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S kým se na ra
dnici snese
a kdo jej naop
ak prudí?
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VYŠKOV, PROSTĚJOV Nelegální
muslimští migranti už se dostali
i na práh Prostějova. Uplynulý pátek těsně před hranicí našeho regionu zadrželi policisté rumunský
kamion, v němž se ukrývalo šest
snědých běženců z Afghánistánu! 0GNGI¾NPÊUP÷FÊOKITCPVKUGWMTÚXCNKXRNCUVQXÚEJTQWT¾EJ (QVQ2è4
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František Jura: „Rekonstrukci
‚Kaskaʻ rozhodně zvládneme!“

František OMASTA
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EXLUZIVNÍ ROZHOVOR NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 8-9
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„Dávali jsme si na benzince mezi Vyškovem a Prostějovem kafe, když vidíme, jak policajti zastavují kamion a jak na něj hned naběhli těžkooděnci se
samopaly. Pak už z něj tahali jednoho migranta za druhým,“ zavolal do redakce
Večerníku zážitek z pátečního dopoledne řidič automobilu z Prostějovska.
CO SE NA DÁLNICI UDÁLO?
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Inspekce odhalila
závadnou potravinu
Prostějov (sob) – Pochoutka to úplně
nebyla... Státní zemědělská a potravinářská inspekce koncem minulého roku
uzavřela několik provozoven v potravinářství na Prostějovsku. Nyní oznámila
také nález závadného výrobku. K němu
došlo ve vietnamské večerce v Krapkově
ulici v Prostějově. Naštěstí se ukázalo, že
nešlo o jedovatou látku nebo něco zásadně škodlivého, „pouze“ o špatné údaje
o výrobku. „Obsah tuku ve výrobku byl
vyšší, než bylo uvedeno na obalu,“ konstatuje inspekce u krůtí šunkové delikatesy, která byla podrobena expertíze.

.UDMSRGSRÔÉ]DKUDQLÄQÉVW½zH
Prostějov (sob) – Větší znalosti i rozhled,
zároveň zlepšení cizího jazyka. To vše si nepochybně slibují studenti, kteří se vydávají
do zahraničí na stáž. V těchto cestách jim
nadále chce pomáhat olomoucké hejtmanství. „Pevně věřím, že i v této složité době
vyrazí řada mladých lidí nasbírat zkušenosti
při studiu v zahraničí. Jelikož je takové studium finančně velmi nákladné, Olomoucký
kraj nabízí pomocnou ruku v podobě příspěvku. Novinkou je pro letošek rozšíření
počtu podporovaných oborů vysokých
škol například o nanotechnologie, geologii,
environmentální studia či ekologii,“ uvedl
radní pro oblast školství Aleš Jakubec. Studenti mohli o podporu žádat do minulého
pátku, kraj jim nabízel až tři tisíce korun na
měsíc pobytu.

25. ledna 2021
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PROSTĚJOV Tak to už tu dlouho nebylo, Prostějov navštívila vzácná návštěva. Do prostějovské nemocnice zavítal král Vítek z království Charita, které je známé svou touhou pomáhat
druhým. Dorazil v doprovodu tří svých spoluvládců, aby obyvatelům Prostějova krví pomohl.
Že byla jeho koruna jen atrapou? Ale prosím vás, mnozí, kteří jsou korunováni klenoty (či spíše v naší době a zeměpisných podmínkách funkcemi), toho pro společnost dělají méně. A král
Vítek, znám také jako Vít Forbelský, ukazuje, že sváteční šat mu sluší…

Pohárové propadáky. Že se volejbalistkám Prostějova a týmu BK Olomoucko, který v našem městě sídlí,
v probíhajícím ročníku nedaří, už jsme
si se skřípěním zubů zvykli. Ale že oba
týmy v jednom týdnu pohřbí i veškeré
naděje na poslední cestu k alespoň částečné záchraně sezóny, to se nečekalo.
Obzvlášť když týmy Šternberku, resp.
Hradce Králové byly v Českém poháru
i v těchto časech k poražení.
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Zmetek jako Brno! Nikdo neví, co
stavební firma do nového povrchu
silnice na Vápenici přimíchala, ale
asfalt na nejfrekventovanější ulici
v Prostějově teď vypadá jak dříve
moderní „plísňáky“ rifle z osmdesátek minulého století!
Během července loňského roku
proběhla rozsáhlá rekonstrukce
silnice na Vápenici. Stála hříšné

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/KEJCN5QDGEMÚ

•• Pondělí ••
Zima vtrhla na Hanou. Zatím jen nesměle nakoukla do regionu Paní zima,
kdy Prostějovsko pokryl sníh a hustě se sypal i v samém Prostějově. Navíc
bylo ve městě k naměření ráno i deset stupňů pod nulou a přes den mráz taky
neustával. Bohužel ze zimního království záhy nebylo nic...
•• Úterý ••
Konec východní Evropy? Je Česká republika součástí střední nebo východní Evropy? Geograficky je to asi jasné, politickou kulturou už méně.
Ale silnice? No, co je za východní Evropou…? Ale konec srandy, Olomoucký kraj se chystá do těch svých investovat. V nástřelu oprav ale pohříchu chybí cesty z Konicka, které jsou trvale označovány jako ty nejdivočejší v oblasti.
•• Středa ••
Škatulata v eskáčku. Zkouší, pilují a čekají. Bafuňáři a trenéři fotbalového
1.SK Prostějov míchají svou soupiskou pro pokračování druhé ligy. Nově se
tak do přípravy zapojil mladý slovenský stoper Dominik Straňák. Projde pomyslným sítem, nebo se bude v Prostějově jednat jen o zdvořilostní návštěvu?
•• Čtvrtek ••
Trefil se. Jsou zloději a zloději. Jedni odchází s nepořízenou, další s ostudou,
jiným se třeba chvíli „daří“… A ten, který se při odchodu s kradeným zbožím
v Prostějově málem zmrzačil, je skutečnou raritou. V případě neznámého
zloděje, který úřadoval ve Vranovicích-Kelčicích, o němž informovala policie, je to však ještě jinak. Neznámý člověk se vloupal do domu, z něhož si
odnesl peníze a šperky za více než sto tisíc korun. K letitému heslu „Vaše auto
není trezor“ by se tak dalo připojit „ani váš dům“...
•• Pátek ••
Vzácný okamžik. A to tak, že je to až smutné… Po dlouhé době se potkali
dva prostějovští hokejoví odchovanci v rámci extraligového duelu. Zatímco
Antonín Honejsek bojuje za zlínské barvy, Ondřej Vitásek se vrátil do tábora libereckých Bílých Tygrů. A proč ten smutek? Jedná se o jediné dva borce z Prostějova, kteří aktuálně nastupují v nejvyšší české soutěži. Byli jsme zvyklí na víc...
•• Sobota ••
Nenápadné výročí. Asi by jinak zapadlo, přitom je tak zajímavé. Před 22 lety
byla totiž oficiálně zrušena železnice mezi Nezamyslicemi a Morkovicemi-Slížany. Dnes už tam koleje nenajdete. Místo lokálky se trasou prohánějí cyklisté.
•• Neděle ••
Kdo neplesá, není Čech. V minulých letech to platilo bezezbytku. Plesů se jen v Prostějově konaly desítky a na vesnicích tomu často nebylo jinak. Jenže letošní rok bude jiný, smutný. A své maturitní plesy musí oželet
i všichni maturanti.

KRIMI
Ü½NGJ

Nejen v prostějovských marketech
je nutné být obezřetný. Dosud nezjištěný pachatel totiž využil neopatrnosti čtyřiačtyřicetileté ženy
nakupující v jednom z obchodů
v Plumlově a v době, kdy nedávala
pozor, se zmocnil jejího batůžku,
uloženého v nákupním vozíku.

20 000
S batůžkem žena mimo jiné přišla
i o osobní doklady a doklady k vozidlu, platební karty, dva mobilní
telefony a finanční hotovost. Celková výše způsobené škody byla vyčíslena na bezmála dvacet tisíc korun.
A tak není divu, že policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu neoprávněné
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku a zločinu
krádež. V případě dopadení a prokázání viny hrozí zlodějíčkovi trest
odnětí svobody na dva roky až osm
let. Přečinu se totiž dopustil v době
nouzového stavu v zemi a to se trestá mnohem víc…

&21É6327ħð,/2
Živé vánoční dárky v útulku neskončily. Potvrdilo se, o čem Večerník informoval krátce po začátku nového roku,
lidé tentokrát „nepohodlné“ vánoční
dárky v podobě štěňátek do útulku
neposílali. Nejen ředitele útulku v Čechách pod Kosířem Leopolda Dostála tato skutečnost nesmírně potěšila.
Podle jeho slov se tak dokonce stalo
vůbec poprvé za celou dobu provozu.

