technických služeb provést tolik potřebnou očistu.

původní
zpravodajství

RYCHLÝ

Nová kotelna na “Pujmance”

poèet pøestupkù bìhem
blokového èištìní mìsta v roce 2020

<FTQL/22TQUV÷LQX

Prostějov (mik) – Bytový dům
v ulici M. Pujmanové v loňském roce
prošel energetickými úpravami, kdy
v rámci stavební akce došlo k zateplení objektu, výměně oken a opravě
střechy. Nyní ho čeká výstavba kotelny. „Stávající kotelna je již v nevyhovujícím stavu. Navíc se na nás obrátila Domovní správa Prostějov s tím,
že obdržela výpověď kupní smlouvy
o dodávce a odběru tepla ze společnosti TRIANGL, která doposud
teplo do objektu dodávala. Po odpojení nebude mít bytový dům M. Pujmanové 10 zajištěno vytápění domu
pro zimní sezónu 2021/2022. Bude
tedy třeba zajistit vybudování nové
kotelny v tomto objektu,“ informoval
primátor František Jura s tím, že odhadované náklady jsou vyčísleny na
1,6 milionu korun.

6ËGORé623,5,6SDGORN]HPL

Ochráncùm pøírody se staví nová budova
PROSTĚJOV Už v listopadu loňského roku byla zahájena demolice stařičké budovy na Husově náměstí. Více než dvacet let zde měl
sídlo Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení IRIS. Vedení
magistrátu se však z důvodu havarijního stavu objektu rozhodlo
nemovitost zbourat a ochráncům
přírody postavit novou. Zastupitelstvo na konci loňského roku
schválilo celkové náklady ve výši
9,5 milionu korun.
Jak se Večerník minulý týden přesvědčil na vlastní oči, celá budova již
padla k zemi a stavební firma nyní
provádí další zemní práce v rámci
přípravy základů pro novou budovu.
„Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu a násled-

ně zhotovení novostavby budovy nepodsklepený. Nedojde k půdoEkocentra IRIS na původním místě. rysným změnám a dojde k navýšení
Součástí novostavby je i zřízeni no- stavby o jedno typické podlaží,“ popsal náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že nová stavba by měla
být dokončena do 15. června tohoto
roku. „Stavba je dále spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje. Ten přispěl částkou pěti milionů
korun,“ doplnil Jiří Rozehnal.
Pracovníci Regionálního centra
IRIS zatím získali azyl v budově
bývalé základní školy na Husově náměstí. „Po dobu výstavby našich no<GUVCąKéMÆDWFQX[XGMVGTÆUÊFNKNKRTQ vých prostor sídlíme zatím v budově
UV÷LQXwVÊ QEJT¾PEK RąÊTQF[ PC *WUQX÷ bývalé školy, kde zároveň sídlí také
P¾O÷UVÊWåPG\D[NQXčDGEPKE
Divadlo Point a ART ECON. Vchod
Foto: Michal Kadlec
k nám je z ulice Winklerovy,“ potvrvého vjezdu z veřejné komunikace. dila předsedkyně sdružení ochránců
Objekt je řešen jako dvoupodlažní, přírody Hana Zatloukalová. (mik)
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Nový
park
ponese
jméno
Mládkovy
sady
+<KµGDG?JHPU@<
Pro tento název se v anketě
PROSTĚJOV Zbrusu nový park
vybudovaný vloni takzvaně na
„zelené louce“ v Okružní ulici má
už své nové jméno. A vybrali ho
sami občané Prostějova, pro které
na podzim loňského roku vyhlásil
magistrát speciální anketu. Nový
název musí sice ještě potvrdit
svým souhlasným stanoviskem
zastupitelé na konci února, ale to
už by mělo být formalitou.
Zastupitelé budou rozhodovat o
názvu nového parku v Okružní ulici
podle výsledku uspořádané ankety.
Lidé vybrali název Mládkovy sady.
„Anketa proběhla v období od 29. října do 31. prosince loňského roku. Ve
spolupráci s kronikářkou města Hanou Bartkovou bylo vytipováno pro
pojmenování nového parku několik
osobností, po nichž v Prostějově zatím žádná ulice, náměstí, škola, park,
sady nebo jiné veřejné prostranství
není pojmenováno,“ uvedl primátor
František Jura s tím, že občané mohli
iQHÆTCPKUXÚOXNCUVPÊOV÷NGOPG\CDT¾PKNFQF¾XEGCD[PGPCTC\KNCFQDWFQX[OW pro nový park v Okružní ulici vybírat
\GC
(QVQ2QNKEKGè4 ze šesti možností.

PROSTĚJOV Kuriózní havárie
byla k vidění ve čtvrtek 14. ledna
přímo na náměstí T. G. Masaryka v
Prostějově. Před jedenáctou hodinou zde zaparkoval šestatřicetiletý
řidič dodávku Fiat. Před vystoupením však vozidlo dostatečně nezajistil proti pojezdu a to se na mírně
svažité komunikaci samovolně
rozjelo směrem k budově muzea!
„Muž se ihned pokusil zabránit
střetu vozidla s budovou, přiskočil
před vozidlo a tělem se ho pokusil

zastavit. To se mu však nepodařilo,
vozidlo narazilo do budovy a muže
přimáčklo ke zdi.
Řidič utrpěl lehké zranění, se kterým
byl převezen do prostějovské nemocnice. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
pět tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
(mik)

Mezi Prostějovany se tak ujalo jméno nového parku po Janu Mládkovi.
„Byl to zahradník, živnostenský, sokolský a komunální činitel, vedoucí
zahradnictví v Brněnské ulici. Byl
také aktivním členem Sokola II Prostějov a pozdější starosta, byl členem
živnostenské strany. Za tuto stranu
byl v letech 1919 až 1923 zastupitelem a radním Prostějova, měl na starost hospodářský a později stavební
referát. Jako funkcionář Sokola byl
v roce 1940 zatčen a spolu s dalšími
funkcionáři deportován do koncentračního tábora v Dachau. Byl popraven v roce 1941 v Osvětimi,“ popsala
významnou osobnost kronikářka
města Hana Bartková.
Lidé měli také možnost v anketě
sami navrhnout osobnost, po které
by mohl být park pojmenován.
„Celkem se účastnilo 564 respondentů. Elektronický formulář na
webu města vyplnilo celkem 543 respondentů, e-mailem pak přišlo 21
odpovědí,“ doplnil primátor František Jura.
(mik)

vyslovilo 196 Prostějovanů
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Výsledky hlasování
o název parku v Okružní ulici
Mládkovy sady
Ševčíkovy sady
Havránkovy sady
Winterovy sady
Součkovy sady
Brecherovy sady

196
129
89
53
29
26

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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Většině Prostějovanů už lezou omezení pohybu krkem, nicméně
nacházíme se v období, kdy moc věcí nás ven tedy rozhodně táhnout
nebude. Nejen škaredé počasí nás doslova ukotví v teple u rodinného krbu
a na nějaké „courání“ po venku to rozhodně nebude.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Zatoužíte po daleko lepších výsledcích, než
tomu bylo v loňském roce. Pro pracovní úspěchy uděláte maximum
a nebudete se ohlížet na druhé.
Doma ale musíte, tady bez partnera
neuděláte vůbec nic.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Dostanete
nápad, který by vás mohl posunout
v již tak bohaté kariéře. Jenže abyste
dokázali zrealizovat svůj ďábelský
plán, potřebujete něčí pomoc. Najděte si kolegu, který však udrží vše
v tajnosti.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nové
přátele vyhledávat nebudete, máte
jich nyní poměrně dost. Ostatně na
nová seznámení nebudete mít ani
náladu, protože svých starostí máte
nad hlavu. Řešte jeden problém po
druhém, uleví se vám.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Za tento
týden poznáte tolik nových věcí,
o nichž jste dříve neměli ani tušení.
Konečně jste si totiž udělali volno
a dostanete tak možnost opustit
dosavadní způsob života a užívat si
mimo domov.

LVI – 22. 7. až 22. 8. I když se váš
protějšek bude stavět na hlavu, vy
dosáhnete svého. Uděláte hned několik věcí, které nebudou po chuti
partnerovi, ale prostě si je prosadíte.
Brzy se ukáže, že jste udělali dobře
a měli jste pravdu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete
rozmrzelí a jen tak něco vás k dobré náladě nepřivede. Bohužel do
své zatrpklosti strhnete i své okolí,
takže kam vstoupíte, tam se to bude
mračit. Raději zůstaňte doma, tím
nic nepokazíte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Budete se
muset zúčastnit firemního večírku,
na který se vám vůbec nechce. Ale
nedá se nic dělat, přece si nechcete
nahněvat své nadřízené. Nějak to
tam vydržte a snažte se usmívat.
Třeba se i přetvařujte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Se zdravím na tom budete hodně špatně.
Budete se muset léčit, na nějaké
přecházení nemoci není vůbec
vhodná doba. V posteli vám bude
dobře, navíc přijdete na spoustu nápadů, kterých využijete.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Spoustu předsevzetí, které jste si
dali na začátku roku, jste již porušili.
Pořád vám jich ale zbývá několik,
kterých se stále držíte. A stojí za to
je dodržet! Jedno z nich je pro vás
prioritní, tak se čiňte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Všechno se snažíte vyřešit rychle,
ale tentokrát narazíte na problém,
který si vyžádá mnohem pomalejší
a důslednější řešení. Nespěchejte,
nemuselo by se vám to vyplatit. Vyžádejte si pomoc.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Osloví vás cizí člověk, jehož nabídka vás
zaujme. Nepůjde o žádný pochybný
kšeft, ale o práci, kterou byste mohli
vykonávat při současném zaměstnání. Každá koruna dobrá, takže
neváhejte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Vztekat se
můžete, jak chcete, ale během těchto dní se vám nepodaří dokončit
žádný úkol, který dostanete od nadřízených. Nedá se nic dělat, udělejte
jen to potřebné a zbytek dokončete
příští týden.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: SPRCHOVÉ GELY...
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Čistota je půl zdraví, takže během uplynulého týdne se Večerník
v tradičním průzkumu cen zaměřil na sprchové gely. Ty jsou totiž při
očistě těla v posledních letech daleko oblíbenější, než klasická mýdla.
Vyživující gel Dove Deeply pořídíte nejlevněji v Lidlu, klasickou Niveu pak v Albertu nebo v Tesku. U mužů oblíbený Dove Men můžete
nejvýhodněji pořídit v Albertu či Kauflandu, pro Niveu Men Sensitive pak spěchejte rovnou do Teska. Dětskou Niveu Baby Pure koupíte
za nejmenší peníz v Bille a sprchový gel pro chlapce Lilien Kids pak
rovněž v Bille.
Přejeme šťastný výběr!
Průzkum proveden ve středu 13. ledna

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
v pondělí 18. ledna od 10.00 do 11.30 hodin se koná KLUB
RODIČŮ A DĚTÍ - ONLINE. Součástí klubu jsou říkanky
a písničky pro malé děti, krátké povídání a diskuzní část pro
rodiče.
v úterý 19. ledna od 17.00 do 18.30 hodin se koná on - line
seminář MLUVÍTE JAZYKEM LÁSKY SVÉHO DÍTĚTE?
Lektor: Ing. Pavel Mečkovský M.A – rodinný poradce a otec tří
dospělých synů. Jak děti poznají, že je máme rádi? Ne všichni
to máme stejné. Podívejme se na pět jazyků lásky a na to, jak
je používat. Cílem semináře je představit přirozený a dítětem
srozumitelný způsob verbální i neverbální komunikace. Otvírá
dveře k mnohem hlubšímu pochopení a naplnění citových potřeb dítěte.
Ekocentrum Iris
v pátek 23. ledna od 10.00 hodin se koná PUTOVÁNÍ
ZA ZIMNÍ KRÁLOVNOU. Vycházka zimní krajinou
nejen pro rodiny s dětmi do lesů mezi Běleckým mlýnem
a Zdětínem. Cestou nás čeká objevování krás zimní přírody,
hravé úkoly pro děti i dospělé a nejedno překvapení. Navštívíme i známou studánku Bělinka a nenápadnou kapličku
v Mokřinách. Na závěr se mohou účastníci občerstvit v restauraci Bělecký mlýn.
Ráno odjezd vlakem z Prostějova v 10:02 hodin do zastávky Zdětín, návrat opět ze Zdětína s odjezdem ve 13:02, případně ve 14:33. Délka trasy 3 až 4 km. V případě, že bude
platit omezení počtu účastníků na akci, proběhne tato vycházka formou samoobslužné trasy pro jednotlivé rodiny
s dětmi!

infoservis
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Konstelace hvězd Prostějova
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18. ledna 2021

SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost
zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí 9.0012.00 a 14.00-16.30 a dále po tel. domluvě.
RÙZNÉ...
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 NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, 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).
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

INFORMUJE

PODNIKATELÙM USNADÒUJEME
ADMINISTRATIVU PØI OBCHODU

S VELKOU BRITÁNIÍ

Hospodářská komora začala
v lednu vydávat dokumenty pro
mezinárodní obchod s Velkou
Británií a celní dokumenty pro
dočasný vývoz a dovoz zboží.
Největší zájem podnikatelů je
o karnety ATA, které jim uspoří náklady a čas nutný pro celní
odbavení ve Velké Británii. Výhodou je i to, že při dočasném
vývozu a dovozu pod karnetem
ATA není nutné skládat v zemi
dočasného dovozu celní jistotu.
„V klientském centru Hospodářské komory v pražském Florentinu
jsme první letošní karnet ATA do
Velké Británie vystavili na kamerovou techniku. Například Hospodářská komora v Ústí nad Labem
v těchto dnech vystavila dva karnety
ATA na nářadí pro montáž průmyslové linky,“ uvedl ředitel Odboru
usnadňování obchodu Hospodářské komory Tomáš Zelený.
Karnety ATA jsou souborem celních propustek, které umožňují
dočasně vyvézt zboží, aniž by se
musela platit cla a daně. Kryjí dočasný dovoz nebo vývoz výstavního
a veletržního materiálu, obchodních vzorků či profesionálního
materiálu pro výkon povolání. Jde
např. o zařízení pro televizní vysílání a filmovou produkci, měřicí,
kontrolní nebo zkušební přístroje,
nářadí pro montáže nebo pro sportovní vybavení.
Karnet ATA nelze použít na zboží
vyvážené k opracování, opravám,

na spotřební zboží a zboží k prodeji. Cena vystavení karnetu se určuje podle hodnoty zboží od 5 tis.
Kč v případě zboží v hodnotě 1 až
150 tis. Kč až do 27 tis. Kč u zboží
v hodnotě až 8 mil. Kč.
Hospodářská komora kromě karnetů ATA začala do Velké Británie
vydávat také první certifikáty o původu zboží. Službu využívají podnikatelé, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní
obchod, získat celní zvýhodnění či
preference. V této souvislosti Komora rovněž potvrzuje obchodní
a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní
smlouvy a další dokumenty při
uskutečňování zahraničního obchodu.
V rámci své zákonné působnosti
vystavuje také osvědčení o skutečnostech důležitých v právních
vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě. Tato osvědčení
mají povahu veřejných listin a jsou
opatřena kulatým úředním razítkem Hospodářské komory České
republiky. Podnikatelé nejčastěji
žádají o vystavení osvědčení o zápisu společnosti v obchodním
rejstříku, členství v Hospodářské
komoře České republiky, kdo je
oprávněn za společnost jednat,
o předmětu její činnosti, že není
v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci, zda dosahuje určitého obratu či
zisku nebo zda má povolení vyvážet určité zboží.

V posledním roce také výrazně stoupl
zájem podnikatelů o vystavení osvědčení o zásahu vyšší moci na majetku
společnosti – například když firma
nemohla splnit své smluvní závazky kvůli okolnostem, jejichž vznik
nemohla ovlivnit ani je odvrátit. Příkladem jsou živelné události, stávky
nebo pandemie covid-19.
Hospodářská komora už v loni avizovala, že i po podepsané dohodě
mezi EU a Velkou Británií dojde ke
změnám v oblasti cel, daní, označování výrobků nebo uznávání
odborných kvalifikací. Proto své
členy intenzivně připravovala na
nová pravidla obchodování s Velkou Británií od 1. ledna 2021. Ve
spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví se zaměřila hlavně na
malé a střední firmy, které nemají
zdroje a dostatečný přístup k informacím tohoto typu. Směrem k této
skupině vedla informační kampaň
a uspořádala pro ně několik seminářů i přes internet.
Hospodářská komora v posledních
dnech zaznamenává zvýšenou poptávku po praktických podnikatelských informacích k vzájemnému
obchodování v roce 2021. Problematika brexitu byla totiž zastíněna
problémy souvisejícími se současnými krizovými opatřeními. Informace k obchodování s Velkou Británií najdete na www.ohkpv.cz.
TZ HK ČR

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Myslejovice
Obec: Vrchoslavice
Krumlovského, Z. Wintra + garáže
Dne: 01. 02. 2021 od 8:00 do Dne: 04. 02. 2021 od 04:30 do v sousední ul., J. Hory č. 1 a 2, Vra15:00 hodin.
07:30 hodin. Vypnutá oblast: část hovická – pravá strana od č. 62 po
Vypnutá oblast: odběratelské tra- obce Vrchoslavice: oboustranně č. 168, oboustranně M. Alše – levá
fostanice: Kobylničky vojsko ( č. podél silnice od Mořic od č. 114 po strana od č. 3 po ul. Prešovská, levá
300704).
č. 110 a 3 vč. ZŠ, MŠ. Oboustranně strana od koupaliště ( včetně) po
Obec: Tištín
ulice za školou od č. 140 a 130 po ul. Prešovská + č. 35A, P. JilemnicDne: 02. 02. 2021 od 7:30 do konec obce s čísly 136, 8, 162 a 133, kého, Husitská č. 4 – 22 + garáž, I.
14:30 hodin. Vypnutá oblast: včetně ulice s č. 170, 158, 153, 176. ( Olbrachta č. 48, Staškova, Košická,
Tištín jednostranně ulice od č. 208 průjezd nadměrného nákladu)
Prešovská, Jaselská, Kyjevská, Trpo konec obce s č. 225, 316 až po Obec: Myslejovice
pinky, Sokolovská, K. Světlé ( mimo
č. 180, 255, 246.
Dne: 05. 02. 2021 od 8:00 do areál policie), oboustranně Čs. Arm.
Obec: Kelčice
15:00 hodin. Vypnutá oblast: od- Sboru od č. 34 a 39 po č. 104 a 49
Dne: 02. 02. 2021 od 07:00 běratelská trafostanice Kobylnič- Obec: Kralice na Hané
do15:00 hodin.
ky vojsko (č. 300704).
Dne: 10. 02. 2021 od 07:30 do
Vypnutá oblast: Kelčice – celá uli- Obec: Vrahovice
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
ce novostaveb Záhumenky č. 105, Dne: 08. 02. 2021 od 07:30 do Kralice na Hané – parc. čísla K/
108, 109, K29/1, K30/1, K/37.
15:30 hodin. Vypnutá oblast: část 421 / 55 – 57 na ulici Slunečná.
Obec: Myslejovice
obce Vrahovice s celými ulicemi M. Obec: Čechůvky
Dne: 03. 02. 2021 od 8:00 do Majerové / mimo č. 29, 2 ( Medi- Dne: 10. 02. 2021 od 07:30 do
15:00 hodin.
coms spol. s.r.o.) 4, 6 /, Za Drahou 12:30 hodin. Vypnutá oblast: ČeVypnutá oblast: odběratelské tra- / mimo areál Sladoven a OP /, Ko- chůvky: oboustranně od č. 57 a 25
fostanice: Kobylničky vojsko (č. pečného, Frébortova, Střížova, Po- po konec obce směr Kralice s čísly
300704).
divínského, Poláčkova, Tylšarova, 42, 62, 58, 64.
EG.D, a.s.
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Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
virtuální prohlídka
KRAJINA I PŘÍBĚHY
výstava Jaroslava France
virtuální prohlídka
CESTY DO PRAVĚKU
aneb ve stopách Zdeňka Buriana
výstava představuje průřez dílem pěti
současných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin

www.
vecernikpv
.cz
spouštíme nový
web
strana 24

REALITY

Přestalo srdíčko tlouci,
přestala ústa se smát,
budeme, tatíčku drahý,
stále na Tebe vzpomínat.

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

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!

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

Dne 15. ledna 2021
jsme si připomenuli
1. smutné výročí od úmrtí
paní Zuzany BRATTEROVÉ
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje
dcera Dominika s rodinou.

Dne 21. ledna 2021
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Františka KALOUSE
z Konice.
Vzpomíná manželka Danuška,
syn Petr, dcera Pavla
a Iveta s rodinami,
dcera Dana, syn Zdeněk.

Dne 21. ledna 2021
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan HLAVINKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Květoslava,
syn Květoslav, syn Antonín
a dcera Jana s rodinami.

Dne 15. ledna 2021
tomu bylo 5 let,
co nás navždy opustil
pan Ladislav VYROUBAL

Dne 19. ledna 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Květoslavy PTAČNÍKOVÉ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera Květoslava
s manželem.

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

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

Až ztrátou milovaného člověka
poznáme, co pro nás znamenal,
jak při nás stál v dobrém i zlém.
Jsi stále v našich srdcích.

Koupím chatu, chalupu okolo Plumlova
do 15 km. Mobil 732 116 877
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řádková inzerce / vzpomínky

Hledám ke koupi pozemek nebo rodinný dům. 737 827 329
Sháním byt přímo v PV. Dojíždím
a potřebuji koupit byt ve městě.
605 011 594
Pronajmu cihlový byt 2+KK
v PV - Krasická ul. T:602775607

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(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.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Platba v hotovosti za Váš zajímavý
starý nábytek a bytové doplňky jako
obrazy, grafiky, starožitné zbraně
i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové,
rádia, fotoaparáty, porcelán figurky
i servisy, sklo, lidovou keramiku,
staré hračky, šperky ze stříbra a zlata
i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání, odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice
a spoustu dalších věcí nejraději celou
pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel. 605138473

Dne 19. ledna 2021
by oslavila 85. narozeniny
a 20. ledna 2021
vzpomínáme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička,
prababička, teta a kamarádka,
paní Marie ZAPLETALOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
dcera Marie a syn František,
vnoučata a pravnoučata.

Koupím starý nábytek do roku 1965,
lustry, hodiny, housle, harmoniky, saxofony, obrazy moravských a českých malířu. Tel. 702 809 319.

SLUŽBY

Dne 17. ledna 2021
jsme vzpomenuli
1. výročí úmrtí
pana Františka KREJČÍHO
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Jarmila
a vnuk Aleš s rodinou.

Dne 23. ledna 2021
vzpomeneme 16. výročí úmrtí
pana Jaroslava MELKY.
Vzpomíná manželka
s rodinou.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.
Koupím staré pivní láhve a sklenice s nápisy, tel : 732170454, sběratel

Stříhání pejsků. PV. 606 166 853.
“ JE DOBRÉ VĚDĚT “ a uložit si
tel. číslo “ 777 135 540 “.
Naše firma je zde pro Vás již 31 let
a tato práce je našim koníčkem.
NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
Otvírání zaklapnutých dveří
(ztráta klíčů).
Opravy vodovod. baterií
a plynových ohřívačů vody
(KARMY – PO 35 – 371).
Zabudování bezpečnost.
zámků do bytů.
KONTAKT: 777 135 540.

16011421482

Provádím čištění a kultivaci stavebních
pozemků, zahrad, prořez dřevin.
Ivo Kroupa 605 864 140.
www.seceni-kaceni.cz

Dne 19. ledna 2021
uplyne 30 roků od úmrtí
pana Stanislava MUSILA
ze Ptení.
Vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Dne 22. ledna 2021
uplynou 2 roky,
co nás navždy opustila
paní Jana PÁLENÍKOVÁ
z Budětska.
Kdo jste ji znali, prosím,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

FINANCE

Dne 19. ledna 2021
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Aničky ČERNÉ
z Otaslavic.
S láskou v srdci vzpomínají
rodina Kalabisova
a Vysloužilova.

15021020132

Koupím štěně jezevčíka - dlouhosrstého,
fenečku. Odběr koncem února a další
následující měsíce. Cenu respektuji.
Tel.: 607901998.

Zavzpomínejmena naše blízké! zadejte
To, že již nejsou mezi námi,
neznamená,
že stále nejsou v našich srdcích.

Dne 23. ledna 2021
uplyne rok, kdy navždy odešel
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Miroslav DOLEŽEL
z Prostějova, Domamyslic.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkují manželka Jarmila,
dcera Lenka a syn Miroslav
s rodinami.

Dnes, tj. 18. ledna 2021
si připomínáme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav PROKOP.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Blanka,
syn Martin a dcera Blanka
s rodinami.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

ZVÍŘATA

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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

Dne 20. ledna 2021
uplyne 11 roků od úmrtí
paní Jolany KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel s celou rodinou.

JE V PÁTEK 22. LEDNA V 10.00 HOD.

PRODÁM
Pila Otaslavice nabízí palivové dříví krácené (buk, dub, jasan). Cena 600 Kč
za sypaný kubík. Doprava zajištěna.
Tel: 731 471 123, 582 371 493

Dne 20. ledna 2021
by se dožila 90 let
paní Marie HYKLOVÁ
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku děkuje
František s celou rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.
a 20. ledna 2021
tomu budou 2 roky,
co nás navždy opustila
paní Růžena VYROUBALOVÁ.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery Jitka,
Blanka a syn Jiří s rodinami.

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

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Koupím jakékoliv moto JAWA
Tel.: 605138473

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli
k narozeninám přát,
jen kytičku Ti na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

.ġ

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 18. ledna 2021
Martin Bačik 1933
Prostějov Danuše Drmolová 1933 Hrubčice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Laurenčík 1948 Kostelec n/H Anna Polanská 1935 Pěnčín 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Kotrysová 1942
Brodek u Pv Úterý 19. ledna 2021
Dana Koudelková 1934
Prostějov Anna Zgažarová 1925 Dubany 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Lužná 1938
Přemyslovice Jolana Mejstříková 1935 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludvík Janura 1935
Prostějov Středa 20. ledna 2021
Věra Matyášková 1930
Prostějov Jan Marák 1944 Želeč 11.00 Obřadní síň Prostějov
Štěpánka Herodková 1945 Držovice Vlasta Polívková 1946 Hruška 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miloš Pospíšil 1956
Prostějov Čtvrtek 21. ledna 2021
Jana Štefková 1938
Želeč Josef Kobza 1932 Krumsín 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Zemanová 1937
Prostějov Pátek 22. ledna 2021
Drahomíra Paulová 1934 Myslejovice Věra Frančíková 1934 Plumlov 14.00 Obřadní síň Plumlov
Ing. Václav Dušek 1944
Ptení Sobota 23. ledna 2021
Vlasta Šimková 1951
Prostějov Anna Deutschová 1929 Prostějov 11.00 kostel Otaslavice
Alois Pupík 1939
Prostějov
Jitka Říhová 1936
Prostějov Anna Hanáková 1940
Buková Květoslava Francová 1945
Ludmila Židová 1949
Hrubčice František Pyrolt 1932 Kostelec n/H
Brodek u Konice
Václav Motálek 1940
Kostelec n/H Ladislav Kopřiva 1956
Určice Vladimír Hastík 1953
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
MUDr. Ladislav Švestka 1927 Plumlov Jan Cihlář 1941

Prostějov Jaromíra Vojáčková 1933

Zdětín

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Šťastná 1953
Věra Kiliánová 1932

Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 20. ledna 2021
Jaroslav Tvrdý 1943 Prostějov 13.00 kostel svatého Petra a Pavla Prostějov
Pátek 22. ledna 2021
Luboš Piroutek 1957 Čelechovice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE 1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Hledám paní na úklid dvoubytového domu 1x měsíčně.
Tel.: 777 935 553.
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidního důchodce. Ostraha vnitřního areálu budovy v Prostějově, denní směny,
jednání s lidmi výhodou.
Informace na tel. č.: 602 786 692.

20

Hledám pomocnici - pečovatelku do
domácnosti, pro muže - vdovce - seniora 90 let. Práce dle dohody od 8.00
do 16.00 hod. Po-Pá. Pomoc s hygienou, podání jídla, dohled, úklid bytu
1+1. Místo Prostějov město.
Kontakt: 777 010 323.

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud nabízíte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

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

JE V PÁTEK
22. LEDNA
V 10.00 HODIN

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Pomocní montážní dělníci
Formíři
Automechanici
Vedoucí zdravotní
sestry/bratři
Technici skladu
Řidiči tahačů

18 000-25 000 Kč
30 000-42 000 Kč
23 000-28 000 Kč

jednosměnný
třísměnný
jednosměnný

zakládní+praktické ELEKTRO ŠUDOMA, Němčice n. H.
střední odborné SLÉVÁRNA ANAH, Prostějov
středné odborné Jaromír Hnízdil, Bedihošť

Firma

30 800-39 380 Kč
23 000-27 000 Kč
24 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

vyšší odborné
Domov pro seniory Soběsuky
střední odborné ZETASPOL, Bedihošť
střední odborné GALVA TRANS, Držovice

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

21011520047

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

21011410041

21011310036

21011310031

20111921742

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Stálí předplatitelé zaplatí 940 Kč,
noví předplatitelé 1040 Kč
Standardní cena předplatného na rok 2021 činí 1300 Kč

Objednejte si předplatné na 12 kalendářních měsíců
do konce ledna, a získejte stále ještě extrémně výhodnou slevu
Objednávky zasílejte na e-mail: predplatne@vecernikpv.cz, pište či volejte 608 960 042 či se stavte osobně na provozovně v ulici Vápenice 19, Prostějov

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Puškinova
Jarmila STEJSKALOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK PIVA v hodnotě 400 Kč.

Také třetí 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 písmenkya 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 21. LEDNA 2021, 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
František Horák
Petr VRÁNA, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
WELLNESS
Stanislav URBÁNEK, Konice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby muzea.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 1, 9, 5
Alena HOŘAVOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ať vás uklízení v novém roce baví.
Zuzana ROZEHNALOVÁ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na úklidové služby.

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă

sortiment
prodejny.
Poučení pro
soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:

20073161193

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

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
]HVRUWLPHQWXSURGHMQ\KRGQRWČ.þ

NIKLÁK, KUPOVAT, VRAK, SILO, OPASEK, RUBL, HÁBY, SVÍDY, ZŘITEL,
ZNAKY, KRYT, ÉTER, LEVICE, ÚCHYLKA, KARAS, LEGO, PŮDY, HERA,
HOUSEŘI, RÁČE, HANÁ, ACER, BARON, PIANO, LAŠK
$ONDORLG
YSHSĜL

0RGHUQL
]RYDQi
YLOND

0UWYê
MD]\N

6tGOR
YH9H
QH]XHOH

'iPVNê
NOR
ERXþHN

ěHFNp /LKRYLQD 3RGQLNY
StVPHQR ]UêåH 3HþNiFK

+iMRYi
E\OLQD

'UXK
]iNRSX

3RWp
/HWHF

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VNLDUHiOX

7DNRYê
QiĜHþQČ

6ORQt
]XE\

2NUDM
VWĜHFK\

/HQRFKRG
WĜtSUVWê

.XMQê
PDWHULiO

2FKXWLWL
VYRMH
KRYČ]t

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a u této příležitosti jsme graficky lehce poupravili sbormistryni pěveckého souboru Proměny, který o uplynulých
Vánocích Prostějovany tentokrát zpěvem nepotěšil…
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PRO VAŠI...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VWXGLD
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téma večerníku
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21011310033

Pejsek v domácnosti. Je to dobrá volba?

2QMWF LG X¾w éV[ąPQJÚ OKN¾éGM ą¾FP÷ X[EJQX¾P
OčåGUX¾OKXRQJQF÷UFÊNGVKFQO¾EPQUV
Foto: Michal Kadlec

Pokud máte doma malou rasu pejska, která je
určená pro chování v domě, pak to není špatná volba, protože malí pejskové vám většinou
nezničí třeba nábytek nebo nerozkoušou
velké množství bačkor. Jedinou nevýhodou
u chlupatých pejsků je to, že budete mít chlupy asi všude, kam se podíváte, proto je stálé
vysávání na denním pořádku, stane se jakousi
každodenní nutností. Navíc musíte mít ze začátku velkou trpělivost, protože potřebujete
psa naučit, aby chodil čůrat tam, kam má.
Pakliže ale milujete větší rasy, je dobré, abyste
je měli spíše venku, protože bohužel takové
rasy psů mají bez výcviku tendenci kousat vše,
co se vyskytuje v jejich dosahu. Navíc v domě
nemají dostatek prostoru. Především v bytě,
který je velmi malý, je pes opravdu jako ve
vězení, i když má milující páníčky. Každý pes
ale potřebuje dostatek prostoru, aby se mohl
volně pohybovat. Některé věci v interiéru pak
mohou být pro psa nepohodlné, či dokonce
vyloženě nebezpečné.

21011520046

Domácí mazlíčci jsou něco krásného, co si
většinou pořídíme, abychom nebyli sami.
Pro zamilované páry je to něco, co přichází
před dítětem, protože na nich si vyzkouší,
jaké to je, když se starají o dalšího živého
tvora ve svém životě. Je však nutné podotknout, že mazlíčci jsou na celý život, nikoliv
pouze na dobu než přijde miminko.
Mnoho lidí miluje různé rasy psů. Ti, kteří
mají svůj vlastní dům se zahradou, chtějí mít
většinou psa, který jim bude hlídat pozemek.
Proto se zaměří především na větší rasy, které jsou pro venkovní pobyt jako stvořené.
Někteří však žijí především v bytě a zaměřují
na takové rasy, které jsou spíše drobné, proto u nich vítězí především malí ratlíci nebo
čivavy. Ale existují i ti, kteří si domů opatří
i velkou rasu psa. Otázkou však zůstává, jestli
je, nebo není vhodné mít takového psa ve své
domácnosti, není-li to jen krok vedle, který
bude v důsledku stát za zničeným nábytkem.
Jsou tedy pejskové v bytě dobrou volbou?