CO NÁS UDIVILO…

Michal SOBECKÝ

peníze, a čeho jsme se dočkali?
Chybných značek, které posílaly
řidiče na Kojetín do trojnásobné
vzdálenosti, křivého odbočovacího
pruhu směrem na náměstí, jehož
středovou čáru musel lajnovat hodně namazaný lajnovač, a teď ještě
plesniví asfalt pokládaný teprve
před půl rokem. „Nebudu se o tom
s vámi vůbec bavit, bulvární odpade,“ rozčílil se do telefonu náměstek
primátora Prostějova pro stavební
investice a silniční povrchy Juraj
Rozháněl.
Vzápětí ale zmírnil své emoce, neboť veřejnost chtěla vědět, co se
bude dít s nepovedeným asfaltem

rubriky
Večerníku

FOTO
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Prostějov (sob) – První a taky poslední
záchvěv zimy v Prostějově? Uvidíme. Začátek minulého týdne byl nicméně pořádně
mrazivý a přitáhl na rybníky řadu dětí a dospělých. V Prostějově si tak všichni užívali
nejen zamrzlého drozdovického rybníka,
ale v minulosti také ledové plochy na dříve
dlouho vypuštěném rybníku v Krasicích.
Bohužel radovánky dlouho nevydržely,
s oteplením přišlo tání, které už ve středu
vyhnalo i poslední dobrodruhy z ledu,
který hrozivě praskal. O předpověď počasí
hlásí, že brusle můžete odložit do skříně.
O víkendu má být dokonce až 8 stupňů
Celsia nad nulou!

rubriky
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na Vápenici. „Já nevím! Vůbec si neumím vysvětlit, proč se na Vápenici
v asfaltu objevila zelenobílá plíseň,
která prostupuje všemi vrstvami
vozovky, včetně celého podloží.
Možná tam prosakuje spodní voda,
možná také stavbařům spadla ještě
do horkého asfaltu plesnivá svačina a včil se to šíří. Budeme to muset
prozkoumat a uvidíme, co s tím,“
uvedl Rozháněl.
Ani ne za týden měl náměstek primátora na stole výsledky odborného průzkumu kvality asfaltového povrchu silnice na Vápenici
v Prostějově. „Tak asi to bude tou
svačinou! Jedná se o potravinovou

plíseň. Silnice je ještě v záruce, takže budeme požadovat zpětné vyfrézování vozovky a pokládku nového
asfaltu. Ten lepeňák s plísní budou
muset pracovníci firmy samozřejmě najít a zlikvidovat ho,“ oznámil
Juraj Rozháněl s tím, že Vápenice
bude po celý březen letošního roku
zcela uzavřena pro dopravu.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME

120

Uplynulý pátek 22. ledna jsme si
připomenuli sto dvacet let od narození Edvarda Valenty. Tento nesmírně vzdělaný a citlivý člověk, talentovaný spisovatel, vynikající novinář,
výborný šachista a představitel naší
psychologické prózy prožil poslední léta svého života v ústraní a izolaci. Byl jakýmsi „literárním učitelem“
Václava Havla, který jej začátkem
padesátých let navštěvoval.

ZAUJAL NÁS...

ANTONÍN
HONEJSEK

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.

LUKÁŠ VESELÝ
se narodil 27. září 1994 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 15. září 2020. Jeho zdánlivé stáří je 25 let,
měří asi 185 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a hnědé vlasy.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
Hokejový útočník a rodák z Prostějova
nadále zůstane hráčem extraligového
Zlína, a to až do roku 2025. Klub
o tom informoval na svých stránkách.
V minulých dnech se přitom hojně spekulovalo o jeho odchodu do Pardubic.

ZASLECHLI JSME…

„ANI MAGRITTE,
ANI DALÍ.
POUZE ŠMÍD!“
Sedmdesátiletý archeolog a malíř
z Bílovic Miroslav Šmíd trefně odmítl jakákoliv srovnání se svými předchůdci.
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 12!

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 2/-2 °C
Miloš

¶WHUÙ

1/-2 °C

Støeda

1/-4 °C

Ètvrtek

3/0°C

Pátek

4/0°C

Sobota

6/5 °C

Nedìle

8/3 °C

Zora
Ingrid

VALERIE POKUTOVÁ
se narodila 4. září 2003 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. září 2020. Jeho zdánlivé stáří
je 16 let, měří asi 160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a vlnité hnědočerné
vlasy.

Otýlie
Zdislava
Robin

Marika
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Hned dva případy
vloupání do domů v okrajové jihovýchodní části Prostějova nyní
vyšetřuje prostějovská kriminálka.
V tom prvním byl pachatel úspěšný a odnesl si lup za 65 000 korun.
Z domu odnesl šperky, dvě peněženky, a dokonce těžký kovový trezor. Při druhém vloupání ve stejné
lokalitě měl ale zloděj kopec smůly.
Poté, co prohledával ložnici, načapala ho majitelka nemovitosti...
&GTOCVQNQåMC.GC·VTCVQX¾PGUQWJNCUKNCUGUQWFPÊOXGTFKMVGOCNGQFXQNCEÊJQUQWFW
UGLKåPGFQéM¾
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW V dosud přesně nezjištěné době ve
dnech 14. a 15. ledna se neznámý paPROSTĚJOV Tato žena a dříve velice uznávaná dermatoložka měla
jeden vážný životní problém - alkohol. Před více než rokem ve své pro*1"®-)+í
stějovské ordinaci s téměř dvěma promile v krvi přivodila Lea Útratová
zranění na obličeji pacientce při rutinním zákroku.
-,0)"!+¡`+
&
Okresní soud v Prostějově lékařce vyměřil za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podmínečný trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců. Zároveň byla na základě rozsudku povinna zaplatit poškozené pacientce
odškodné přes 50 000 korun. Útratová se v říjnu loňského roku proti trestu
odvolala. Jednání Krajského soudu v Brně už se ale nedočká.
Jak totiž Večerník zjistil, MUDr. Lea Útratová v pátek 15. ledna zemřela a pozůstalí se s ní rozloučili minulý čtvrtek v olomouckém krematoriu. Příčina
její smrti není známa, rodina ji ve smutečním oznámení neuvedla a mlčí
i oficiální složky.
(mik)

Nové noviny
za starou cenu
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chatel vloupal do rodinného domu
v jihozápadní okrajové části Prostějova. „Poté, co jej prohledal, odcizil kovový trezor, pokladnu, dvě peněženky
a dosud přesně nezjištěné množství
šperků. Majitelům věcí tím měl způsobit škodu, která byla dosud vyčíslena
na více než pětašedesát tisíc korun,“
informoval o prvním případu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu po-

MOSTKOVICE, PLUMLOV Vypuštěná
přehrada? Před deseti lety realita.
V rámci rozsáhlé akce došlo na vyčištění dna od sedimentů a pročištění vodního díla tak, aby se aspoň zčásti zbavilo sinic. Ještě nedávno to vypadalo,
že se tak stane znovu. Večerník přišel

32ą(=$/$58.8

Jaký bude její osud?
EXKLUZIVNĚ
A kde si budou děti hrát?
RUNÁŘOV Na tohle se
jaksi pozapomnělo. U hospody v Runářově před více
jak třemi lety vyrostlo nové
dětské hřiště. Kromě něj je
tu však ještě jedno, které
se nachází v kopci u lesíka
ve směru na tzv. posádku
u Skřípova. Dle místních
je v hrozném stavu, konická radnice po upozornění
slíbila, že dávno vysloužilé
a nebezpečné herní prvky
nechá odstranit.

FOTOGALERIE

klikni na

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Na havarijní stav dětského hřiště v Runářově upozornila jedna z místních
maminek na sociálních sítích. „Vypadá
·RTCX[ CPQ X[RWwV÷PÊ PG 2QXQFÊ /QTCX[ RN¾PWLG TGMQPUVTWMEK to tam hodně strašidelně a depresivně.
MVGT¾UGCNGåKXQVCPCRąGJTCF÷PGFQVMPG (QVQ#TEJKX8GéGTPÊMW Co je však nejhorší, že se o skluzavku
děti mohou pořezat. Jedné z rodiny
loni se zjištěním, dle něse to již stalo a už tam nechce chodit,“
hož by se nádrž Plumlov
popsala situaci paní Pavlína.
Jak se Večerníku podařilo zjistit, toto
měla opět vypouštět.
?
À=?ßNíN
2
Důvodem má být oprava H;MNL;Hí „dětské hřiště“ vzniklo zřejmě po
zrušení školky v Runářově. „Přiznávýpusti. Jak jsme se ale
vám se, že město o jeho existenci ani
nyní dozvěděli, vše bude
nevědělo, přenesení herních prvků
trochu jinak!
ze školky zřejmě bylo iniciativou ně-
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RQJNGF&GRTGUKXP÷RčUQDÊKLGLÊQMQNÊ
Foto: www.mapy.cz

kterého z občanů. Je dobře, že nás na
to někdo upozornil, určitě zajistíme
jejich odstranění a do budoucna zvážíme, zda na tomto místě nevybudujeme hřiště nové,“ reagoval pohotově
konický starosta Michal Obrusník.
Zda bude vysloužilá, především pak
nebezpečná skluzavka nahrazena novou, však není vůbec jisté. V Runářově už totiž jedno relativně nové hřiště
funguje, a to poblíž zdejší hospody.
V roce 2017 jej tu nechal vybudovat
jeden z někdejších zastupitelů Konice, jemuž se na něj podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje. „Dorazilo
tehdy sto padesát tisíc korun včetně

posezení a úprav terénu. Hřiště by po
technické stránce mělo být v pořádku, vždy na podzim prochází revizí,“
reagoval na náš dotaz Petr Krejčí, který se však chce z Konice v dohledné
době odstěhovat. „Město již projevilo
zájem převést toto hřiště do svého
majetku, to však aktuálně není možné. Kvůli dotaci mám povinnost se
o něj ještě zhruba další dva roky starat, s čímž mi pomáhá provozovatelka
místní hospody. Jakmile lhůta vyprší,
tak by hřiště mělo přejít pod vedení
Konice,“ vysvětlil Krejčí, který je dle
svých slov připraven předat i veškeré
potřebné doklady.

aneb

ELEN NA RADNICI
www.vecernikpv.cz

V těchto dnech dostáváme poslední informace o výsledcích hospodaření našeho
města v roce 2020. Byl to rok neobyčejně
složitý pro každého z nás. Prostějovská samospráva se navíc průběžně snažila ulehčit
složité podmínky podnikatelům, pomáhala
seniorům, lidem se zdravotním postižením
i dlouhodobě nemocným. Kupovali jsme
hotové roušky, látku na roušky i dezinfekci
pro každého zájemce, podporovali jsme
složky integrovaného záchranného systému.
Omezení pro podnikatele, kteří platí daně,
logicky přineslo také snížení příjmů města.
Rozpočet města přesto dopadl poměrně
dobře. O nějaké peníze jsme samozřejmě
přišli, jsou to však „jen“ miliony korun.
Není to příjemné, ale je to zvládnutelné.
Ekonomické ukazatele nám říkají, že můžeme letos pokračovat v naplánovaných
investicích. Budeme rekonstruovat komunikace, revitalizovat veřejná prostranství,
připravíme obnovu „Kaska“. Rozvoj města Prostějova bude pokračovat.

v jihozápadní okrajové části Prostějova. V domě došel do ložnice v patře,
kterou začal prohledávat. V tom byl
však vyrušen majitelkou a z domu bez
jakéhokoli lupu utekl. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a zločinu krádež ve stádiu
pokusu, za což pachateli hrozí rovněž
osm let odnětí svobody,“ sdělil František Kořínek.
(mik)

první miminko obdarováno

PROSTĚJOV Primátor Statutárního města Prostějova František Jura a jeho náměstkyně
Milada Sokolová minulé pondělí 18. ledna předali dárečky rodičům prvního letošního prostějovského miminka. Tím je holčička jménem Elenka, která přišla na svět v prostějovské
porodnici 3. ledna 2021.
(red)
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rušování domovní svobody a zločinu
krádeže. „Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody na dva roky až osm let,“ přidal
Kořínek.
Ve stejné lokalitě ale došlo ještě k jednomu velice podobnému případu
vloupání. Tentokrát však měl lupič
smůlu. „V pátek patnáctého ledna odpoledne se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do rodinného domu, a znovu

Na „zapomenuté“ skluzavce si

Martin ZAORAL

Michal SOBECKÝ
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Cyklostezka z Lutotína
do Kostelce je HOTOVÁ
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PGLGPE[MNKUVÆCNGKR÷wÊ
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BÍLOVICE-LUTOTÍN Tak se to
podařilo! Cyklostezka vedoucí
podél železniční tratě spojující
Kostelec na Hané s Lutotínem je
hotová. Sloužit nyní může nejen
cykloturistům, ale i místním.
Se stavbou cyklostezky se začalo loni
v srpnu. Nyní je hotovo. „V tomto
případě je vše hotové, zkolaudované
a proplacené,“ potvrdil Večerníku
Miroslav Hochvald, starosta Bílovic-Lutotína.
Právě tato obec byla hlavním iniciátorem celého projektu a ukázala se
být velmi úspěšná při shánění dotací. Celkové náklady na výstavbu 1,4
km dlouhého úseku se vyšplhaly
na 8,5 milionu korun, Bílovicím-Lutotínu se podařilo získat dotaci
5,58 milionu korun ze státního rozpočtu, dalšími bezmála 2,5 miliony

Napsáno
SĊHG

24. 1. 2011

přispěl Olomoucký kraj. „V Lutotíně
není obchod, a tak věříme, že přímé
a bezpečné spojení do Kostelce na
Hané budou místní hojně využívat,“
míní starosta.
Už loni se měla dostavět cyklostezka
vedoucí z Lutotína dále na Bělecký
Mlýn. Její první polovina je již hotová, zaplatil ji Státní pozemkový úřad.
Druhou se zavázaly na své náklady
postavit Lesy ČR, investici ovšem
tato společnost odložila na neurčito.
Důvodem je, že aktuálně vkládá prostředky zejména do obnovy lesa po
kůrovcové kalamitě či do projektů
zadržujících vodu v krajině. Přesto
by se vybudovaný úsek měl stát součástí trasy, která si dala za cíl propojit
Prostějov s Konicí. K její výstavbě se
již zavázaly všechny obce, po jejichž
katastru povede.
(mls)

pohled zpátky
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STÍNY MINULOSTI
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PROSTĚJOV Někdy se prostě stačí nebát! Pokud by nebylo odvahy,
nadšení a hlavně obětavosti řady lidí
z Prostějova, tak už by kostel sv. Cyrila a Metoděje stojící v Brněnské ulici
byl srovnaný se zemí. Zachránila jej
iniciativa dvou mužů, kteří pro svůj
záměr získali velké množství dalších
lidí. Díky tomu dokázali zvrátit rozhodnutí tehdejšího vedení města,
které znělo jasně: demolice. Z dávného dramatu už naštěstí zbývá jen
STÍN MINULOSTI. Kostel a jeho
četní příznivci se tak v těchto dnech
mohou bez obav těšit ze 30. výročí
opětovného otevření této sakrální
památky, které připadá na nadcházející neděli 31. ledna.
Tohle je hodně napínavý příběh. Kostel
v nynější Brněnské ulici byl postaven
v 18. století společně s hospicem kapucínského řádu. Lehké to však vůbec
neměl. Po zrušení kláštera byly předměty z kostela rozprodány. K jeho obnově
došlo v roce 1899, kdy rovněž získal své
jméno. Po roce 1950 však začal sloužit
jako márnice. V dobách, kdy se kolem
něj stavělo sídliště, se stal cílem zlodějů
a vandalů. Ti vytloukli všechny vitráže,
shodili sochy z oltářů a poničili i varhany. Každý, kdo vstoupil do kostela, musel být šokovaný spouští, kterou uviděl.
„V roce 1988 rozhodl městský národní
výbor pod diktátům komunistů o demolici kostela. Toto rozhodnutí vyvo-

NA VÁŠ NÁMÌT

Nelidský
krok
ODVRÁT
odvážní n ILI
adšenci

V neděli uplyne 30 let
od znovuotevření kostela
sv. Cyrila a Metoděje
0GDÚVQFXCJ[CQD÷VCXQUVKXGNMÆJQOPQåUVXÊNKFÊ\2TQUV÷LQXCVCMD[NMQUVGNX$TP÷PUMÆWNKEKLKåUTQXP¾PUG\GOÊ (QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

lalo velkou vlnu protestů. Vznikla petice
a následovaly další akce na záchranu
kostela. Do čela protestů se postavili
dva stateční muži, a sice určický farář
Jan Jiříček a Karel Kavička z Prostějova. Dohodli se, že společně osobně
předloží na radnici petici podepsanou
mnoha občany se slibem, že kostel
opraví svépomocí, aniž by požadovali
nějaké peníze. Ta jim překvapivě vyhověla,“ prozradil Večerníku pamětník
Arnošt Lejsal, který si i po letech vybavuje nadšení při práci na zachování
kostela. „Ta byla velmi náročná jak po
stránce manuální, tak odborné. Svoji

roli hrál i nedostatek financí. Nicméně
se ukázalo, že Prostějov je, byl a bude
plný lidí dobré vůle. Velkou roli sehrála
také pomoc zednických učňů ze Salesiánského učňovského střediska ve Vřesovicích, které vedl již zmíněný páter
Jan Jiříček,“ popsal Lejsal, podle něhož
je obnova kostela důkazem, že pokud
obyčejní lidé mají smysluplný cíl, dokáží
společně vykonat velké věci.
Dílo se podařilo a 31. ledna 1991 byl
kostel sv. Cyrila a Metoděje slavnostně
znovuotevřen. „Bylo to za účasti velkého množství lidí dobré vůle. Jejich dílo
by jistě mohlo sloužit jako příklad pro

budoucí generace,“ uzavřel své vzpomínání bývalý ředitel školy v Hrubčicích.
Dodejme, že v roce 2010 byla zahájena
rekonstrukce objektu Pax nacházejícího se hned vedle kostela. Vzniklo tak
místo určené k setkávání a pořádání
kulturních a společenských akcí. Dnes
v kostele probíhají setkání veřejnosti
nejen na svátek sv. Cyrila a Metoděje.
Pokud pomineme současnou koronavirou pandemii, tak každou neděli se
tu například scházejí malé děti a jejich
rodiče ve společenství Sedmikrásek.
Pravidelné mše svaté doprovází dětský
pěvecký sbor.
(mls)
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Tak konečně. Hned z kraje minulého týdne si
veřejnost mohla prohlédnout nové sídlo Policie
České republiky – Územního odboru Prostějov
v ulici Újezd. Policisté uspořádali takzvanou akci
kulový blesk a v rychlém sledu dokázali zrekonstruovat bývalé sídlo Banky Haná a přestěhovat
tam obvodní oddělení, oddělení kriminality
a vedení policie. Rekonstrukce budovy stála přes
30 milionů korun.
Policisté si ale libují, že ročně ušetří miliony korun, které
museli platit za pronájem prostor v budovách v Havlíčkově a Partyzánské ulici. „V nové budově v ulici Újezd
naleznou občané policisty z Obvodního oddělení Prostějov I, kteří dříve sídlili v Partyzánské ulici. Z Havlíčkovy ulice se sem přestěhovalo kompletní vedení Územního odboru Policie ČR v Prostějově a také oddělení
obecné kriminality. Občanům tady budou k dispozici
také policisté z preventivní a informační skupiny,“ sdělila

novinářům ještě před slavnostním otevřením nového
sídla naší policie Eva Čeplová, tisková mluvčí prostějovských strážců zákona. Tímto však stěhování skončilo,
kapacita zbrusu nové budovy je vyčerpána. Dopravní
inspektorát tak i nadále zůstává v Havlíčkově ulici, policisté z Obvodního oddělení Prostějov 2 se pak z budovy
hlavního nádraží přestěhovali do Vrahovic. Tady budou
sdílet jednu střechu nad hlavou s policisty hospodářské
kriminality. „Navíc se ještě počítá s tím, že ekonomické
oddělení se v průběhu letošního roku přesune na náměstí Spojenců do budovy bývalého okresního úřadu.
Kromě těchto změn je v plánech i přesun operačního
střediska do Olomouce,“ dodala Eva Čeplová.
Na slavnostní otevření nového sídla prostějovské policie dorazila i delegace z Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci včetně krajského ředitele Jaroslava Skříčila.
Přítomni byli i starosta Prostějova Miroslav Pišťák, poslanec Pavel Holík či senátorka Božena Sekaninová.
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„Rekonstrukce této budovy nebyla levnou záležitostí,
stála celkem 32 milionů korun. Na druhé straně se však
ročně ušetří zhruba tři miliony korun za pronájmy, které
policie musela platit za prostory v Havlíčkově a Partyzánské ulici,“ řekl Libor Krejčiřík, náměstek Policie ČR
Olomouckého kraje. Policisté po slavnostním přestřižení pásky provedli návštěvníky celou budovou. Snad nejvíce zaujala policejní cela, která je pro dočasně zadržené
pachatele trestné činnosti vybavena vskutku komfortně.
„Policistům v novém sídle přeji hodně štěstí a samozřejmě co nejvíce vyřešených případů. Z hlediska občanů
je výhodou, že více složek policie nyní sídlí v jediné budově a občané tak nemusejí chodit na více míst. A co
je ještě lepší, že centrální budova policie se přesunula
ještě blíže k centru města,“ řekl Miroslav Pišťák, starosta
Prostějova. Prostějované si pomalu budou muset začít
odvykat na zažitou skutečnost, že se už po hospodách
přestane říkat, že někoho „odvezli“ na Havlíčkovu...