21011410040

21011320035

Naprostá většina lidí to zná a nenechá si to vymluvit. Bez zvířecího mazlíčka by v dnešní době nebyla prostě
rodina úplná. A je úplně jedno, staráme-li se s láskou o pejska, kočičku nebo křečka, morče či králíčka.
Pro mnohé znamená chovatelství
prostou potřebu, jiní upřednostňují lásku ke zvířeti před přátelstvím
s lidmi. Takto to prostě v současnosti
chodí. Na dnešní speciální tematické
straně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
přinášíme čtenářům cenné informace o službách, které jsou určitě
potřeba, pokud se o svého zvířecího
miláčka chceme starat opravdu pečlivě. Právě odborníci vám totiž nejlépe poradí, co je pro vašeho nejen
čtyřnohého přítele nejlepší a co by
žádnému chovateli nemělo chybět.
Věříme, že si z přehledu určitě vyberete.
Texty připravil: Michal Kadlec

Máte doma zvířecího
miláčka?

27%
NE

73%
ANO

Skoro tři čtvrtiny oslovených
mají doma čtyřnohého
člena rodiny, zbývající
čtvrtina nikoli.



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 18. ledna 2021
Naleznete
uvnitř

KDY SE OTEVŘOU
ZÁMKY V REGIONU?

ƔƔ Kasteláni zámků na Prostějovsku
se shodují, že návštěvnická sezóna
by mohla začít v dubnu. Pokud
strana 18
koronavirus dovolí...

OČKOVACÍCH VAKCÍN

JE ZATÍM MÁLO

ƔƔ Očkování vakcínou proti covid-19
zahájili už také v prostějovské nemocnici,
během dvou týdnů ale došlo jen 300
strana 20
dávek.
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ƔƔ Pokud chcete přispět do Tříkrálové sbírky, pokladnička na prostějovské
radnici bude k dispozici do pátku 22.
ledna.
ƔƔ Čeká nás arktický úvod týdne, noční teploty na Prostějovsku mají klesnout až na patnáct stupňů pod nulou.
ƔƔ Výstavba hokejových šaten vedle
zimního stadionu by měla být dokončena v dubnu, za zpoždění může koronavirus.
ƔƔ Dnes by se dožil 78 let rodák ze
Stražiska Jan Hrbatý, hokejista, sedminásobný držitel titulu Československa
s jihlavskou Duklou.
ƔƔ Nezamyslická fotbalová Haná se
rozhodla doplnit ve velkém své webové stránky a žádá prostřednictvím
Nezamyslických mažoretů všechny
příznivce kopané o pomoc se články či
fotografiemi.

NOVÉ
NOVINY
ZA STAROU
CENU
strana 14

PROSTĚJOV Tohle asi nečekal ani ten největší pesimista. Je to ale skutečnost, prostějovské
volejbalistky opravdu letos ještě nevyhrály. Postupně podlehly Frýdku-Místku, Ostravě
a Olympu. A ze tří zápasů uhrály jediný set. Před utkáním s Frýdkem-Místkem přitom jasně klub
deklaroval, že se chce udržet ve skupině pro vyřazovací fázi, a to nejlépe na 7. místě. To se nyní
Prostějovankám nevzdaluje jen proto, že ani dalším soupeřkám v nižších patrech tabulky se
nedaří. Do konce sezóny však zároveň vékáčku chybí dva mače. A to převelice důležité.

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
NA DVOUSTRANĚ 28 a 29

➢

ESKÁČKO DÁL
POSILUJE

ƔƔ Po hráčích do pole přišel brankář
Michal Bárta, který působil naposledy
strana 23
ve Frýdku-Místku.

æLYRWEĘçNDħĢP]WĘçXMt Jestøábi pohostí
SURKUQXWpOHVQtFHVW\ ústecký Slovan
ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ

PROSTĚJOVSKO Běžkaři vzali
Drahanskou vrchovinu útokem.
Přestože zde v uplynulých dnech
napadlo sněhu opravdu hodně, ne
všechny pravidelně upravované
trasy byly zcela sjízdné. Nápor tak
zaznamenal zejména golfový areál
v Kořenci, jehož představitelé se
proto rozhodli od pátku do neděle
zpoplatnit parkování.

Na Kořenci zpoplatnili parkoviště

vs.

Martin ZAORAL

Jezdit ve skútrem projetých stopách se dalo bez problémů v okolí
Repech. Jinak však ze všech pravidelně upravovaných lyžařských tras
na Drahanské vrchovině byl i po
sněžení z uplynulého týdne zcela
sjízdný pouze okruh na golfovém
hřišti v Kořenci. Obvyklé trasy se
musely měnit s ohledem na množství sněhu, popadané stromy nebo
nově vzniklé oplocené pozemky.
Asi největším problémem byly lesní cesty prohrnuté až na asfalt. „Ve
středu jsme vyrazili na Suchý směr
meteostanice. Sklouznutí bylo
úžasné až na lesní cesty, které jsou
prohrnuté až na kámen. Nechápu,
proč máme lyžařské trasy, když to
lesáci nerespektují a nenechají nás
po nich jet. Je to škoda, když si někdo dal takovou práci s úpravou a navržením tras. Nyní na spoustě míst
musíte přenášet lyže. Je to přece
o dohodě a toleranci,“ popsal situ-

PROSTĚJOV Těžký soupeř, který hraje
místy až překvapivě dobře. To čeká v sobotním mači prostějovské hokejisty.
Jestřábi totiž přivítají na svém ledě
Ústí nad Labem. V minulých letech se přitom Ústí profilovalo
jako jeden z týmů, který je zralý
na sestup.
Letos je ale všechno jinak. Ústí nad
Labem se nachází obvykle v tabulce
okolo míst tam, kde je Prostějov. Tedy
v horším středu. Nyní zastává 10. místo.
Vděčí za to především velice dobrému nástupu
na přelomu prosince a listopadu. Tým nyní má nejlepší formu za poslední roky. Například mezi 5. prosincem a 6. lednem
z pěti zápasů vyhrál hned čtyři. V dalším týdnu navíc Severočeši rovněž
formu potvrzovali. Ostatně sílu Ústí už v nynějším ročníku Jestřábi poznali. Ve venkovním utkání totiž Prostějované padli 1:4.
Pokud se jedná o opory Slovanu, není moc co řešit. Nejvíce bodů zatím
podle očekávání nastřádal veterán Michal Trávníček, který před sezónou přišel z Litvínova. Zdatně mu sekunduje další útočník Jiří Severa.
Slušně se vede rovněž Tomáši Pšeničkovi. V obraně má zdaleka nejvíce bodů Jiří Drtina. Zajímavostí pak je, že i když je Ústí nad Labem od
Prostějova celkem geograficky vzdálené, pár hráčů Ústí v Prostějově
dříve hrálo. Třeba již jmenovaný Tomáš Pšenička, na jednu sezónu se
na Hané mihl rovněž další útočník David Cienciala.
Zatím vše nasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o atraktivní a vyrovnané střetnutí. Zda tomu tak bude, zjistíme v sobotu. Utkání začne
v 17 hodin na prostějovském zimním stadionu. Přítomnost diváků
nebude povolená, přesto jej můžete sledovat třeba díky streamu na
www.hokejka.cz.
(sob)
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aci jeden z běžkařů. Dle dřívějšího
vyjádření Lesů ČR prý musí zůstat
cesty po celou dobu sjízdné pro
lesní techniku. I proto se nadšenci stojící za vznikem tras rozhodli
vytvořit „alternativní“ trasy, a to
zejména v okolí Benešova. Jistotou
také zůstával okruh v golfovém areálu v Kořenci. Zde bylo pro zájemce zprovozněno výdejní okénko.
Nahrnulo se sem však tolik lidí, že

si provozovatelé stěžovali na to, že
dochází k poškození tzv. golfových
greenů. I proto se od pátku do neděle rozhodli zpoplatnit parkoviště.
Nejinak tomu bylo ovšem i v obci
Suchý, kam trasa z Kořence či Protivanova míří. „Naštěstí přibylo také
další parkoviště, které naleznete na
louce asi 200 metrů pod hřbitovem
v obci Benešov,“ upozornil jeden
z běžkařů.

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 26-27
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KULTURNÍ KLUB DUHA HLÁSÍ:
VYSTAVUJEME DÁL!
PROSTĚJOV Kulturní klub Duha v Prostějově zažívá těžké koronavirové časy. Jak Večerník informoval již v minulém vydání, kvůli
výrazným protiepidemickým opatřením musela být odložena
lednová výstava Spolku prostějovských fotografů v rámci jubilejního desátého ročníku Memoriálu Luďka Mařáka. Kvůli hrozbě
nákazy covid-19 jsou pak zrušeny i další kulturní akce, které Duha
pořádala. Činnost tohoto kulturního zařízení je tak značně omezena, ale pracovníci Duhy se nevzdávají a plánují například výstavy děl profesora Zbyňka Janáčka či Lukáše Musila.
diální umělkyně Karolína Jansová se
PŮVODNÍ
svou scénografickou instalací, která
zpravodajství
byla koncipována jako výkladní skříň
a byla návštěvníkům k dispozici 24
pro Večerník
hodin denně. „Další výstava, jejíž inMichal
stalace byla na základě pandemické
situace uzpůsobena tak, aby se mohla
KADLEC
uskutečnit, byla vánoční výstava fotoPři první vlně pandemie se na pře- grafky Venduly Burgrové. Konala se
lomu dubna a května loňského roku několik dní před Štědrým dnem přív oknech klubu představila multime- mo na hlavním náměstí v Prostějově

u vánočního stromečku. Vendula již
desátým rokem dokumentuje rodiny
převážně z Prostějova a okolí u jejich
vánočních stromečků. Svou dosavadní práci, do které se zapojilo bezmála
70 rodin, se rozhodla prezentovat
právě o Vánocích,“ připomněl kurátor
výstav Miroslav Macík. Jak dodal, už
letos v lednu se měla ve výstavních
místnostech Duhy konat výstava Klubu prostějovských fotografů, která se
ovšem přesouvá vzhledem k opatřením vlády na jaro. Přesto se už nyní
plánují další akce. „Výstavní program je aktuálně na několik měsíců
přesunut do prostor druhého patra
obchodního centra Zlatá brána na
náměstí T. G. Masaryka, kde budou
své práce od 26. února prezentovat
pedagogové ateliéru Grafiky z Ostravské univerzity. Mezi nimi nebude
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chybět ani významná osobnost české
umělecké scény a držitel významné
ceny Vladimíra Boudníka profesor
Zbyněk Janáček,“ zve už teď Miroslav Macík.
Od 26. března pak tuto výstavu vystřídá výstava Lukáše Musila, který
je známý spíše pod svým pseudonymem Musa. „Je to současný český
umělec a solitér, který stojí mimo zavedené proudy. Bývalý profesionální

hokejista a český juniorský reprezentant se v roce 2011 rozhodl hokejové
řemeslo pověsit na hřebík a začal se
věnovat výtvarnému umění. Kromě toho se stal také mezinárodně
uznávaným tatérem a je považován
za nejoriginálnějšího a nejprestižnějšího českého tatéra. Od roku
2015 však tetuje jen zcela výjimečně.
Musa své malířské dílo vystavoval na
několika samostatných výstavách.

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

V roce 2017 například představil
svou tvorbu ve známé výstavní síni
Mánes v Praze. Kromě malby se věnuje také přesahům do jiných uměleckých odvětví. Podílel se například
na tvorbě módní kolekce s návrhářkou Liběnou Rochovou,“ uvedl Miroslav Macík s dodatkem, že výtěžek
z prodeje limitované kolekce byl pak
věnován na pomoc lidem s nemocí
motýlích křídel.
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PROSTĚJOVSKO Nejistota, obavy,
zčásti taky osekané rozpočty. S tím se
nyní potýkají na mnoha památkách
v České republice. Bude se otevírat?
Kdy? A jak bude vypadat režim pro
zaměstnance a návštěvníky? To jsou
jen některé z otázek, které s blížící se turistickou sezónou nabývají
na aktuálnosti. Výjimkou není ani
Prostějovsko se dvěma veřejnosti
zpřístupněnými zámky v Plumlově
a Čechách pod Kosířem.

Michal SOBECKÝ

„Chystat nyní můžeme cokoli. Když
jsme se loni chystali zahájit turistickou
sezónu, otevřeli jsme nakonec až
v červnu,“ poznamenává kastelán
plumlovského zámku Pavel Zástěra.
Právě koronavirus, který loni otevření
památek posunul, hrozí spolu s vládními opatřeními turistickým destinacím opět. A to i snížením rozpočtů.
„Přišli jsme při celkovém zeštíhlování

]DĀtWQRYiVH]yQD$OHQH]DĀQH

Pondělky se však mohou vrátit

-F[P¾URWUVÊPC\¾OM["4G¾NP÷\CVÊOX[RCF¾FWDGP
Foto: Michal Sobecký

rozpočtů o 15 procent,“ říká kastelán
zámku v Čechách pod Kosířem Martin
Váňa. Loňský rok jej i jeho kolegy pořádně otestoval, přinesl však i jedno pozitivum pro návštěvníky. „Osvědčily se
nám otevřené pondělky. Byla to dobrá
zkušenost a určitě přes prázdniny opět
budou k dispozici,“ říká Váňa.
Dříve od něj zaznívala i slova o tom, že
by zámek mohl letos otevřít dříve. Na-

konec však tuto variantu pod Kosířem
zavrhli. A také v Plumlově nyní směřují vše k tomu, aby se stihl alespoň
klasický termín otevření, tedy první
polovina dubna. „Pracujeme na tom,
abychom otevřeli začátkem dubna. Je
to ale vše s otazníkem. A mít otevřeno
v pondělí? V rámci akcí ano, ale jinak
jsme o tom zatím nijak nepřemýšleli,“
vyjádřil se kastelán Plumlova.

PROSTĚJOV Pěkně nabitý byl
lednový program Městského divadla v Prostějově. Nechyběla
v něm mimo jiné černá komedie,
koncert mladého klavíristy, který
sbírá úspěchy po světě, představení plné precizní akrobacie či pohádka o vodníku Česílkovi. Jenže
nic z toho nebude!
Aktuální epidemická situace je pro
kulturu přímo smrtelná. Na její
vzkříšení čekají i stovky pravidelných návštěvníků Městského divadla v Prostějově. Ještě začátkem
prosince to vypadalo, že by se zkraje
roku mohli dočkat. Lednový program byl pečlivě připraven, pokud to
bylo možné, všechna zrušená představení našla své náhradní termíny.
Začínat se mělo v úterý 5. ledna
černou groteskou o klukovi, který
nemohl obejmout svoji dívku, na-

Co se mìlo v lednu
hrát v divadle?
5. 1.
Bezruký Frantík
11. 1.
Koncert Ivo Kahánka
12. 1.
Rebelky
18. 1.
Koncert La Búsqueda
19. 1.
Špinavý obchod
20. 1.
Kolaps
21. 1.
Na plný coole
30. 1.
Vodník Česílko
zvanou příznačně Bezruký Frantík.
Na následující pondělí pak byl připraven koncert neobyčejně talentovaného klavíristy Ivo Kahánka.
Jenže vše bohužel zůstalo pouze
v rovině přání. „Nová divadelní sezóna u nás zatím ze známých důvodů nezačne. Pro zrušená lednová představení hledáme náhradní
termíny. Stále nepřestáváme věřit,
že vše naše diváky bude moci přiví-
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tat, co nejdříve to situace umožní,“
uvedla ředitelka Městského divadla
v Prostějově Jana Maršálková.
Zatímco divadlo stále čeká na diváky,
připravili lidé kolem něj na Facebooku alespoň průvodce po skrytých
zákoutích Národního domu. Lidé
se tak mohou dozvědět zajímavosti
o nedávné obnově vitráží, co vše skrývá divadelní věž či jak každé představení vidí jevištní technik.
(mls)
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Nově nabídne průvodcování...

PROSTĚJOV Muzeum a galerie
v Prostějově nově nabízí výklad
k výstavám pro jednotlivce i skupiny, ale také turistické informace o městě. Průvodcovská činnost v muzeu doposud chyběla.
Služba je určená návštěvníkům
muzea i turistům, kteří do města
zavítají.
„Doposud byl výklad pouze pro
skupiny a vedl jej odborný pracovník. Teď jsou informace o výstavě
určené pro všechny návštěvníky,
kteří do muzea přijdou a budou
o ně mít zájem. Turisté tady nově
získají také informace o našem krásném městě, o jeho historii nebo zajímavostech,“ řekla ředitelka Muzea
a galerie v Prostějově Soňa Provazová. Nová služba pak je výsledkem
i personálních změn. „Měli jsme
zde čtyři zaměstnankyně na pokladně, v pozici zřízenec kulturního
zařízení. Místo dvou z nich je zde
nově tento odborný pracovník,“
konstatovala Soňa Provazová.
Krok vysvětluje i tím, že by měl takový pracovník být schopen zastat
více úkolů a rovněž spolupracovat
s edukačními pracovníky. Služba

vznikla ve spolupráci s Turistickým
centrem města Prostějova, zájemci
tak budou mít k dispozici mapy,
letáky či brožury. „Nechceme turistické služby magistrátu suplovat,
naopak máme v plánu je doplnit,
a to zejména o víkendu, kdy je radnice zavřená,“ poznamenala Soňa
Provazová. Novinkou je i možnost
zaregistrovat se do elektronického
systému, díky kterému se návštěvníci včas a jako první dozvědí o novinkách a chystaných výstavách.
Novinky si však budou moci návštěvníci užít až po odeznění aktuálních vládních opatření proti
šíření koronaviru. Muzeum je
teď sice minimálně do 22. ledna
uzavřené. „Musíme být připraveni na moment, kdy dveře opět
odemkneme. Musíme se dívat
dopředu. Nemůžeme si říct, že je
zavřeno a nejde nic dělat,“ doplnila
Soňa Provazová a upozornila, že
první nová výstava letošního roku
připomene život a dílo J. A. Komenského. V prostorách galerie
Špalíček by měla být k vidění od
28. ledna do 21. března letošního
roku.
(sob)

PROSTĚJOV Akademický malíř
Jano Köhler byl označovaný jako malíř chrámů. Nicméně nejvíce svých děl
vytvořil právě v našem městě, v němž
se poprvé ocitl v roce 1900. Tehdy
sedmadvacetiletý absolvent pražské
akademie u nás získal zakázku na
výzdobu prostějovského zámku. Ve
středu 20. ledna uplyne osmdesát let
od jeho úmrtí.

Martin ZAORAL
Umění Jano Köhlera svědčí o křesťanské
lásce k bližnímu a také o jeho lásce k moravskému venkovu. První prostějovskou
zakázkou Jano Köhlera byla tvorba řady
fresek a sgrafit na prostějovském zámku.
„Vytvořil zde psaníčková sgrafita, sgrafitové obrazy Honění krále Ječmínka,
knížete Svatopluka, znaky zemí Koruny české, erby Pernštejnů, Lichtenštejnů
či kravařského štítonoše. Objevíme zde
i umělcův autoportrét jako mušketýra
ve vysokém klobouku v obraze Honění
krále Ječmínka,“ upozornila prostějovská historička Hana Bartková.

ní doby. „Byl jím pekařský mistr a člen
rady záložny Sluka. Zpravidla začínal den
otázkou: „Začneme?“ Jano Köhler jeho
tvář zachytil v podobě usmívajícího se
sluníčka na severní stěně fasády zámku,“
připojila jednu ze zajímavostí Hana Bartková. Jano Köhler si Prostějov nesmírně
oblíbil. Našel zde přátele a vracel se sem
po celý svůj život. Jeho největšími přáteli
byla rodina Součkových, u které často při
návštěvě Prostějova pobýval. Přátelil se
i s mladší generací rodu.
Nehnal se za kšeftem, ale za prací

Jeho poslední prostějovskou zakázkou
byla renovace fresek na fasádě jejich
domu v létě 1940. Byl už těžce nemocen, přesto i tuto práci zvládl. V dopise
Vladimíru Součkovi napsal: „Moc
mně pucuješ knoflíky a maluješ mne
takovým vzácným člověkem a já ubohý tolik jsem zavázán Tvým pánům
rodičům, kteří mně svou přízní pomáhali vždy na nohy… A tím starým Kerelem (takto jej přesmyčkou nazývaly
Součkovy děti) už zůstanu, neboť nikdy v životě jsem se nehnal za kšeftem,
0LVWÔHXzMHÄDV
spíše za prací, a máš-li rád moji práci, to
Spolek záložna, který byl investorem mi úplně stačí – vždyť jsem to také matěchto úprav, také ustavil jakéhosi dozor- loval sobě pro potěšení – a najde-li to
ce nad dodržováním Köhlerovy pracov- ohlas, kdo si přeje víc?“

0C RTQUV÷LQXUMÆO \¾OMW ,CPQ -ÓJNGT
X[OCNQXCN K MPÊåGVG 5XCVQRNWMC LGJQ VąK
U[P[ UXC\GM RTWVč C RQUGNUVXÊ $WòVG
UXQTPK
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Pracoval i v okolních obcích

Některá prostějovská díla vytvořil Jano
Köhler technikou keramické mozaiky.
Byla odolnější venkovním podmínkám
a vlivům nepříznivého počasí. Jedná se
o domovní znamení na domech U Tří
zajíců, U Zlaté studny či výzdobu štítu
domu U Měsíčka, kde je Panna Maria
královna stojící na měsíci.
Dalšími díly jsou zajímavé náhrobky
vytvořené pro rodinu Součkových a P.
Karla Dostála-Lutinova na Městském
hřbitově v Prostějově. Za jinými díly se
můžeme vypravit do našich kostelů Povýšení sv. Kříže a sv. Cyrila a Metoděje,
kde vytvořil krásný oltářní obraz. „Jeho
díla najdeme i v okolí Prostějova. Vyzdobil freskami kostely v Plumlově,
Laškově a Přemyslovicích. V Přemyslo-

Kdo byl Jano Köhler?
Jano Köhler senarodil 9. února 1873 v česko-německé rodině v Brně. Otec Johann
však záhy zemřel a starost o rodinu převzala
matka a její sestra. Už od dětství rád jezdil do
rodného matčina kraje – na Kyjovsko, kde
kreslil tamní chalupy či poutě. Akademii výtvarných umění absolvoval v roce 1900 jako
žák Františka Ženíška. Po studiích se usadil
v Nenkovicích, kde si vybudoval ateliér,
a od roku 1926 žil s rodinou ve Strážovicích.
Tam také 20. ledna 1941 zemřel.

vicích je také náhrobek na hrobě rodiny
Milotovy a Štolpovy ve tvaru boží muky
osazený mozaikou Madony s odkazy
na alfu a omegu – tedy začátek a konec
života,“dodala Hana Bartková.
Malířské dílo Jano Köhlera bylo plně oceněno až po roce 1989. Posledně vydanou
prací je rozsáhlá monografie Karla Kavičky Jano Köhler vydaná v roce 2018.

společnost
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Velitel Jan Nagy odchází od mìstské policie 73ĆHKUDGD]DPU]¿OHGEH]SHêQÛQHQË
<KJH
„Důchodu si budu užívat,“ ujišťuje dlouholetý šéf strážníků

,CP0CI[RčUQDKNXGHWPMEKXGNKVGNG/÷UVUMÆRQNKEKG2TQUV÷LQXLGFPCFXCEGVNGV

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Všechno jednou končí a své o tom ví také velitel
Městské policie Prostějov. Plných jednadvacet let vedl Jan Nagy
prostějovské strážníky, nyní se ale rozhodl ve svých šestašedesáti letech odejít do důchodu. Prostějovský magistrát v nejbližších dnech připravuje vyhlášení výběrového řízení na jeho nástupce, podle odhadů by se jím mohl stát dlouholetý Nagyho
zástupce Libor Šebestík. Ale nepředbíhejme...

Už na konci loňského roku si o tom
štěbetali vrabci na střeše, teprve nyní
je ale odchod dlouholetého velitele
potvrzen. „Je to tak. Je i šestašedesát
let, takže není na co čekat. Je to pro
mě důležité životní rozhodnutí, ale
v nejlepším se má skončit. Tedy kromě sexu,“ potvrdil Večerníku s vtipnou hláškou Jan Nagy, že se skutečně
rozhodl od městské policie odejít. „Je
to pravda, stávající ředitel Městské
policie Prostějov Jan Nagy se rozhodl
odejít do důchodu a správná je i vaše
informace o termínu jeho odchodu na konci února,“ dodal „razítko“
k této informaci také primátor Prostějova František Jura s tím, že v nejbližší době vyhlásí město konkurz na
Nagyho nástupce. „V době, kdy se
mě ptáte, tedy v pátek 15. ledna, ještě
výběrové řízení vyhlášeno není, ale
počítáme s jeho vyhlášením v řádu
dní,“ odpověděl na další dotaz František Jura, který pro Večerník krátce
zhodnotil i dlouhé jednadvacetileté
působení Jana Nagyho v pozici šéfa
prostějovských strážníků. „Práci

městské policie znám z minulosti
jako strážník i nyní jako primátor,
který ji řídí. Jan Nagy byl podle mého
názoru výborný ředitel, který dbal
na dodržování městských vyhlášek
i veřejného pořádku a klidu ve městě.
Na bezpečnosti prostějovských ulic
má velkou zásluhu. Městská policie
pod jeho vedením nebyla jen pouhou
represivní složkou, ale dbala i na
prevenci a pomáhala lidem v nouzi.
Ještě budu mít příležitost říci mu to
mu z očí do očí, ale rád bych využil
i této příležitosti a jménem celého
města Prostějova mu za jeho práci
poděkoval,“ uvedl primátor Prostějova František Jura.
Jan Nagy Večerníku ještě před odchodem do důchodu přislíbil obsáhlý rozhovor. Prozatím odpověděl na
otázku, zda skutečně míří do klasického důchodu, nebo hodlá ještě někde pokračovat pracovně. „V žádném
případě! Skutečně půjde o běžný důchod. Nebudu dělat už nic a budu si
užívat odpočinku,“ odtušil Jan Nagy.
(mik)

@öO@I<=MPNG@IÁ
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MOSTKOVICE Nějaký čas už
pořádně mrzne, přesto led na
vodních nádržích stále není bezpečný. Nepochybně to platí i pro
plumlovskou přehradu.
Pokud byste v těchto dnech chtěli
vyrazit s bruslemi na plumlovskou
přehradu, měli byste si do batohu přibalit minimálně také ručník
a teplé spodní prádlo. Stále totiž
hrozí, že se pořádně vykoupete.

„Led může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísání hladiny
pod ledem v některých místech zeslaben a hrozí jeho prolomení i při
mírném zatížení,“ upozornil tiskový
mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Na bruslení na přehradě tak
budeme muset zapomenout i pro
nadcházející dny. Dle předpovědí
meteorologů se má totiž již od středy opět výrazně oteplit.
(mls)

3-MJNOîEJQî=P?JP>IJNOI@QD?Á  !J=MJQJGIÁC<NDàD
!J=MJQJGIÁC<NDàDU-MJODQ<IJQ<
U-MJODQ<IJQ< Objednejte si
H<EÁIJQJPQÑU=MJEFI@CJ?µH
QÑU=MJEFI@CJ?µH předplatné na
7(,2`¡/!í'&-,/+, H<EÁIJQJP
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Nyní už bývalá servírka z restaurace v centru Prostějova se vydává na svoji novou
životní cestu. Mladinká Lucie se
zúčastnila v Praze castingu a chce
točit porno. V našem městě už
svoji budoucnost nevidí nijak růžově a s nadějemi na novou kariéru
vzhlíží k hlavnímu městu. Sama
tvrdí, že není škaredá, tak proč neukázat svoje tělo...
Lucie přijala pozvánku na casting,
který se snad původně tvářil jako
focení odvážných fotek. Všem
účastnicím však muselo být velmi
brzy jasné, o co v tomto případě jde.
V té době žila Lucie s rodiči v Prostějově, byla bez přítele, nicméně
na sex měla kamaráda. Ráda si
užívala party a snila o tom, že se
odstěhuje do Prahy, kam ráda jezdila. „Myslím, že v Prostějově mě
žádná budoucnost nečeká,“ uvažo.WEKG\2TQUV÷LQXCUG\×éCUVPKNCXGN vala dívka, která by si dle svých slov
MÆJQRQTPQECUVKPIWMVGTÚCDUQNXQXC
jednou chtěla otevřít svůj vlastní
NCUéÊUNGO

(QVQYYYRQTPQXMCE\ bar a zároveň najít chlapa, jenž by

se dokázal postarat o ni i o rodinu.
Ve focení nahatých fotek problém
neviděla. „Obdivuju lidi, kteří jsou
schopni ukázat své tělo,“ vysvětlila
Lucie, jež očividně byla přesvědčena, že má co nabídnout. „Nejsem
škaredá a chlapi si často myslí, že se
s nimi hned vyspím, což je smutné.
Jsou to celkem hovada a nelíbí se
mi, že se takto chovají,“ uvažovala
dívka, která velmi záhy zcela dobrovolně přešla k veřejnému sexu
s fotografem.
V tomto ohledu není určitě jediná. Porno je jedním z fenoménů
dneška. Stalo se silnou konkurencí
tradiční pouliční i jiné prostituce,
která je i kvůli němu na velkém
ústupu. Jednou z průkopnic v tomto oboru byla mimo jiné Barbora
Kovaříková. Ve stejné branži působil i její otec Robert, který byl
v Prostějově známý jako hokejista,
později před zákonem uprchl do
USA, odkud se vrátil. Posléze si odpykal desetiletý trest za loupežné
přepadení, z něhož byl před časem
propuštěn na svobodu.
(mls)
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kalendářních
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JčORąKFQRTCXPÊEJPGJQF¾EJ
(QVQ(CEGDQQM

PROTIVANOV Necelých 18 tisíc
korun dostali protivanovští hasiči
na nákup vybavení od Olomouckého kraje. A jednotka z Protivanova,
která je jednotkou požární ochrany
číslo 2, tedy jen úroveň pod profesionálními hasiči, nelenila.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Tentokrát se rozhodla investovat do pomoci při dopravních nehodách, k nimž
rovněž protivanovští vyjíždějí. „Z částky
17 400 korun jsme mohli pořídit další
vybavení na dopravní nehody, konkrétně sadu ochranných štítů k vyprošťování, vyprošťovací nářadí Hooligan, řezač
a rozbíječ skla,“ informuje jednotka.
Protivanovští hasiči patří k těm nejvytíženějším z celého Prostějovska. Kromě území okresu pomáhají často také
na Blanensku a Vyškovsku. Naposledy
například při četných pádech stromů
z důvodu námrazy.

měsíců
a získejte
stále ještě
extrémně
výhodnou

slevu
více na straně 14

Policisté kontrolovali -MJQµG@àI½Q@O@MµIT<?îODQTNOüÁG@GD 2Ą'56+5ª%
chaty „Bude i na společný výlet,“ děkoval Petr Antoníček z dětského domova
FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

2QNKEKUVÆ X R¾VGM FQRQNGFPG MQPVTQNQXCNK \CDG\RGéGPÊ QDLGMVč X EJCVQXÆ QDNCUVK
QMQNQ2VGPUMÆJQ&XQTMW
(QVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOVSKO Podzim je
obdobím, kdy se lidé začínají stahovat do teplých bytů a rekreační
chaty i celé rekreační kolonie se
vyprazdňují. Následující zima pak
je většinou období, kdy zejí prázdnotou. Toho rády využijí různé
pochybné existence, ať už jde
o bezdomovce, tuláky, či zloděje
příležitostné nebo i z „povolání“.
Z pohledu bezpečí jsou pro majitele
chat požehnáním ti sousedé, kteří
svoji chaloupku obývají celoročně.
„Protože však takoví nejsou všude,
mohou se chaty stát snadno terčem
zlodějů, kteří tam zkouší své štěstí.
A o štěstí to pro zloděje je i z toho
důvodu, že majitelé v chatách po jejich zazimování zřídka kdy nechají
cokoli cennějšího. Velice často se
tak u chat stává, že škoda způsobená při překonávání dveří či oken
násobně převýší škodu způsobenou odcizením věcí. O inteligenci

takového zloděje si pak můžeme
udělat obrázek sami, zvlášť letos,
když uvážíme, že za odcizení věcí
za několik stokorun se kvůli vyhlášenému nouzovému stavu vystavují riziku trestu vězení až na osm
let,“ konstatuje František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. A jak vzápětí
dodal, policisté během uplynulého
týdne podnikli rozsáhlou kontrolní
akci. „Stalo se tak v pátek 15. ledna
dopoledne v chatové lokalitě u Ptenského Dvorku. Akci zorganizovali
policisté místně příslušného obvodního oddělení Plumlov a na pomoc
si vyžádali několik policistů oddělení hlídkové služby. Při této akci
policisté nezjistili žádný problém,
ale z minulosti již máme zkušenosti,
že se zjistily závažné nedostatky se
zabezpečením objektů či chat nezvanou návštěvou již navštívených,“
uvedl František Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Tohle se podařilo!
Uspořádat v dnešní době jakoukoliv akci je více než těžké.
Při dodržování všech vládních
opatření se to přece jen podařilo
Klubu vojenské historie (KVH)
Dukla, který 12. prosince na střelnici CS Solutions Group v Prostějově zorganizoval Den veteránů.
Výtěžek z této akce putoval uplynulou středu 13. ledna na konta
Komunitního centra pro válečné
veterány v Brně a Dětského domova v Plumlově.

Martin ZAORAL
Program prosincového Dne veteránů se skládal z tematicky zaměřených
přednášek a střelby na střelnici, a to jak
terčové, tak akční. Na akci si v polovině
prosince, kdy došlo ke krátkodobému
uvolnění vládních restrikcí, našla cestu
celá řada lidí. Ty sem pozvali členové
KVH Dukla, jež pro ně měli připraveno také občerstvení ze své polní
kuchyně. Prostějovská střelnice pak
zdarma poskytla své prostory. Vše,
co návštěvníci věnovali, tak mohlo
putovat na charitativní účely. Celkem
se vybralo 21 800 korun. „Dvě třetiny výtěžku byly věnovány Komunitnímu centru pro válečné veterány

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

v Brně. Třetina výtěžku pak putovala
Dětskému domovu Plumlov,“ nastínil
Jaroslav Dvořák z KVH Dukla, jenž
zároveň poděkoval městu Prostějov
za finanční podporu celé akce.
Uplynulou středu pak přímo v prostorách střelnice došlo k předání
symbolických šeků. „Moc děkujeme,
obzvláště v uplynulém roce nebylo

<¾UVWREK-8*&WMNCCUVąGNPKEG%55QNWVKQPU)TQWR2TQUV÷LQXRąGFCNKwGM[PCP÷å
X[DTCNKRTQUVąGFM[D÷JGO&PGXGVGT¾Pč
(QVQ/CTVKP<CQTCN

vůbec snadné pro naši činnost shánět peníze. Tento dar využijeme na
úpravu foyer v centru, kde vytvoříme
novou síň slávy,“ prohlásil během předání ředitel centra Karel Černoch.
V dětském domově zase peníze použijí na dokončení úprav nového

sportovního hřiště s umělým povrchem. „A možná něco zůstane i na
nějaký společný výlet, který pro nás
bude vítaným zpestřením stereotypu, jenž během nouzového stavu
trápí děti ze všeho nejvíce,“ prozradil
Petr Antoníček z DD Plumlov.

18. ledna 2021

pandemie
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MICHAL SOBECKÝ

A teď k vlastnímu očkování. Dosud bylo
podle vládních čísel naočkováno zhruba
70 tisíc lidí. To je dost mizerná cifra, když
se srovná s jinými státy, zejména pak s Izraelem, který byl v době nedávno minulé nesčetněkrát se situací v České republice srovnáván. To, že až od pátku se pomalu měl
rozběhnout registr pro zájemce o očkování
pro lidi nad 80 let, je pak smutný žert. Stát
měl na přípravu opravdu dlouhou dobu.
A stejně ho spouští až na poslední chvíli. Tito
lidé přitom na očkování, pokud o něj projeví
samozřejmě zájem, nemohou čekat věčně.
Osobně se začínám obávat, že vzhledem
k rychlosti, jakou očkování a přípravy na něj
v této zemi probíhají, se jej mnozí z našich
nejstarších už jednoduše nedočkají.
Aby toho nebylo málo, už na úvod se řeší,
že první z dávek dostali i ti, kteří rozhod-

ně nepatří mezi nejohroženější skupinu.
A začínají se hlásit další a další. Skutečnost, že praktičtí lékaři, kteří jsou též mezi
ohroženými, si rovněž podle vlády budou
muset na očkování počkat. Do toho tu je
nadále prapodivná komunikace ohledně
očkování, jeho vedlejších účincích a důležitosti. Řetězové e-maily a facebookové
hoaxy dávno vládu předběhly. Typickou
bezmocnost vlády pak představují hrozby ve stylu toho „je to dobrovolné, ale“,
že tam či onam se lidé bez očkování nedostanou.
Sečteno – podtrženo, začátek očkování
v zemi nebyl ideální. Dobře, bez eufemismů – začalo příšerně, katastrofálně. Tato
pochybení můžou přitom zásadně přispět
k tomu, že se v koronavirovém bahně budeme plácat ještě dlouho.
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Jana MARŠÁLKOVÁ

NECHÁTE SE OČKOVAT?

PROSTĚJOV Očkování novou vakcínou proti nákaze
covid-19 vyvolává různé
reakce a stále je mezi námi
hodně lidí, kteří očkování odmítají. A jak jsou na tom známé osobnosti z Prostějova?
Třem z nich Večerník položil
zásadní otázku.

zaměstnanci města navštíví osobně.
„Část našich spoluobčanů pochopitelně nemá potřebné vybavení, případně
nepracují s počítačem a internetem.
Další jsou imobilní. Některým určitě pomohou například příbuzní, ty
ostatní ovšem rozhodně nenecháme
na holičkách,“ říká primátor Prostějova František Jura.
Zaměstnanci radnice budou mít notebooky a další potřebné vybavení
a v případě potřeby operativně vyrazí přímo do terénu, aby seniorům
2TQUV÷LQXUMÚRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC pomohli například u nich doma.
WLKwċWLGUGPKQT[åGOCIKUVT¾VLKOX[ „Pro začátek budou připraveni praFCVP÷ RQOčåG U TGIKUVTCEÊ PC QéMQ covníci odboru sociálních věcí.
X¾PÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Když se ukáže, že je poptávka větší,

jsem připraven vydat pokyn, aby se
k nim přidali další kolegové z jiných
odborů,“ dodává primátor Jura.
Registrace na očkování začala v pátek 15. ledna. Už během pátku
magistrátní linky zaznamenaly zvýšený zájem nejen ze strany seniorů,
ale také jejich blízkých, kteří pro ně
hledali pomoc. Podle vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města
Prostějova Marcely Vejmělkové jsou
pracovníci připraveni jak na poradenství po telefonu, tak i v terénu.
„S klienty, od kterých jsme získali
telefonní kontakty, se spojíme a dohodneme na způsobu pomoci s rezervací,“ říká Vejmělková. (mik)
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PROSTĚJOV V masovém měřítku se vakcínou proti nákaze
covid-19 v Prostějově zatím očkovat nedá. Nemocnice podle
slov mluvčí Radky Miloševské
obdržela zatím pouze 300 dávek
očkovací vakcíny, tudíž zatím jsou
naočkováni jen zdravotníci či zaměstnanci sociálních zařízení.
Tento týden už ale má být do terénu vyslán mobilní očkovací tým.
„Prostějovská nemocnice obdržela dosud 300 dávek očkovací látky

proti onemocnění covid-19. Minulý týden šlo o 60 a tento týden
dalších 240 dávek. Při vakcinaci
nemocnice postupuje podle Národní strategie očkování proti nemoci covid-19, kdy v první fázi jsou
očkovány nejohroženější skupiny,
tedy zdravotníci nemocnic, zaměstnanci domovů pro seniory, klienti domovů pro seniory či senioři
starší osmdesáti let,“ informovala
Večerník v pátek odpoledne Radka
Miloševská, tisková mluvčí společ-
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nosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov. Prostějovská nemocnice
v pátek začala očkovat i první „zájemce zvenčí“, a to konkrétně praktické lékaře pro dospělé, praktické
lékaře pro děti a zubní lékaře. A od
příštího týdne vyšle do terénu také
svůj mobilní očkovací tým, který
bude vakcínu aplikovat klientům
a zaměstnancům sociálních zařízení. „Další dodávku vakcín obdrží
nemocnice opět v pondělí 18. ledna. Věříme, že v dalších dnech se

k nám do nemocnice budou moci
na očkování objednat také senioři
starší 80 let, aktuálně však řešíme
technické problémy s registračním
systémem. Doporučujeme sledovat
webové stránky nemocnice, kde
budou vyvěšeny aktuální informace a pokyny, jakmile bude možné
se na očkování objednat,“ dodala
Radka Miloševská s tím, že očkování dalších skupin obyvatelstva se
bude řídit pokyny očkovací strategie.
(mik)

„V první fázi jsou očkovány nejohroženější skupiny,“ říká mluvčí R. Miloševská

KOSTELEC NA HANÉ Restaurace jsou postiženy covidem hned
dvakrát. Na jednu stranu musí
fungovat v hodně omezeném režimu, navíc je může postihnout
i onemocnění některého ze zaměstnanců. To je aktuálně případ
jídelny v Kostelci na Hané.
Jídelna v Kostelci na Hané nabízí
rozvoz denních menu pro firmy
i jednotlivce. Využívá ji celá řada
nejen místních. V pondělí 11. ledna
však musela být provozovna uzavřena. Důvod spočívá v tom, že u jedno-

(QVQ(CEGDQQM

ho z pracovníků jídelny bylo zjištěno
onemocnění covid-19. „Proto jsme
se z preventivních důvodů rozhodli
zavřít. Po celou dobu je naším cílem zachovat hlavně bezpečné stravování pro naše zákazníky, a proto
jsme přerušili provoz minimálně
do neděle 17. ledna,“ uvedla Alena
Coufalová z Jídelny v Kostelci na
Hané. Strávníci ocenili zejména otevřenost, s jakou o tomto případu lidé
z jídelny informovali. „Jsou to frajeři,
že to takhle přiznali a nezatloukají,“
komentoval to jeden z nich. (mls)

,ÊFGNPCX-QUVGNEKPC*CPÆHWPIWLGXQDLGMVWOÊUVPÊwMQN[

RYLGX
3@nKDOµG@J=?MÜ@GDU<OÁH?µQ@F
3@nKDOµG@J=?MÜ@GDU<OÁH
?µQ@FQ<F>ÁIT
Q<F>ÁIT .YĎOLF

PROSTĚJOV Město Prostějov
spouští projekt pomoci seniorům, kteří se potřebují zaregistrovat na očkování proti onemocnění covid-19. V první fázi jsou jim
k dispozici pracovníci odboru
sociálních věcí. Pokud by to nestačilo, do akce se zapojí i další
zaměstnanci magistrátu.
Senioři potřebující asistenci při vyplňování formulářů se mohou obrátit na telefonní linky 605 162 963
a 605 236 431, které město zřídilo už
loni na jaře. Pracovníci magistrátu jim
na nich poradí a pomohou projít celým procesem registrace. Komu nebude konzultace po telefonu stačit, toho

Ptal se: Michal Sobecký

Z3URVWøMRYSRPĎæHVHQLRUĎPVUHJLVWUDFËQDRêNRY¿QË
VÉKÁČKA
„Nikoho nenecháme na holičkách,“ ujišťuje primátor Jura Jídelna v Kostelci
musela
sela zavřít.

ŽHAVÁ NOVINKA

Příliš pesimistický titulek? Ne tak docela.
Začátek očkování v České republice totiž
nesnese žádná měřítka, alespoň ne v civilizovaném a vyspělém světě. Nádech tragikomičnosti přitom očkování v Česku nabralo
ještě předtím, než prvním našincům jehly
pronikly kůží... Jak? Postaral se o to Andrej
Babiš. Premiér se totiž prakticky vyhlásil
odborníkem na zdravotnictví, ve kterém se
přece podle svých slov pohybuje rok. A následně národu sdělil, že bude zmocněncem
pro očkování. Pár dní nato obrátil, prý to
byla nadsázka. A ještě o několik dní později uvedl, že to zase bere zpět a zmocněncem
bude on. Vtipné? Ano. Dokud si člověk neuvědomí, že na manažerských schopnostech tohoto pána bude hodně záležet, kdy
se koronavirus v Česku dostane pod kontrolu. Děsivá představa.

PROSTĚJOV prostějovské nemocnici je i nadále
hospitalizován vysoký počet pacientů, u kterých byl
diagnostikován vážný průběh nákazy koronavirem.
Dobrou zprávou ale je, že postupně se uzdravují členové lékařského personálu a ti se postupně vracejí do
práce.
„V prostějovské nemocnici leží aktuálně 81 pacientů s onemocněním covid-19, z toho dvanáct z nich je ve velmi vážném stavu,“ poskytla Večerníku v pátek odpoledne aktuální
informace Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějov.
V jiných nemocnicích Olomouckého kraje mají potíže se
zaplněnou kapacitou lůžek, proto jsou i někteří pacienti s vážným průběhem covid-19 posíláni do Prostějova.
„Ano, je běžné, že si nemocnice navzájem vypomáhají,
a tak v naší nemocnici leží i pacienti s bydlištěm mimo
prostějovský region,“ potvrdila Radka Miloševská, které
se Večerník ještě zeptal, jak je na tom po zdravotní stránce personál nemocnice. „Nákaza koronavirem stále trápí
i nemocniční personál, ale dobrou zprávou je, že nemocných každým dnem postupně ubývá a postupně se vracejí
do práce,“ odpověděla Radka Miloševská.
(mik)

9QHPRFQLFLVWiOHOHçt
81 HOSPITALIZOVANÝCH

očkování postupuje. Prostřednictvím
těchto stránek se budeme snažit o co
nejlepší servis pro ty, kteří se rozhodnou očkovat,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

denní nárůst nakažených covidem-19
v olomouckém kraji

přihlášení či vlastní harmonogram
vakcinace. S naším webem bude mít
každý přehled o situaci s dodávkami
vakcín do Olomouckého kraje a stejně tak se lidé dozvědí, jak sám proces
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3 021 nových případů, což je oproti
předchozímu týdnu přesně o 1 500
nakažených osob méně. V sobotu
16. ledna večer jsme registrovali
7 838 aktivních případů covid-19
a celkově od začátku pandemie koronaviru bylo v Olomouckém kraji
vyléčeno z této nákazy už 43 891
lidí. Bohužel vlivem covid-19 už
v kraji zemřelo 926 osob,“ shrnula
základní data krajská hygienička Růžena Haliřová. „Největší počet aktivních případů registrujeme v Olo-

mouci, kde je aktuálně nemocných
2 163 lidí. V Prostějově je nyní nakaženo koronavirem 1 201 osob, na
Konicku pak 131 pacientů,“ dodala
Růžena Haliřová aktuální informace
i přímo z prostějovského regionu.
Také Olomoucký kraj se snaží pomáhat zejména seniorům, aby se dostali k řádné registraci na očkování.
„Velkým tématem dnešních dnů je
očkování proti nákaze covid-19. Olomoucký kraj byl v lednu mezi prvními
kraji, který začal očkovat seniory v sociálních zařízeních. Zájem našich dříve narozených spoluobčanů byl a je
velký, což mě osobně těší. Téma očkování je také hlavní novinkou na našem
webu ‚KrajPomaha.cz‘. Občané zde
najdou všechny základní informace,
jednoduchý návod jak postupovat
při registraci, podmínky úspěšného

,àFJQµIÁ7<àÁIµOJE<FJQÜ?T>FTHDU@MIî

K sobotnímu večeru evidovala Krajská hygienická stanice v Olomouci
v kraji celkem 52 655 pozitivně testovaných osob na covid-19 od začátku
pandemie. „Mezitýdenní nárůst činí

Michal
KADLEC

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Zatímco předminulý týden registrovala Krajská
hygienická stanice v Olomouci nárůst nově pozitivně testovaných osob v Olomouckém kraji o 4 621 případů, minulý
týden už to tak hrozné nebylo. Hygienici evidovali od pondělí
do soboty už „jen“ 3 021 nových pacientů nakažených koronavirem. Zdá se tedy, že růst se konečně podařilo zastavit,
a všichni věří, že pokles bude i nadále pokračovat.

„Aktuálně máme 7 838 aktivních případů covid-19,“ hlásí hygienici

zeptali jsme
se osobností

Nad zlepšeným výkonem prostějovských žen
2FM<EDN@KJ?<øDGJU<NO<QDOMĀNOI<F<Ø@IÍ>C
převážila kvalita extraligových spolufavoritů

COVID-19

JEDNIČKA VK PODLE

20
28
poslední příčce.
Základní
sestavu
hostí zpravidla tvoří
nahrávačka Nicole
Šmídová (rok působila ve VK), polská
univerzálka Aleksandra Wanczyk, smečařky Lu- c i a
Herdová (Slovensko) a Nikola Látalová, blokařky Ema Kneiflová s Eliškou
Kořínkovou a libero Tereza Slavíková,
odchovankyně Prostějova.
„Šternberk má stejně jako my převážně
mladý tým dopouštějící se častějších
chyb a pracující na svém zlepšování.
Rozhodne, kdo ve vzájemném utkání
podá kvalitnější výkon. A my musíme
udělat maximum, abychom právě tohle
přesvědčivě dokázali,“ zdůraznil Petráš.
&QJT¾XMC  MQNC 8QNGLDCN 2ąGTQX
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PROSTĚJOV Nejhorší výkon
sezóny předvedly a největší zklamání ročníku prožily prostějovské volejbalistky před deseti dny
vinou hladké porážky ve Frýdku-Místku. Odčinit tenhle výpadek
půjdou proti stejnému soupeři
v sobotu 23. ledna od 17.00 hodin,
kdy v dohrávce 8. kola UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 přivítají
TJ Sokol v hale Sportcentra DDM.
Nedávný velmi důležitý mač na severu Moravy skončil pro Hanačky
dost neslavně, domácí celek je smázl
překvapivě jasným poměrem 25:13,
25:20 a 25:19. Tím se svěřenkyně

Leoše Chalupy bodově dotáhly na
poražený tým a díky vyššímu počtu
vítězství jej vystřídaly na sedmé pozici tabulky.
Vzhledem k tomu, že s minimální
ztrátou následují v průběžném pořadí devátý Přerov i desátý Šternberk,
bude sobotní duel mezi Prostějovem
a Frýdkem-Místkem stěžejní pro boj
o postup do osmičlenného play-off.
Kdo případně vybojuje plnotučný
zisk tří bodů za výhru 3:0 nebo 3:1,
k účasti ve vyřazovací fázi se znatelně
přiblíží.
„Frýdek nás minule přehrál, zejména
na podání a obranou na síti. To však

pro blížící se utkání nic extra neznamená, nepříjemnou porážku spíš
musíme vzít jako
pozitivní motivaci.
Abychom tentokrát odvedli mnohem lepší výkon, a to
po všech stránkách. Výhoda domácího prostředí se sice bez diváků v hledišti částečně maže, přesto je potřeba na
svém hřišti ukázat jedno, že volejbal
přece jen umíme,“ burcuje svěřenkyně
kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Sokolky se opírají o uzdravenou
nahrávačku Markétu Uhrovou, uni-

verzálku Romanu Staňkovou, smečařky Danielu Pavelkovou a Adélu
Borovcovou, blokařky Agnieszku
Mitregu (Polsko) a Michaelu Hadáčkovou plus libero Nikolu Teperovou.
„Soupeřky respektujeme, ale nic než
vítězství nebereme. Hlavně ať máme
z vlastní hry zase radost,“ zdůraznil
Petráš.
(son)
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které ale zvládla úspěšněji Ostrava.
Každopádně přes prohru 0:3 měl
náš výkon většinu utkání solidní
úroveň. A dnešní dva sety proti
Olympu byly hodně dobré.
V obou zápasech chybělo
jediné, abychom si z nich
odnesly nějaké body do
ligové tabulky.“
yy V čem byly Pražanky
lepší? Co rozhodlo?
„V klíčových chvílích dokázaly útokem
položit rozhodující balóny, zatímco
my to máme v zakončení těžší tím, že
nemůžeme hrát tak variabilně. Chybí
častější útoky z prvního sledu, naopak
střeďačky Olympu a předtím i Ostravy
bodovaly zakončením dost pravidelně.
My to tlačíme skoro pořád z kůlů, případně ze zón jedna nebo šest. Což se

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

soupeřům snadněji brání a prosadit se
je tak pro nás náročnější. Musíme se
s tím ale vypořádat.“
yy V každém případě jste naplno
bojovaly, hlavně v sobotu a zejména v dramatickém závěru čtvrtého
dějství. Hnala vás touha alespoň po
bodíku?

őtNi.DUROtQD)ULĀRYi

vyrovnaným soupeřem, ale vzhledem
ke dvěma neproměněným setbolům ve
čtvrtém setu je konečný výsledek pro
nás málo. Mohly jsme mít z těžkého
utkání aspoň bod, což by celý tým povzbudilo. I tak jsme dnes ukázaly, že volejbal nějakým způsobem umíme. A že
dostat 0:3 od Frýdku-Místku neodpovídá našim možnostem. Udělaly jsme
výkonnostní posun a věřím, že už tohle
nás do dalších zápasů zdravě nabudí.“
yy Vy jste se herně zvedly již během
úvodních dvou sad pátečního střetnutí v Ostravě, že?
„Ano, už tam jsme hrály mnohem lépe
než předtím v tom zmíněném Frýdku.
Víc jsme se semkly, kromě špatného
třetího setu nedělaly tolik chyb a první dva sety dotáhly do vyrovnaných
koncovek. Rozhodovalo pár míčů,

Brno, Prostějov (son) – K hodně nezvyklé události hraničící až s raritou došlo
ve volejbalovém Brně, kde se hlavní
trenér tamního družstva žen VK Šelmy
nečekaně vrátil k aktivní hráčské kariéře.
Třiačtyřicetiletý Ondřej Boula naskočil
za extraligové muže Brna do utkání proti
Ústí nad Labem!
Překvapivý krok byl jedním z pokusů, jak
zvednout trápící se Jihomoravany k lepším
výkonům. Někdejší reprezentační
nahrávač ČR ukončil aktivní kariéru na
jaře 2018, tudíž se na hřiště vrátil skoro
po třech letech. Na severočeský celek však
ani jeho pomoc nestačila, domácí mančaft
podlehl těsně 2:3.
Na roli kouče Šelem se přitom pro Boulu
nic nemění, neboť už před střetnutím
mužské ligy absolvovaným přímo na palubovce stihl vést z lavičky ženský výběr
ve vítězném duelu proti Přerovu (3:1).
Jen pozápasové hodnocení raději nechal
na své asistentce Petře Pospíšilové, aby se
mohl začít chystat na následný mač.
Zajímavostí také je, že za Šelmy
premiérově nastoupila nedávná posila
a bývalá prostějovská nahrávačka Pavla
Šmídová (za svobodna Vincourová).
„Vinci měla vítěznou premiéru, za
výsledek jsme nakonec rády,“ oddechla
si Pospíšilová.

Kouè Šelem Boula
]DPXzH%UQDMDNRKU½Ä

Prostějov (son) – Dávat co největší
příležitost vlastním odchovankyním
a postupně do ženského A-týmu
zařazovat další mladé hráčky z klubové
líhně. Takový je v posledních letech jasný
cíl volejbalového oddílu VK Prostějov,
který však za uplynulé měsíce částečně
narušily důsledky koronavirových
lockdownů.
„Na soupisku našeho dospělého áčka
jsme před sezónou zařadili hned šest
juniorek, jmenovitě to jsou Adriana
Jurčíková, Andrea Píchalová, Simona
Marešová, Viktorie Nečasová,
Magdaléna Plisková a Veronika
Vykopalová. Aby v případě možnosti či
potřeby trénovaly občas s mančaftem,
nebo třeba i naskočily do zápasů – aspoň
na chvíli,“ předestřel původní plán sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Covid-19 však tento záměr zkomplikoval. „Pro neprofesionální sportovce platil, a kromě necelých dvou prosincových
týdnů stále platí, zákaz normální přípravy
ve vnitřních prostorách, trénovat i hrát
mohly jen volejbalistky s profi smlouvou. Tím pádem naše juniorky dlouho
zůstávaly mimo obvyklou sportovní
zátěž a nedalo se s nimi počítat,“ vysvětlil
Čada.
Momentálně ale mohou na výjimku absolvovat klasickou přípravu alespoň studentky sportovní třídy na prostějovském
Gymnáziu Jiřího Wolkera, z nichž trenéři
do kolektivu žen VK zatím zařadili talentované libero Andreu Píchalovou.
„Premiéru jako součást A-týmu při
utkáních absolvovala Andy v pátek
v Ostravě a o den později proti Olympu.
Jsou to pro ni cenné i důležité zkušenosti
do další kariéry,“ potvrdil Čada.

Mladá Píchalová
poprvé do áèka

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.

29

PROSTĚJOV Na dosah zisku minimálně jednoho bodíku do tabulky byly prostějovské volejbalistky
v sobotním utkání proti Olympu.
V 18. kole UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 sváděly se silnými Pražankami dva sety ze čtyř více než vyrovnaný boj a jen kousek je dělil od
vyrovnání na 2:2. Na tiebreak však
nedošlo, neboť favorizované družstvo vydřelo dramatický závěr klíčové
čtvrté sady. A tím odvezlo kompletní
porci bodů do české metropole.
Netrvalo dlouho a domácí kouč si musel
brát první oddechový čas. Soupeř zatlačil při servisu Šimáňové, využil několika
chyb či nepřesností, rázem to bylo 1:5.
A za chvíli 2:8, neboť Pražanky jak dobře
bránily, tak neměly problém překonávat
defenzivu vékáčka. Až za stavu 5:11 se
prostějovský tým víc chytil, i díky krásně
zvládnuté minutové výměně dotáhl na
10:12. Jeho naděje však záhy vyprchala,
když rozmanitě zakončující PVK dalším
náporem znovu odskočil (11:17) a za-

hajovací část měl s pomocí pěti vítězných bloků jasně pod kontrolou – 17:25.
Zkraje druhé sady Hanačky viditelně
zpřísnily podání, přidaly též ve všech
ostatních činnostech, tvrdými smečemi
úřadovala Kopáčová. A Olymp se premiérově během střetnutí dostal do větších
trablů (5:2). Stejně jako den předtím
v Ostravě ale stačilo krátké zaváhání a náskok se rozplynul (7:4 – 7:7). Přesto moravská parta předváděla v téhle fázi hodně
kvalitní volejbal, což přetavila v šestibodovou sérii na 14:8. Následně vedla ještě
19:13, než se pražský výběr zvedl a začal
vývoj dramatizovat (19:16, 21:20). Koncovce ovšem kralovaly maximálně vyhecované Petrášovy svěřenkyně – 25:21.
Své nadšení ženy VK držely také na
startu třetího dějství při obratu z 1:3 na
4:3. Jenže v ten moment jako když utne.
Slabá pasáž kontrastovala s výrazným sešlápnutím herního plynu Mitáčovy ekipy, v jejíž řadách se nejvíce prosazovaly
Kocmanová, Hodanová a Purchartová.
Osm získaných míčů za sebou (4:11)

dalo favoritkám značnou výhodu, kterou zkušeně využily suverénním dokormidlováním setu do jednoznačného
skóre. Přesto Prostějovanky svou největší krizi (8:14 – 9:22) ještě před uplynutím tohoto dílu překonaly závěrečnou
korekcí – 15:25.
To se jim náramně hodilo při povedeném vstupu do čtvrtého pokračování,
tam zůstal dřívější útlum zcela zapomenut (5:2). Děvčata ve fialovém tlačila servisem, překonávala se vynikající
obranou v poli a dokázala zvednuté balóny položit na zem. Drtivé útoky pálící
Kopáčová měla v tu dobu na kontě už
téměř třicet bodů (!), dost ji podporovala Fričová. A únik na 9:4 vypadal pro
domácí slibně. Prudký zlom však nastal
o pouhých pár minut později, kdy protivnice šňůrou pěti bodů v řadě vyrovnaly z 11:6 na 11:11. Jelo se tedy pomyslně
od nuly, přičemž hanácká parta se nenechala svým propadem nijak rozhodit
a náskok si vzala zpět (17:13). Nicméně
houpačka ve stylu nahoru – dolů tím

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR

Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:5, 2:8,
5:11, 8:11, 10:12, 11:13, 11:17, 14:19,
14:22, 17:22, 17:25. Druhý set: 2:0,
2:2, 5:2, 7:4, 7:7, 8:8, 14:8, 17:11, 17:13,
19:13, 19:16, 21:17, 21:20, 22:21, 25:21.
Třetí set: 1:0, 1:3, 4:3, 4:11, 8:14, 8:16,
9:22, 13:22, 15:25. Čtvrtý set: 0:1, 2:1,
5:2, 6:4, 9:4, 11:6, 11:11, 13:11, 14:13,
17:13, 17:15, 18:17, 19:19, 20:23, 21:24,
25:24, 26:25, 26:28.
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neustala, naopak vzápětí vynesla do výše
hostující kolektiv tažený duem Hodanová a Kocmanová (19:19, 20:23). Za stavu 21:24 se zdálo rozhodnuto, leč zdánlivě poražené plejerky vékáčka bojovaly
podobny nezkrotným lvicím. Odvrátily
tři mečboly za sebou, načež samy měly
dva setboly (25:24, 26:25). V těch okamžicích ale dřely do úmoru i Olympačky,
aby infarktové rozuzlení přece jen překlopily na svou stranu – 26:28 a 1:3. (son)

„Nejvíc jsme spokojeni s tím, že z Prostějova vezeme tři body, které byly těžce vybojované. Do utkání jsme vstoupili velice
dobře, ale snadný první set nás ukolébal.
Ve druhém se domácí hráčky rozehrály,
hodně se prosazovala Kopáčová. Třetí sadu
jsme opět ovládali my a potom se strhla
bitva o čtvrtou, což jsme nechtěli dopustit.
Nakonec nám přála i trocha štěstí při některých dlouhých výměnách v úplném závěru,
zvládli jsme to proti bojovnému soupeři
nejtěsnějším rozdílem.“

STANISLAV MITÁÈ s2O\PS3UDKD

„V prvním i třetím setu byl soupeř jasně
lepší ve všech činnostech, zejména v útoku
a na bloku. Ve druhé a čtvrté sadě jsme však
hráli výborně, silnému Olympu se volejbalově vyrovnali. Může nás jedině mrzet těsně ztracená koncovka, kde holky parádně
bojovaly a zasloužily si vyrovnání na 2:2.
Přes porážku jsme viditelně zvedli výkon
celého mančaftu v čele s hodně bodující
Gábinou Kopáčovou, podařilo se nám
hostům dost zkomplikovat cestu za očekávaným vítězstvím.“

LUBOMÍR PETRÁŠ s9.3URVWÈMRY

1$7,6.29&(

Proti OlympuVDKDO\çHQ\9.SRWLHEUHDNX =$=1÷/2

yy Co říkáte na právě skončený duel
s Olympem Praha?
„Porážky 1:3 po takovém průběhu je
velká škoda. Před zápasem bychom určitě braly, že budeme Olympu natolik

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Řádná kapitánka prostějovských volejbalistek Michaela
Jurčíková se ještě neuzdravila z artroskopie kolenního kloubu, a tak
za ni ve vůdčí roli nadále zaskakuje
teprve dvacetiletá smečařka Karolína Fričová. Se svými parťačkami
i po dvou nadějných výkonech proti
favoritům stále čekají na první vítězství, a dokonce na premiérový bod
v novém kalendářním roce 2021.

„Jasně, strašně jsme chtěly celý zápas dostat do tiebreaku. Právě maximální bojovnost je to, čím můžeme papírově silnější soupeře dostat
do úzkých, znepříjemnit jim roli
favorita a případně i zaskočit. V té
koncovce čtvrté sady jsme vybraly
hodně těžkých míčů obětavou obranou v poli, Kopy to na síti ubouchala, Olymp měl najednou problémy,
nevyužil tři mečboly za sebou. Jen
škoda, že jsme vzápětí ani my neproměnily své dva setboly. Přišel by na řadu tiebreak, měly
bychom jistý aspoň jeden získaný bod.“
yy Dá se říct, že vás nyní čekají
zlomové bitvy tohoto soutěžního
ročníku?
„Určitě jo. V pátek proti Šternberku
půjde o postup do Final Four Českého poháru, což by byl pro nás v zatím
neúspěšné sezóně zajímavý výsledek.
A do semifinále samozřejmě moc
chceme. Stejně jako v sobotu porazit
Frýdek, kterému máme za nedávnou
ligovou prohru co vracet.“

Å8GěODO\MVPHYìNRQQRVWQtSRVXQXçWRKOHQiVVQDG
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být po třinácti odehraných zápasech extraligy až na osmém místě
s pouhými sedmi získanými body.
Bohužel jsme spoustu utkání ztratili
v těsných koncovkách, což na druhou stranu není samozřejmě náhoda a svědčí to také o našich četných
nedostatcích. Teď proti Ostravě
i Olympu však byl patrný posun výkonnosti zpátky nahoru. A to je momentálně důležité, neboť nás čekají
dva klíčové souboje s celky, které už
opravdu potřebujeme porazit,“ zdůraznil Petráš.

dou vlastního hřiště. „Bez ohledu na
dosavadní vývoj ročníku je tohle zápas,
který prostě musíme zvládnout. Soupeře ani v nejmenším nepodceňujeme,
což si v naší situaci nemůžeme dovolit.
Přesto v domácím prostředí půjdeme
od prvního do posledního míče za
vítězstvím a tím i za postupem, který
je naším jednoznačným cílem,“ pevně
zahlásil kouč prostějovského týmu Lubomír Petráš.
V UNIQA extralize 2020/21 se Hanačky utkaly se Sokolkami jednou
a 18. prosince dokázaly vyhrát na jejich půdě, když mač dopadl z pohledu
TJ 1:3 (-19, -18, 23, -20). Průběžná
tabulka registruje oba celky v dolních
patrech, šternberské družstvo je bodově těsně za Petrášovým souborem na

Úkol pro sobotu: YUiWLW)UÎGNXSRUiÜNXLV~URN\

Půjde o hodně tím, že vítěz duelu si zajistí účast na závěrečném turnaji Final
Four, který 7. a 8. února hostí Teplice.
Vékáčko – ačkoliv se během této sezóny samo herně i výsledkově trápí –
dostalo pro klíčové střetnutí papírově
přijatelného protivníka, navíc s výho-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Ještě nikdy ve čtrnáctileté klubové historii nechyběly
volejbalistky VK Prostějov mezi nejlepší čtyřkou Českého poháru žen.
Velkou šanci na postup do elitního
kvarteta mají i v aktuálním ročníku
této soutěže, neboť v domácím čtvrtfinále narazí na TJ Sokol Šternberk.
Hraje se v pátek 22. ledna od 17.00
hodin v hale Sportcentra DDM.