Deset je dlouhá doba a během ní si
Prostějované zvykli, že centrum policie už není v Havlíčkově ulici, ale na
Újezdě. Tím ale akce „škatulata hejbejte se“ u strážců zákona neskončila. Před čtyřmi lety se totiž obvodní
oddělení společně s hospodářskou
kriminálkou přestěhovalo na hlavní
nádraží. Stalo se tak poté, co si Ministerstvo vnitra dlouhodobě pronajalo
od Správy železnic rozsáhlé prostory přímo v budově vedle vlakových
kolejí. Loni pak čtyři roky prázdná
nemovitost ve Vrahovicích přivítala
speciální pohotovostní jednotku Policie ČR, které se tamní sídlo stalo novým domovem. Jediným policejním
odborem, který zůstal v Havlíčkově
ulici, se tak stal Dopravní inspektorát. A jelikož stařičká budova vloni
prošla celkovou rekonstrukcí, zdá se,
že „dopraváci“ se hned tak přesouvat
nebudou. (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Mozartova ulice
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Příště: Hlaváčkovo náměstí

krimi
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Podvod se značkami

Strážník okrskové služby odvedl velice dobrou práci. Ve středu 20. ledna si povšiml na ulici stojícího
osobního vozidla bez registračních
značek. Dalším prověřováním se
podařilo zjistit bydliště majitele. Na
dané adrese byla zastižena pouze
jeho přítelkyně. Strážník jí vysvětlil,
proč vozidlo bez registračních značek nemůže stát na pozemní komunikaci. K jeho překvapení žena zašla
domů a registrační značky přinesla.
Ověřením, zda nejsou kradené, vyšly najevo úplně jiné skutečnosti.
Značky sice patřily k vozidlu, ale
byly nahlášeny jako ztracené a vozidlo je vyřazené z provozu do depozitu. Na místě byla zjištěna další
protiprávní jednání, a to nezaplacené povinné ručení, vozidlo nemělo
viditelné identifikační číslo a byly
mu přiděleny nové značky. Neodevzdané registrační značky byly
strážníkem odebrány. Devětadvacetiletý majitel bude muset spoustu vzniklých problémů vysvětlit
u správního orgánu, kterému byl
zjištěný případ oznámen.
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Dealery čeká trest
V pátek 15. ledna po čtrnácté hodině byla na tísňovou linku 156 přijata hned dvě oznámení o mužích,
kteří zvoní na obyvatele domu a nabízejí výhodnější energie. Vyslané
hlídce se podařilo v obou případech
na chodbách bytového domu prodejce zastihnout. Ti strážníkům při
vysvětlení uvedli, že neměli předem
domluvenou žádnou schůzku týkající se lacinější ceny energií. A také
se prokázali jako pracovníci firmy,
která obchoduje s elektřinou a plynem. Všichni prodejci byli poučeni
o zákazu podomního prodeje na
celém území města Prostějova. Podezřelými z porušení tržního řádu
jsou čtyři muži ve věku dvacet až
pětadvacet let. Jejich jednání bude
oznámeno správnímu orgánu. Ten
za porušení pochůzkového prodeje může uložit pokutu do výše
100 000 korun.

Chtěl se jen ohřát
Předminulý pátek 15. ledna malou
chvíli před pravým polednem bylo
přijato oznámení, že na bývalém
fotbalovém stadionu ve Sportovní
ulici stoupá kouř. Na místo byla
ihned vyslána hlídka. Z možného
požáru se naštěstí vyklubal jen
malý ohýnek. Na svědomí ho měl
bezdomovec, který se pohyboval
v prostoru na chátrajícím stadionu. Důvod rozdělání ohně v tomto zimním období byl zcela jasný.
Strážníkům na vysvětlenou jednadvacetiletý muž uvedl, že se chtěl
pouze ohřát. Za přítomnosti hlídky oheň uhasil. Jeho počínáním
nebyla způsobena žádná škoda,
a proto byla celá záležitost vyřešena ze strany strážníků domluvou.

Zmatená žena

Minulý čtvrtek 21. ledna bylo
o půl desáté večer na linku 156
oznámeno, že v Domamyslicích
na autobusové zastávce sedí žena
a neví, kde se nachází. Vyslaná
hlídka nalezla devětatřicetiletou
ženu, která si popletla jízdní směry a omylem nasedla do autobusu,
který místo na nádraží jel opačným
směrem. Strážníci dámu převezla
na hlavní nádraží a ta odjela domů
směrem na Olomouc.

Při útěku před policisty narazil řidič na rotvajlera.

PROSTĚJOV Jako ze špatného filmu... Šofér Volkswagenu
projíždějící Plumlovskou ulicí neměl za volantem vůbec co
pohledávat. Však také, když spatřil policejní hlídku, zastavil,
vstoupil z auta a vzal nohy na ramena. Jak by totiž strážcům
zákona vysvětlil, že má od soudu i magistrátu zakázáno řídit?
Útěk osmadvacetiletého chlapíka ale skončil vlastně dřív, než
začal. Muž se dostal na zahradu domu, kde zůstal stát celý zkoprnělý. Z očí do očí se totiž díval rozzuřenému rotvajlerovi! Pro
policisty pak už nebyl problém hříšníka zadržet...

Michal KADLEC
V neděli 17. ledna před polednem
řídil osmadvacetiletý muž osobní vozidlo Volkswagen Polo Plumlovskou
ulicí v Prostějově směrem k centru.
„Když zahlédl hlídku policistů, prudce strhl řízení a vpravo mimo komunikaci zastavil. Z vozidla vyskočil a dal
se na útěk. Neuzamčenou bránou
vnikl na dvůr rodinného domu, kde
dále pokračoval směrem do zahrady.
Tam však narazil na volně puštěného psa majitele objektu. Konfrontaci

s rotvajlerem si muž rychle rozmyslel
a vrátil se na ulici, kde byl již rychle
zadržen policisty oddělení hlídkové
služby, kteří ho před pár vteřinami
přiměli k útěku,“ sdělil k nevšednímu
zákroku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
A proč vůbec šofér vozidla utíkal?
Krátce po zadržení vyšel najevo důvod jeho obavy ze setkání s policisty.
„Rozhodnutím Okresního soudu
v Olomouci a dvěma rozhodnutími

æiUOLYHFQHXQHVOUR]FKRG
P R O ST Ě J O V
Pře d m i nu l o u
neděli 17. ledna
před polednem
přijali policisté
oznámení
o hrubém jednání
dvaatřicetiletého muže vůči své šestadvacetileté družce ve společně
obývaném prostějovském bytě.
Jakmile však strážci zákona dorazili na místo, nezjistili nic, co by
muže usvědčovalo z násilí. Dva
dny nato však ohrožená žena volala policii znovu...
„V oznámení uvedla, že muž nepřijal její rozhodnutí se rozejít, ničí
vybavení domácnosti a brání jí
v odchodu. Při šetření na místě však
policisté po podání vysvětlení nezjistili protiprávní jednání a zákrok
ukončili,“ uvedl k prvnímu výjezdu

do bytu František
Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského
ředitelství policie
Olomouckého
kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Následující den
po poledni však vyděšená žena volala znovu. „Tentokrát již policistům
potvrdila, že muž se vůči ní chová
hrubě a v období od června loňského roku ji měl slovně i fyzicky
opakovaně napadnout, přičemž se
intenzita útoků má v průběhu času
zvyšovat. Když policisté věc důkladně prověřili, zjistili, že byly splněny
podmínky pro institut vykázání
a muže ze společné domácnosti na
dobu deseti dní vykázali. Jeho hrubé
jednání vůči ženě pak kvalifikovali
jako přestupek proti občanskému
soužití,“ utrousil Kořínek. (mik)
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Magistrátu města Prostějova mu byly
totiž uloženy zákazy řízení, a to v souhrnu až do listopadu příštího roku.
Muže si převzal zpracovatel místně
a věcně příslušného obvodního oddělení Prostějov 1, který mu během
následujících hodin sdělil podezření
z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání za řízení vo-

zidla a přečinu porušování domovní
svobody za schůzku s rotvajlerem na
soukromé zahradě. Poté byl muž propuštěn,“ prozradil František Kořínek
s tím, že ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému muži
za jeho jednání hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
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PROSTĚJOV Minulou středu
20. ledna před dvaadvacátou hodinou vyjížděli prostějovští strážníci
kvůli agresorovi na vlakové nádraží. Osmatřicetiletý muž zde totiž
napadl bývalou přítelkyni i jejího
současného partnera. Nejprve ji
slovně urážel vulgárními výrazy,
načež současný přítel se své partnerky zastal a začal ji bránit...
Útočník nejdříve fyzicky napadl
ochránce. „A to tak, že jej udeřil
pěstí pravé ruky do levé části hlavy. Následně jej povalil na zem
a v napadání neustále pokračoval.
Žena se snažila oba muže od sebe

oddělit. Při tomto pokusu, aby toho
zanechali, však i ona schytala od
agresora ránu pěstí přímo do levého oka a muž ji také začal tahat za
vlasy. Ženě se podařilo ze sevření
vyprostit. Celý incident se zklidnil
až za přítomnosti hlídky,“ informoval Petr Zapletal, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
Napadené dvojici byla přivolána
sanitka k převozu do nemocnice na
ošetření. „Hrubé chování agresivního muže bude oznámeno správnímu
orgánu pro podezření ze spáchání
přestupku proti občanskému soužití,“ doplnil Zapletal.
(mik)
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PROSTĚJOV Před pár lety se dali dohromady s tím, že budou společně podnikat a dodávat zájemcům počítačové
sestavy. Alexander Frančák ze Zlína a Jan Kuruc, v současnosti s trvalým pobytem v Praze, však neměli základní kapitál, a proto hledali investory, jenž by jim byli ochotni za dodávky počítačů zaplatit předem. A lovili také v Prostějově.
Na lep jim sedl podnikatel M. H., který za nabídku deseti
počítačových sestav poslal v létě roku 2018 na účet dvou
vypečených podvodníčků 680 tisíc korun. Zájem měl i další
majitel regionální firmy, ten byl ovšem opatrnější...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC
Alexander Frančák ze Zlína byl
vloni odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za zpronevěru a v úterý 26. ledna stanul
před senátem Okresního soudu
v Prostějově také Jan Kuruc. Povedená dvojice mužů vylákala od
jednoho ze zdejších podnikatelů
680 000 korun. Ten od nich očekával dodávku deseti počítačů, ale
nedočkal se. „Zájem projevil také
druhý podnikatel z Prostějova, ten

ale za zakázku v hodnotě 588 tisíc korun nebyl ochoten zaplatit
předem. Peníze poslané od pana
H. jsme tedy použili na realizaci
druhé zakázky,“ přiznal předsedovi senátu Petru Vrtělovi Jan Kuruc
s dodatkem, že po zaplacení chtěli
počítače dodat i prvnímu zájemci.
Tady však nastal problém. „Druhý
zájemce za zakázku zaplatil a peníze poslal na můj účet. Je pravda, že Frančák mi několikrát volal
a psal SMS, že je potřeba uspokojit
zakázku pro pana H., ať mu tedy
pošlu peníze získané od druhého
podnikatele, že je potřeba zajistit
předmětné počítače. V tu dobu
jsem ale už věděl, že Frančák je
podvodník,“ hájil se u prostějovského soudu Jan Kuruc s tím, že
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Bral sekeru i koloběžku

Peníze poslané předem
výtečníci zpronevěřili
BYLI JSME
U TOHO
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dodávku počítačových sestav pro
M. H., který poslal peníze předem, chtěl zajistit sám. Nikdy však
k tomu nedošlo.
Podnikatel tak přišel o peníze a počítačů se už rovněž nedočkal. „Dostal jste peníze od druhého klienta,
ale nechtěl jste se dělit s Frančákem. Ten byl sice vloni odsouzen
za zpronevěru, ale jeho výpověď
o vašem chování je věrohodná.
Nebral jste mu v předmětnou
dobu telefony a na SMS zprávy jste
neodpovídal. Jen jednou, a to tím
způsobem, že o penězích budete
přemýšlet. O čem jste chtěl přemýšlet? Peníze jste si nechal a dělal

mrtvého brouka,“ zhodnotil chování obžalovaného Kuruce soudce
Petr Vrtěl.
Senát Okresního soudu v Prostějově vyměřil Janu Kurucovi
trest odnětí svobody v trvání 24
měsíců s podmínečným odkladem na tři roky. To vše za přečin
návodu ke zpronevěře. Zároveň
musí uhradit celkovou škodu podnikateli M. H. z Prostějova a ještě
nádavkem je povinen uhradit pokutu ve výši 50 000 korun.
Zatímco státní zástupce Jaroslav Miklenda se vzdal práva na
odvolání, Jan Kuruc se na místě
proti rozsudku odvolal.

Mezi dny 9. až 15. ledna vnikl dosud nezjištěný pachatel na volně
přístupný pozemek u rodinného
domu v severní části Prostějova.
Poté se násilně vloupal do garáže
u domu a odcizil z ní motorovou
pilu, křovinořez, ruční míchačku, sekeru a dětskou koloběžku.
Škodu způsobenou odcizením
věcí majitel vyčíslil na téměř
23 000 korun. Na dalších 8 000
korun byla vyčíslena škoda způsobená poškozením. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
porušování domovní svobody
a zločinu krádeže, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Senior obětí kapsáře
Minulé pondělí 18. ledna před
devatenáctou hodinou v Janáčkově ulici využil dosud nezjištěný pachatel nepozornosti
třiasedmdesátiletého
muže
a z kabelky, kterou měl pověšenou přes rameno, mu odcizil
peněženku. S tou poškozený přišel i o dvě platební karty, průkaz
pojištěnce a finanční hotovost 3
500 korun. Celková výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na 4 200 korun. Policisté
věc šetří pro podezření ze zločinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Za ty pachateli hrozí trest odnětí
svobody na dva roky až osm let.

Z bytu vzal bankovku
Během dopoledních hodin ve
čtvrtek 21. ledna se dosud nezjištěný pachatel vloupal do bytu
v panelovém domě v Kostelecké
ulici. Po násilném překonání
vstupních dveří pachatel z bytu
odcizil volně položenou dvoutisícikorunovou bankovku. Výše
hmotné škody způsobené na
dveřích dosud vyčíslena nebyla.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
ze zločinu krádeže s až osmiletou trestní sazbou.

Zloděj využil
neopatrnosti
Neopatrnosti
šedesátiletého
muže využil dosud nezjištěný
pachatel ve čtvrtek 21. ledna
po jedenácté hodině. Když muž
pracující jako řidič nákladního
automobilu šel u prodejny nedaleko centra Prostějova vykládat zboží z ložné plochy vozidla,
nechal jeho kabinu odemčenou.
Toho využil neznámý pachatel
a zmocnil se mobilního telefonu, skeneru na zboží a batohu
se svazkem klíčů a s peněženkou
s osobními doklady, platební
kartou a 700 korunami. Celkem
poškozený muž způsobenou
škodu vyčíslil na více než 6 000
korun. Škoda způsobená jeho
zaměstnavateli dosud vyčíslena
nebyla. Policisté věc zatím šetří
pro podezření z přestupku proti
majetku a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za
ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na osm let.
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Vítejte na svìtì

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

Posílejte svá
miminka
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!

Jakub POVER
21. 1. 2021 50cm 3,05 kg
Klopotovice

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

CIPÍSEK z reality do sítě
PROSTĚJOV Dva měsíce zavřeno
na jaře loňského roku, další půst
přišel na podzim, řada týdnů programů s výrazným omezením v realitě,
spoustu on-line aktivit s Cipískem
v síti. Takový byl letopočet 2020
v prostějovském Mateřském centru,
které nabízí služby pro rodiče s dětmi od narození do šesti let. Od začátku toho letošního roku je Cipísek
zatím stále jen v síti.
„Stavíme společně sněhuláky, tvoříme,
zpíváme, cvičíme, inspirujeme rodiče,
prostě cipískujeme. Akorát ne v realitě,
ale po předvánočním otevření centra
zase v síti. Leden máme ve znamení on-line sněhuláků a sněhové výzvy. Jestli
se situace nezmění, sama jsem zvědavá,
jak zvládneme Cipískovu narozeninovou oslavu na dálku v únoru,“ říká Markéta Skládalová, místopředsedkyně
mateřského centra.
V únoru totiž prostějovský Cipísek
oslaví už 22. narozeniny, které doposud
vždy přinesly oblíbený karneval. „Uvidíme. Jedeme podle hesla Pipi Dlouhé
punčochy: ‚To jsem ještě nikdy nedělala, to mi určitě půjde‘,“ bere Skládalová
situaci s nadhledem.
„Celý rok se snažíme být v kontaktu
s rodinami, nabízet jim naše služby
a v okamžiku, kdy musí být zavřeno,
přesouváme se do virtuálního světa.
I pro nás je situace složitá a jaká bude
budoucnost, nikdo neví. Ale snažíme
se, jak se dá, protože nám stále činnost
mateřského centra dává smysl. Že bychom fungovali distančně, z toho jsme
si dělali loni v zimě legraci. Ale když
to nejde jinak, člověk se musí chopit

skutečnosti takové, jaká je, i když není
ideální,“ říká dále jedna z duší místa,
kde dětem patří svět. „Přihlášení rodiče s dětmi dostávají přístup na on-line
program s Cipískem. Stále funguje naše
facebooková skupina podpory a inspirací Rodičovské inspirace MC Cipísek
nejen pro návštěvníky, ale pro všechny
rodiče s malými dětmi, kteří mají zájem
se přidat. Skupina vznikla v první vlně
pandemie na jaře a už zůstala součástí
našeho života.“
Kromě programů s dětmi nabízí MC
Cipísek také on-line webináře o výchově
a komunikaci v rodině. Ve čtvrtek 28. ledna je ku příkladu na programu téma „Co
dělat, aby nás děti poslouchaly?“.
„V případě, že bychom se zatím nemohli vrátit k reálným besedám, budeme
v rodičovských webinářích určitě pokračovat. Ty i individuální rodičovské on-line poradenství nabízíme nejen našim
návštěvníkům, ale i veřejnosti,“ vzkazuje
Markéta Skládalová a přidává: „Samozřejmě si všichni přejeme, abychom se
mohli vrátit k reálným aktivitám, k setkávání naživo, ke kolektivním programům,
k seznamování rodin a dalším aktivitám,
což rodiče i děti potřebují nejvíc. Moc se
na všechny těšíme. Doufáme, že to bude
brzy, a věříme, že tuto krizi centrum
ustojí a bude moci ve své činnosti pokračovat. Všem rodinám přejeme hlavně
pevné zdraví a dobré vztahy. A našim
příznivcům děkujeme mnohokrát za
podporu – tu stávající i budoucí.“
Bližší informace o všech aktivitách MC
Cipísek najdete na www.mcprostejov.cz,
www.facebook.com/cipisekprostejov.
(pk)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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„Očkovat se teď určitě nechci. Je divné, že ta vakcína byla vyvinutá tak
rychle. Je dobře, že se to zatím vyzkouší na jiných, aspoň počkám, co to
s nimi udělá, a teprve potom se třeba
i já nechám píchnout. Teda možná.“
Tak to je typický přístup mnohých
z nás k plánovanému očkování proti
nemoci covid-19. Spory ohledně něj
jako máloco jiného odhalily zbabělost, alibismus a zejména sobectví
mnohých z nás. Někteří k tomu
navíc přidali i paranoidní a někdy
až směšné úvahy o tom, že „za vším
stojí finanční kalkul farmaceutických
gigantů“.