6SUDYËVLæHQ\FKXČSRQHØVSøxËFKYOL]H"

18. ledna 2021
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A ještě jednou Gábina Kopáčová. Sama říká, že
je během duelů ráda, když na ni směřuje co nejvíc
nahrávek. Při bitvě s Olympem musela být spokojená, neboť útočila dohromady pětašedesátkrát,
což je na čtyři hrané sety extrémně vysoké číslo.
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ani se smečařkou Terezou Pluhařovou,
jež má problémy v oblasti třísla,“ prozradil
hlavní trenér Lubomír Petráš.
Navíc zůstává stále out blokařka a zároveň
kapitánka Michaela Jurčíková po prosincové artroskopii kolena. „Pomalu se ale
zapojuje do normální přípravy, v dohledné
době snad bude k dispozici. Jestli už teď
na Šternberk a Frýdek? To zatím opravdu
nevím. Určitě bychom byli rádi, na druhou
stranu nechceme její návrat uspěchat,“ vyložil Petráš.

Zdálo se, že hostující mančaft nejprve zaskočil až překvapivě velký tlak papírově sice
slabšího, ale sympaticky kompaktního soupeře. A jakmile se ve druhém i třetím setu
začal rýsovat možný obrat nepříznivého
vývoje, najednou vyráběly Petrášovy svěřenkyně opakovaně spoustu větších chyb
i menších zaváhání, čímž protivnice samy
vracely zpět do sedla. Asi každého musel
zaskočit tak vysoký počet laciných minel
Prostějovanek, které tím potenciální pohodu vyměnily za návrat do psychicky chmurného období.
Nezbývalo nic jiného než rychle vyhodnotit,
co přesně v týmu nefunguje, co konkrétně
je špatně. Vše vyústilo v motivátorský návrat
Miroslava Čady na lavičku – a poslední dva
zápasy proti silným ligovým celkům přinesly viditelné herní zlepšení v předvánočním
duchu. Nyní už musí přijít navíc i výsledkový
progres, čtvrtfinále Českého poháru se Šternberkem a ligová odveta s Frýdkem po tom
vyloženě volají. Pokud by ani tyhle dva duely
nedopadly vítězstvími (ideálně přesvědčivými), bylo by už fakt zle.

FRÝDEK BYL NEÈEKANÝM PROPADEM DOLÙ.
ZVLÁDNOU TEÏ HOLKY ZVEDNOUT SE VÝŠ?

Už to koncem minulého kalendářního roku
vypadalo, že prostějovské volejbalistky po
utrápeném období s řadou porážek při
herně nepřesvědčivých výkonech zamíří ze
dna extraligové tabulky přece jen výš. Naposledy před Vánocemi sice podlehly Liberci
0:3, ovšem jejich projev už byl o poznání
lepší než dříve i díky předchozímu důležitému vítězství 3:1 ve Šternberku. Navíc se
povedlo získat Martinu Michalíkovou coby
posilu na smeč se zajímavým potenciálem.
A při zranění kapitánky Michaely Jurčíkové
sehnat dočasný záskok na blok v osobě Terezy Blumentritové.
Příznivci VK věřili, že jejich tým přes sváteční pauzu tradičně dobře potrénuje, s chutí
i energií vlétne hned v prvním utkání nového letopočtu 2021 na Frýdek-Místek a tříbodovým ziskem potvrdí svůj plánovaný
vzestup. Optimistická očekávání podpořil
také koronavirově příznivý zdravotní stav
družstva bez jediné nemocné osoby. Hanačkám zdánlivě hrálo vše do karet, zbývalo
jen potvrdit předpoklady přímo na hřišti.
Leč právě to na severu Moravy zle nevyšlo.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Nechce se to zakřiknout, ale všeobecný
strašák v podobě koronaviru volejbalistky
Prostějova poslední dobou vůbec netrápí.
I z dosud posledního testování před zápasy v Ostravě a proti Praze totiž vyšel celý
kolektiv VK s negativními výsledky na covid-19.
Což však neznamenalo, že by tým z Hané
nesužovaly žádné potíže se zdravím.
„V podstatě jsme nemohli počítat s nahrávačkou Ivou Šípovou, kterou po nedávném
zranění kolena začala noha pobolívat jinde,

COVID STÁLE V POHODÌ,
PØESTO ZDRAVOTNÍ TRABLE

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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PROSTÌJOV - OLYMP

OSTRAVA - 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
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Nic se nemění. Alespoň co se týče toho, která z prostějovských volejbalistek v utkáních nejčastěji skóruje. Jak v pátek na půdě Ostravy, tak
v sobotu doma proti Olympu Praha bezezbytku splnila tuhle
roli univerzálka Gabriela Kopáčová. Nejprve zaznamenala 16 bodů (leč při spoustě vlastních chyb), o den později
dokonce málokdy vídaných 30! Právě tento výkon vynesl
„Kopy“ na zasloužený piedestal, bohužel ani celkovou
užitečností +17 nedokázala zajistit výsledkový úspěch
v náročné konfrontaci s hráčsky mnohem komplexnějším favoritem z české metropole.

Gabriela KOPÁÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

28

naše tradiční laciné chyby, které
mančaft srazily dolů a soupeři pomohly. V koncovkách se projevila
ostravská kvalita, ve třetím setu
jsme už nestačili,“ shrnul kouč vékáčka Lubomír Petráš první z těžkých střetnutí.
Druhé následovalo hned v sobotu
na vlastní palubovce s Olympem
Praha. A pro prostějovské ženy
vypadalo ještě nadějněji. Vstupní
dějství sice patřilo jasně favoritkám
17:25, ale druhé otevřely Moravanky výborně a navzdory slabším
momentům konečně dokázaly sadu
získat pro sebe 25:21. Třetí díl zase
ovládl soubor z hlavního města ČR
plný reprezentantek 15:25, ovšem
poté se rozhořelo strhující drama.
Ve čtvrtém pokračování hostitelky vedly 11:6 a 17:13, pak ztrácely
21:24. Obrovskou bojovností jak
smazaly tři mečboly PVK, tak se
prodraly ke dvěma svým setbolům.
Při jednom za stavu 26:25 už byl
tiebreak doslova na spadnutí, leč ani
soupeřky nic nevzdaly a vzápětí otočily na definitivních 26:28.
„Myslím, že se dnes nemáme vůbec
za co stydět. Proti silnému Olympu
jsme dva sety ze čtyř sváděli naprosto
vyrovnanou partii a k tomu, aby se
šlo do rozhodující páté sady, scházelo opravdu málo. Tentokrát jsme ani
nedělali tolik hloupých chyb, byť nás
jeden z ligových favoritů dostal v prvním i třetím setu pod velký tlak. Jinak
se ale holky držely dobře, bojovaly na
maximum. Hlavně v tom úplném závěru do toho daly naprosto všechno,
proto velká škoda dvou neproměněných setbolů. I když jsme předtím
skvěle odvrátili tři za sebou. Mohli
jsme po delší době bodovat, což by
tým povzbudilo,“ komentoval Petráš
v sobotním večeru.
Přesto se jeho svěřenkyně po předchozím výpadku u Sokolek vrátily
na kvalitnější volejbalovou vlnu
z konce minulého kalendářního
roku. „Jsme přesvědčení, že tenhle
náš kolektiv má určitě na víc než

2TQUV÷LQXUM¾WPKXGT\¾NMC)CDTKGNC-QR¾éQX¾ XNGXQRąK×VQMW VąKEGVKDQF[RTQVK
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Bodový vývoj – první set: 0:4,
1:5, 5:5, 10:10, 10:12, 12:12, 15:13,
17:16, 19:16, 21:18, 21:21, 23:21,
25:23. Druhý set: 0:1, 2:1, 4:4, 6:4,
11:9, 11:13, 14:15, 14:17, 15:18,
18:18, 20:19, 21:21, 23:21, 25:23.
Třetí set: 0:1, 7:1, 7:3, 8:5, 9:6, 14:6,
15:8, 20:8, 21:10, 24:10, 25:12.

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR

z 10:12 na 15:13. Vypadalo to na
klíčový obrat, neboť favoritky poté
odskočily ještě trochu víc (19:16).
Leč vékáčko v čele s často skórující
Kopáčovou i zlepšenou Michalíkovou kolektivně makalo (21:18 –
21:21), aby o kousek padlo až v dramatickém závěru – 25:23.
Herní krok držel prostějovský mančaft i zkraje druhé části, oproti týden
starému zklamání ve Frýdku-Místku
šel jeho výkon zřetelně nahoru. Což
ale vzhledem k větší síle protivnic
dlouho stačilo pouze na neustálé
dotahování mírného manka (6:4,
11:9). Teprve uprostřed setu Petrášovy svěřenkyně ještě víc přitvrdily
a s vydatnou pomocí účinného servisu Blumentritové dosáhly slibného zvratu na 11:13. Přesnější přihrávka umožňovala pestré nahrávky
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Špatnou hru ze zápasové premiéry
nového kalendářního roku naše
volejbalistky naštěstí nezopakovaly, přesto již potřetí za sebou
podlehly bez jediného získaného
setu. Tentokrát v dohrávaném 7.
dějství UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 dvě třetiny duelu srdnatě vzdorovaly na palubovce Ostravy, ale nejtěsnějším rozdílem jim
utekly obě koncovky. A ve třetím
pokračování už odpadly.
Stále bez doléčující se kapitánky
Jurčíkové, ale jinak kompletní vyrukovaly Hanačky na rozjetou mašinu
TJ. A hned v úvodu ji dostaly pod
velký tlak. Fričová dobře podávala,
fungovala defenziva (dva vítězné
bloky Kvapilové) a rázem to bylo
0:4. Počáteční nápor však trval jen
chvíli, soupeřky vzápětí dotáhly na
5:5. Následně se hrál pěkný vyrovnaný volejbal bod za bod, nicméně
hostující tým několikrát po kvalitně ubráněných míčích nevyužil
možností zvýšit svůj těsný náskok.
Načež trpělivé domácí družstvo tažené dvojicí Žarnovická a Kalusková uprostřed vstupní sady otočilo

„První dva sety jsme se drželi, ustáli podání soupeře, neměli problémy na přihrávce
a tím pádem ani v útoku. Ale nevyvarovali
jsme se zbytečných chyb v koncovce. Ve
třetím setu už jsme nedokázali reagovat na
výrazně zlepšené podání Ostravy. Domácí tým byl lepší v dohrávkách po obraně
a zaslouženě zvítězil.“

LUBOMÍR PETRÁŠ
s9.3URVWÈMRY

„Vlastním nedůrazem jsme způsobili
dvě napínavé koncovky, kdy kardiaci přepínali krabičky. Třetí set už byl
pod naší kontrolou, ale potřebujeme
méně nevynucených chyb do dalších
zápasů.“

ZDENÌK POMMER
s7-2VWUDYD
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a tím dostatečně úspěšný útok, naopak Ostravanky nevynuceně chybovaly (15:18). Stačil ovšem krátký výpadek (18:18), Pommerova
družina se vzpamatovala, šla nahoru (20:19). A taky podruhé urvala
vypjatou koncovku, v její prospěch
rozhodly tři lépe uhrané maratonské
výměny – 25:23.
Hráčky VK tak z velmi solidního
projevu nevytěžily po výsledkové
stránce reálně nic. Navíc na startu
třetího dějství je ostrým podáním
rozstřílela Pospíšilová (0:1 – 7:1),
čímž třetí celek ligové tabulky nabral směr k triumfu. Děvčata v růžových dresech vzápětí krizi překonala
snížením na 8:5, avšak bylo znát, že
jejich slušný výkon z předchozího
průběhu střetnutí šel o úroveň níž.
Zatímco domácí plejerky utahovaly
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UNIQA EXTRALIGA

VOLEJBAL

šrouby a zvyšovaly intenzitu, hostující ekipa úplně odpadla a bleskovým tempem nabrala značnou ztrátu (14:6). Potom už nebylo co řešit,
poslední díl vyústil v dílčí debakl –
25:12 a 3:0.
(son)
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Páteční duel v Ostravě držely Hanačky dvě sady naprosto vyrovnaný.
Chvílemi vedly a chvílemi prohrávaly, ale pokaždé dospěly k velmi nadějnému stavu 21:21. Načež těsné
koncovky napoprvé i napodruhé
zvládl umněji domácí celek 25:23.
Ten se následně naplno rozjel, hostující tým naopak odpadl a třetí část
tak již proběhla jednoznačně 25:12.
„V úvodních dvou setech se náš
výkon vůbec nedal srovnat s tím,
co jsme předvedli ve Frýdku – byl
mnohem lepší. Tedy většinu času,
kdy holky držely hru na vysoké
úrovni bez větších výpadků. Vždycky však přišly v některých chvílích

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov měly během uplynulého týdne hlavně jeden úkol – odčinit frýdecko-místecký propadák a ukázat, že mají na víc. Což se jim povedlo po
výkonnostní stránce, když v obou extraligových utkáních
dokázaly hodně potrápit silné protivníky z horních příček
tabulky. Výsledkově to však zatím nestačilo, k alespoň dílčímu bodovému zisku pořád něco chybělo.

Nad zlepšeným výkonem prostějovských žen
převážila kvalita extraligových spolufavoritů
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Foto: archiv

„Vítej zpět, Wojto!“ Tak radostně oznámil comeback skvělého cyklisty klub Tufo Pardus. Zajímá vás, jak se Pszczolarski
ocitl zpátky v Prostějově? V jakém složení půjde zdejší tým
do aktuálního ročníku 2021? A co s přípravou při současných hygienických omezeních v souvislosti s koronavirem?
Pak čtěte příští vydání Večerníku v pondělí 25. ledna!

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

PROSTĚJOV Lednové okresní
valné hromady jsou pasé. Okresy je
posunuly do první poloviny února,
stejně tak jako Prostějovsko, které
by mělo hlasovat o vedení v pátek
12. února. V původním termínu
zatím zůstává pouze krajská valná
hromada, kde se bude rozhodovat
o tom, kdo po dvaceti letech vystřídá Stanislava Kalába v křesle
předsedy. I zde je však možný ještě
posun do druhé poloviny března,
pokud se situace nezlepší.
Okresní fotbalový svaz měl mít za
sebou valnou hromadu již 27. ledna.
Pandemie koronaviru však donutila
výkonný výbor k posunutí o čtrnáct
dnů. Je ale možné, že nejde o poslední posun. „Lednový termín by nebylo možné dodržet vinou koronaviru,
přesunuli jsme to tak na polovinu
února před krajskou valnou hromadu. Pokud by to situace nedovolila,
museli bychom ji znovu odložit. Jednalo by se zřejmě o začátek března,
aby byl prostor pro krajskou, která
musí samozřejmě proběhnout až po
okresních. Z vedení FAČRu v tomto týdnu přišla zpráva o případném
posunutí termínu voleb až do konce března,“ přiblížil situaci sekretář
OFS Prostějov Petr Antoníček.
Posunutí okresních valných hromad
samozřejmě krajský fotbalový svaz
zaznamenal. Stále však platí termín
18. února, kde by se mělo rozhodnout o novém vedení. „Zatím zůstá-

Obrovský poprask způsobil průzkum veřejného
mínění, který si nechala udělat Národní sportovní agentura ČR. Šlo jí prý o to zjistit, které sporty
jsou u širokého spektra lidí nejvíc atraktivní z hlediska aktivního provozování i pasivního sledování.
Výsledky? Pět tisíc oslovených respondentů napříč českým národem rozhodlo, že by nejradši zkusilo bowling
či kuželky, tenis a cyklistiku, na páté pozici stolní tenis,
na osmé badminton. Kde zůstal fotbal? Sedmnáctý až
za šipkami, sportovní střelbou nebo minigolfem.
Divácky zvítězil lední hokej před lyžováním a atletikou, osmá kopaná znovu dost ostrouhala
například za šestým krasobruslením či sedmým
automotosportem. Že má fotbal členskou základnu větší než všechna ostatní odvětví dohromady
a v televizi nejvyšší sledovanost? Ale jděte…
Daný průzkum dopadl strašlivou bouří nevole ze
strany mnoha sportů v čele právě s naštvanými
„čutálisty“. A názorně ukázal, jak to se zjišťováním
veřejného mínění obecně je. Pokud není vyloženě
účelové, tak vždy rozhodují otázky včetně způsobu jejich položení. Výsledky jsou pak od skutečné
reality často na hony vzdálené.
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Plánovaným hráčským omlazením, dalšími personálními těžkostmi, koronavirovými komplikacemi i ekonomicky složitou dobou pronásledovaní
basketbalisté BK Olomoucko si v aktuálním ročníku Kooperativa NBL hodně zavařili vinou černé
série třinácti (!) porážek za sebou.
Zastavili ji až vysvobozující výhrou v Pardubicích,
která odstartovala jejich přetěžkou snahu o výstup
z úplného dna tabulky. Problém je, že tak dlouhatánskou šňůrou výsledkových neúspěchů přikovali sami sebe na poslední místo zatraceně pevným
řetězem.
Byť tedy v uplynulém dvojutkání s Ústím nad Labem dvakrát hezky triumfovali, zůstávají pořád až
dvanáctí. Navíc čtyři kola před koncem základní
části s nadále výrazným mankem tří vítězství na
desátou příčku a vyšší posty.
V tuhle chvíli přitom Hanáci mohli být aspoň jedenáctí a mít na kontě čtyři vyhrané duely v řadě.
Bohužel se ke vší smůle přidala i nepřízeň rozhodčích proti Ostravě, která tak zůstala těsně před békáčkem. Snad jen zatím. V každém případě platí,
ještěže se nesestupuje…

352'/28þÌ6e5,,"

PROSTĚJOV Mezi velké naděje
českého tenistu patří Linda Klimovičová. Šestnáctiletá hráčka z Olomouce v průběhu minulého roku
na sebe upozornila především
vítězstvím na juniorském turnaji
ITF v Istanbulu a také v naprostém závěru sezony, kdy v sestavě
Prostějova nastoupila v extralize
smíšených družstev. Výhrou nad
pardubickou Veronikou Vlkovskou pomohla týmu k pozdějšímu
stříbru a odehrála i vyrovnaný duel
s Barborou Strýcovou. Díky koronaviru hodně složitá sezona se tak
pro Klimovičovou stala její dosud
nejúspěšnější.
„Kvůli covidu bylo turnajů málo,
přesto hrála čtyři finále a vyhrála
jsem nějaké juniorské podniky ITF.
Mezi ženami jsem vyhrála v Česku
nějaké áčko a už jsem se rozkoukala. Mám radost, že jsem stíhala
a že jsem s nimi hrála vyrovnaně.
Z pohledu výsledků to byla nejvíce

více na straně 14
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a získejte
stále ještě
extrémně
výhodnou

měsíců

kalendářních
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Objednejte si
předplatné na
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vydařená sezona,“ ohlédla se za uplynulými měsíci Klimovičová, která by
se v letošním roce ráda podívala na
juniorské grandslamy. „Hodně na
tom při tréninku pracujeme. Chci
se dostat na tyto turnaje a něco tam
i uhrát. Především na Roland Garros
a do Wimbledonu. To jsou dva hlavní cíle,“ plánuje tenistka.
Výsledky na juniorských turnajích
přinesly také možnost zahrát si mezi
ženami. Na turnaji v Přerově uspěla
v kvalifikaci a prohrála až v hlavní
soutěži, když nestačila na Američanku Grace Minovou. Pak se dostala
do extraligové sestavy Prostějova.
„Za extraligovou zkušenost jsem
moc ráda. Potkala jsem hráčky, které
jsem dříve viděla jen v televizi. Katku Siniakovou, Kristýnu Plíškovou
nebo Viktorii Kužmovou. A zahrála
si s Bárou Strýcovou. Potěšilo mě, že
od základní čáry to bylo vyrovnané
a rozhodovaly detaily. To je povzbuzující,“ říká Klimovičová.
(lv)

talentované tenistky
/LQG\.OLPRYLËRY«

Volejbalistkám VK Prostějov se v probíhající sezóně také vůbec nedaří, ale z historického hlediska
dosud táhnou jinou, veskrze pozitivní šňůru. Od
klubového vzniku v roce 2007 pokaždé postoupily
mezi nejlepší čtyři celky Českého poháru žen.
Základ unikátní série samozřejmě vznikl v dobách,
kdy ambiciózní hanácký oddíl kraloval tuzemské
scéně pod vysokou sítí finančně, tím pádem i z hlediska kvality hráček a následně dominantními
výsledky. Proto na jeho konto utěšeně přibývaly
národní trofeje včetně deseti pohárových.
Mimochodem devět jich bylo za sebou (2008 až
2016), než vedoucí roli začala postupně přebírat
rivalská Olomouc. Přesto slábnoucí prostějovský
tým přidal v ČP ještě jedno zlato, dvě stříbra a loni
čtvrtou pozici, v krátkých dějinách klubu jasně
nejhorší umístění.
V top kvartetu však opět nechyběl, což se reálně
může povést rovněž letos. Navzdory tomu, že
v extralize je vékáčko až osmé. Čtvrtfinále Českého poháru 2020/21 totiž odehraje doma proti
ještě slabšímu Šternberku, a takovou šanci by byl
hřích zahodit.

objeví až po okresních volbách. Co se
týče zájmu či nějakého tlaku ohledně
voleb, tak určitě žádný neprobíhá.
V pátek jsem rozesílal pozvánky, tak
uvidíme, zda se i z klubů někdo objeví. Spousta členů by chtěla pracovat.
Uvidíme, zda opravdu podají kandidátku a jaký by mohli dostat mandát,“
doplnil sekretář KFS.
A jak je na tom okresní fotbalový svaz?
„O tom, že by někdo ze současného
výkonného výboru už znovu nekandidoval, nevím. Do pátého února je
ještě času dost, uvidíme podle kandidátek. Zatím však tyto informace
ani seznam kandidátů nemám,“ dodal
sekretář OFS Petr Antoníček. (jaf)
DRÁPÁNÍ ZE DNA

Olomouckého KFS Pavel Peřina
a přiznal, že případné konání on-line
určitě není nyní možné.
Především krajskou valnou hromadu
bude zajímavé sledovat. Po dlouhých
pěti mandátech a dvaceti letech končí
ve funkci předsedy Stanislav Kaláb,
který o svém kroku informoval před
začátkem pandemie. O tom, kdo ho
v tomto postu vystřídá, dosud jasno
není, v současné chvíli je i kandidátka do vedení KFS prázdná. „Kromě
pana předsedy Kalába nevím o nikom, kdo by dále nepokračoval, ale
také ještě žádné kandidátky nepřišly.
Přece jen je skoro měsíc čas, takže
uvidíme. Předpokládám, že se většina
7$-(0679Ì35ö=.80ö

váme u původního termínu krajské
valné hromady ve čtvrtek 18. února.
Samozřejmě jsme zaregistrovali ten
posun okresních z důvodů pandemie. Uvidíme, jaká bude do té doby
situace, pokud by se muselo i dále
odložit, řešil by se termín někdy ve
druhé polovině března, aby měly
okresy dostatek prostoru na další
posunutí. O tom bychom rozhodovali na výboru začátkem února. Co
mám zprávy z pravidelných on-line
schůzek vedení krajů a FAČR, mělo
by v polovině února dojít k určitému většímu rozvolnění opatření
právě pro fotbal, tak snad tomu situace nezabrání,“ doufá sekretář
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Devětadvacetiletý borec je vícenásobným medailistou ze
světových i evropských šampionátů v dráhových disciplínách. Letos budou jeho jednoznačným vrcholem Letní
olympijské hry v Tokiu přesunuté kvůli koronaviru z minulého roku, v Japonsku přitom rodák z Brzegu může reálně
útočit na zisk cenného kovu.
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Jeden z elitních dráhařů Evropy i světa už v hanácké stáji působil dlouhých pět let mezi roky 2014 a 2019, než
loni odešel do polského kontinentálního týmu Wibatech Merx Wroclaw. Tam však vydržel jedinou sezónu
a od té nadcházející se rozhodl znovu vrátit do osvědčených prostějovských služeb.

Úkol pro sobotu:

PROSTĚJOV Posilu jako hrom získali do svých
řad pro novou sezónu 2021 cyklisté Tufo Pardus
Prostějov. Stal se jí vynikající reprezentant Polska
na dráze s poněkud krkolomným, leč nejen pro
místní příznivce kolečkářského sportu důvěrně
známým jménem: Wojciech Pszczolarski!

Marek SONNEVEND

sport

18. ledna 2021

DVOJrozhovor večerníku

Přerovskou porážku totiž vynahradili udoláním Frýdku
a rozstřílením Kolína, v tabulce jsou už osmí
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nepadají kroupy, soutěž běží. ať prší,
mrzne, nebo praží slunce, tak podmínky jsou pro všechny střelce stejné. Jak už začíná přituhovat, začíná
halová sezóna. Střílí se z osmnácti
metrů stejně jako v lukostřelbě.“
yy Zažili jste někdy opravdu extrémní počasí při závodech?
Bohumil Korbař: „Ano. Ty nejextrémnější podmínky, co jsem kdy
zažil, byly v Chorvatsku. Tam se
střílelo mistrovství světa. A stalo
se, že se zvedl takový vítr, že
shodil všechny terčovnice.
Do toho začalo pršet

Měl jsem v Plumlově vážnou nehodu.
A jelikož jsem si způsobil těžké zranění
pravé ruky, musel jsem nechat reprezentace
v lukostřelbě. Ale protože mě s tatínkem
zajímaly zbraně, přešel jsem na kuše. To
všechno, co s bratrem umíme, započal on...

BEDŘICH KORBAŘ

vizitka

chcete dotace, tak je to pěkné kolečko. To taky není pro každého. A stoupá i náročnost vyřizování dotací.“
yy V Plumlově střeleckou mládež
máte. Jak na tom aktuálně je?
Bohumil Korbař: „Pořádáme nábory, na nichž si zájemce vyzkouší
střelbu z kuše nebo z luku, zjistí, jak
to vypadá. Může čtrnáct dní chodit
na trénink a pak se rozhodne, jestli chce, nebo nechce stát se naším
členem. Důležité je, aby se zapojili
i rodiče. Je potřeba jim vysvětlit, o co
jde, jaké jsou nároky na čas, případně jaké jsou náklady, protože klub
nedisponuje takovými prostředky,
aby vybavil všechny střelce. Proto

¸67<

Bedřich Korbař: „Proto v tom pokračujeme na střelnici v Plumlově,
aby tento sport nezanikl, ba naopak
se rozvíjel.“
yy A co k tomu ideálu zatím ještě
chybí?
Bedřich Korbař: „Docela hodně.
Máme takový sen, kdy by se snad vše
během příštích let mohlo posunout
a náš sport rozvinout. Potřebujeme
k tomu mít lepší vlastní zázemí. Čekáme na rozhodnutí, zda proběhne
rekonstrukce střelnice u rybníka.
Chtěli bychom ji dotvořit tak, abychom mohli dělat vlastní závody.“
Bohumil Korbař: „Ono je to náročné, protože když chceme uspořádat
nějaký větší závod, tak musíme najít místo. A to už je problém. Třeba
potřebujeme použít fotbalové hřiště
a tam už jsou naplánované zápasy, na jiném pozemku je taky akce.
Tohle domlouvat je hrozně náročné. Ideální stav by byl, kdybychom
rekonstrukci mohli dotáhnout do
takového konce, abychom byli soběstační. Mít třeba možnost uspořádat
závody ze dne na den.“
Bedřich Korbař: „A udělat klubovou akci. Je to pak lepší i pro děti,
které by nemusely dojíždět.“
yy Na venkovních závodech hraje
velkou roli počasí...
Bohumil Korbař: „Střílí se venkovní a halová sezóna. A venku za každého počasí. Pokud fouká vítr, střílí
se, pokud prší, taky. Dokud vyloženě

a závod musel být přerušen. Za takových podmínek už se nestřílí. Pokud
ale normálně prší, tak bohužel, každý
střelec se musí zaopatřit. Musí mít
náhradní oblečení. Bylo třeba mistrovství republiky v Čechách pod Kosířem. Pršelo tehdy dva dny v kuse...“
Bedřich Korbař: „Jo. A stejně tak se
dva dny střílelo...“
Bohumil Korbař: „A přesto se mi
podařilo udělat rekord. (úsměv) Je to
takové nevyzpytatelné, a to je právě na
tom sportu hezké, že to není jen o střílení, ale i o tom, jak si který střelec umí
poradit. Každý má svůj recept, který
nakonec střelec u sebe musí najít. My
můžeme střílení ukázat, vysvětlit, ale
jedinec už k tomu citem musí dojít
sám. Já si třeba na závod brávám s sebou i troje oblečení. A po každé metě
se prostě převleču, to se nedá nic dělat.
Protože v pláštěnce se špatně střílí,
někdy střílíte i v čepici. Ale rukavice
mít nemůžete, jelikož kuši můžete natahovat jen rukou bez mechanických
pomůcek. Přístřešek taky nemůžete
mít. Jen když dostřílíme, jdeme do něj.
Ale když se střílí, jde se na volné prostranství.“
yy Co je oproti tomu fotbalový
zápas...
Bohumil Korbař: „No jo, ti hrají půldruhou hodinu a jdou domů. Kdežto
vy jste tam celý den. A dva za sebou.
Taky se občas stane, že onemocníme, ale to k tomu sportu patří. Nebo
je zase horko, musíte mít opalovací

BOHUMIL KORBAŘ

vizitka
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✓ narodil se 18. října 1974 v Prostějově
✓ bývalý lukostřelecký reprezentant,
v současné době závodní střelec z polní
kuše a trenér
✓ závodní střelbě se věnuje od svých 15 let,
začínal v Prostějově
✓ nyní reprezentuje SKŠZ Plumlov
✓ 35krát vyhrál titul mistra ČR, je také mnohonásobným vítězem
Českého poháru
✓ rovněž je vicemistrem světa a držitelem rekordů na všechny vzdálenosti
✓ jedna z mála trofejí, jež mu dosud chybí, je titul mistra světa
✓ za svůj cíl označuje rovněž rozvoj střeleckého sportu v regionu
zajímavost: své sportovní nářadí nejen používá, ale rovněž vyrábí,
načež střílí z kuší své vlastní výroby

krém, musíte hodně pít... A jako střelec se s tím musíte nějak srovnat.“
yy Psychika je tedy opravdu hodně důležitá...
Bohumil Korbař: „Velice. Protože jak
říkával tatínek, nervy se to nestřílí. Je
potřeba se udržet v klidu, umět se srovnat. Na to samozřejmě recept máme,
musíte se soustředit pouze a jen na
střelbu, nevnímat žádné okolní vjemy.“
Bedřich Korbař: „Hodnotí se zásah. A ne to, na co zrovna myslíte…“
Bohumil Korbař: „…nebo že mám
nějaké problémy. Ne, to si střelec
v momentě, kdy stojí na čáře, nemůže vůbec připouštět. A to je právě to
umění se oprostit od okolních vjemů. Protože musím myslet na povětrnostní podmínky, dobře zamířit
a taky dobře vystřelit. Kuše je mechanická zbraň a podléhá zpětnému
rázu. U pušky je to víceméně jedno,
ale u kuše se musím udržet v klidu
i v momentě výstřelu, a to je vlastně

ten nejkritičtější okamžik, než šíp
opustí drážku. To jsou strašně důležité věci. Nejde o to, si to vyslechnout,
ale musí si to vyzkoušet. A když se to
podaří, jsou tu výsledky. Střelec je pak
překvapený, že nastřílel hodně bodů.
A přitom se na to ani nenadřel.“
yy Dá se s kuší trénovat i ve volné
přírodě? A provádíte takový trénink?
Bohumil Korbař: „Ne, to nejde.“
Bedřich Korbař: „Už jen z bezpečnostního hlediska. Protože by se fakt
mohlo něco stát. Kuše má docela velký
dostřel. Do terče to je sice pětašedesát
metrů, ale když nemá šipka překážku
nebo cíl, tak dvě stě metrů klidně poletí. Jak to má čtyřicet tři kilo nátah, tak
to je hrozná bomba. Energie vložená
do dvaceti gramů je obrovská.“
Bohumil Korbař: „Právě plumlovská střelnice je velmi dobře situovaná.
Za terči je skála, tam je to velice dobře
zabezpečené. Ale jsou střelnice, které
se nachází přímo v centrech měst.
A tam je to hodně nebezpečné.“
Bedřich Korbař: „I střelci, kteří jsou
u nás, trénují pouze pod dozorem.“
Bohumil Korbař: „A když jde dítě
domů, nese si luk rozložený, aby nebyla možnost s ním manipulovat.
Bezpečnost je prostě na prvním místě. Pokud je to trochu nebezpečné
a něco hrozí, nesmí střílet. I luk dokáže udělat pěknou paseku, vždyť se
tím běžně loví. Ale samozřejmě ani
tak nejsou nebezpečné ty zbraně, ale
spíše neukáznění lidé. Běžně se stává,
že člověk čistí pistoli a prostřelí si při
tom nohu nebo ruku...“

2x foto: Michal Sobecký

&CNwÊRąGUVąGNMCP[PÊRQXGFGP¾,GUVą¾DKRąGVNCéKNK4[U[

je nutná podpora rodičů, to, aby mu
nějaké základní vybavení pořídili.“
Bedřich Korbař: „Je třeba říct, že
také budujeme oddíl lukostřelby,
abychom si vychovali budoucí střelce z kuše. Oslovujeme i mladší mládež. Tak začneme vychovávat střelce, ono je totiž zprvu jedno, z čeho
střílí, zda ze vzduchovky či z luku.
Takže když v nižším věku začne dítko s lukem, může později automaticky přejít na těžší disciplínu, což je
právěMarek
kuše.“
SONNEVEND
yy V
kolika letech začínají děti
střílet?
Bedřich Korbař: „Nejmladší je aktuálně Karel, který má osm let. Pak
máme ještě jedenáctileté i dvanáctileté žáky. Naopak nejstaršímu je asi
šestapadesát roků.“
yy Vy jste ale začínal později
se střelbou, ne?
Bohumil Korbař: „Moje
střelecká kariéra začala už
v patnácti letech, kdy jsem
se učil střílet z luku v Prostějově pod
vedením trenéra Čepiho. A to jsem
vlastně prováděl do doby, než jsem
měl v Plumlově vážnou nehodu na
motocyklu a úraz, kdy jsem si způsobil těžké zranění pravé ruky a musel
nechat reprezentace v lukostřelbě. Ale
protože mě s tatínkem zajímaly zbraně,
přešel jsem na kuše. Vlastně všechno,
co s bratrem umíme, tak započal náš
tatínek. Veškerou střelbu, techniku,
základy, máme po něm.“
yy A čím střílel váš otec?
Bohumil Korbař: „Nebyl závodní střelec, ale tematikou a vývojem
zbraní se zabýval celý život ať už
střelných, nebo šípových. Jak jsem
říkal, mě lukostřelbu učil pan Čepi,
ale techniky střelby z kuše, z pušky
a takový ten výzkum, co to potřebuje, to je po tatínkovi.“

Mým cílem je vychovávat mládež a naděje
pro růst střeleckého sportu. Budu jim rád
pomáhat dosahovat vyšších výsledků.
A chtěli bychom vlastní střelnici v Plumlově
dotvořit tak, abychom mohli dělat vlastní závody...