Obavy z nepříliš otestované vakcíny jsou snad namístě u starých lidí
trpících řadou jiných nemocí. Přece jen každý zásah do jejich už tak
dosti křehkého organismu může
znamenat komplikaci. Ale u nás
ostatních?
Lidé, copak si myslíte, že žijeme pouze sami pro sebe? To si neuvědomujeme, že pokud se nakazíme, můžeme
velmi snadno tuto pro někoho banální, pro jiného velmi nepříjemnou
„chřipku“ přenést i na ostatní. To
opravdu stále nevěříme, že tímto způsobem můžeme někomu pořádně zavařit? Že ho můžeme i nepřímo zabít?

Sám za sebe mohu napsat, že na očkování proti covid-19 půjdu nejdříve, co
to bude možné. Chci alespoň snížit
pravděpodobnost onemocnění touto
vysoce infekční nemocí. Rozhodně
ne kvůli sobě! Hlavně proto, abych
nenakazil zejména starší členy své rodiny. To samé však platí prakticky pro
každého, s kým bych se coby přenašeč setkal. Ty výčitky svědomí by mi
za to opravdu nestály.
Na druhou stranu nevěřím tomu, že
jedna vlna očkování nám zaručí tolik
propagovaný „návrat k běžnému životu“. Je velmi pravděpodobné, že koronavirus tu s námi už zůstane, otázkou

je, jak moc budou nakažení pacienti
v budoucnu zatěžovat zdravotní systém.
V každém případě vakcinace co největšího množství lidí bude nepochybně efektivnější než nošení roušek na
čerstvém vzduchu, omezování krytých sportovišť, zcela absurdní zákazy
nočního vycházení a další nesmysly.
Nechci nikomu brát právo na strach
o vlastní život. V některých případech
snad i chápu obavy z rychle vyvinuté
vakcíny.
Ale to je nás už opravdu tolik, kteří
jsme přesvědčeni, že jsme na světě jen
kvůli sobě?

POHLED NA ANKETU
OSOBNOST MORAVY 2020
Dne 3. srpna loňského roku jsme vás informovali o zajímavé anketě pod názvem Osobnost Moravy 2020, ve které jste
mohli i hlasovat. Slíbil jsem tehdy, že se s vámi podělím o její výsledky, a nyní svůj závazek plním. Pořadatele ze spolku
Moravská národní obec upřímně potěšil rekordní počet 29
521 hlasů. Každý z nich má svoji hodnotu a přispívá k co
největší objektivitě konečných výsledků. Takže vězte, že vítězem se stal zpěvák a člen skupiny Kamelot Roman Horký
s celkem 10 002 hlasy. Vítěze si dovolím přestavit.

R

oman Horký, přezdívaný „Romiš“ (* 3. března 1964, Brno),
je český kytarista, zpěvák, hudební
skladatel a frontman skupiny Kamelot, kterou založil roku 1982. Koncem 70. let minulého století hrával
se skupinami Karabina, Wanailon
a dalšími. V muzice není stylově
omezen. Složil přes tři sta písní a stal
se čestným občanem města Brna. Je
držitelem mnoha hudebních ocenění (10x Kamelot – kapela roku,
3x Kamelot – album roku). Celkově nahrál přes dvacet autorských
alb. Z toho 15 z nich bylo oceněno
titulem „Zlatá deska“ a dvě alba získala titul „Platinová deska“ a „Multiplatiová deska“. Jeho autorských
alb se v Československu prodalo
přes 500 000 kusů a mnoho jeho
písní vyšlo na multiplatinových
hudebních kompilacích a skladba
„Zachraňte koně“ se stala hitem
desetiletí. Od roku 1987 osciluje
mezi sty nejpopulárnějšími zpěváky
v českých zemích a na Slovensku. Na

podzim 2017 byl představen jako
nestranický kandidát s podporou
Občanské demokratické strany pro
senátní volby na podzim 2018 v obvodu č. 59 – Brno-město. V nedávné
době zastával spíše kontroverzní názory na koronavirovou krizi a nevysloužil si za to zrovna pochvalu.
lušelo by se dodat, že na druhém místě skončil Ladislav
Větvička s 5 512 hlasy a bronzovou metu dobyla Věra Lejsková
s 2 846 hlasy. Větvička je znám
převážně jako šestinásobný zlatý
bloger roku a autor aktuálních postřehů a blogů na serveru iDNES,
kde jeho texty přesáhly hranici desetimilionového zájmu čtenářů. Je
také autorem deseti knih: „Ostravaci
sobě“, „Mamulovy děti“, „Tajemství
bohatých Ostravaku“, „Osudové setkání 1913“, „Některe baby su všecky
stejne“, „Šifry Ladika Větvičky I, II
a III“, „Helmut“ a „Okolo Rakuska“.
Jeho svébytné texty, kresby, fotografie, hudba, divadelní i filmové scéná-
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ře a další a další aktivity si již více než
dvacet let nacházejí své fanoušky. Ve
svém díle využívá lašského dialektu
a slangu. Díky těmto skutečnostem
se už v roce 2017 stal laureátem Krameriovy ceny za nezávislou internetovou publicistiku.
ejsková je skvělá klavíristka, pedagožka na konzervatoři, emeritní prezidentka Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua
a publicistka. Mezi lety 1952 až 1986
působila coby pedagožka na Konzervatoři Brno, kde vyučovala svému
oboru. Dále vedla interpretační kurzy, přednášela a v neposlední řadě
byla uznávanou členkou soutěžních
porot. S manželem Vlastimilem
Lejskem, klavíristou a pedagogem,
vytvořili klavírní duo a svým interpretačně dokonalým virtuózním
uměním reprezentovali naši kulturu
na domácích i zahraničních pódiích.
Předmětem jejich zájmu byla mimo
jiné také hudba současných moravských a především brněnských
skladatelů. Manželé Lejskovi se stali
autory mnoha nahrávek pro Československý rozhlas i pro tuzemská
a zahraniční hudební nakladatelství.
V roce 1978 založili Mezinárodní
Schubertovu soutěž pro klavírní dua
konanou ve městě Jeseníku. Zabývá
se také literární činností a publicistikou. Její příspěvky obohacují denní
tisk či odborná hudební periodika.
Je nutné zmínit i dřívější spolu-
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práci s Rádiem Svobodná Evropa
a velmi úspěšná je také její spolupráce s brněnským rozhlasem. Je
autorkou řady knižních publikací
a členkou Klubu moravských skladatelů, místopředsedkyní Asociace
hudebních umělců a vědců. Díky
těmto skutečnostem byla v roce
2017 nominována na Cenu města
Brna v oblasti hudby.
A nketa Osobnost Moravy bude
pokračovat i letos dalším ročníkem
a Večerní vás o ní samozřejmě opět
budeme informovat.

Ruskou vakcínu? Ani náhodou!
Dovoluji si reagovat na glosu pana redaktora Tomáše Kalába z prvního vy- Či jakýsi odpůrce Putina, když byl údajně otráven ruskými tajnými službadání Večerníku v tomto roce. Pane redaktore, s vašimi názory včetně názoru mi, ba přímo na příkaz Putina. Žádné protokoly ze západních laboratoří se
na očkovací vakcínu „Sputnik“ z Ruské federace naprosto souhlasím. Ale neuveřejnily, tak po dvou dnech na žádost o léčení v Německu mu to tentýž
objednat ruskou, to by si nikdo, ani žádný kompetentní orgán nedovolil. Putin umožnil.
Raději americké vrtulníky. Kdožví, zda by nám to povolila Evropská unie. V osmašedesátém další škraloup. Vtrhly sem armády pěti spřátelených stáV tom případě by se ozval i Trump. Takže přesto, že je jich málo, jsou vakcí- tů a naše vláda souhlasila s tím, aby u nás zůstala sovětská (nikoliv Ruská)
ny dodávány od všech jiných existujících výrobců.
armáda. Odstranila se socha dalšího Rusa, maršála Koněva. Jako voják neProč tomu tak je? Oblast Ruska je pro českého člověka navždy zatracena. mohl odmítnout žádný rozkaz. A jako ročník 1897 byl v osmašedesátém
Vzpomeňte, jak dva příslušníci tajných ruských služeb v Anglii namazali kli- dávno v důchodu. V sedmdesátých létech jako vděk Husákova vláda vyznaku domu jakéhosi přeběhlíka z jiných tajných služeb. Či dalšího, z počátku menala a pozvala do Prahy několik sovětských soudruhů, mezi nimi pennazývaného příslušníka též ruských tajných služeb, jak veřejně uváděl ob- zistu Koněva. Ten jako jediný do Prahy nepřijel a v roce 1973 spokojeně
sah své aktovky a sděloval, koho chce otrávit. To naše komunistické tajné v Moskvě odešel z tohoto světa.
služby již před 67 léty byly jinými borci. Unesly ze zahraničí posledního Takže Ruskou vakcínu? Ani náhodou! Vnucuje se ale otázka, zda 200milipředúnorového předsedu sociální demokracie. Po 10 létech vězení tehdejší onová federace řadící se k velmocem nedisponuje odbornými vědeckými
komunistická vláda rozhodla o propuštění. To se nelíbilo všemocným taj- ústavy, nevlastní medicínské kapacity a tak dále. Pokud by těmito nedisponým službám, měly obavu o prozrazení jejich spolupracovníků v Rakousku novala, musela by požádat Západ. Nestalo se tak. Jistě si nemohou dovolit
podílejících se na únosu. Těsně před propuštěním ve vězení zemřel na sr- hazard se svými občany, a očkují již dříve než u nás. A nebudou nakonec
deční slabost, pitevní protokol se tehdy neuveřejnil, ale byla zjištěna stopa někteří špičkoví světoví výrobci s nimi spolupracovat, jak se například děje
po injekční stříkačce. Rozbor krve se ale nekonal.
v kosmickém výzkumu?
Ladislav Štrajt, Prostějov