✓ narodil se 14. července 1967 v Prostějově
✓ střelec z kuše, nadšenec do střeleckého
sportu a předseda Střeleckého klubu
šípových zbraní Plumlov
✓ je vyučený brašnář-sedlář
✓ do roku 1990 pracoval v Gale Prostějov jako modelář sportovního
vybavení pro jezdecký sport
✓ po roce 1990 začal podnikat, pokračoval ve výrobě pro sport,
ale v jiném oboru
✓ po smrti otce splnil jeho přání a věnuje se sportu a mládeži ve střeleckém
klubu Plumlov, který vede spolu s bratrem Bohumilem
✓ vyznává motto „Bohužel život je krátký a nejde dokončit všechno.“
zajímavost: mezi jeho koníčky patří hlavně amatérské automobilové
závody a jejich tvorba

yy I v době koronaviru jste v loňském roce stihli uspořádat pár závodů. Jaká to byla sezóna?
Bohumil Korbař: „Velice povedená, protože se klubu dařilo velice
dobře. (úsměv) Bylo to hlavně o tom,
že nám lidi pomohli a byl zájem z řad
členů i veřejnosti. Závodů se zúčastnili nejen děti-střelci, ale také jejich
rodiče, Přišli nejen povzbudit. Každý, kdo mohl, pomohl s vykládáním,
nakládáním a s přípravou střelecké
plochy. Nám se podařilo uspořádat
velice povedené mistrovství České
republiky v Plumlově, což byla pro
nás premiéra.“
yy Poprvé jste uspořádali dokonce i jeden podnik on-line. Byla to
povedená premiéra?
Bohumil Korbař: „On-line závodu se pak zúčastnili čtyři střelci. Co
jsem se díval, tak my jsme byli snad
jediní, kdo halový závod uspořádal
venku. Prostě jsme to zkusili a měli
jsme to štěstí, že v ten den de-facto
nefoukalo a že nám nesvítilo slunce
do očí, takže to bylo fajn. Děti si to
vyzkoušely, vlastně se zúčastnily mezinárodního závodu. A to i ty, které
normálně nejezdí do Chorvatska.
A nastřílely velice slušné výsledky.
Byl to velmi vydařený podnik.
Lukostřelci taky stříleli, měli ale jen
klubovou soutěž. Zúčastnil se jí i třiaosmdesátiletý pan Sedláček zasloužilý mistr sportu.“
yy Místní legenda...
Bohumil Korbař: „Ano, a vyhrál.
Takže opravdu dobré to bylo.“
(směje se)

Michal
SOBECKÝ

yy Jak se loni vedlo vám osobně?
Bohumil Korbař: „Sezóna se mi po
dlouhé době velice zadařila. Zúčastnil jsem se mezinárodních závodů
v Chorvatsku, Bohemia Cupu a ještě
zmíněného on-line klání. A všechny
jsem je vyhrál. Což se mi normálně
nestávalo, že bych porážel i Chorvaty,
ty nejlepší střelce na světě. A najednou
jsem byl před nimi. (úsměv) Střílí se teď
podle nových pravidel, dříve se střílelo
první a druhý den devadesát ran, třetí
bylo finále. Teď je první den na prograPRŮBĚŽNÉ
POŘADÍ
mu devadesát ran
a druhý den, jak v lukostřelbě, probíhá eliminační závod. Je
to taková novinka a já si myslím, že velice dobrá. Protože se více projeví nejen
kvalita střelce a technického vybavení,
ale především psychika. Ta při soubojích hraje největší roli. Horší střelec tak
může snadněji uspět, čímž je soutěž
zajímavější. V posledním závodu v Otrokovicích tak došlo i na šuplery, tedy
na měření. Jsem moc rád, že jsem to
ustál. Vše se podařilo i proto, že mám
za sebou oporu klubu. Pomáháme si,
vždycky jsme se domluvili a daří se
nám. Cítím v oddílu obrovskou sílu,
a už je nás docela hodně, rosteme. Jako
jednotlivci i jako klub se nám daří získat dotace z Olomouckého kraje i od
města Plumlova. A finance máme také
od svazu kuší. Za tuto podporu jsme
samozřejmě moc rádi a děkujeme.“
yy A jaká je účast střelců na závodech?
Bohumil Korbař: „Bohužel menší.
Ono to ubývá, i ve světě je upadající
trend“
Bedřich Korbař: „U nás je účast
menší především z toho důvodu, že
nejsou peníze pro střelce na mezinárodní účast. Zaprvé na takové závody
musíte mít pořádnou výbavu, k tomu
cestování a všechno kolem. To jsou
všechno nemalé náklady. A když dnes

ZAUJALO NÁS

v rámci exkluzivního
DVOJinterview
pro Večerník
se ptal

1.

PRO
OST
TĚJO
OV Sport pro klidné
a vyrovnané lidi. Nervově labilnější nebo ti, kteří nezvládají
emoce, nemají na tomto poli co
dělat. Střelba z kuše se řadí mezi
sporty, v němž bez klidné mušky
a celkové psychické pohody mnoho neuděláte. Jak ukazují Bohumil a Bedřich Korbařovi z Plumlova, tlak okamžiku se dá na první
pohled snadno překonat. Oba
velezkušení borci mají na svém
kontě řadu úspěchů. Navíc spolu
zdárně řídí Střelecký klub šípových zbraní v Plumlově, přičemž
oddíl nesdružuje jen dospělé, ale
také řadu jejich nástupců. „Střelba z kuše vede děti nejen k trpělivosti, ale také k disciplíně, k umění se soustředit a zodpovědnosti,“
praví Bedřich Korbař (na snímku
vlevo) u příležitosti unikátního
dvojrozhovoru. „A bezpečnost
je na prvním místě. Když jde dítě
domů, nese si luk rozložený, aby
nebyla možnost s ním manipulovat,“ upozorňuje Bohumil Korbař
(na snímku vpravo).

ŭ#&;1&Ì/045+&/"137/..45Ú")30;*;535"Ğ16ū
1. Duo Bedřich a Bohumil
1. Korbařovi vládne nejen regionálním kuším

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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PROSTĚJOV Leden je pro mnoho
týmů v Chance lize plný utkání, také
Prostějov by podle nynějšího rozpisu
měl sehrát hned devět zápasů. Další
dva přitom tento týden. Nejprve se
Jestřábi ve středu utkají s Benátkami
nad Jizerou, tři dny nato zase s Ústím
nad Labem. Středeční zápas začne
klasicky v 18 hodin, sobotní o hodinu
dříve. Jisté je, že Prostějov nečeká nic
jednoduchého.

pochopitelně také trenér Jestřábů Jiří Šejba.
„Pohled na tabulku hovoří jasně, jde o soupeře kolem nás. V těchto zápasech musíme
bodovat. Jde o důležité zápasy, a pokud je
zvládneme, můžeme jít tabulkou hodně
nahoru,“ konstatoval kouč Prostějova Jiří
Šejba.
Navíc očekává, že týmy budou praktikovat každý trochu jiný styl hokeje.
„Pravda je, že Ústí nad Labem má
z těchto dvou týmů zkušenější kádr
s hráči jako Trávníček nebo Protasenja,“
říká Jiří Šejba. Oběma celkům pak má
Prostějov co vracet. Zejména Ústí nad
Labem, to hodně trápilo minulou sezónu ve skupině o předkolo play-off, navíc v prvním vzájemném utkání aktuálního ročníku Ústí nad Labem Jestřáby
porazilo. Prostějované naopak dokázali

18. ledna 2021

'RKUiYNDNRODSRQGčOtOHGQDKRG
/LWRPČĜLFH6RNRORY GRKUiYNDNROD
'RKUiYNDNRODSRQGčOtOHGQDKRG
.ROtQ)UêGHN0tVWHN
'RKUiYNDNRODVWĝHGDOHGQDKRG
9VHWtQ.ROtQ
NRORVWĝHGDOHGQDKRGLQ
ÒVWtQDG/DEHP)UêGHN0tVWHN9UFKODEt6ODYLD
3ĜHURY+DYtĜRY%HQiWN\Q-3URVWčMRY.DGDĖ
7ĜHEtþ6RNRORY-LKODYDâXPSHUN3RUXED.ODG
QR/LWRPČĜLFH
NRORVRERWDOHGQDKRG
6ODYLD.ODGQR+DYtĜRY9VHWtQ3RUXED9UFKODEt
/LWRPČĜLFH3ĜHURYIUêGHN0tVWHN.DGDĖ3URVWč
MRYÓVWtQDG/DEHP.ROtQ%HQiWN\Q--LKODYD
âXPSHUN7ĜHEtþ6RNRORY

KAM PØÍŠTÌ

Produktivita:
1. Matěj Beran, Litoměřice 31 (10+21), 2. Patrik Miškář, Litoměřice 28 (13+15), 3. Petr
Mrázek, Prostějov 28 (13+15), 4. Ladislav
Bittner, Třebíč 25 (16+9), 5. Markus Korkiakoski, Litoměřice 25 (9+16), 6. Petr Chlán,
Prostějov 23 (12+11), 7. Tomáš Plekanec, Kladno 23 (10+13), 8. Jaromír Kverka, Sokolov 22
(12+10), 9. David Šafránek, Kolín 22 (12+10),
10. Martin Heřman, Vrchlabí 22 (11+11)… 16.
Lukáš Žálčík 19 (9+10), 21. David Bartoš 19
(5+14), 36. Dominik Hrníčko 16 (10+6).
Branky:
1. Ladislav Bittner (Třebíč) 16, 2. Patrik Miškář
(Litoměřice) 13, 3. Petr Mrázek (Prostějov) 13,
4. Petr Chlán (Prostějov) 12, 5. Jaromír Kverka
(Sokolov) 12, 6. David Šafránek (Kolín) 12, 7.
Martin Heřman (Vrchlabí) 11, 8. Vlastimil
Dostálek (Přerov) 11, 9. Jiří Fronk (Jihlava) 11,
10. Lukáš Endál (Poruba) 11, 15. Dominik Hrníčko (Prostějov) 10, 18. Lukáš Žálčík (Prostějov) 9, 60. David Bartoš (Prostějov) 5.
Asistence:
1. Matěj Beran (Litoměřice) 21, 2. Tomáš Jáchym
(Poruba) 17, 3. Markus Korkiakoski (Poruba) 16,
4. Patrik Miškář (Litoměřice) 15, 5. Petr Mrázek (Prostějov) 15, 6. Tomáš Nouza (Vrchlabí)
15, 7. Zdeněk Král (Kolín) 15, 8. David Bartoš
(Prostějov) 14, 9. Martin Kadlec (Sokolov) 14,
10. Tomáš Plekanec (Kladno) 13… 20. Petr
Chlán (Prostějov) 11, 33. Tomáš Drtil (Prostějov) 11, 38. Lukáš Žálčík (Prostějov) 10.
Produktivita obránců:
1. Jakub Husa (Kolín) 17, 2. Josef Hrabal (Přerov)
15, 3. Tomáš Drtil (Prostějov) 15, 4. Zachary Frye
(Kladno) 14, 5. Šimon Szathmáry (Poruba) 14, 6.
Jan Bartko (Vsetín) 14, 7. Jakub Teper (Poruba)
13, 8. Petr Gewiese (Šumperk) 13, 9. Jan Pohl
(Sokolov) 12, 10. Jiří Drtina (Ústí nad Labem)
11… 27. František Hrdinka (Prostějov) 8, 37.
Martin Pěnčík (Prostějov) 7.
Účast na ledě, +/-:
1. Petr Chlán (Prostějov) +17, 2. Markus
Korkiakoski (Poruba) +16, 3. Zachary Frye
(Kladno) +15, 4. Denis Zeman (Sokolov)
+14, 5. Michael Gaspar (Slavia Praha) +12, 6.
Filip Vlček (Slavia Praha) +12, 7. Radek Pořízek
(Poruba) +12, 8. Pavel Mrňa (Vrchlabí) +11, 9.
Jaromír Kverka (Sokolov) +10, 10. Václav Veber
(Slavia Praha) +10… 11. Martin Pěnčík (Prostějov) +10, 14. Petr Krejčí (Prostějov) +10,
15. René Piegl (Prostějov) +10.
Trestné minuty:
1. Patrik Marcel (Litoměřice) 57, 2. Ján Niko
(Vrchlabí) 57, 3. Ondřej Mikliš (Kladno) 51,
4. Jakub Hajný (Kladno) 49, 5. Roman Vlach
(Vsetín) 49, 6. David Šteiner (Slavia Praha) 49, 7.
Radek Číp (Přerov) 48, 8. Tomáš Linhart (Vrchlabí) 47, 9. Zachary Frye (Kladno) 46, 10. Jan
Milfait (Šumperk) 45… 24. Lukáš Motloch
(Prostějov) 30, 33. Tomáč Drtil (Prostějov)
26, 66. Petr Chlán (Prostějov) 18.
Úspěšnost zákroků:
1. Ondřej Kacetl (Přerov) 94, 76%, 2. Aleš Stezka
(Havířov) 93,33%, 3. Ervins Mustukovs (Poruba) 92,40%, 4. Petr Hamalčík (Ústí nad Labem)
92,28%, 5. Jakub Soukup (Vrchlabí) 92, 25%, 6.
Daniel Dvořák (Přerov) 91,95%, 7. Jakub Neužil
(Sokolov) 91,90%, 8. Pavel Jekel (Třebíč) 91,76%,
9. Martin Michajlov (Slavia Praha) 91,70%, 10.
Tomáš Suchánek (Frýdek-Místek) 91,22 %... 17.
Ondřej Bláha (Prostějov) 89,90%.
Průměr obdržených gólů na zápas:
1. Ondřej Kacetl (Přerov) 1,43; 2. Aleš Stezka
(Havířov) 2,10; 3. Jan Brož (Jihlava) 2,12; 4. Ervins Mustukovs (Poruba) 2,12; 5. Martin Michajlov (Slavia Praha) 2,33; 6. Jakub Neužil (Sokolov)
2,41; 7. Petr Hamalčík (Ústí nad Labem) 2,46; 8.
Tomáš Fučík (Jihlava) 2,54; 9. Andrej Košarišťan
(Kladno) 2,55; 10. Pavel Jekel (Třebíč) 2,55…
16. Ondřej Bláha (Prostějov) 2,94.

Individuální statistiky:

CHANCE LIGA 2020/2021

jsme odskočili a oni pak už nestíhali, především kondičně. Díky rostoucímu náskoku tak bylo brzy rozhodnuto, konečně
jsme si tedy mohli užít jedno pohodové
utkání bez nervů. Povedlo se nám, ale nesmíme polevit ani usnout na vavřínech.
Potřebujeme teď bodovat v každém zápase,“ zdůraznil Šejba.

2TQUV÷LQXwVÊ JQMGLKUVÆ UG TCFQXCNK LCM
\G UVąGFGéPÊJQ RąGOQåGPÊ (TÚFMW
/ÊUVMW  VCM \G UQDQVPÊ TQ\DQTM[
-QNÊPC Foto: www.lhkjestrabi.cz

využít toho, že k nám soupeř dlouho pojede. První třetina je tím často ovlivněná
a bylo to vidět i v našem předchozím
zápase v Ústí, kdy jsme nezačali dobře,
a Ústí si vybudovalo náskok, který už
utkání rozhodl,“ vyjádřil se trenér Prostějova. Podobně na tom ale bude Prostějov v Benátkách. I tam pojedou Jestřábi
přes 250 kilometrů.

Foto: Josef Popelka.

doktor nebyl a že to bylo špatně. Nevím,
zda to prodloužilo moji rekonvalescenci, každopádně to bylo špatně a už se to
nikdy nesmí stát.“
yy V lednu je zápasů opravdu dost.
Berete to jako plus, nebo byste měl
raději větší pauzy?
„Jsem určitě rád, že se víc hraje. Trénování a všech rehabilitací už jsem měl
ažaž. Jsem rád za ten kolotoč a doufám,
že se do toho co nejvíce dostanu. Když
to tak řeknu, tak pro nás začíná takové
malé play-off už teď.“

Michal Gago

vyhráli a že jsem se mohl zapojit, to je
pro mě hlavní.“
yy Věděl jste, že dnes nastoupíte,
nebo byl váš návrat podmíněný absencí jiných očníků?
„Ne. My už jsme byli takto domluvení.
Vše jsme směřovali k tomuto datu.“
yy Pro vás to nebylo první takové
zranění. Vidíte tam nějaké zkušenosti, na rozdíl od někoho, kdo
nebyl nikdy takto zraněný a kdo
by se měl skoro po půlroce vracet?
„Člověk už ví, co a jak. Upřímně tohle asi nechce nikdo moc zažít, takové věci. Na psychiku je dost náročný
vždy začátek. Myslím si, že mi to v delším horizontu víc dá, než vezme. Takto to beru.“
yy Když se za tím zářijovým zápasem
zpětně ohlédnete. Vidíte tam, že Jihlava udělala něco špatně?
„Všichni v Prostějově vědí, jak to tam
bylo. Já jsem to probíral s doktory a fyzioterapeuty, ale každý z nich na to měl
jiný názor. Shoda je ovšem v tom, že tam

Domácí měli na ledě dobrou aktivitu a tlak
do brány. Není tak divu, že v 10. minutě se
Jestřábi radovali podruhé, když se prosadil
nejproduktivnější střelec týmu Mrázek –
2:0. Další dobrou akci rozjel Hrníčko, Sejpal
měl ale rychlou lapačku. V čase 11:14
dokázali hosté z jednoduché akce vyrovnat.
Šafránek se dostal za modrou, pak na kruh
a ze zápěstí vyslal střelu do branky – 2:1.
V další minutě selhala obrana domácích,
když nechala projet před Bláhu Petžílka.
Jeho střelu prostějovská jednička ještě chytila, na dorážku Síly už byla krátká –2:2. První
vyloučení bylo na straně domácích po faulu
Žálčíka v 16. minutě. Hosté naštěstí
nedokázalinicvymysletaskóresetakvjejich
prospěch neměnilo. Tři vteřiny před první
sirénou šel na trestnou kolínský Krejčík,
domácí tak čekala v prostřední části první
výhoda 5 na 4.
Domácí to v početní výhodě zkoušeli
a kombinovali. Skvělou souhru předvedla
druhá formace. V čase 21:51 poslal Chlán
z kruhu střílenou přihrávku, kterou přizvedl
Hrníčko a uklidil puk za záda Sejpala – 3:2.
Jedovaté střely poté mířily týmy na oba
brankáře, kteří se měli co otáčet. Ve 26. mi-
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První formace Kolína rozehrávala rychlou
akci a držela se před brankou Bláhy. Jestřábi
se z jejich tlaku osvobodili. Žálčík
s Hrníčkem se vydali na Sejpala, matadoři
týmualeskóreutkáníneotevřeli.Ve4.minutě to dobře zkusil Motloch, puk projel brankovištěm, žádný domácí hráč jej ale nedorazil. Chlán se pak rozjel na gólmana
Středočechů, jeho první střelu Sejpal vyrazil.
Chlánbylalevestřehuasámpohotověvyražený puk v čase 6:16 uklidil do sítě – 1:0.

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV „Anglický týden“ zakončili Hanáci sobotním zápasem na
domácím ledě s nováčkem ligy z Kolína.
Utkání mělo hodně divoký gólový průběh. Počet branek Jestřábů se zastavil až
na čísle 11! Na demolici Severočechů se
výrazně podíleli tři útočníci Prostějova,
kteří na tento zápas hned tak nezapomenou. Hattrick zaznamenali Petr Mrázek
a Dominik Hrníčko, pěti body si statistiky vylepšil Petr Chlán. Po zisku tří bodů
za výhru 11:3 se svěřenci trenéra Šejby
posunuli na osmé místo prvoligové tabulky.

V závěrečné části nastala změna v brankovišti Kolína, když Sejpalu vystřídal Martínek.
V čase 40:30 se na nováčka v kolínské bráně
rozjel ve vlastním oslabení Hrníčko a završil
to hattrickem – 7:2. Domácí ani při vedení
o pět branek nepolevili a tlačili se dál před
brankou hostů. Svěřenci trenéra Martínka
překazili jednu z akcí Hanáků až faulem.
Když seděl kolínský Husa na trestné lavici,
tak se Jestřábi opět prosadili po střele Mrázka – 8:2. Po minutě se síť za gólmanem hostů rozvlnila znovu po přesné pumelici Ouřady – 9:2. V čase 50:59 se domácí radovali
z desáté branky, kterou vstřelil Chlán – 10:2.
V 52. minutě šli hosté opět do čtyř po nedovoleném bránění Mušky. Svěřeni trenéra
Šejby nezaháleli a po třiceti odehraných
sekundách využil výhodu jednoho muže
v poli Mrázek, který si zapsal hattrick – 11:2.
Jedenáctá branka vyhnala z klece Martínka
a vrátil se do ní zpět Sejpal.V čase 53:11 šel
na dvě minuty sedět domácí Motloch. První využití přesilovky hostům zařídil Stehlík,
který trefil šibenici – 11:3. Do konce zápasu
se vysoké skóre už nezměnilo a Jestřábi si zapsali tři body do tabulky Chance ligy.

„Jsem strašlivě zklamán přístupem hráčů. Tohle jsem dlouho nezažil. Někdy to asi muselo
přijít. Loni jsme ve druhé lize takovou nálož dostali také. Měli jsme světlý moment v první
třetině druhou desetiminutovku. Pak jsme na začátku druhé třetiny paradoxně v našem oslabení měli dvě šance. Ale jak soupeř dal na 3:2, pak jsme my začali být špatný sparingpartner.
Hráli jsme bez zájmu, faulovali jsme zbytečně, soupeř všechno využíval. Domácí využili i svoje oslabení. Prostě všechno špatně. Hráči se z toho musí probrat a srovnat si hlavy. V pondělí
nás čeká další utkání. Musíme se na to dobře připravit, a to utkání zvládnout.“

Petr MARTÍNEK – SC Kolín

„Dá se říct, že začátek byl dobrý, lehké vedení 2:0. Následně jak jsme góly lehce dali, tak jsme
je i dostali. Po třetině jsme klukům domluvili. Ve druhé jsme odskočili. Byly tam důležité góly
od Hrníčka. Pak už bylo vidět, že hosté nestačili hlavně kondičně. My jsme opravdu vyvíjeli
tlak, hráli jsme to do hloubky a dohrávali jsme je. Nicméně stále tam jsou chyby. Například to,
že obránci nám nechávají hráče. Velké plus, které musím říct, je, že jsme dali góly z přesilovek.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov
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nutě se Mrázek vydal na branku Kolína,
v jasné šanci jej fauloval Muška a bylo z toho
trestné střílení. Mrázek se ho sám ujal, zkoušel bekhendový blafák, který Sejpal pokryl
svojí hokejkou. Domácí se usadili v obranném pásmu Kolína a zkoušeli všemožné
kombinace. V čase 27:40 se z tlaku nakonec
po chybě Petržílka prosadil Novák – 4:2.
V polovině druhé části šel Žálčík sám na
gólmana, střelu na levou tyč Sejpal vyrazil.
Následněšelna trestnoukolínský Jankovský.
Ve31.minutěvyužilkapitánKautmelypřed
brankou hostů a zvýšil v přesilovce náskok –
5:2. Domácí si stále udržovali herní náskok,
napomohla jim k tomu i přesilová hra. Celé
dvě minuty ale výhodu neměli, když šel na
trestnou Hrdinka. Po konci svého trestu hrál
Kolín minutovou početní výhodu. Z gólu
se ale opět radoval i přes oslabení Prostějov,
když Hrníčko nabral rychlost ve středním
pásmu a přesně zakončil – 6:2. V závěru
prostřední třetiny hráli hosté další přesilovku, zahrozili v ní ale opět domácí. Po chybě
Husy se na Sejpala rozjeli Kaut s Hrníčkem,
ale neuspěli. Do šaten tak odcházeli spokojenější Jestřábi za stavu 6:2.
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Eva REITROVÁ

PROSTĚJOV Osmnáct, celkem tolik ligových zápasů letošního ročníku zameškal útočník Jestřábů Michal Gago (na snímku) vinou zranění ramene,
které se mu přihodilo v prvním zápase sezóny v Jihlavě. Po čtyřech měsících
naskočil forward Hanáků znovu do zápasového kolotoče ve středu proti Frýdku-Místku. Jak sám Gago přiznává, bylo to pro něj těžké, i tak si ale zapsal jednu asistenci a radoval se společně s týmem z výhry za tři body.
opět kvůli vládním nařízením prázdný stadion. Jaké to bylo?
yy Jak hodnotíte dnešní utkání proti „Popravdě jsem to nějak nevnímal.
Frýdku?
Myslím, že už v září byl nějak ome„Měli jsme špatný začátek, asi pět minut. zený počet. Tím, že jsem naskočil po
Střídání naší první pětky bylo špatné, to tak dlouhé době, tak to pro mě rozdíl
samé pak i ve druhé třetině. Naskočil nebyl. Soustředil jsem se hlavně na
jsem po delší době, kluci mezitím začali zápas.“
hrát náročnější styl napadání. Postupně yy Bylo to vaše první utkání po dloujsme se ale zlepšovali. Bylo to vyrovnané hém zranění. Trvalo vám se na hru
a nervózní utkání. Naštěstí se šťastným znovu adaptovat?
koncem pro nás.“
„To bych neřekl. Už asi měsíc jsem byl
yy Nemyslíte si, že kdybyste dali na ledě, pak jsem i trénoval, takže to
v prvních dvou třetinách více gólů, nebyl problém. Začal jsem s ledem nětak by závěr byl úplně jiný?
jak v prosinci. Naplno trénuji asi týden.
„Tím, že to bylo pořád o jeden gól, tak Spíš mi dělaly problém nějaké herní věci
to bylo takové hodně nervózní. Věřím, jako například načasování. Jinak to bylo
že kdybychom ve chvíli, kdy jsme vedli dobré.“
o jeden gól, odskočili třeba o dva, tak by yy Jak jste se celkově cítil?
to pro nás bylo určitě komfortnější.“
„Čekal jsem to asi horší. Ještě to z mojí
yy Když jste nastoupil naposledy, tak strany není ale úplně ono. Myslím si,
se ještě hrálo před diváky. Dnes byl že se budu zlepšovat. Jsem rád, že jsme

Å7UpQRRYiQtDDYåHFKKUHKDEELOLWDFttXçMVHHPPěODçDç´
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Pro Prostějov půjde o dva velice důležité mače. Oba soupeři se totiž nachází na
příčkách okolo Prostějova. Určit favorita
je tak tentokrát nesmírně obtížné, když
zejména Ústí nad Labem neoplývá špatnou formou. Vědom důležitosti mače si je

Michal SOBECKÝ

získat proti Benátkám dva body. Lepší
formu má aktuálně Ústí nad Labem.
Na druhou stranu Benátky sice prohrávaly, měly ale zase těžší los. Třeba Slavii,
Kladno a Porubu.
Prostějov v jednom z nadcházejících
zápasů bude mít velkou výhodu, domácí prostředí proti Ústí nad Labem. Nad
ním se pozastavil i Jiří Šejba. „Můžeme

,LIMNíDIPj?H´NESH;>&CT?LIO
JJ GCHOF´M?TÆH; JJ    
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 GCHOF´M?TÆH; MH    

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
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+PQX¾éEKXUQWV÷åKP÷MF[FQM¾åÊ
åGOCLÊPCXÊEPGåLGPPCVQCD[UG
RN¾ECNKPCFP÷VCDWNM[2ąÊMNCFGO
OčåGDÚV8TEJNCDÊ6QUG\R÷VFQ
NKI[FQUVCNQVGRTXGNQPKCNGWå
LGPCOÊUV÷VCDWNM[<GUGFOK
\¾RCUčRQUNGFPÊEJwGUVX[JT¾NQ
FCNwÊEJR÷VDQFčRąKFCNQOKPWNÚ
VÚFGP0WVPQFQFCVåGVÚOJQWH
P÷\¾UQDWLGDQF[6QO¾w0QW\C

3. Vrchlabí na úvod roku
záøí

2QTWDCXUQDQVW\CåKNCPCUXQW
MčåKRQWéMWQVQOåGUGdXJQMGLK
OčåGUV¾VEQMQNKq(CXQTK\QXCPÚ
EGNGMVCMLGwV÷XOKPWV÷XGFN
PCF5QMQNQXGOQFXCIÐN[#PKVQ
XwCM5GXGTQOQTCXCPčOPGUVCéK
NQ7VM¾PÊVQVKå$CPÊMUGP\CéP÷
\XN¾FNX[TQXPCVPCJNQFCV2QTWDW
CWåXRTXPÊOKPWV÷RTQFNQWåGPÊ
VCMTQ\JQFN6QO¾w8TCEQXUMÚ

2. Parádní obrat Vsetína

/K\ÆTKÊ RTQEJ¾\GNC PC RąGNQOW
TQMW RTCåUM¾ 5NCXKC 6ÚO RQF
XGFGPÊO VTGPÆTč /CTVKPC iVTD[
C,KąÊJQ&QNGåCNCRTQJT¾NwGUV\¾
RCUč\QUOK0CRQUNGF[PCXÊEUG
5QMQNQXGOFGDCMNGO&XQLKEG
MQWéčUG\CVQFQéMCNCX[JC\QXW
6ÚOP[PÊXGFGFQéCUP÷FXQLKEG
8GDGTt-QNCąÊMWåUKRąKRUCNCKRTX
PÊVąÊDQFQXÆXÊV÷\UVXÊ

NEJ události
Chance ligy
1. Slavia vyhodila trenéry

Prostějovští hráči ukázali, že
je jen tak něco nerozhodí. Jak
s Frýdkem-Místkem, tak s Kolínem zažili neustálé dotahování
od soupeře, v obou případech
ale těžkosti ustáli a dokázali zápasy ovládnout.

Psychická odolnost
Jestøábù

Jestli mají Jestřábi neoblíbeného
soupeře, je jím Přerov. Letka
Jestřábů s ním nyní prohrála
počtvrté v řadě. A naposledy naplno se Zubry bodovala prakticky
na den přesně před třemi lety.

2SÈWSRU½zND
v derby
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„Je to pořád dokola
– máme šance,
ale nedáme góly.“

(uohĹ

12

Kolín byl pro Prostějov důstojným
soupeřem něco málo přes polovinu zápasu. Pak už to ale byla bída.
Stalo se, že náhradní brankář Ondřej Martínek byl v kolínské bráně
jen 12 minut, během kterých dostal 5 branek. Martin Sejpal se tak
nakonec ke konci musel vracet do
brány, aby odvrátil úplnou blamáž.

27

1.

Foto: Michal Sobecký

Brejky Dominika Hrníèka

ZAUJALO NÁS

1PFąGL$N¾JC2GVT%JN¾P2GVT/T¾\GM
&QOKPKM*TPÊéMQ.WM¾wä¾NéÊM6QO¾w&TVKN
&CXKF$CTVQw6QO¾w,CPFWU/CV÷L0QX¾M
&CPKGN8CEJWVMC(TCPVKwGM*TFKPMC,CMWD/CV[¾w
C .WM¾w /QVNQEJ   4QDKP 5VCP÷M /CTVKP 2÷PéÊM
6QO¾w-CWVC,CMWD9QLPCT-T[wVQH1WąCFC

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

1. star:&QOKPKM*TPÊéMQ DQF[ 
2. star: 2GVT%JN¾P DQF[ 
UVCT6QO¾w&TVKN DQF 

PROSTĚJOV – KOLÍN 11:3

1. star:&QOKPKM*TPÊéMQ DQF[ 
2. star:/KEJCN)CIQ DQF[ 
UVCT2GVT%JN¾P DQF 

PROSTĚJOV – FRÝD.-MÍSTEK 5:4

1. star:2GVT%JN¾P DQF[ 
2. star: 1PFąGL$N¾JC DQF[ 
UVCT2GVT/T¾\GM DQF 

PŘEROV – PROSTĚJOV 2:4

,FG VQ CNG FąG VQ 6CM D[ UG
FCNQUJTPQWVRQéÊP¾PÊ,GUVą¾Dč
X×VQMWD÷JGOX÷VwÊé¾UVKUG\Ð
P[2TQUV÷LQXFQM¾\CNUVąÊNGVRQ
O÷TP÷ JQFP÷ IÐNč XwCM VCM[
PCéCUD[NVÚOGOUPGLRTQFWM
VKXP÷LwÊO ×VQMGO #NG QDX[MNG
UK LG PGEJCN FQ P÷MQNKMC O¾NQ
\¾RCUčCXFčNGåKVÚEJOQOGP
VGEJUGPCQRCMPCDTCPM[PC
FąGN
/KPWNÚ VÚFGP D[N LKPÚ 6ÚO D[N
XGNOK MXCNKVPÊOW 2ąGTQXW UQ
NKFPÊO UQWRGąGO FCN CNG LGP
FXCIÐN[#PKPCQUNCXWCPKPC
QUVWFW #NG PGUVCéKNQ VQ &XC
FP[ PCVQ CNG 2TQUV÷LQX RąGUVąÊ
NGN (TÚFGM/ÊUVGM MF[ WM¾\CN
åGOWPGPÊEK\ÊMQODKPCEGCPK
RQXGFGPÆ \CMQPéGPÊ ×PKMW
#RCMRąKwNCFQUNQXCFGOQNKEG
-QNÊPC ,GFGP¾EV DTCPGM UG
éCUVQPGXKFÊKMF[åWP÷MVGTÚEJ
QRTCXFW PGDWFG OÊV DTCPM¾ą
-QNÊPC/CTVÊPGMéKUVÆUX÷FQOÊ
,GUVą¾DčOUGMCåFQR¾FP÷RQ
XGFNQUXÆIÐN[TQ\XTUVXKVFQXÊEG
VąGVKPJGTPÊEJUKVWCEÊCJNCXP÷
FQ OQOGPVč MF[ LG QRTCXFW

RQVąGDQXCNK 7M¾\CNK åG WOÊ
JT¾V RQF VNCMGO 0¾TQéPÆ
D[N[ RQ VÆVQ UVT¾PEG \GLOÆPC
FQO¾EÊ\¾RCU[CQD\XN¾wċ\RT
XW VGP U -QNÊPGO MF[ QWVUKFGT
D÷JGOLGFKPÆOKPWV[X[TQXPCN
5VąGNEK XwCM X \¾RCUG PGNGPKNK
#KPGDÚVPGRQXGFGPÆJQXÚMQ
PW IÐNOCPC /CTVÊPMC X[UVąÊNGNK
D[XÚJTW
&ÊM[ VQOW LUQW ,GUVą¾DK QR÷V
RTXPÊXRTQFWMVKXKV÷EGNÆ%JCP
EG NKI[ &QMQPEG CPK 2QTWDC
éK ,KJNCXC PGF¾XCLÊ VQNKM IÐNč
%QLGCNGRQFUVCVPÆOKPWNÚVÚ
FGPRąKEJ¾\GN[PGLGPXJQLPÆO
OPQåUVXÊCNG\GLOÆPCXRTCXÚ
éCU2QMWFD[VGPVQVTGPFRQ
MTCéQXCN OQJQW DÚV ,GUVą¾DK
LGP URQMQLGPÊ # UPCF LGFKPQW
XCFQW PC MT¾UG D[ VCM D[NC
UMWVGéPQUV åG UG RTCXKFGNP÷
RTQUC\WLGLGP×\MÚQMTWJDQTEč
\D[NÚO LCMQ MF[D[ \XNJN UVąGNPÚ
RTCEJ

6T¾RGPÊX×VQMWUPCFUMQPéKNQ
/+%*#.#
51$'%-¦*1

Mezi hokejovými mantinely

NOVÉ NOVINY
ZA STAROU CENU více na stranì 14

Dominik Hrníčko je znám jako univerzální útočník, který ustojí nasazení do oslabení i přesilovky. Čekají se ale od něj taky
body. Zatímco však donedávna příliš nepřicházely, minulý týden
jestřábí devětapadesátka doslova řádila. Ve třech zápasech
dal Hrníčko 5 branek. Dával je na několik způsobů, nejvíce se
však ukázal při brejcích. Rychlonohý hokejista dal díky svému
bruslařskému umění hned tři branky při individuálních situacích,
kdy přebruslil obranu. I díky tomu se stal nejčastěji skórujícím
hráčem v oslabení celé CHANCE ligy.

1.

1.

lední hokej

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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jak porážka 2:4, tak prohloubení vysoce
nepříznivé bilance vzájemných střetnutí
s arcirivalem.
„Na nějaké dlouhodobé statistiky já moc
nehledím, jsem tady teprve od léta. Význam derby proti Přerovu každopádně
vnímám, samozřejmě jsme chtěli vyhrát.
Ve vyrovnaném utkání jsme však neproměnili řadu šancí, dostali nějaké hloupé
góly a taky nevyužili žádnou přesilovku.
S těmi se poslední dobou trápíme, přitom
hra pět na pět je dobrá. Zápasy však většinou rozhodují právě přesilovky, a kdo dá
víc vyložených příležitostí,“ krčil po krajské
bitvě rameny kouč elhákáčka Jiří Šejba.
O dva dny později svedli jeho svěřenci

další vypjatý boj, tentokrát doma s Frýdkem-Místkem. Ten se na rozdíl od Zubrů
nachází ve spodních patrech tabulky a jestřábí letka nakonec dokázala neoblíbeného soupeře zdolat těsně 5:4. Navzdory inkasování hned v úvodní minutě i tomu, že
hosté pak opakovaně dotahovali náskok
prostějovského mančaftu, jenž výsledek
ubránil proti závěrečné power-play Rysů.
„Ani tentokrát jsme se nevyvarovali slabších úseků, zbytečných chyb i zaváhání.
Například jsme po dobré první třetině
začali ztrácet lehké kotouče, nedali si
jednoduché přihrávky a tím soupeři
umožňovali získávat půdu pod nohama.
Proto bylo k vidění drama až do konce,
rozhodly naše dva góly na 5:3 rychle za
sebou. Máme tři velmi důležité body,“
oddechl si Šejba ve středečním večeru.
Týdenní náplň práce pak borci LHK
završili v sobotu znova na vlastním ledě
proti Kolínu. Prvoligový nováček nejprve vzdoroval, když během zahajovací
periody bleskově srovnal z 2:0 na 2:2.
Od druhé části ovšem kluziště suverénně ovládal jediný tým. Moravská eskadra Středočechy nemilosrdně válcovala,
přidávala jednu přesnou trefu za druhou
a už deset minut před finální sirénou
dočepovala magickou desítku. Nakonec
se zrodila parádní kanonáda 11:3, navíc
Dominik Hrníčko i Petr Mrázek dosáhli
hattricků! A dvougólový Petr Chlán od
toho nebyl daleko.
„Úvodní třetina nic moc, o přestávce jsme
klukům v kabině museli trochu domluvit. A okamžitě nastalo zlepšení, hostům
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lovku, tu ale modro-žlutí bez problémů
ubránili. Krátce po ní měl gól na holi
Svoboda, kterému naservíroval puk Kubeš, jenže zakončovatel se u pravé tyče
neprosadil. Skóre tak otevřeli v 11. hosté.
Chlán vyhrál buly a z bleskové přihrávky
za Holíka zacílil Žálčík – 0:1. Přerované
ale byli ve ztrátě jen dvě minuty. Kučeřík
si parádní kličkou vytvořil cestu před
Bláhu, kde si na kotouč počíhal Pšurný a doklepl jej – 1:1. Stejný hráč mohl
v poslední minutě úvodní třetiny otočit
vývoj, tentokrát si však jeho dorážku po
Kubešově palbě Bláha pohlídal.
Druhá perioda nabídla zkraje přesilovku turů, leč netrvala dlouho. Kubešovi
sice pokus od modré nesedl, ale puk
trefil Dostálka do brusle a od té se odrazil do klece – 2:1. Modro-žlutí měli

„Zápas byl vyrovnaný, domácí jsme určitě překvapili naším pojetím hry. Měli jsme svoje
možnosti, ale po hloupých chybách bohužel dovolili Přerovu dát dvě branky. Utkání však
bylo pořád otevřené, bohužel ve druhé třetině neproměníme ani samostatný nájezd… Je
to pořád dokola: máme šance, ale nedáme góly.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov:

„Po delší době přijel Prostějov výborně připravený. Prvních deset minut jsme s jeho hrou
měli problémy, ale pak jsme podle mě už měli zápas ve svých rukou. Škoda jen, že jsme
nevyužili víc šancí, které se nám naskytly. Přesto jde o zasloužené vítězství podpořené
výborným Holasem v bráně.“

Vladimír KOÈARA – HC ZUBR Pøerov:
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PŘEROV, PROSTĚJOV Ani tentokrát nebyla porušena výsledková
tradice prestižních derby mezi přerovskými a prostějovskými hokejisty.
V dohrávce 12. kola tohoto prvoligového ročníku se na ledě MEO Arény
radoval z obvyklého vítězství tamní
HC ZUBR, čímž znovu potvrdil jak
dlouhodobě lepší bilanci vzájemných střetnutí, tak své mnohem vyšší
postavení v tabulce.
Domácí mohli v hanácké bitvě velmi
rychle otevřít skóre. Uběhlo jen pár vteřin, když Hrabalovu ránu tečoval Pšurný
a dorážkou se snažil prosadit Dostálek.
O chvíli později zahrozili Jestřábi. Motlochova střela však minula bránu, stejně
jako Vachutkovo zakončení po průniku.
Hosté záhy získali na svoji stranu i přesi-
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i další šance, zejména spolupráce Čípa
s Hejcmanem hlasitě volala po třetím
gólu. V polovině duelu se naopak musel
předvést Holík, jemuž se podařilo vyřešit jak útočný výpad Ouřady, tak i tutovku Mrázka, který mohl potrestat chybu
v obraně. Na domácí straně zanedlouho
málem zvyšoval Dluhoš, odražený touš
si však nejprve musel zpracovat a Bláha
jeho ránu lapil. Zubři byli v závěru prostřední části aktivnější, když Dostálek
mohl zakončovat po rychlé souhře Kubeše s Pšurným. Jenže vyšel naprázdno,
stejně jako na konci 38. minuty poté,
co se k němu znovu se štěstím odrazila
černá pryž. Ve třetím dějství oba rivalové pohrdli přesilovkou, proto výběr HC

stále držel těsný náskok. Devět minut
před koncem navíc favorit udeřil potřetí. Hejcman uvolnil mezi kruhy Čípa,
jehož střelu sice brankář vytěsnil mimo,
ale Štefka z úhlu trefil Bláhu do zad, od
kterých kotouč spadl do svatyně. Prostějovští však rychle zareagovali, Chlán
si v 54. sjel před Holíka a trefou nad rameno opět snížil – 3:2. Rozhodnutí měl
pak na holi Hejcman, ale při brejku mu
utekl puk, proto borci LHK mohli ještě
pokračovat v dramatickém závěru. Po
šanci Chlána u levé tyče jejich naděje definitivně zhasly, neboť přišel faul Pěnčíka
a v přesilovce dal těsně před koncem
razítko na triumf domácích Číp – 4:2.
(son)

%OiKD±+UGLQND0DW\iã3LHJO'UWLO.UHMþt6WDQČN3ČQþtN±9DFKXWND3RGODKD0Ui]HN±$QWRQtþHN.DXW
1RYiN±+UQtþNR&KOiQäiOþtN±-DQGXV0RWORFK2XĜDGD7UHQpĝL-LĜtâHMED,YR3HãWXNDD-LĜt9\NRXNDO

6HVWDYD3URVWčMRYD

+ROtN ± +UDEDO .XEHã )RUPDQ =ERĜLO .ULVO 'OXKRã
.XþHĜtN±'RVWiOHN3ãXUQê'ROHåDO±ýtS+HMFPDQ
âWHIND±5\ãDYê6VV6YRERGD±9iFODYHN,QGUiN
0DFXK
7UHQpĝL9ODGLPtU.RþDUDD-DNXE*URI

6HVWDYD3ĝHURYD

%UDQN\ D QDKUiYN\  3ãXUQê 'ROHåDO .XþHĜtN  
'RVWiOHN .XEHã3ãXUQê âWHIND ýtS+HMFPDQ 
ýtS âWHIND+HMFPDQ ±äiOþtN &KOiQ+UQtþNR &K
OiQ 3ČQþtN0Ui]HN 5R]KRGÿt.R]LRO6NRSDO±+UDQRã
.RQYLþND9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt

+&=8%53ĝHURY²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
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'HUE\Y3őHURYěGRSDGORMDNRYěWåLQRXY\KUiOL=XEőL

čtvrté minutě z kruhu poslal střelu Petr
Chlán a vyrovnal. Zápas nabízel rychlý
hokej a šance, větší měli domácí. Hrníčko se dostal s pukem za obranu, ale byl
tísněn, následně na zteč vyslal Hrdinka
Janduse. Prosadil se až Dominik Hrníčko,
v 11. minutě se ujal puku a svůj únik zakončil přesně. Poté střílel Matiaško, který
vystihl rozehrávku, ale puk skončil mimo.
Naopak Suchánek vychytal zakončení
Mrázka po pěkné a rychlé akci. Šancemi
se ale blýskli i Gago a Mrázek, který se
uvolnil a málem navýšil skóre. Konec tře- *QUVÆUGTCFWLÊ\X[TQXP¾PÊPCCNGPGRQOQJNQLKO2TQUV÷LQXD[NX÷VwKPW\¾RCUč
NGRwÊCVąGVÊVąGVKPQWFGHKPKVKXP÷TQ\JQFN
Foto: Michal Sobecký
tiny moc zajímavých momentů nenabídl,
zužitkoval nahrávku od mantinelu Voj- Prostějované, kteří byli nebezpečnější.
kromě šancí Peterka a Husáka.
Stejně jako v první třetině, i v té druhé sla- těch Tomi a vyrovnal. Stav 2:2 ale dlouho Zejména ve 46. minutě byli blízko navývili hosté skvělý vstup. Už ve 21. minutě nevydržel, Žálčík nejdříve neproměnil, šení náskoku, přečíslení Kauta s Hrníčbrzy poté ale nahrál Dominiku Hrníčko- kem ale neskončilo přesným zakonče&+$1&(/,*$08åĤþ5.2/2
vi, který byl už přesnější. Další pasáž hry ním. Prostějov měl sice puk více na holi,
patřila hostím. Byli důraznější a častěji jenže v 51. minutě Frýdek-Místek rychle
/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&)UëGHN0tVWHN
se dostávali ke střelbě. Ve 26. minutě se otočil hru a akce, na jejímž konci byl Pe%UDQN\DQDKUiYN\&KOiQ 0Ui]HN.UHMþt +UQtþNR
Bláha musel otáčet, v rychlém sledu si terek, byla akcí gólovou. Už o dvě minuty
äiOþtN +UQtþNR äiOþtN3ČQþtN &KOiQ 0Ui]HN
*DJR   0RWORFK -DQGXV .UHMþt  ±  .OLPãD 7RPL 
připsal tři důležité zákroky. Zbytek třetiny později ale Jestřábi opět vedli, postaral
7RPL 9HVHOê.OLPãD 3HWHUHN 0LFKiOHN+XViN 
už toho ale moc nenabídl, aspoň ne po se o to Petr Chlán, který z mezikruží pá6WXFKOtN 9HVHOê+DPDQ 5R]KRGÿtýHFK6NRSDO±
střelecké stránce. A to přesto, že se koneč- lil přesně. Náskok navíc navýšil Lukáš
.OHSUOtN=HGQtN9\ORXÿHQt9\XæLWt'LYiFL

ně objevila také vyloučení. Nejlepší přesi- Motloch, který zdárně vyřešil zakončení.
6HVWDYD3URVWčMRYD
lovku nakonec před koncem prostřední Hosté ale neřekli poslední slovo. Chlán
%OiKD ± 0DW\iã +UGLQND 'UWLO .UHMþt 3LHJO 3ČQþtN
± 0Ui]HN &KOiQ *DJR ± äiOþtN 7 .DXW +UQtþNR ±
části předvedl Prostějov. Lukáš Žálčík se nechal vyloučit a v následné přesilovce
2XĜDGD0RWORFK7-DQGXV±01RYiN-DQHþHN9D
měl několik šancí, ani jedna ale gólem Stuchlík dokázal snížit. Víc už ale hosté
FKXWND
7UHQpĝL-LĜtâHMEDD,YR3HãWXND
neskončila.
nestihli, naopak při nich stáli všichni sva6HVWDYD)UëGNX0tVWNX
Prostějov si do závěrečného dějství pře- tí, když Drtil trefil od modré horní tyč.
6HVWDYD)UêGNX0tVWNX6XFKiQHN±+UDFKRYVNê=0DOtN=DKUDGQtþHN-0LFKiOHN+DPDQ
nesl vedení 3:2. Dlouho ale nemusel Rysům nepomohlo ani power-play a tak
+XViN6KHSHOHY±6WXFKOtN.DXNLþ0LNXOtN±)ORN.OLPãD59HVHOê±0DWLDãNR5DPtN7RPL
vydržet, ve 42. minutě úřadoval u tyčky Jestřábi mohli zase jednou slavit tříbodo±âHGLYê3U]\E\OD3HWHUHN
7UHQpĝL0RMPtU7UOLþtND-LĜt5DV]ND
Žálčík. Vypadalo to, že více energie mají vé vítězství.
(sob)

PROSTĚJOV Dvacátým kolem ve
středu pokračovala Chance liga. Během něj se v Prostějově představili hokejisté Frýdku-Místku. Duel sliboval
zajímavou, a navíc vyrovnanou podívanou. Obojí se potvrdilo. Utkání bylo
ještě pět minut před koncem utkání
nerozhodnuté. Prostějov si ale závěr
pohlídal a udržel jednobrankový náskok až do konce.
Hned na úvod přišel pro Jestřáby problém. V 1. minutě David Klimša překvapil Bláhu ránou z kruhu. A poslal hosty do
vedení. Hosté byli zprvu všude první a tlačili, Ramík zahrozil, Kaukič krátce poté
nastřelil spojnici. Jestřábi dokázali během
pár minut hru vyrovnat a prosadit se. Ve

&CNwÊRąGUVąGNMCP[PÊRQXGFGP¾,GUVą¾DK
,GUVą¾DKRąGVNCéKNK4[U[
RąGVNCéKNK4[U[

Pozitivní vyznění uplynulých sedmi dnů
přitom v pondělí zkomplikovalo nezvládnuté derby v Přerově. Ptačí dravci
tam po pravdě měli i dost smůly, minimálně dvě branky ze čtyř totiž inkasovali víceméně náhodným způsobem po
nešťastných odrazech. Tím víc mrzela

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Teprve potřetí v této koronavirem stižené sezóně
měli hokejisté LHK Jestřábi Prostějov na programu třemi
duely nabitý týden. Vytěžili z něj šestibodový zisk, který je
v průběžném pořadí Chance ligy mužů ČR 2020/21 vynesl na
pěkné osmé místo. A náskok na pozice mimo postup do playoff roste, momentálně činí již sedm bodů.

Přerovskou porážku totiž vynahradili udoláním Frýdku
a rozstřílením Kolína, v tabulce jsou už osmí

'(5%%<223Ě771(99<ä/223ŐŐ(6772-((67ŐŐÉ%,
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Po minulé sezóně to bylo jasně řečené. V situaci, kdy končí zkušení
hráči jako Janíček, Polák a Kroupa,
navíc se do zralého fotbalového
věku dostává i Šustr, dostanou se
do klíčové role jiní. Třeba právě dva
výše jmenovaní. Oba v Prostějově
už hrají nějaký ten pátek, vědí, co
obnáší druhá a v případě Šteigla
i první liga. A dostali se už oba do
věku, kdy se od nich čeká, že jsou
na vrcholu sil a v nejlepších letech.
(Nejen) od těchto hráčů se tak
právem čeká hodně.

VÝZVA

VELKÁ

tak k přípravným zápasům dojde až
v únoru.
Pokud bychom rekapitulovali pohyb v hráčském kádru, tak velmi
brzy ukončil další testování řecký
záložník Athanasios Fokaidis, který
se nevrátil do třetiligového Frýdku-Místku, nýbrž rovnou do své rodné
země. K tomuto nelehkému kroku se
podle klubového vyjádření rozhodl
vzhledem k situaci okolo koronaviru
a tím i v současné době nejisté budoucnosti.
V úterý se do tréninku opět zapojil nigerijský středopolař Solomon
Omale, který se neprosadil na testech v Mladé Boleslavi. Na jaře tak
bude opět „válet“ pouze druhou ligu
na Hané.
Další novou tváří na trénincích se
stal ofenzivní záložník Tomáš Zlatohlávek z nedaleké Olomouce.
Podzim strávil pod vedením legendárního Františka Straky v Třinci.
Tento hráč Sigmy začal s fotbalem
v Hlučíně a půldruhého roku hostoval v ostravském Baníku.

S otazníkem podle aktuálního stupně PES:
13. 2., 11:00 FK Otrokovice – 1.SK Prostějov

Určitě:
6. 2., 11:00 SK Líšeň – 1.SK Prostějov
20. 2, 12:30 FK Fotbal Třinec – 1.SK Prostějov
27. 2., 11:00 FK Blansko – 1.SK Prostějov

S KÝM SE ESKÁČKO V ZIMĚ PŘEDSTAVÍ?

2ąÊRTCXCRTQUV÷LQXUMÚEJHQVDCNKUVčRQMTCéWLG6GTOÊPRTXPÊJQRą¾VGNUMÆJQ\¾RC
UWUGXwCMRQUWPWN
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

PROSTĚJOV
Brankoviště
s otazníkem? Takovou situaci
v Prostějově dlouho neznali. Klasikou se stala brankářská dvojice
Mucha–Bréda. Tento tandem se
však nedávno rozpadl odchodem
Miloslava Brédy na Slovensko.
Klub na něj zareagoval příchodem brankáře Kvapila z Přerova
a včera oznámil další novinku,
k eskáčku se připojil jednatřicetiletý zkušený brankář Michal
Bárta. Odchovanec Sigmy Olomouc působil v poslední sezóně
ve Frýdku-Místku, kde zasáhl
s jednou výjimkou do všech zápasů. A pomohl týmu k velice
slušnému šestému místu. Později
však zasáhl koronavirus a Mo-

Michal SOBECKÝ

(QVQKPVGTPGV

ravskoslezská fotbalová liga byla
předčasně ukončena.
Michalu Bártovi ale díky přesunu
do Prostějova sezóna ještě nekončí.
A Facebook klubu 1.SK Prostějov
samozřejmě nezapomněl novou
posilu náležitě přivítat. „Přejeme mu
hodně štěstí. VÍTEJ, MICHALE!“
hlásá facebooková stránka klubu.
V Michalu Bártovi podle všeho nalezl zkušeného brankáře, který má
co nabídnout. Velkou část kariéry
byl hráčem Sigmy Olomouc, během
té doby ale zároveň putoval po celé
České republice. Chytal zejména ve
druhé a třetí lize, zapsal však také
starty za Jablonec v nejvyšší české
soutěži, v níž naposledy pravidelně
chytal před pěti lety. Kromě Jablonce si ale připsal rovněž starty za Sigmu Olomouc a za ostravský Baník.

$TCPM¾ą/KEJCN$¾TVCRQUÊNKNRTQUV÷LQXUMÆGUM¾éMQ
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yy Začátkem zimní přípravy se
objevil na trénincích brankář Kvapil z Přerova. Uspěl na zkoušce?
Bude s týmem pokračovat?
„Brankář z Přerova…, no, zde se
tak úplně nejedná ani o zkoušku,
protože my ho máme zmapovaného, víme, co v něm je. Takže s námi
pokračuje dál. Tam nešlo vyloženě
o zkoušku.“
yy Jak to vypadá s dalšími novými
hráči Hausknechtem a Zlatohlávkem?

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Už dva týdny jedou
v plném zápřahu hráči 1.SK Prostějov. Jak sliboval trenér týmu
Pavel Šustr, odchovance nechává zejména tvořit s balónem ve
cvičeních, často pak hráče na
tréninkových jednotkách čekají
vzájemné zápasy. Naopak u těch
přípravných to vypadá, že si budou muset počkat. Ovšem kromě
toho, že si hráči musí zvyknout na
poněkud jiný rytmus zimní přípravy, která bude zejména zprvu
oproštěná od přípravných zápasů, vstřebat musí i některé změny
v týmu. Zatím to totiž vypadá, že
se posily uchytily a Prostějov by
tedy mohli posílit záložníci Tomáš Zlatohlávek a Marek Hausknecht. O tom, zda nakonec budou
trvalejšími částmi týmu, zatím ale
zcela rozhodnuto není. A jaké jsou
všechny aktuální novinky v „A“-týmu eskáčka? O tom pohovořil
kouč Pavel Šustr.

„Hausknecht i Zlatohlávek ukazují, že mají určitě potenciál. Takže
s námi pokračují dále v přípravě.“
yy Přibíráte ještě někoho do přípravy?
„Ne, zatím ne.“
yy Vy jste říkal, že hledáte zejména mladé hráče, kteří na sobě
budou chtít pracovat. Je tam ale
přímo post, po kterém se sháníte
nejvíce?
„No, ne že bychom úplně sháněli. Ale
trochu se díváme po útočnících, hlavně po středním útočníkovi, nějakém
vyšším. Ale že by to bylo tak, že strašně potřebujeme, tak to zase není.“
yy Jak vám teď kromě koronaviru
ještě počasí narušilo přípravu?
„Počasí vůbec, zima není moc extrémní, spíše není vůbec extrémní,
ale spíše taková mírná. Zatím jde vše
podle plánu, tedy až na ten koronavirus…“
yy Měnil se plán s přípravnými
zápasy? Mám informaci, že utkání
s Blanskem nejspíš padne…
„Jde o to, že dle nařízení se máme
před každým zápasem testovat. A ty
testy nejsou jednoduchá záležitost,
hlavně finančně. Takže jsme zvolili
spíše tu cestu, že se budeme věnovat tréninku a tréninkovým zápasům mezi sebou. A ty zápasy, které
bychom chtěli sehrát, budou až
v únoru. Prvním by měl být, pokud
se nepletu, začátkem února, zápas
s Líšní.“

3ĆËSUDYDSRNUDêXMHDVQËêWYHĆLFHQRY¿êNĎ

"NFµàFJCGµNÁKJNDGP Trenér Šustr:„Přáteláky budou až v únoruu“

Ani Kroměříž, ani rezerva Zlína
tedy pokrok v přípravě prostějovských fotbalistů prověřit nemohly.
Podobný dvojzápas byl naplánovaný na sobotu 23. ledna do Olomouce, kde mělo eskáčko změřit
síly nejprve dopoledne s Uničovem
a po poledni s Frýdkem-Místkem,
opět s účastníky třetí nejvyšší soutěže na Moravě.
V tomto případě ještě, pravda, nemusí být úplně vše ztraceno, protože
se bude v týdnu jednat o prodloužení nouzového stavu, platícího pouze
do pátku, a v návaznosti na to se bude
jistě vyhodnocovat i případný přesun do nižšího stupně PES. Avšak ve
stávajících regulích ani stupeň čtyři
není pro amatérské sportovce příznivý. S velkou pravděpodobností

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Do Prostějova
přišel coby posila po opětovném
postupu do druhé ligy v létě
2018. Jako jednička tehdy nahradil Filipa Jíchu, jenž týmu
vychytal postup z MSFL. Skvělé výkony Miloslava Brédy (na
snímku) přerušilo těsně před
začátkem jarní části smolné zranění, čímž přišel o celou sezónu, kterou v eskáčku odchytal
Patrik Le Giang. V létě 2019 se
do brány vrátil, postupně se ale
začal střídat s Filipem Muchou,
jenž loni na podzim získal pozici
jedničky. Vysedávání na lavičce
pro brankáře Brédových kvalit
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poděkovat celému klubu za krásných Takto jsme třeba při špatném odbodva a půl roku a za vše, co pro mě udě- čení objevili zámek v Čechách pod
Kosířem. Co se týče fotbalu, pokud
by ještě byla možnost se vrátit, s ravyhráli 2:1. Je vtipné, že moment, kte- dostí bych ji přijal.“
rý bych chtěl z paměti vytěsnit, je také yy Jak proběhl váš odchod do Kozápas proti Zbrojovce, prohráli jsme márna, byl jste aktivně osloven?
ho v Brně 0:5.“
„Z Prostějova se mi odcházelo
yy Budete uvažovat o fotbalovém těžce, ale bohužel situace se
návratu na Moravu? Jak se vám vů- vyvinula tak, jak se vyvinula.
bec na Hané líbilo?
Fotbal hraji pro radost a v Pro„Na Hané se mi líbilo. Prostějov stějově jsem už nedostával v brái Olomouc jsou nádherná města. ně tolik příležitostí, což mě mrzelo.
S přítelkyní jsme si je oblíbili a cítili Když mě tedy oslovilo Komárno
se zde jako doma. Začali jsme říkat a předestřelo mi svoje ambice a vizi $TCPM¾ą $TÆFC \COÊąKN PC RąGNQOW TQMW
s trochou nadsázky, že na Hané stačí klubu, tak jsem se rozhodl jejich na- \*CPÆPCLKåPÊ5NQXGPUMQ82TQUV÷LQX÷PG
EJCNXÚTC\PQWUVQRW(QVQ#TEJKX8GéGTPÊMW
špatně odbočit a najdeme nádheru. bídku přijmout.“
lali. Nezapomenutelný je určitě zápas
¸67<
proti Zbrojovce Brno, ten jsme doma

opravdu není, proto se rozhodl dostí. Chtěl jsem si zkusit ‚český‘ fotzamířit zpět na rodné Sloven- bal a věděl jsem, že je to kvalitnější
soutěž než ta, z níž jsem odcházel.
sko.
Musím říci, že se všechna moje očeEXKLUZIVNÍ
kávání splnila měrou vrchovatou.
rozhovor
Jsem za tuto zkušenost velmi vděčný.“
pro Večerník
yy Na jaký moment z Prostějova
Tomáš
budete vzpomínat v dobrém a co
byste naopak nejraději vymazal?
KALÁB
„Na Prostějov určitě nezapomenu,
yy V roce 2018 jste na Moravu jistě bylo to jedno z mých nejhezčích žipřicházel s určitými představami. votních období. Samozřejmě nezaDo jaké míry se pak při angažmá pomenu na lidi, kteří se mnou v Prov Prostějově splnily?
stějově fotbalově spolupracovali. Jsou
„Do České republiky, na Moravu, to úžasní lidé s velkým zapálením pro
jsem šel s velkými očekáváními a ra- fotbal. Při této příležitosti bych chtěl

„Na Hané jsem se cítil jako doma,“ vzpomíná brankář Miloslav Bréda

Občas je novinařina pořádná dřina. Znáte to ze svých zaměstnání určitě
taky. Když je práce, tedy v tomto případě není o události nouze a je o čem
psát, panuje na pracovišti spokojenost, tedy s výjimkou těch, u nichž se
zaměstnání programově nemá zvrhnout v práci. Mnohem horší je plnit
předepsané řádky, když se vcelku nic neděje. Jenže příkazy shora jsou
neúprosné, a když něco být musí, tak to prostě být musí. Jako v případě
komentáře k týdnu zimní přípravy vyplněnému tréninkem, protože
vzhledem k epidemii koronaviru se víc ani dít nemůže. Nebýt covidu,
přečetli byste si postřehy o tom, jak se ve dvou přípravných utkáních jevily
potenciální posily. Takhle si o víkendu zachytal pouze brankář Bréda
v novém dresu Komárna proti Petržalce.
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Vlastně by se ale nejednalo zase
o takové překvapení. Sečkář je
prostějovskou klasikou, odchovancem, hlavně však, zdá se, již
důležitým členem týmu. Na kraji
hřiště odehrál na podzim velkou
porci minut a dostával prostor
poměrně pravidelně. U Sečkáře je
to sázka na jistotu i na zkušenosti,
které už tento hráč posbíral. Jak je
dokáže zužitkovat? Domníváme
se, že velmi slušně.
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PROSTĚJOV Hned dvě přípravná utkání měla o uplynulém víkendu odehrát prostějovská fotbalová družina. Jak ovšem Večerník
již avizoval, do programu zasáhl aktuální stupeň výstrahy PES,
&Q \Cé¾VMW LCTPÊ é¾UVK UG\ÐP[ LGwV÷ \DÚXCLÊ
XÊEGPGåFXCO÷UÊEG<F¾UGXwCMåG\XGNMÆé¾UVKWå který je oficiálně stále na pátém stupni. V tomto případě není doLGM¾FT5-2TQUV÷LQXMQORNGVPÊC\¾UCFPÊ\O÷P[JQ voleno hrát utkání amatérským sportovcům, což platí o týmech
PGéGMCLÊ7åP[PÊUKVCMOčåGOGFQWTéKVÆOÊT[\CVK
MSFL. Totéž se může stát i o nastávajícím víkendu.
RQXCVLCMUGOÊTP÷QDO÷P÷PÆOWVÚOWLCTPÊé¾UVUG
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Kralice na Hané „B“
Ptení
Brodek u Konice
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Ještě před sezónou změnili kouče v Kralicích na Hané, kdy na místo Miroslava
Takáče přišel Petr Navrátil. Kralice od
té doby předvádí nejen symfonii směrem
dopředu, ale také zodpovědnější hru v defenzivě. Třetí a poslední změna se rozehrála v již rozehrané sezóně. Škatulata se
hýbala v Brodku u Prostějova, kde skončil
po špatných výsledcích na lavičce Michal
Jelínek a jeho místo zaujal Vít Hochman.
Klasikou okresního přeboru je taky to, že
některé týmy musí hrát v azylu. Zatímco
u krajských celků se tento trend na Prostějovsku neobjevuje, v okresních soutěžích se
vyskytoval a nejinak tomu bylo i letos. Klasikou jsou domácí zápasy rezervy Plumlova v Krumsíně a do spojení s Výšovicemi
také souboje Skalky hrané v Pivíně. Není
tomu tak dlouho, co i Vícov kvůli opravám

Na záchranářské pozice se přitom dalo
automaticky počítat s nováčky postoupivšími ze III. třídy. Tedy se Ptením a Nezamyslicemi. První sezóna po postupu je
ve sportu často hlavně o záchraně získané
soutěže, ne však v případě těchto dvou

KOMENTÁØ

hřiště musel vzít zavděk hraním domácích
zápasů v Krumsíně. Aktuálně ale jen jeden
tým hraje mimo svou domovinu. Tištín nadále opravuje hřiště a bůhví, jak dlouho se
na něm ještě bude pracovat. „Hřiště v Nezamyslicích nám ale nesedlo,“ konstatuje
trenér týmu Zdeněk Oulehla. Eufemisticky
řečeno – Tištín je poslední a jeho šance na
záchranu jsou velmi malé.