20110911702

21012110057

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

rozhovor večerníku

zpravodajství
WWW.VECERNIKPV.CZ

25. ledna 2021

13
9

yy Vraťme se zprvu k minulému
roku 2020, který oprávněně nese
přídavek covidový. Jaký byl dle prvního muže města?
„Ten přívlastek je samozřejmě přesný,
protože loňskÝ rok byl až na několik
prvních týdnů ve znamení pandemie
koronaviru. Byl to rok velkých změn, jako
město jsme museli mnohokrát reagovat
na dynamicky se vyvíjející situaci. A byl to
také rok, kdy se ukázalo, že umíme improvizovat a vzájemně si pomáhat. Vedení
města fungovalo jako dobrý tým. Myslím, že podobně složité situace vám ukáží,
kdo je doopravdy jakým člověkem. Kdo
hraje takzvaně sám na sebe a kdo vyznává kolektivní hodnoty. Jsem rád, že mám
kolem sebe hlavně týmové hráče. Prostějovu to umožnilo projít tímto složitým
obdobím velmi dobře, dokonce jsme byli
vzorem pro mnohá další města.“
yy Co byste z uplynulého letopočtu
vypíchl jako nejzásadnější událost?
„Nejdůležitější zprávou podle mě byla
právě soudržnost našich lidí. A teď nemluvím jen o politicích, úřednících
a dalších zaměstnancích veřejné správy.
Mám na mysli obyvatele našeho města.
Především na jaře se jasně ukázalo, že
v kritických situacích umíme táhnout za
jeden provaz. Už jsem to několikrát opakoval, ale neomrzí se připomenout, že
mladí pomáhali starším, zdraví nemocným, kdo umí šít, vyráběl roušky často
pro celý dům nebo celou ulici. Bylo
vidět spoustu pozitivní energie, která se
nedá ničím nahradit.“
yy Co vás v těch dvanácti měsících
nejvíce překvapilo a co naopak
zklamalo?
„Myslím, že s přibývajícím časem se objevilo příliš mnoho těch, kteří se chtěli zviditelnit popíráním nebezpečí spojeného
s covidem. Byli mezi nimi bohužel i někteří lékaři a samozřejmě politici. Když
lidé od několika ctihodných doktorů
slyšeli, že koronavirus je jen taková ‚chři-
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v postup státu a ochotu nadále se přizpůsobovat restriktivním opatřením. Ironií
je, že někteří z těchto ‚popíračů‘ pak sami
skončili v těžkém stavu v nemocnicích
a jejich kolegové museli napnout všechny síly, aby je udrželi naživu. Takže mým
největším zklamáním je populismus některých známých a veřejně činných lidí.“
yy Zkusme se trochu vrátit v čase.
Kdybychom pominuli příchod koronavirové pandemie, jaký mohl
být ten rok 2020?
„Prostějov si chtěl loni důstojně připomenout 630. výročí povýšení na město.
Stihli jsme ovšem bohužel pouze lednový městský ples. Nad dalšími akcemi
se ‚zavřela voda‘. Pokoušeli jsme se je
zachránit posunováním termínů, ale
nakonec nebylo možné je vůbec uspořádat. Mrzí mě to, všichni jsme se především na jarmark v centru města těšili.
Ale zdraví našich občanů je samozřejmě
přednější.“
yy Pojďme ještě na začátek roku, kdy
jsme první dva měsíce žili v domnění,
jak se nám bude dařit. Čeho všeho
jsme se v Prostějově museli zříct?
„Koronavirus nás připravil o akce pořádané v rámci Prostějovského kulturního
léta. Milovníci sportu většinu sezóny nemohli na fotbal ani na hokej či další sporty. Naplánovány byly výstavy, divadelní
představení, koncerty, promítání novinek
v našem kině. Je mi to líto, ale tady zkrátka
zasáhla vyšší moc. Už se samozřejmě těším, až se budeme moci vrátit k běžnému
životu a vyrazím za kulturou i za sportem
i se svou rodinou a s přáteli.“
yy Co vás z toho, co nenávratně odnesl čas, případně bylo odsunuto,
mrzí úplně nejvíce?
„Již zmíněné oslavy povýšení Prostějova
na město jsou zkrátka pryč, to považuji
za velkou ztrátu. Ale úplně nejvíc mě
mrzí nemožnost každodenního setkávání s lidmi, které mám rád. Posezení
u kávy na zahrádce restaurace, pivo po
fotbalovém zápase, společné projížďky
na kolech, setkání celé naší velké rodiny...
To všechno mi hrozně chybí.“
yy Zdá se, že covid-19 lehce odnesl na
regionální úrovni i politické rozmíšky
a jisté pseudokauzy. Máte stejný pocit?
„Částečně je to určitě pravda, ale před

yy Asi se ale dá očekávat, že s blížícími se komunálními volbami se nůžky
mezi koalicí a opozicí budou stále
více rozevírat…
„Komunální politika by měla být podle
mě jiná než celostátní, byť je samozřejmě v některých věcech provázána. Já se
vždy snažím mluvit o věcech, které se
nás bezprostředně týkají a které můžeme ovlivnit. Když je dobrá vůle, tak se
shoda na úrovni města nachází výrazně
snadněji. Netvrdím, že se nám to vždy
podaří, ale za sebe mohu právě tu dobrou vůli zaručit. Pokud jde o volby, letos
nás čekají ty parlamentní. Přál bych si,
aby se takzvaná ‚velká politika‘ řešila
právě v nich a o rok později při komu-



Nejvíce
mì loni zklamala kampaò
pøed krajskýPLYROEDPL7DWRWLç]FH
la pominula regionální
témata a stalo se z ní
jakési referendum o èeské vládì. Byly to takové
malé parlamentní volby.
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na kraji udìlali spoustu
dobré práce. Podpora
našeho hnutí i hlasy pro
mì jako takového mì samozøejmì potìšily, ale
následné nerespektování výsledkù a obcházení
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úplně neplatilo. Najednou jsem si na internetu četl, co všechno dělá město špatně, kolik dobrých věcí zařídila opozice
a jak je potřeba udělat velké změny. Bral
jsem to s rezervou, protože předvolební
kampaň se bohužel neobejde bez některých takových podpásovek, které nemají
žádný reálný základ. Ale ve zbývající
části roku převládala starost o lidi kolem
nás. S opozicí jsme komunikovali, jejich
náměty jsme brali velmi vážně a snažili
jsme se táhnout za jeden provaz. Určitě
se to z velké části dařilo a já bych za to
chtěl kolegům poděkovat.“

dit na témata, která máme řešit přímo
v Prostějově.“
yy Jak vůbec žijete na radnici se svými politickými soukmenovci? A jak
vypadá takový váš běžný den?
„Úkolem primátora je reprezentovat
město, tedy přijímat návštěvy, ale také se
setkávat například s jubilanty. Dále řídím
radu a zastupitelstvo, což znamená průběžně číst podkladové materiály a konzultovat je s kolegy. Řídím také městskou
policii a mám na starost bezpečnost našich občanů. Se svými náměstky samozřejmě řeším každodenní agendu i korespondenci. Je to práce na mnoho hodin
denně, protože Prostějov je poměrně
velké město a práce je hodně. Snažím se
přitom nebýt celý den v kanceláři, takže
když je to možné, potkáte mě v ulicích,
v poslední době zejména při procházce
s naším psem. Pohled na město z chodníku se nedá ničím nahradit. Když takto
vyrazím, samozřejmě se rad zastavím
s našimi občany, poslouchám jejich náměty i připomínky a stížnosti. Protože
jsem také předsedou fotbalového klubu, snažím se pozdě odpoledne zavítat
i na stadion, probrat s kolegy, co je třeba
vyřídit. Bohužel v době mého příchodu
už mají například naši muži po tréninku,
takže je vidím spíš při zápasech. A navečer se snažím být co nejvíce se svojí
rodinou. Když je to možné, vyrazíme
ven s některým z našich vnoučat. Jízda
s kočárkem je jiná než třeba autem, takže
se i na některé bezbariérové úpravy a stav
našich chodníků a veřejných prostranství dívám zase trochu jinýma očima.“
(úsměv)
yy Prozradíte, s kým nejvíce „bojujete" za dobrou věc a klidně se třeba dohádáte, abyste si pak řekli, že to bylo
ku prospěchu věci?
„Na radnici vedeme zdravou diskusi.
Kolegové jsou většinou zkušení komunální politici. Mají samozřejmě svá témata, která chtějí prosadit, já mám zase
svá. Občas je pochopitelně debata bouřlivější, ale o hádkách bych nemluvil. Dokonce bych řekl, že diskuse s kolegy, kteří
se na některé věci dívají výrazně jinýma
očima, může být velmi přínosná, i když
se třeba ze začátku absolutně neshodneme. Jestli mám říct jména některých
kolegů, se kterými ta debata patří k vůbec nejvzrušenějším, pak je to radní
Tomáš Blumenstein a kolega zastupitel
Navrátil. Málokdy se na začátku shodneme, ale vedeme věcné a velmi zajímavé
diskuse, které pak k řešení doopravdy vedou. Je to i pro mě velmi přínosné a rozhodně je to ve prospěch občanů města.“
yy Jak jste se vůbec na radnici lidsky
zabydlel? Přece jen oproti zmíněnému fotbalovému chlebíčku je práce
s politiky a úředníky jiná…
„Když jsem se stal primátorem, měl jsem
za sebou čtyři roky práce v Zastupitelstvu města Prostějova a dva roky práce
náměstka hejtmana Olomouckého kraje. Považuji to za výbornou školu, bez
které bych svou současnou pozici mohl
jen těžko vykonávat. A také fotbalové
prostředí bylo náročné. V klubu jsem
měl na dvě stě padesát dětí a čtyřicet trenérů, to už vás naučí práci s lidmi.“
yy Zalitoval jste někdy přechodu
z krajského úřadu a vůbec vstupu do
politiky? Přece jen toto odvětví není
pro každého…
„Kdyby mi šlo o vlastní pohodlí a zabezpečení, zůstal bych náměstkem hejtmana. Měl bych vyšší plat a nebyl bych tolik
‚na ráně‘. (pousměje se) Moje resorty, tedy
sport a kultura, mě hodně bavily a udělali jsme v nich za dva roky spoustu dobré
práce. Například jsme nastavili kompletně nové dotační tituly, které byly občany
hodnoceny velmi kladně. Na druhou
stranu vést město byla pro mě výzva.
Dostal jsem ve volbách nejvíce hlasů,
bylo to pro mě prostě zavazující. A protože nejsem zvyklý utíkat od odpovědnosti, tak jsem tu výzvu přijal. Mám
určitě méně volného času, za kolektivní
rozhodnutí rady a zastupitelstva jsem
v očích občanů převážně zodpovědný já,
ale to k práci primátora patří. Máme příležitost udělat spoustu dobré práce a jednou předat město svým následovníkům
v takovém stavu, za který se nebudeme
muset stydět. A v rozvoji našeho krásného města bude možné kontinuálně
pokračovat.“
yy Co vám v loňském roce politicky
nejvíce vadilo?
„Byla to již zmíněná kampaň před krajskými volbami. Ta totiž zcela pominula