Už před jarní částí se přesunul forvard Bross (na snímku) z Určic do
Držovic. Na první zápas si však musel počkat ještě půl roku kvůli koronaviru. Čekání však očividně stálo
za to. V devíti zápasech, do kterých
nastoupil, vstřelil hned šestnáct branek. Průměr necelých dvou branek
na zápas a třetina všech branek velmi
ofenzivně laděných Držovic. Jediné
Dobromilice dokázaly útočníka se
zkušenostmi z krajských soutěží vynulovat. Pokud se sezóna bude dohrávat, bude jistě zajímavé sledovat,
kam až by to v počtu vstřelených branek mohl Petr Bross dotáhnout.
yy Co nebo kdo vás přivedl do kádru Držovic?
„Nejvíce mě přesvědčil můj dlouholetý kamarád a také výborný fotbalista
Radek Procházka, který mi říkal, že je
tu skvělá parta a spousta dobrých hráčů. Snažil se mě dostat do Držovic už
poslední tři roky, ať už jsem působil

v Konici, nebo Určicích. Teď už jsem se
nechal přemluvit a jsem tu spokojený.“
yy I v novém působišti potvrzujete
pověst kanonýra. Šestnáct branek za
devět zápasů je impozantní bilance.
S tím určitě musíte být spokojen.
„Abych se přiznal, už jsem ani nevěřil,
že bych ještě mohl dávat tolik branek.
(smích) Přece jen věk nezastavím, ale
je pravdou, že hra v Držovicích mi vyhovuje. Máme zkušené mužstvo, a dokážeme si vytvářet řadu šancí. Jsem rád,
že mi to tam tak padá, a to nejen mně.“
yy Spousta hráčů tvrdila, že dostat se
zpátky do optimální formy po dlouhé
koronavirové pauza je trochu oříšek.
U vás to tak tedy nevypadá. Čím to?
„Je pravdou, že bez fotbalu to bylo obzvlášť dlouhé. Já jsem se snažil celé jaro
připravovat alespoň individuálně, chodil
jsem pravidelně běhat, někdy jsem si
i vzal míč. Nechtěl jsem během pauzy
úplně zastavit. A je vidět, že to přineslo
ovoce.“

yy Strávil jste spoustu sezón ve vyšších soutěžích, jak tedy vidíte úroveň
okresního přeboru?
„Musím říct, že se podle mě tato soutěž
hodně zvedla. Hodně tomu pomáhají
zkušení hráči, kteří do soutěže přichází. Ať
už se jedná o hráče v mém věku, ale i ještě
starší. Vedle těchto hráčů se pak daleko
rychleji zvedají také mladí kluci a v tomto
se okres opravdu o stupínek zvedl.“
yy Většina mužstev řeší problémy
s produktivitou. V Držovicích máte
průměr skoro pět branek na zápas.
„Tady se zase ukazují právě zkušenosti
našich hráčů. Víme, co je potřeba dopředu udělat, a většina mužstva je spíše
ofenzivně laděná. Rádi hrajeme hlavně
směrem dopředu, i za cenu toho, že to
někdy znamená problémy v obraně.
Pokud bude sezóna pokračovat, určitě
budeme i nadále dávat spoustu branek.“
yy Podzimní část jste odehráli bez
trenéra Skácela, který měl zdravotní
komplikace. Byl znát nějaký rozdíl?
„Jindra určitě chyběl, co si budeme povídat. Ale svým způsobem tam s námi
byl pořád. Stále jsme s ním byli v kontaktu a radili se s ním. Poslední zápasy
už byl přítomný. Co se týká věcí k zápasům, tak jsme si však i tak dokázali
podle mě dobře poradit. Řekli jsme si,
co a jak chceme hrát, i sestavu jsme
zvládali dávat dohromady po vzájemné domluvě. V tom tedy zase
takový rozdíl nebyl.“
yy Mezi kanonýry se držíte na čele před
vaším bývalým spoluhráčem Petrem
Vodákem. Pokukujete tak po koruně
pro krále střelců okresního přeboru?
„Nebudu říkat, že mě neláká stát se
nejlepším střelcem okresní soutěže po
tak úspěšném podzimu, jaký za sebou
mám. Pokud se sezóna znovu rozběhne a bude mi držet zdraví, udělám maximum pro to, aby se mi to podařilo.“
yy A jak celkově vidíte klubové ambice do jarní části? Ze třetího místa
ztrácíte na špičku pouhé tři body.

čtyři místa by zřejmě měla zůstat beze
změn. Všechny čtyři celky mají kvality
na to, aby i v jarní části ve většině
zápasů dominovaly. Pokud se kralické mužstvo bude i nadále scházet
v dobrém složení, bude nejvážnějším
kandidátem na okresního přeborníka. Další místa si mezi sebou rozdělí
dva příměstské kluby a Dobromilice.
Do horní poloviny jistě budou chtít
postoupit v Určicích a Vícově, ovšem
celky před nimi jim to nedají zadarmo.
Kdo by se naopak mohl s okresní soutěží rozloučit? Velice těžké jaro čeká
na Tištín, který bude bojovat o každý bod od začátku jarní části. Ani

to však zřejmě nepostačí. O druhém
sestupujícím nebude jasno do
posledního kola. Rozhodovat se bude
mezi Brodkem u Konice, Němčicemi
a Výšovicemi, které tyto problémy
řeší již třetí ročník v řadě. Na vystřídání těchto celků nedočkavě čekají
z „trojky“ Olšany, které si pro návrat
do okresu jdou jednoznačně. U „béčka“ to bude velké drama. Hvozd se
ukazuje v dobrém světle a po obměně kádru se odpoutal ode dna. O postupu se také mluvilo v Kladkách, na
jaře však budou muset zabrat. A pak
se tu nabízí otázka, co celky z Olomouckého okresu?

ukázali jsme, že máme mužstvo, které
se nevzdává, a v poslední minutě jsme
zápas otočili.“
yy Vstřelili jste jednoznačně nejvíc
branek v celé soutěži, čím to, že se
do ofenzivy takto daří?
„Těžko něco speciálního vypichovat.
Jsem určitě rád, jak se nám dařilo
střelecky. Mnohdy nám k tomu
však dopomohl soupeř, když
například Plumlov odehrál celý
zápas v deseti, to je takové nepříjemné pro oba celky. Ale za
(QVQ#TEJKX8iċCUVPÆJQ tu produktivitu jsem vážně rád.
Myslím si, že máme velice útočné
o jeho podpoře. Pokud tedy nějaké mužstvo, kde chce většina útočit. Horjaro bude, věřím, že už u toho bude ší to pak někdy bývá směrem dozadu.“
s námi.“
(úsměv)
yy Našel byste nějaký zápas, ve kte- yy Věříte, že se odehraje jarní část
rém se vám opravdu dařilo a který sezóny, nebo alespoň část?
se pro změnu nezdařil?
„Věříme – nevěříme, hlavně v to dou„Nevydařený zápas jsme odehráli fáme. Přece jen ten fotbal máme rádi,
v Dobromilicích, kde nám to opravdu a to nejen u nás v Držovicích, a schází
nešlo a body jsme ztratili právem. Sou- to. Termín je tedy naplánován hodně
peř byl zkrátka lepší. Těch vydařených brzy, takže uvidíme. Pevně doufám, že
zápasů jsme na podzim měli podle mě se po vlně očkování a dalších věcí snad
více. Hlavně si však cením vítězství zase začne hrát a budou moci přijít
v Nezamyslicích, kde jsme ještě deset i fanoušci. Tady ta doba je už opravdu
minut před koncem prohrávali, ale dlouhá.“
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Celých šestnáct kol zbývá odehrát
v nejvyšší okresní soutěži. Necelé dvě
třetiny soutěže tak ještě mohou pořadím výrazně zamíchat. Pokud se však
vůbec jarní části mužstva a fanoušci
dočkají. Po deseti podzimních utkáních je tabulka rozdělena poměrně
jednoznačně. Vepředu odskočená
první trojice, následuje vyrovnaný
střed tabulky až po dvanácté místo,
vzadu se krčící Výšovice s Tištínem.
Jaro by mělo začínat již v polovině
března a poslední kolo by mělo proběhnout o předprázdninovém víkendu. Co by se tak v tomto čase mohlo
v okresním přeboru změnit? První

Sečteno podtrženo, fotbalový podzim
toho nabídl mnoho zajímavého. Zdaleka
největším jeho problémem přitom bylo
předčasné ukončení soutěží. Stále navíc Průměr necelých pět branek na
zůstává s otazníkem, zda se skutečně utkání a pouze dvě porážky za podzimní část, taková je bilance držov březnu znovu sezóna rozjede.
vického mužstva, které přezimuje
na bronzové příčce. To vše se navíc
podařilo kádru bez jeho hlavního kouče Jindřicha Skácela, který
musel podzimní část vynechat ze
zdravotních důvodů. Do jarní části
tak bude mužstvo určitě vstupovat
jako jeden z favoritů.
yy Panuje po podzimní části spokojenost?
„S podzimem jsme v Držovicích určitě spokojení. Doufáme, že od jarní
části se nám už vrátí i tréňa (Jindřich Skácel) a že budeme mít někoho na lavičce. To by nám taky ještě
určitě mohlo pomoct. Doufáme
hlavně, že budeme pokračovat ve
stejném složení, a pokud by se daFoto: Archiv P. Brosse
řilo jak na podzim, určitě budeme
nadšení. Ambice si žádné nedáváme,
„Půjdeme zápas od zápasu, stejně jako ale když budeme hrát nahoře tabulky,
v podzimní části. Takhle jsme si žádné určitě to bude bavit více.“
ambice nedávali. Vrchní patra tabulky yy Podzim jste odehráli bez trenéchceme samozřejmě i nadále atako- ra. Kouč Skácel už bude pro jarní
vat. Pokud by se nám podařilo soutěž část k dispozici po své zdravotní
vyhrát, určitě by byl postup na zváže- indispozici?
ní. Myslím si však, že jsou zde i další „Ano, měl by být. Po operaci kyčle
mužstva, která mají ambice postoupit. má za sebou rehabilitace, poslední
Především se podle mě jedná o Kralice, podzimní zápasy se na nás už byl
které mají v kádru nespočet zkušených i podívat osobně v domácím prohráčů, kteří prošli daleko vyššími soutě- středí. Jinak jsme s ním samozřejmě
žemi. Dostat je z prvního místa podle byli i tak stále v kontaktu, a i když
mě bude opravdu tvrdý oříšek.“
s námi nebyl přímo, věděli jsme

2TQUV÷LQXUMÚHQVDCNQXÚQMTGU\CåKNUG\ÐPWRNPQWPQXKPGMCRąGMXCRGPÊ
Foto: Michal Sobecký

celků. Páté místo pro Ptení a šesté pro
Nezamyslice jsou opravdu skvělými počiny, které nikdo nečekal. Už od začátku
přitom oba týmy ukazovaly, že respekt
z favorizovanějších celků nemají a chtějí
nejen hrát, ale i bodovat.

[IDENN@HI@QQîüDDG ÜÜ@EE@nnOîHJJCP?µQQ<OOOJGDFF=M<<I@@F h
üÁFµNÎNHîQ@HI@EG@KnÁKJ?UDHIÁNOü@G@> -@@OMMJNNN

Zajímavé, divoké i nešťastné. Takové
momenty nabídl fotbalový podzim 2020
na hřištích týmů ze II. třídy okresního
přeboru. V minulých dílech jsme se věnovali dopodrobna špičce a naopak spodku
tabulky, stejně tak aktuálnímu umístění
týmů. Pojďme se ale společně podívat, co
hlavně období mezi koncem srpna a půlkou října charakterizovalo.
Předně to jsou, téměř každoročně, novinky na lavičkách. Tentokrát jich bylo
pomálu, přesto se ale našly. Začněme
u Držovic. Ty musel načas opustit kvůli zdravotním peripetiím kouč Jindřich
Skácel. Místo něj tedy fungovaly záskoky,
přestože se jeho jméno nadále v zápisech
objevovalo. Nakonec se jako zaskakující
trenér – a zároveň hodnotitel fotbalového
dění v Držovicích – vyloupl David Šťastný.
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1 – Aleš Burget (Brodek u Konice), Ondřej
Petržela (Kralice na Hané), Petr Vodák (Určice), Petr Bross (Držovice), Martin Přikryl
(Nezamyslice), Karel Fajstl (Plumlov)

Ètyøi
branky:

5 – Roman Hyžďál (Výšovice), Michal
Tomek (Němčice nad Hanou), Jan
Václavík (Dobromilice), 4 – František
Hanák (Vrahovice), Kristián Koukal
(Výšovice), David Prucek (Vrahovice)
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16 – Petr Bross (Držovice), 15 – Petr
Vodák (Určice). 9 – Aleš Burget (Brodek
u Konice), Tomáš Neděla (Dobromilice),
Zdeněk Petržela (Kralice na Hané).
8 – Martin Řehulka (Držovice). 7 – Oldřich Dospiva (Ptení), Jakub Frgál (Nezamyslice), Giovanni Janura (Brodek u Prostějova), Martin Přikryl (Nezamyslice).
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0

¤.
0

1 – Zdeněk Blumenstein, Jakub Kratochvíl (oba Dobromilice), Ondřej Chmelař (Němčice nad Hanou), Filip Kotlán
(Plumlov), Marek Pavelka (Nezamyslice),
Jan Srbený (Držovice), Jakub Vitásek (Vrahovice)

Èervené karty

918 – Martin Grulich, Vlastimil Šmída,
Tomáš Nevrla, Petr Novák, Michal Kohout (všichni Ptení), 916 – Jan Dvořák,
František Hanák, David Prucek, Pavel Michalec (všichni Vrahovice), 915 – Jan Václavík, Tomáš Neděla (oba Dobromilice)

Minuty:

2 – Petr Vodák (Určice), 1 – Ondřej
Petržela, Zdeněk Petržela (oba Kralice na
Hané), Petr Bross, Martin Řehulka (oba
Držovice), Jakub Frgál, Martin Přikryl (oba
Nezamyslice), Aleš Burget (Brodek u Konice), Ondřej Dostál (Vícov), Tomáš Neděla (Dobromilice), Giovanni Janura (Brodek u Prostějova), Karel Fajstl (Plumlov)

Hattricky:

pøebor ofs prostìjov
- II. tøída

Trenér: Jindřich Skácel

Petr BROSS
Martin ŘEHULKA
Tomáš MAŤA

0
2
1
1
5
3
0
0
2
0

=/2l1©&,
2
180
8
729
7
634
1
92
4
365
8
729
1
92
1
92
2
180
3
100
Pavel BUDAJ
Martin GREPL
Petr HODULÁK
Martin CHLUP
Michael KOUTNÝ
Radek PROCHÁZKA
Michal ŠTĚPÁNEK
Martin VALACH
Samuel VALENTA
Martin KOLKOP

*
6
0
0
0
0
2
1
0

0,1

0

,*

OBRÁNCI
5
452
2
180
8
727
6
545
6
545
8
729
6
549
10
909

=

BRANKÁØI
1
909

Jakub DOKOUPIL
Viktor HRADEČNÝ
David KOLKOP
Petr KRČMÁŘ
Martin KUČERA
Jan SRBENÝ
Viktor ŠŤASTNÝ
Marek VALENTA
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1) „S podzimem jsme v Držovicích určitě
spokojení. Doufáme, že od jarní části se
nám už vrátí i tréňa (Jindřich Skácel) a alespoň budeme mít někoho na lavičce. To
by nám taky ještě určitě mohlo pomoct.
Hlavně doufáme, že budeme pokračovat
ve stejném složení, a pokud by se dařilo jak
na podzim, určitě budeme nadšení. Ambice si žádné nedáváme, ale když budeme
hrát nahoře tabulky, bude nás to bavit víc.“
2) „Nevydařený zápas jsme odehráli
v Dobromilicích, kde nám to opravdu
nešlo, body jsme tak ztratili právem. Těch
vydařených zápasů jsme na podzim měli
podle mě více. Hlavně si však cením vítězství v Nezamyslicích, kde jsme ještě deset
minut před koncem prohrávali, ale ukázali
jsme, že máme mužstvo, které se nevzdává.
Zápas jsme otočili v poslední minutě.“
3) „Těžko něco speciálního vypichovat.
Jsem určitě rád, jak se nám dařilo střelec-

(4#0
06+i'
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1) „Co se týče našeho mužstva, jsme určitě
spokojení. Do okresu jsme se dostali až na
poslední chvíli, ale určitě jsme ukázali, že
jsme nepřišli pouze do počtu. Sám jsem
mužstvu říkal, že bych chtěl hrát do pátého
místa. Věřím, že na to hráči mají. Zatím se
nám to daří a jsem opravdu hrdý, jak celý
kádr k tomu přistupuje.“
2) „Nejvíce mě potěšil právě start do soutěže, kdy jsme dokázali po porážce v poháru vyhrát v odvetě v Brodku u Prostějova
a dokázali jsme na to navázat v následném
zápase na domácí půdě s Vrahovicemi.
Nejvíc mě mrzí domácí zápas s Kralicemi,
kde jsme, troufám si říct, měli vyhrát již

ky. Mnohdy nám k tomu však dopomohl
soupeř, když například Plumlov odehrál
celý zápas v deseti, to je takové nepříjemné pro oba celky. Ale za produktivitu jsem
vážně rád.“

/#4
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1) „Začátek podzimu se nám opravdu vydařil a pravidelně jsme bodovali. Ke konci
to už bylo horší, protože se nám nevyhnula
některá zranění či nemoci, body jsme tak
ztráceli. Ale myslím si, že to určitě nebylo špatné. Jsme v lepší polovině tabulky
a s tím jsme určitě spokojení.“

v základní hrací době, ne až po penaltách.
Mrzí i debakl s Držovicemi, tam však zápas
hodně ovlivnil vítr, ale i kvalita byla na straně domácích.“
3) „Určitě mi v hlavě hodně utkvělo vítězství v prvním kole v Brodku u Prostějova,
kdy kluci plnili všechno tak, jak jsme si řekli
v šatně. Druhý takový moment přišel v zápase s Vrahovicemi a branka Petra Nováka
na dva jedna. Neskutečně vymetl šibenici
z pětadvaceti metrů. Mrzí mě, že se u toho
zranil hostující brankář, ale ta střela měla
opravdu ligové parametry.“

1. Jak hodnotíte podzimní část sezóny?
2. Co se na hřišti a v týmu povedlo, co se naopak nepodařilo?
3. Kdybyste měl vypíchnout nějaký moment v sezóně, který by to byl?

8ª66*1%
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1) „Podzim bych hodnotil až od třetího
kola, kdy jsem do funkce nastoupil. Vzniklo to tak, že jsem se byl na kluky podívat
v Nezamyslicích, kde kluci vedli po půli
dva nula. Ve druhém poločase se však
skóre otočilo a na hřišti byl hrozný chaos.
Tak jsme tam nakonec došli k závěru, že
do toho s Tomášem Burešem půjdeme
a zkusíme to znovu nastartovat. Chtěli

2) „Některé zápasy se nám opravdu povedly. Určitě bych vyzdvihl utkání ve Vrahovicích, které opravdu mělo kvalitu na
obou stranách hřiště. Bylo to nahoru, dolů
a muselo to bavit i diváky. Na druhou stranu mě mrzel zápas v Kralicích. Jednak jsme
se zrovna moc nesešli, ale hlavně nás Kralice zcela jednoznačně přehrály a my jsme si
ani nečuchli.“
3) „Mužstvo s radostí doteď vzpomíná, jak
se podařilo zastřílet proti Tištínu, který se
poslední dva ročníky trápí. Je zajímavé, že
mužstvo relativně ve stejném složení hrálo
klidný střed a poslední dva ročníky mu to
vůbec nejde. Ještě bych chtěl ale vyzdvihnout také těch pár jedinců, kteří pravidelně
trénují a jsem spokojený i s naším dorostem, který se začal zapojovat, docházka
kluků je pravidelná.“

zvládli. Pokud však hrálo áčko v jiný den, už
to vypadalo daleko jinak, byli jsme konkurenceschopným týmem. To naše umístění
tomu také odpovídá.“
2) „Hodně vydařený a dobrý zápas jsme
podle mého odehráli proti Výšovicím
doma, kdy jsme hráli o šest bodů a dokázali jsme se doma vytáhnout. Ještě si také
hodně cením výhry v Určicích, která přišla po divoké přestřelce, ale za první půli,
kdy jsme soupeře jasně přehrávali, jsme
si výhru zasloužili. Více než nezdar mě
mrzí, co se nám přihodilo v Držovicích
již vlastně druhý rok za sebou. Přijeli jsme
tam v jedenácti, navíc se nám ve druhé
minutě zranil brankář. To člověka hodně
mrzí, protože si fotbal vlastně neužije ani
jedno mužstvo.“
3) „Pokud bych měl něco vypíchnout,
tak by to byla vážně ta naše houpačka se
sestavou. Jednou nás bylo šestnáct, pak
jsme měli zase problém dát dohromady
jedenáct lidí. Hodně to ovlivnil také fakt, že
4#&
&'- $74
4'i
letos nemůžeme využít dorosty, kteří jsou
t5QMQN2NWONQXd$qt
na hostování v Čechovicích, což se nyní
1)„U nás je to jako na houpačce. Jelikož ukazuje jako velký problém.“
jsme měli velké problémy s marodkou
v áčku, tak to postupně přecházelo i do
-#4'. 8.#
#%*
béčka. Pokud se nám zápasy kryly, tak jsem
t6-5QMQN7TéKEGt
měl kolikrát problém sehnat vůbec jede- 1) „Začátek byl nad očekávání, ale zlomilo
náct lidí, abychom to nějakým způsobem se to zápasem s Nezamyslicemi. A potom

jsme hlavně udělat trošku pořádek a okysličit vzduch. Myslím, že to se nám relativně
podařilo a kluci začali šlapat, že už to nebylo pouze jen přijít a zahrát si.“
2) „Velice mě potěšilo, jak jsme se dokázali popasovat se silnými protivníky z čela
tabulky. Nepotkali jsme pouze Držovice,
se kterými jsme měli hrát první odložené
utkání. Myslím, že jsme se všemi drželi
fotbalově krok, až ale na Dobromilice, kde
jsme zase svou bojovností dokázali získat
body alespoň za remízu. Zklamaly mě však
zápasy ve Výšovicích a s Plumlovem.“
3) „Hlavní pro nás nyní bylo právě to, že
se podařilo mužstvo nakopnout. Už to nebylo pouze o tom jít si zahrát a udělat žízeň.
Hodně si cením také toho, že se nám podařilo zabudovat do kádru dorostence, kteří
ukazují, že jsou příslibem do budoucna.
Za to patří velký dík Radkovi Kolaříkovi,
jak se o ně stará. Určitě v tom budeme chtít
pokračovat i nadále.“
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1) „Zůstali jsme za očekáváním, myslel
jsem si, že se umístíme výše. Určitě nejsme
výsledkově spokojeni. Kádr se nám protočil, čekal jsem, že se budeme pohybovat na
vyšších příčkách. Spokojenost tedy s podzimem není, to určitě ne.“
2) „Povedlo se to, že kádr byl dostatečně
široký i přes množství zranění, která jsme
měli. Ta ale byla často u klíčových hráčů.

už to šlo s námi dolů. Výsledky…, my jsme
obdrželi snad 35 branek za čtyři nebo za
pět zápasů. Takže půlka podzimu OK, tak
bych si to představoval, ale ta druhá…, to
bylo jak nebe a dudy.“
2) „To je těžká odpověď. Povedlo se, že
kluci chodili na tréninky, účast byla OK.
Ale v polovině podzimu se něco zlomilo
a výsledky neodpovídaly tréninkové morálce, docházce a atmosféře v šatně. Nevím,
co se stalo.“
3) „Napadá mě, to se mi ještě v kariéře
nestalo, že bychom hráli domácí zápas
s někým na chvostu. Byl to pro nás zápas
důležitý a prohráli jsme 6:8. V šatně po
zápase jsme měli pohovor a Petr Vodák dal
4 góly ze šesti a zeptal se: ‚Co mám pro to
víc udělat?‘ No, měl dát devět gólů, nejen
čtyři.“ (smích)

4#&18#0
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1) „Podzimní část soutěže bych zhodnotil tak nějak průměrně, začátek nám vyšel
nad očekávání a ze tří zápasů jsme měli pět
bodů. Mohlo být i více, kdyby se nám podařilo výsledkově druhé kolo s béčkem Určic, kde jsme do soupeře bušili, ale veškeré
šance přišly vniveč. Poté bohužel nastala
série pěti porážek, abychom pak v posledních dvou hraných kolech dvakrát vyhráli.
Může nás tak mrzet předčasné ukončení
sezóny.“
2) „Co se podařilo, tak to mě nic moc
nenapadá. (smích) Ale určitě tedy to, že
se zapracovávají dorostenci. Sice jim ještě
chybí zkušenosti, ale jsme za ně rádi. Co
se nepodařilo, tak určitě domácí zápasy.
Alespoň výsledkově ne, čtyři body ze čtyř
domácích zápasů je podle mě málo. A ještě
tréninková docházka, ta se zhoršila.“

Zápasy jsme ale dokázali odehrát s velkým
počtem hráčů. Naopak chyběla nám finální fáze, koncový útočník. Šance vytvoříme,
ale nemáme tam nikoho, kdo by je proměňoval. Tam nás tlačí bota asi nejvíc.“
3) „Z první dobré mě nic úplně nenapadne, akorát snad návrat koronaviru, který
ovlivnil dost sezónu, a to i s výhledem do
budoucna.“
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1) „Popravdě jsem čekal trochu lepší výsledky, pohnuli jsme se hodně. Zapříčiněné to bylo tím, že se velmi dlouho skládalo
mužstvo. Polovinu zápasů z deseti odehraných jsme hráli ve skoro jiné sestavě než
loni. Buď to byla zranění, nemoci, nebo
se klukům nechtělo, nevím. Ale přípravu
jsme začali bez sedmi hráčů základní sestavy z předchozího podzimu. Bylo to tedy takové pozvolné, postupně se nám ale dva tři
kluci uzdravili, začali pomáhat. Bylo to znát
na výsledcích a postupně se to zlepšovalo.
Nicméně podzim byl ukončen. Chybělo
nám odehrát jeden dva zápasy a k tomu
předehrávka… Jsem z toho ale takový
rozpačitý, čekal jsem od toho víc, bylo to
takové vachrlaté. Mysleli jsme si na střed
tabulky. Bylo to ale spíše ‚zaplať pánbůh za
remízu‘.“
2) „Co se nám povedlo? Třeba herně? Já
se bojím, že herně se nám toho zrovna extra moc nepovedlo. Myslím si, že předloni
na podzim jsme hráli relativně pěkný fotbal, dalo se na to dívat, byly tam i výsledky,

3) „Vypíchnout bych chtěl hlavně to, že se
sezóna rozjela a mohli jsme jít po půl roce
opět na hřiště. Bohužel to dlouho nevydrželo.“

jsme dobré zápasy, v nichž jsme bohužel
nevyužili šance. Potom jsme prohráli
smolným gólem, třeba ve Vícově, ale
takových zápasů jsme tam měli na podzim celkem hodně. Ale nemá cenu se na
to vymlouvat, prostě jsme góly nedali,
protože jsme měli žalostnou koncovku.
To je jen naše hloupost a nic moc s tím
nenaděláme. Samozřejmě bodů je málo,
uvidíme, jak bude vypadat jaro, jak to
bude probíhat. A budeme tam body
muset nahnat.“
2) „Tím, že jsme se sloučili se Skalkou,
to nejde, aby si to sedlo za měsíc. Kluci
se oťukávali, řešily se tam věci typu, kdo
bude a kdo nebude chtít hrát. Protože ne
každý byl šťastný ze sloučení. Myslím si
ale, že nakonec většina kluků pochopila,
že se to udělalo, aby se fotbal zkvalitnil.
Jsem rád, že k tomu došlo a že si mužstvo
nakonec sedlo. Druhá věc je zapracovat
na hlavách, aby se kluci trochu uvolnili
a víc si fotbal užívali. Nepřemýšleli naopak pod nějakým stresem, ze kterého
pramení chyby a góly. Tedy trochu se
zklidnit a začít hrát fotbal. Měli jsme tam
lepší i horší zápasy, bohužel ale v těch,
/+%
%*#..&7&ªkde jsme byli lepší, nás srážela produkt(-8ÚwQXKEG5MCNMCt
tivita. Ta nás na podzim hodně srážela.“
1) „Samozřejmě jsme od toho čekali 3) „Teď si nic nevybavím, soutěž skončila
daleko víc, ale nevím, jak to říct… Měli před delší dobou.“

tedy některé. Ale začali jsme vlastně úplně
od začátku skládat tým, navíc z převážně
mladých kluků. Tam jsou všichni do třiceti
let, až na jednoho kluka, který tam hraje.
Jediné pozitivní je to, že jsme ustáli krizi
s hráči a že jsme zabudovali poměrně dost
mladých kluků, se kterými nyní hrajeme.
Co je naopak špatně? Těžko říct, snad mě
teď napadá hlavně chybějící zkušenost
hráčů. Chybí mi tam jeden dva, nebojím
se říct i tři zkušení třicátníci, kteří by hře dali
nějaký rozum. Je pravda, že tohle bychom
potřebovali. Jak ale říkám, je potřeba si vystačit s tím, co máme.“
3) (dlouze se zamyslí) „Ano, jedna jediná
věc, která se nám relativně povedla. Dostávali jsme ze začátku poměrně dost branek
a následně jsme zapracovali docela dost
na defenzivě. Trochu jsme se to snažili
přeskládat, do toho se nám uzdravil jeden
nebo dva kluci, kteří nám pak pomohli.
Povedlo se nám tedy dát dohromady defenzivu, měli jsme tam čtyři, možná pět
zápasů s nulou, a dokonce si myslím, že šly
i za sebou. Ale to jsem celkem kluky chválil
za defenzivu ve druhé půlce podzimu.“
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1) (smích) „Byl velmi nepodařený. Velké
zapůjčené hřiště v Nezamyslicích nám
nepasuje. A s docházkou a zdravotním stavem hráčů to nebylo tak růžové, jak jsme si
mysleli před sezónou. Špatný to bylo. Nedá
se to moc hodnotit, nebylo tam nic moc
pozitivního.“
2) „Když to vezmu podle hracích řad, tak
máme oporu jen v brankáři, který chytá,
seč mu síly stačí. Ale bohužel obrana je
dost děravá, hlavně v některých zápasech,
kdy jsme se nesešli, tak jsme v Držovicích
propadli úplně a v Nezamyslicích to byla
katastrofa. V útoku nedáváme góly, maximálně dva za zápas. A na to se vyhrávat
moc nedá. Takže brankář ano a ostatní
všechny tři řady moc nesnesou žádná kritéria hodnocení.“
3) „Hráli jsme čtyřikrát doma, měli bychom mít 12 bodů, máme 3. To je špatně,
hodně špatně. Jinak poslední zápas ve Vrahovicích, který jsme prohráli 2:3 s velkým
favoritem, něco naznačil. A vzápětí sezóna
skončila. Takže uvidíme, máme vlastně
rozbombardované hřiště, jak byl loňský
rok mokrý, tak se nám nepodařilo zasít trávu. Čekáme teď na jaro, jestli se to podaří.
Pokud se bude pokračovat, budeme dál
v azylu v Nezamyslicích.“

MUŽI Z LAVIČEK aneb OKRESNÍ PŘEBOR OČIMA TRENÉRŮ

Kralice na Hané „B“
Dobromilice
9UDKRYLFH
Nezamyslice
%URGHNX3URVWČMRYD
'UåRYLFH
3OXPORYÄ%³
9tFRY
Ptení
9êãRYLFH6NDOND
8UþLFHÄ%³
Brodek u Konice
1ČPþLFHQDG+DQRX
Tištín

TABULKA DOMA

B
/WåUVXQ
Z
V
R+
RP
S
1. FC Kralice na Hané „B“
10
8
2
1
2
28:7
25
2. FC Dobromilice
10
8
2
1
2
34:16
25
3. 7-6RNRO'UåRYLFH
10
7
3
0
1
22
4. 6RNRO9UDKRYLFH
10
7
3
3
0
28:21
18
5. FC Ptení
10
6
4
2
1
17
6. Haná Nezamyslice
10
5
5
1
2
31:23
16
7. 6RNRO%URGHNX3URVWČMRYD 10
6
4
2
0
21:21
16
8. 6RNRO3OXPORYÄ%³
10
4
6
0
1
22:38
13
9. 6RNRO8UþLFHÄ%³
9
4
5
1
1
12
10. Sokol VícoY
10
4
6
1
1
12:23
12
11. Jiskra Brodek u Konice
10
4
6
2
1
11
12. ).1ČPþLFHQDG+DQRX
10
3
7
1
2
11:19
10
13. ).9êãRYLFH6NDOND
9
2
7
0
1
7
14. TJ Tištín
10
1
9
0
0
7:36
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Pøebor OFS Prostìjov - II. tøída 2020/2021
PODZIMNÍ po odehraném10. kole

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Mnohem dříve než obvykle a po mnohem méně odehraných zápasech. Zatímco celkově snese rok 2020 přídomek „divný“, v regionálním fotbale můžeme zajít ještě dál, asi to
nejpřesnější označení bude„strašný“. Aby ne, jaro 2020 vůbec nezačalo a podzim už je taky po deseti odehraných kolech hotový.
I v nich se toho ale událo mnoho zajímavého. Padaly góly i červené karty, zklamání střídalo nadšení, nechybělo ani několik překvapení. Kdo by třeba tipoval, že Mostkovice doma porazí první
tým? Nebo že Protivanov odehraje s Čechovicemi výsledek 0:0?
Takových zajímavých a často nečekaných momentů bylo ve zkráceném podzimu přitom dost a dost. Společně se pak podíváme
nejen na ně, ale také na dění v jednotlivých soutěžích a týmech,
rozebereme si hráčské statistiky a zamyslíme se rovněž nad jarem.
Co to znamená? To, že se vrací Fotbal extra, tedy dvě strany věnované uplynulé půlsezóně. Postupně si na nich představíme dění
v jednotlivých ligách. Zatím jsme se věnovali obecně fotbalovému podzimu a jeho předčasnému konci. Dále jsme se podívali na
dění v krajském přeboru, dále jsme se věnovali úspěšnému podzimu Konice. Ve dvou dílech jsme se pak podívali blíže na dění
v pěti celcích z Prostějovska v 1.A třídě skupině B, hodně prostoru
jsme také poskytli oběma skupinám 1.B třídy. V uplynulých číslech
jsme se ale věnovali týmům z okresního přeboru. Podrobně jsme
například rozebrali dění v Kralicích na Hané a v Dobromilicích,
právě tyto týmy se po nekompletním podzimu dělí o první místo.
Nyní se společně podíváme na ostatních dvanáct celků II. třídy
OFS Prostějov. Jak se jim dařilo? A splnil podzim jejich očekávání?
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si další ohlédnutí za fotbalovým podzimem!
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HRÁČ

VEČERNÍKU TĚŽKÁ ZKOUŠKA BĚHEM „ANGLICKÝCH“ TÝDNŮ
Kapitán Váňa se zlomeným nosem vypadl ze sestavy

RADOVAN KOUØIL

PROSTĚJOV Až do konce základní části Kooperativa NBL
budou hrát basketbalisté BK Olomoucko dvakrát týdně, což
bude při menší rotaci krajně nepříznivé. Hráče čeká ligová
dohrávka s USK Praha a také dva osmifinálové duely proti
hradeckým Královským Sokolům.

Výraznou pečeť klíčového rozehrávače mělo
třetí vítězství Olomoucka v sezóně. Přestože
odehrál pouze necelých třiadvacet minut,
stačil rozdat sedm asistencí a přidal stejný
počet doskoků, vesměs pod vlastním košem.
Úsilí svých spoluhráčů podpořil deseti body
a především jeho dvě trojky přišly ve chvíli,
kdy to tým v klíčových okamžicích potřeboval. Důležité byly také dva zisky.

NEMANJA
BEZBRADICA

basketbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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LADISLAV
PECKA

V nejbližší době nemůže kouč
Predrag Benáček počítat s Františkem Váňou. Kapitán týmu se zranil
v posledním mistrovském utkání po
souboji s ústeckým Rakočevičem
a se zlomeným nosem zamířil na marodku. Doba léčení se nedá přesně
odhadovat. „Musíme počítat s tím,
že Franta Váňa bude mimo hru
alespoň dva týdny a že pak dostane
masku. Je to pro nás další velká ztráta,“ posteskl si sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
Dlouhodobá část nejvyšší domácí
soutěže končí 6. února. Do té doby
na svěřence Predraga Benáčka čekají zápasy proti Svitavám, Kolínu
a Hradci Králové, dohrávka s pražskými vysokoškoláky a dva pohárové

duely s Královskými Sokoly. Především fyzicky to bude hodně náročná
porce utkání.
„Kádr máme omezený. Je těžké obnovovat síly ve chvíli, kdy jdou zápasy rychle za sebou. Bylo to vidět třeba v posledním dvojutkání s Ústím
nad Labem. Na půdě soupeře tým
podal výborný výkon, vydal hodně
sil. O tři dny později nám chyběla
energie. Nepodařilo se nám předchozí výkon zopakovat, soupeř
měl víc sil,“ poznamenal Pekárek.
Přes náročný program nechce vedení klubu obětovat pohárovou soutěž.

Foto: www.bkolomoucko.cz

Do všech zápasů chce tým nastupovat s maximálním nasazením a vírou
ve vítězství. Okleštěná sestava nehodlá šetřit síly na ligu.
„Naši hráči jsou bojovníci. Neumí taktizovat a podvědomě ubrat

v nasazení. Pereme se s problémy
v sestavě i soupeři. To je dobře. Do
každého zápasu musíme jít s cílem
vyhrát. Jinak by nemělo cenu ani na
palubovku nastupovat,“ tvrdí trenér
BK Olomoucko Predrag Benáček.

.223(5$7,9$1%/

Dohrávka 8. kola:

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Pohárové osmifinále
startuje v Hradci
Prostějov (lv) – Na palubovce
Královských Sokolů vstoupí do
pohárové soutěže hráči Olomoucka. První osmifinále se hraje 20. ledna od 17 hodin. „Soupeř
má v probíhající sezóně k dispozici kvalitní hráče a i v lize se mu
daří. Je to hodně těžký protivník
s řadou zkušených basketbalistů,
přesto chceme uhrát výsledek,
který by nám dal naději bojovat
v odvetě reálně o postup do závěrečného turnaje Final 8,“ přeje
si sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. Odveta
se hraje v hale prostějovského
Sportcentra DDM ve středu 27.
ledna od 18 hodin.

Svitavské pokraèování
Kooperativa NBL
Prostějov (lv) – Nevyzpytatelný soupeř čeká basketbalisty
Olomoucka ve 20. kole základní části nejvyšší soutěže. Hanáci
se 23. ledna představí na půdě
svitavských Turů, se kterými
první vzájemné utkání prohráli
86:96. „Ten souboj jsme prohráli
především na doskoku. Turům
jsme dovolili dvaadvacet opakovaných střel, to se nesmí opakovat. Svitavy jsou na domácí
palubovce hodně silné, i tak se
chceme prezentovat chlapským
výkonem. Když se nám to sejde,
můžeme hrát naprosto vyrovnanou partii,“ věří trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.

ÔVWtQ/²2ORPRXFNR
PROSTĚJOV V průběhu jediného týdne odehráli dva vzájemné
zápasy základní části Kooperativa
NBL basketbalisté Olomoucka
a ústecké Slunety. Také v tom
druhém se radovali hosté. Ústí si
odvezlo výhru po výsledku 90:76,
když potrestalo horší domácí
mušku při střelbě za tři body.

chvíle se rozdíl mezi soupeři prakticky nezměnil. Tomu odpovídalo také
skóre 49:63 po odehraných třiceti
minutách. Ve 32. minutě už mělo
Ústí k dispozici náskok šestnácti

Začátek byl z obou stran opatrný po
všech stranách. Ve 4. minutě byl stav
nerozhodný 4:4, ani jeden tým navíc
na svém kontě neměl žádnou osobní
chybu. Postupně se protivníci dostávali do tempa, rychleji se to podařilo
hostům. Ti se v 6. minutě po trojce
Stegbauera odpoutali na rozdíl pěti
bodů (6:11). Tento náskok Sluneta
ještě navýšila poslední střelou čtvrti-

ny, po které Pecka upravil na 16:22.
Po dalších dvou minutách Severočeši vedli o devět bodů 27:18 zásluhou
Šotnarova pokusu z dálky a domácí
kouč zastavil nápor hostů oddechovým časem. Podařilo se to pouze
částečně. Hanáci totiž vyrobili v útoku několik ztrát a v 16. minutě prohrávali poprvé dvouciferným rozdílem – 22:33. Horší ovšem bylo, že
se o chvíli později zranil Váňa, který
dostal loktem do nosu od Rakočeviče a bez svého kapitána domácí prohráli poločas 34:43.
Na začátku druhého poločasu musel
kvůli zranění z palubovky také Štěpán a Sluneta to dokázala potrestat.
Bodově se snažil především zkušený
Pecka, který měl už ve 25. minutě na
svém kontě dvacet bodů a s jeho pomocí hosté odskočili na 43:56. Od té

ÚSTÍ NAD LABEM V minulých
sezónách se basketbalistům BK
Olomoucko na palubovce Ústí
nad Labem nedařilo, v dohrávce
8. kola Kooperativa NBL si to ale
vynahradili. Až na první minuty byli lepším týmem. Naprosto
zaslouženě získali po výsledku
81:70 třetí vítězství v probíhajícím ligovém ročníku, když proměnili patnáct trojek.
Vstup do první čtvrtiny hostujícímu týmu vůbec nevyšel. Po čtyřech
minutách Sluneta vedla 8:2, další
nápor zastavila až trojka Pekárka.
Hanáci se pak dokonce dostali na
rozdíl bodu, následovala ale další
hluchá pasáž, po které prohrávali
7:14. Ústí pak také neproměnilo
některé otevřené střely, v poslední

minutě ale jeho hráči zaznamenali
čtyři body v řadě a vedl 18:13.
Krátká pauza Olomoucku prospěla. Váňa pěti body během jediné
minuty vyrovnal, Sychra pak otočil
skóre a následující trojka Bezbradici
nastartovala hostující nápor. Díky
dobré střelbě trojek se hosté v 16.
minutě odpoutali na rozdíl jedenácti
bodů (37:26). Do konce poločasu
ale dokázali přidat pouze dva body
a toho Severočeši využili ke snížení
ztráty na tři body – 36:39.
Na začátku druhého poločasu se
rychlými šesti body připomenul domácí Pecka a otočil průběžné skóre.
Hanáci včas kontrovali a za nerozhodného stavu v 25. minutě získali
po trojkách Bezbradici a Váni náskok
šesti bodů (52:46). Z pohledu třetí

čtvrtiny to byl klíčový okamžik. Díky
němu vstupovali do závěrečné pasáže utkání s mírným vedením 63:58
basketbalisté Olomoucka. Naději
na úspěch vzápětí posílily trojky

Ladislav VALNÝ

bodů, a přestože se domácí několikrát dokázali o pár bodíků přiblížit,
nedostali se pod desetibodový rozdíl a na domácí vítězství čekají dál
od prvního kola.

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Bylo to pro nás těžké. Soupeř oproti předchozímu zápasu zlepšil svoji hru,
byl to úplně jiný tým. Hrál s velkou energií a šel si za vítězstvím. My jsme se
v závěru snažili zvrátit výsledek. Bohužel jsme měli problém na doskoku pod
vlastním košem a to soupeř dokázal potrestat. Navíc se nám tentokrát nedařilo
při střelbě z velké vzdálenosti. Mladí kluci se hodně snažili, tentokrát to prostě
nestačilo.“

Antonín PIŠTECKÝ – Sluneta Ústí nad Labem:
„Začátek byl nervózní. S týmem jsme si něco řekli a kluci si to vzali k srdci.
Soupeře jsme především v prvním poločase donutili k řadě ztrát a díky tomu
jsme dávali snadné koše. Díky obraně Olomoucka jsme byli nuceni střílet
z dálky, tentokrát se nám dařilo se slušnou úspěšností. To byl klíč k úspěchu.
Domácí naopak nedávali ani docela snadné střely, to nám také pomohlo.“

6NYĨOpWURMN\QD~VWHFNRX6OXQHWXSODWLO\
Váni a Adama Klepače, po kterých
domácí přišli o klid a začali chybovat. Ve 36. minutě prohrávali 58:76
a v závěru už si Hanáci na palubovce
náskok pohlídali.
(lv)

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Antonín PIŠTECKÝ – Sluneta Ústí nad Labem:
„K zápasu jen pár bodů. Intenzita na balon a celoplošný presink byly o dost lepší
než v minulých zápasech, nicméně fenomén dnešní doby je pick-and-roll, a na tom
šíleně hoříme, hlavně někteří hráči. Trenéři soupeřů bohužel vědí, kde je naše slabina, a snaží se toho využívat. Tentokrát se to soupeřům dařilo, našli volné pozice
a s vysokým procentem střely proměňovali.“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Jsme rádi za výhru v Ústí, protože to se nám v posledních letech moc nedařilo,
vždycky jsme tu prohráli v prodloužení. Tentokrát si cestu domů užijeme. Na rovinu můžu říct, že jsme počítali s tím, že Ústí bude pod tlakem po zápase s Kolínem,
a využili jsme toho. Gratuluji svým hráčům, kteří podali opravdu kvalitní výkon, ale
i hráčům Ústí, protože to bylo bojovné utkání z obou stran.“

[-MJ=G½H=TGQ@nK<OI½HU<àµOFP hü@FG!JHDIDF`OîKµI
PROSTĚJOV Jeden z nejlepších výkonů v sezóně podal v odvetě
proti Ústí Dominik Štěpán (na snímku), mladý pivot Olomoucka.
Se čtrnácti body byl druhým nejlepším střelcem týmu, ani jeho
příspěvek ale na vítězství nestačil.„Vstoupili jsme do utkání vlažně
a pak se to s námi vezlo celý zápas,“ přiznal Štěpán.
„Rozdíl mezi zápasy byl markantEXKLUZIVNÍ
ní. V odvetě jsme vstoupili do
rozhovor
utkání vlažně. Jako kdyby to byl
pro Večerník
úplně jiný tým. K tomu nám
nešly trojky. V prvním zápase
Ladislav
se nám při střelbě z dálky přiyy V Ústí jste vyhráli, tentokrát tom dařilo.“
to na úspěch nestačilo. Proč se yy Popravila vás tedy špatnepodařilo vítězství zopakovat? ná střelba trojek?

VALNÝ

(QVQ4CFGM8¾ÿC

„To ne. Někdy se prostě stane, že
to z dálky nepadá. Problémem
byl špatný vstup, především první
čtvrtina. Ta byla špatná a pak se to
s námi vezlo celý zápas.“
yy Navíc vám nepomohlo ani
zranění Františka Váni, který
musel z duelu odstoupit…
„Při naší rotaci je každé zranění hodně nepříjemné. Je to pro
nás velká ztráta. Musíme věřit,
že zranění nebude těžké a nevyřadí Frantu na dlouhou dobu.
Doufáme, že bude rychle zpátky
v kabině.“

yy Na domácí palubovce se týmu
nedaří, naposledy vyhrál v prvním kole. V čem je problém?
„Je to pravda, ale netuším, proč to
tak je. Je možné, že nám chybějí
naši fanoušci, o které bychom se
mohli opřít.“
yy Do konce základní části budete hrát systémem středa–neděle.
Zvládnete to fyzicky?
„Budou tam ligové zápasy a k tomu
ještě pohárové utkání. To je docela
náročný program. Ale pokud se už
nám budou vyhýbat zranění, měli
bychom to zvládnout.“

 
5R]KRGÿt Baloun, Scholze, Perlík.
2b.: 23/41:15/33. 3b: 5/25:15/29. TH: 9/12:6/10.
Doskoky: 36:40. Asistence: 22:17. Fauly: 18:17.
1HMYtFHERGĥÓVWtQ/ Pecka17, Šotnar 11,
Autrey 10.
Sestava a body Olomoucka: Pekárek 21,
9iĖD%H]EUDGLFD.RXĜLO)HãWU$
.OHSDþ6\FKUDâWČSiQ(.OHSDþ'RKQDO
7UiYQtþHN
Trenér:3UHGUDJ%HQDþHN
19. kolo:

2ORPRXFNRÔVWtQ/

 
5R]KRGÿt.XþtUHN9RãDKOtN+DUWLJ
2b.: 22/34: 18:35. 3b: 4/23: 13/40. 10. TH: 20/26:
15/15. Doskoky: 40:36. Asistence: 17:21. Fauly:
20:25.
1HMYtFH ERGĥ ÓVWt Pecka 25, Autrey 18,
5DNRþHYLþ
Sestava a body Olomoucka: Pekárek 18,
âWČSiQ)HãWU6\FKUD.RXĜLO$.OHSDþ
%H]EUDGLFD9iĖD(.OHSDþ'RKQDO
7UiYQtþHN
Trenér:3UHGUDJ%HQDþHN
Dohrávka 3. kola: .ROtQ Opava 93:80 (20:28,
 1HMYtFHERGĥ6NLQQHUýtå
'OXJRã:DOODFH6ODYtN*QLDGHN
=EUiQHN%XNRYMDQ
Dohrávka 4. kola: 1\PEXUN  'čÿtQ 
 1HMYtFHERGĥ+DUGLQJ
3DO\]D3UHZLWW±.URXWLO%R\NR
3RPLNiOHN6HUWLþ
Dohrávka 8. kola: 2VWUDYD  %UQR 
 1HMYtFHERGĥ Alleyn 21,
%RKDþtN3XPSUOD+HLQ]O±*HRUJLHY
 3ĤOSiQ  )DUVNê  .UDNRYLþ   ÓVWt
QDG/DEHP2ORPRXFNR 
58:63).
9tFHYNXSRQX
19. kolo: 2SDYD  +UDGHF .UiORYp 
 1HMYtFHERGĥ*QLDGHN
=EUiQHNâYDQGUOtN-XUHþND/R
ãRQVNê3HWHUNDâRXOD%XNRYMDQ 
%UQR  2VWUDYD     
1HMYtFHERGĥ)DUVNê%iOLQW3XUãO
%ODNH$OOH\Q%RKDþtN+HLQ]O .ROtQ
6YLWDY\  1HMYtFH
ERGĥýtå6NLQQHU1RYRWQê0DFKDþ
6OH]iN'UDJRXQ-RKQVRQ6YR
ERGD 2ORPRXFNRÓVWtQDG/DEHP
(16:22, 34:43, 49:63).
9tFHYNXSRQX

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 1\PEXUN
 2SDYD
3. Praha
 .ROtQ
5. Brno
 ÒVWtQ/
 3DUGXELFH
 .UiO6RNROL
 'ČþtQ
 6YLWDY\
 2VWUDYD
12. Olomoucko
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20. kolo, sobota 23. ledna, 17.00 hodin:
ÒVWt QDG /DEHP  'ČþtQ   3UDKD  %UQR
 3DUGXELFH2SDYD  +UDGHF.UiOR
Yp.ROtQ  6YLWDY\2ORPRXFNR
21. kolo, sobota 30. ledna, 18.00 hodin:
1\PEXUN3UDKD  3DUGXELFH+UDGHF.UiOR
Yp  2SDYD2VWUDYD%UQRÒVWtQDG/DEHP
'ČþtQ6YLWDY\2ORPRXFNR.ROtQ

www.vecernikpv.cz
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Anketa Sportovec mìsta Prostìjova
Klub dal přihlášku do první ligy, nastoupí do ní v nových dresech
PROSTĚJOV Pouze dva prosincové tréninky stihli absolvovat
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov, než jim přípravu opět znemožnila přitvrzená hygienická opatření v souvislosti s šířením
koronaviru. Teď jsou – stejně jako všichni ostatní neprofesionální sportovci – takzvaně na čekané.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Za normální situace bychom od
ledna naplno zahájili přípravu na
novou sezónu 2021. Což však teď
samozřejmě nejde, nezbývá než čekat. Jako sportovec budu moc rád za
jakékoliv uvolnění přísných nařízení,
ale na druhou stranu jsem zastáncem toho raději počkat trochu déle
na výraznější pokles nakažených
a uvolňovat až potom, aby příznivější počty následně vydržely. A ne že se
všechno znovu rychle zhorší i zavře,
takhle pořád dokola,“ řekl Večerníku
hlavní trenér prostějovských nohejbalistů Richard Beneš.
Stejně jako každý rok touto dobou

pracuje na doladění podoby hráčského kádru. „Silný základ týmu
zůstal pohromadě, tvoří ho uzdravený kapitán Jan Valenta, největší
opory Ladislav Pírek, Lukáš Pírek
a Tomáš Roba plus loňská mladá
posila Tomáš Žůrovec. Počítáme
také s obětavci, kteří nám v minulé
sezóně dost pomohli při četných
zdravotních problémech, sem patří
David Pořízek, Tomáš Drobil, Michal Růžička a Miroslav Růžička,“
vyjmenoval Beneš.
Z hanáckého oddílu s jistotou odešel Petr Deutsch, pravděpodobný je
opětovný konec někdejšího juniorského mistra světa Jana Matkulčíka.
„Ale v jeho případě vše zůstává ještě
otevřené, uvidíme,“ odtušil kouč.
Do Sokola I se naopak vrací kvalitní
odchovanec Jakub Klaudy. „Kuba
přestal pracovat v Praze, našel si zaměstnání doma a tím pádem jsme

,¾FTQVÚOWRTQUV÷LQXUMÚEJPQJGLDCNKUVč\čUVCPGKRTQNGVQwPÊUG\ÐPWRQJTQOCF÷
Foto: Marek Sonnevend

ho rádi přivítali zpátky mezi sebe.
Coby novou posilu vyzkoušíme Jakuba Buchera z Mohelnice a je možné, že přijde i Tomáš Svoboda, který
u nás již dříve hostoval z Modřic,“
prozradil Beneš.
Na závěr připojil další hrst zajímavých novinek. „Už jsem poslal přihlášku do 1. ligy družstev mužů ČR
2021, jež má po loňské pauze kvůli
covidu oficiální termínovku i zápasový rozpis. Půjde hlavně o to, aby
se zdravotní situace v zemi do jara

zlepšila natolik, že od dubna bude
možné normálně a bez přerušování
hrát,“ zdůraznil nohejbalový doyen.
„Klukům jsme nechali vyrobit úplně nové dresy i se jmény, hotové
budou někdy v půlce února. Třeba
už v tu dobu zase poběží příprava,
neboť trénovat v obměněném složení potřebujeme co nejvíc. V první lize – až se snad rozjede přesně
podle plánu – každopádně chceme
bojovat o co nejvyšší pozice,“ doplnil Richard Beneš.

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2020

+RNHMRY¿PO¿GHæQDxODD]\O

bude letos jiná
PROSTĚJOV
Sedmnáctý ročník píše
tradiční anketa Sportovec města Prostějova,
jejíž slavnostní vyhlášení se pravidelně koná vždy koncem zimy
a v posledních dvou letech jej
hostilo Národní sportovní centrum PV. Loni kvůli koronaviru až
v červnu. A letos? Právě z důvodu
opakovaného řádění covid-19
bude mít celý projekt výrazně jinou, mimořádnou podobu.
„Na jednáních sportovní komise
i rady města jsme se s kolegy shodli, že není možné anketu uspořádat v obvyklém formátu. Některá
odvětví byla covidem zasažena
v trochu menší míře a s přestávkami běžela dál, zatímco jiné sporty
poznamenala vzniklá situace mnohem víc, většinu minulého roku
je doslova paralyzovala. Proto
bylo potřeba vymyslet vhodnou
změnu,“ řekl Večerníku předseda
sportovní komise a městský radní
Miloš Sklenka.
Světlo světa tedy spatřilo úplně
nové pojetí aktuální anketní edice
za rok 2020. Jak bude vypadat?
„To zatím nemohu přesně prozradit, neboť vše je ve fázi dolaďování
a musí projít závěrečným schvalovacím procesem na půdě města.
Z výše zmíněných důvodů každopádně platí, že ocenění v klasické
formě dle jednotlivých zavedených kategorií nebudou tentokrát

Foto: Internet

předána. Místo toho chceme vzdát
speciální hold co nejširšímu spektru místních sportů, jejich současnosti i minulosti,“ odkryl Sklenka
karty zatím jen částečně.
Více informací bude k dispozici po
klíčovém jednání připravovaném
na pondělí 25. ledna. „Následně
zveřejníme veškeré podrobnosti
ohledně letošní podoby Sportovce
města Prostějova. Důležitý pak samozřejmě bude i další vývoj s koronavirem, abychom mohli zorganizovat slavnostní večer, jakmile to
zdravotní situace v České republice i hygienická opatření umožní,“
doplnil Sklenka.
(son)

Týmy, přihlašujte se do nové sezóny okresních soutěží

1DWUpQLQN\GRMtçGt pøes
60 kilometrù v malé kopané! Tu uplynulou covid protáhl na rok a půl
6TÆPWLÊLCMVQLFG0CNGFQXQWRNQEJW
CNGOWUÊRTQUV÷LQXwVÊJQMGLKUVÆFQLÊåF÷V
CåPC$ąGENCXUMQ
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PROSTĚJOV Zápasy? Nejsou.
Tréninky na krytých plochách? Zakázané. Mládežníci v hokeji prožívají mizerný začátek roku. Kvůli
nařízením vlády se totiž načas museli rozloučit s klasickými tréninky. Nyní ale přeci jen našli určitou
náhradu. Má to však několik „ale“.
Na ledové ploše nemůže být povícero hráčů, hra tak prakticky není
možná. Vše hodně závisí na počasí,
a navíc se kluziště nachází až u Kyjova, v Dambořicích. „Omezení se
na nás vztahují jako na všechny.
A tak máme kluziště rozdělené na
části, v každé mohou být jen dva
hráči. Ti na střídání jsou bokem,“
říká například trenér žáků Filip
Smejkal.

1913. Kromě juniorů, kteří na tréninkový zápřah teprve čekají. „Pro juniory
je to složité. V Dambořicích jsou volné
časy jen okolo jedné či druhé hodiny.
To je nepřijatelné pro středoškoláky,
kteří honí známky na pololetí a mají
dlouhou výuku. Ale dívali jsme se po
širokém okolí a alternativy zde nejsou,
bohužel,“ komentuje nynější situaci
kouč juniorů Michal Janeček. Proč
ale právě Dambořice? Čím nakonec
při hledání možnosti pro trénink zvítězily? „Byla to vlastně náhoda. Jsem
v kontaktu s pánem, který má kluka
v Břeclavi, byl ale i u nás na tréninku
a nějakých individuálech. Koketoval
s Prostějovem a tuhle plochu zná, nabídl nám tedy tohle místo,“ vysvětluje
Filip Smejkal. Epidemická situace se
nyní v České republice mírně zlepšuje.
Michal SOBECKÝ
Plně trénovat však mohou amatérští
Led už si v obci na Břeclavsku vy- a mládežničtí hokejisté až při stupni
zkoušela většina ročníků SK Prostějov PES číslo 3.

PROSTĚJOV Krátce před Vánocemi zdárně skončily nadmíru
komplikované okresní soutěže
v malé kopané ČUS Prostějovska
2019/20. Jejich kompletní uskutečnění hned dvakrát během loňska vážně ohrozily koronavirové
výluky, ale navzdory jim se obě
mužské ligy přece jen podařilo dovést ke zdárnému závěru.
První velká komplikace nastala
už před polovinou března, kdy do
České republiky dorazila první
vlna covidu-19. V nastalém lockdownu hrát opravdu nešlo, a tak
výbor malé kopané v regionu po
dohodě se zúčastněnými oddíly
rozhodl o odložení celé jarní části
až do podzimu.
Na půldruhého roku protažená sezóna pak od září dlouho probíhala
přesně dle nového plánu. Těsně před
příchodem druhé vlny covidu se ještě
povedlo dohrát 2. ligu mužů, kde zvítězil tým Spojené kluby Čehovice/
Hluchov před Mexikem Víceměřice
a SK Dřevnovice. Prvoligová elita
však takové štěstí už neměla, naopak
další sportovní výluka poslala zkom-

pletování soutěže do reálné nejistoty.
Naštěstí se zdravotní situace v zemi
postupem času zase zlepšila a druhou prosincovou sobotu na hřišti ve
Vrbátkách mohl tudíž proběhnout
– za dodržení všech přísných hygienických opatření – poslední turnaj
1. okresní ligy mužů. Obhajobu mistrovského titulu potvrdil SK Tomek
99 Dobrochov, stříbro získala SK
Chaloupka Prostějov a bronz 1.FC
Laškov.
„Tak dlouhou a složitou sezónu plnou
vnějších komplikací nikdo z nás nepamatuje. Bylo potřeba hodně trpělivosti
i organizačních schopností, hlavně
v tom dramatickém závěru. Chci proto moc poděkovat úplně všem, kteří
se o úspěšné dokončení soutěžního
ročníku 2019/20 jakkoliv zasloužili,“
zdůraznil předseda VV malé kopané
ČUS Prostějovska Pavel Kočíb.
Nyní už přichází čas, kdy zájemci
o start v další sezóně 2021 mohou
podávat své přihlášky. „Po veškerých
událostech minulého roku plynule
přecházíme na termínový model,
kdy se nově bude hrát systémem jaro
a podzim během jednoho roku. Mís-

u Břeclavi. Situace dovolila 12. a 13.
září závody Českého poháru v Brně
za účasti pouze českých závodníků.
Za Sokol I Prostějov za dorostence
Pavel Burget, Martin Pazdera, Dominik Vašut, Filip Kyllar, Natálie Melichová – všichni bez umístění. Za žáky
Ondřej Vašut, Agháta Orlíková, Anika Rozehnalová také bez umístění,“
konstatuje Zdeněk Gottwald. Zvláštní ale byly i okolnosti události. „Celé
závody provázela zvláštní atmosféra
nastavených opatření, kdy po třech
minutách zápasu v těsném kontaktu
se svým soupeřem si na závěr závodníci nemohli ani podat ruce, které
neodmyslitelně patří k tomuto sportu
jako vzdání úcty k poraženému i vítězi,“ ohlíží se v čase.
Následně ještě judisté stihli vyrazit
do Hranic, do Olomouce na Velkou
cenu nebo do Adamova. Limitovalo

je samozřejmě omezení výjezdů za
hranice. „I tak se nám při minulém
roku podařilo absolvovat hodně
závodů a dovézt čtyřiadvacet cenných kovů,“ říká Zdeněk Gottwald.
Pak ale znovu přišla uzávěra a sportovní rok pro sportovce-amatéry uzavřela. Na nezájem ze strany svěřenců
si ale v oddíle juda nemohou stěžovat. „Každý den se děti i rodiče ptají,
kdy budeme už trénovat. Při každém
rozvolnění i zpřísnění opatření jsem
zaplaven dotazy, jestli se pro nás něco
mění a můžeme konečně sportovat.
Jen si postesknu, že ani v den změny
opatření není známo písemné vládní
nařízení, a když tak je uvedeno večer
před změnou,“ je smutný Zdeněk
Gottwald, který může jen doufat,
že se uskuteční závody v Lotyšsku,
Chorvatsku nebo MS veteránů
v Polsku.
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to dřívější podoby kopírující fotbalové zvyklosti,“ potvrdil Kočíb.
Přihláška do okresních soutěží malé
kopané ČUS Prostějovska 2021 je
pro kluby k dispozici pro vyplnění
i elektronické odeslání na internetových stránkách www.cuspv.cz v sekci Malá kopaná, uzávěrka platí do 19.
března. Startovné je potřeba uhradit
na pokladně Okresního sdružení
ČUS PV (Česká ulice 15, Prostějov),
a to ve výši 3000 korun pro členské
oddíly České unie sportu a 3300 Kč
pro nečleny České unie sportu.

„Podle počtu přihlášených klubů
pak stanovíme přesný hrací systém
nové sezóny. Ještě před příchodem
koronaviru jsme měli rozpracovanou verzi s rozdělením účastníků do
dvou územních lig, kde by základní
část hrály v jedné skupině prostějovské týmy a ve druhé skupině ty
ostatní. Teď však teprve uvidíme,
které mančafty se za současných
nelehkých okolností reálně přihlásí.
A až podle toho bude vypracována
konkrétní podoba soutěží 2021,“
upřesnil Kočíb.
(son)

-GIÑQÑU@QDÎNKî>CĄ 'P?DNO½U<ÜDGDU<EÁH<QÑMJF
PROSTĚJOV Začal perfektně,
končil ale bez možnosti jezdit na
závody nebo trénovat. Rok 2020 se
u prostějovských judistů TJ Sokol
podobal tomu u řady jiných sportovních oddílů. Ne každý ale měl takové
úspěchy jako judisté. Už na prvním
závodě v Bielsko-Biale v Polsku se
totiž dočkali „bedny“, když tam Pavel Uher skončil na skvělém 3. místě.
Nutno dodat, že na závodech celkově startovalo 1200 judistů z 11 zemí.
Týden nato zase přišla medaile z České Třebové, tentokrát se prosadila
na druhé místo Laura Padrnosová.
A skvěle se dařilo rovněž ve Veselí
nad Moravou, dvojí stříbro odsud
odvezli Matouš Havlíček a Agháta
Orlíková.

Zdeněk GOTT WALD,
Michal SOBECKÝ

V březnu ale vše skončilo, v půlce měsíce přišla od vlády kvůli šíření koronaviru stopka. Judisté z Prostějova přitom přišli o zajímavé akce. „Na konci
března jsme byli pozváni oddílem juda
Sokol Jurmala do Lotyšska. Tyto byly
také odloženy na neurčito. Trenéři se
připravovali na Mistrovství Evropy
v řeckých Athénách, vše již bylo zaplaceno a rezervováno, museli jsme to
zrušit a teď čekáme na složité vrácení
peněz. Tak snad v roce 2021. Nezbývá
než jen čekat,“ konstatuje předseda judistů Zdeněk Gottwald.
Pozdější rozvolnění si nenechali ujít
právě ani judisté. A snažili se stihnout,
co šlo. „Na konci srpna jsme uspořádali soustředění pro přípravu na
druhou polovinu sezóny. Naše sokolovna byla v rekonstrukci, proto jsme
se rozhodli uskutečnit soustředění
u partnerského oddílu Sokol Kostice
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11. 1.
18. 1.

Bielsko-Biala (Polsko) Pavel Uher, 3. místo
Česká Třebová
Laura Padrnosová, 2. místo; Filip Kyllar, Dominik Vašut,
Natalie Melichová, 5. místo
8. 2.
Veselí nad Moravou
Matouš Havlíček a Agháta Orlíková, 2. místo; Amélie
Orlíková 3. místo
8. 2.
Opava
Matyáš Pavlas, 2. místo; Michal Pavlas, 3. místo
15. 2.
Zlín
Matouš Havlíček, 1. místo; Barbora Vítková 3. místo;
David Zachar, 5. místo
23. 2.
Raškovice
Natálie Melichová, 1. místo; Barbora Vítková, 2. místo;
Pavla Bohanosová a Laura Padrnosová, 3. místo
29. 2. a 1. 3. Ostrava, Český pohár Závodníci se nedostali přes první kolo
22. 9.
Hranice
Barbora Vítková, 1. místo; Agháta Orlíková, 2. místo
28. 9.
Olomouc, Velká cena Michal Pavlas, 1. místo; Fabián Rozehnal, 2. místo; Barbora
Vítková a Štěpán Kolebač, 3. místo
3. 10.
Adamov u Brna
Matyáš Havlíček, 1. místo; Kolebač, Ospalý, Padrnosová
a Zacharová, 3. místo
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