„Tìším se
na všechny,
DçVHSĨLNXOWXU
ních nebo sportovních akcích budeme
potkávat opìt na našem
námìstí. Anebo jen tak
posedìt pøi kávì nebo
u dobrého piva.
pečka‘, nutně to nahlodalo jejich důvěru podzimními krajskými volbami to tak nálních volbách jsme se mohli soustře-
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PROSTĚJOV Rozjitřenou atmosféru na prostějovské radnici dokázal po svém nástupu do funkce
v roce 2018 zklidnit. Vládnoucí koalice i přes uštěpačné ataky nepřejícné části z řad opozičníků
funguje, svoji sílu a připravenost dokázala městská samospráva zejména při loňském nástupu koronavirové pandemie. Magistrát i nadále sbírá nejrůznější ocenění včetně uznání Nejpřívětivější
úřad. Ve vzduchu však stále visí dlouhodobé problémy v čele s komplikovanou rekonstrukcí
Společenského domu. Člen hnutí ANO 2011 a primátor statutárního města František Jura (na
snímku) zůstává i přes neustupující obtíže způsobené infekčním onemocněním covid-19 a ekonomické ztráty na všech úrovních optimistou.„Máme za sebou těžký rok, v němž jsme přišli o mnohé.
Mnozí z nás i o své blízké. Doufám, že se už brzy všichni vrátíme k normálnímu životu. Je před námi
mnoho výzev a já jsem odhodlaný pomoci všem, abychom nemilou situaci ustáli,“ vzkazuje bývalý náměstek hejtmana či radní Olomouckého kraje. V křesle prvního muže prostějovské radnice se
již po více jak dvou letech dostatečně zabydlel, což byla příležitost k obsáhlému interview. V něm
jsme se ohlédli za rokem minulým, ale současně se podívali i na vyhlídky do letopočtu stávajícího.

„Sport, kultura a obecnì
volnoèasové
aktivity našich
obèanù jsou pro nás miPRĨiGQę GģOHçLWp æiG
ný sportovní klub ani
çiGQìNXOWXUQtVWiQHNQH
chceme nechat padnout,
pokud bude jen trochu
PRçQpMH]DFKUiQLW7RMH
nezastupitelná role státu, kraje a jednotlivých
mìst a obcí. Je naší poYLQQRVWtXGUçHWVSRONRYì
çLYRW9LGtPWRMDNRMHG
QX]QHMGģOHçLWęMåtFKYęFt
YWRPWRWęçNpPREGREt
My na radnici pro to udìláme maximum a budeme pøesvìdèovat ostatní
SDUWQHU\çHMHWRVSUiY
ná cesta.



regionální témata a stalo se z ní jakési referendum o české vládě. Byly to takové malé
parlamentní volby, které neřešily práci kraje v minulém období. Mrzí mě to, protože
jsme na kraji udělali spoustu dobré práce.
Podpora našeho hnutí i hlasy pro mě jako
takového mě samozřejmě potěšily, ale následné nerespektování výsledků a obcházení vítěze voleb už nikoliv.“
yy A naopak z čeho jste měl největší radost?
„Podpora ve volbách mi ukázala, že občané oceňují naši práci, to je pro mě ta
největší odměna. Rád bych za ni znovu
poděkoval, velmi si vážím každého hlasu
a nezapomínám na něj ani v době, kdy
zrovna žádné volby nejsou.“

Foto: archiv F. Jury
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městské policie a metodicky ji řídí.
Značná pozornost byla věnována
čistotě města. „Bohužel stále jsou
občané, kteří odkládají odpady vedle
kontejnerů. V devadesáti případech
byli pachatelé odhaleni a předáni do
správního řízení, často nám v činnosti pomáhá i kamerový systém.
Ve městě máme celkem šestatřicet
stálých kamer a šest mobilních. Do
preventivních programů, hlavně kamerového systému, jsme investovali
celkem 1,8 milionu korun, z toho
dotace činila téměř 980 tisíc korun.
Lze říci, že Městská policie Prostějov
disponuje dostatečným personálním, materiálním a organizačním
zajištěním k plnění úkolů,“ vyčetl ze
zprávy Nagy.
Nejvíce hřešili Prostějované i vloni
na silnicích. „Podíl dopravních z celkového počtu spáchaných přestupků
je téměř dvaaosmdesát procent! Je to
dáno tím, že oznamovatelé v pětapadesát procentech oznamují dopravní
přestupky, které je nutné řešit,“ konstatuje ředitel Městské policie.

tak, že se nájemce zaváže umožnit
parkování vozidel občanů se zdravotním postižením v počtu 25 parkovacích míst.
V současnosti jsou na základě uvedené smlouvy o nájmu se společností FCC Prostějov pronajata veřejná
parkoviště s celkem 439 parkovacími místy na území města Prostějova.
„Jedná se o veřejná parkoviště v ulicích Mlýnská, Kostelní, Školní, Křížkovského, na Hlaváčkově náměstí,
na náměstí E. Husserla, v ulicích
Plumlovská a Janáčkova,“ vypočítal
Pospíšil.
(red)
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S hlavním investorem, ale také
s firmou, která zakázku na rekonstrukci Vrahovické ulice získala,
jednají v těchto dnech horečně
i prostějovští radní. „Zhotovitel

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Rekonstrukce Vrahovické ulice spojená s uzavírkou
této jedné z vůbec nejfrekventovanějších prostějovských ulic se blíží. Měla začít už příští pondělí 1.
února, ale jak Večerník v minulém
vydání upozornil, termín zahájení
byl znovu odložen. Tentokrát na
polovinu března letošního roku.
Během uplynulého týdne jsme
zjišťovali horké novinky okolo
této investiční akce Olomouckého kraje, která má stát desítky milionů korun.

požádal o stanovení objízdných
tras, v současnosti probíhají poslední upřesňování objížděk, což
má na starost odbor dopravy prostějovského magistrátu. Jakmile
budeme mít k dispozici schválené
objízdné trasy, dáme vám je ihned
k dispozici,“ ubezpečil Večerník Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora Statutárního města pro
stavební investice v Prostějově. „Od
zástupců stavební firmy jsme se dozvěděli, že už během února začnou
s rekonstrukcí kanalizační sítě ve
Vrahovické ulici, ale jen po pravé
straně směrem ke kostelu. Výkopové práce budou prováděny po
dvaceti metrech, takže celková uzavírka ulice nebude ještě nutná. K té
dojde až patnáctého března, ale už
příští týden budeme znát komplet-

znovu

ny odpadních vod vysázelo sedmdesát stromů a sto padesát keřů, dále u
tamního rybníka jedenadvacet stromů a za krasickým hřbitovem dvacet
stromů,“ prozradila.
Magistrát za sázení minulý rok utratil více než tři čtvrtě milionu korun.
(sob)

ní seznam objízdných tras,“ přidala
v pátek odpoledne také náměstkyně prostějovského primátora pro
dopravu v Prostějově Alena Rašková (ČSSD).

Na přesné stanovení objízdných
tras netrpělivě čekají nejen obyvatelé Vrahovic, ale také majitelé firem
z průmyslové zóny, pro které bude
celková uzavírka této části města

znamenat obrovské komplikace.
„Jedno jednání již proběhlo, a to
v prosinci loňského roku. Jakmile
budou přesně známy objízdné trasy, budou všechny dotčené subjekty

4GMQPUVTWMEG8TCJQXKEMÆWNKEG\CéPGX×PQTWQRTCXQWMCPCNK\CEGXRQNQXKP÷DąG\PCRCMFQLFGMEGNMQYXÆW\CXÊTEG
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PROSTĚJOV K projektu Nadace
Partnerství Sázíme stromy se opět
hlásí prostějovský magistrát. Jeho
vedení se tak rozhodovalo, kde
stromy na městských pozemcích
nechá vysadit.
„Vedení města má v úmyslu pokračovat ve výzvě. Nyní se řeší lokality
na další vysazování. Zatím ale nic vybráno není,“ informovala Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu. Ta
rovněž připomněla, že se město do
výzvy aktivně zapojilo už v minulém
roce. „Například v Žešově se u čistír-
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První muž prostěSRÄHWVS½FKDQÙFKSÔHVWXSNÕYSURVWÈMRYÈ
jovské radnice zdůrazňuje důležitost
spolupráce strážníků s obyvateli,
pro které mají být
partnery a pomocníky při řešení problémů. „V porovnání s jinými městy
máme dobrý stav
veřejného pořádku,
nemáme v pravém
slova smyslu vyloučené lokality, které
vyžadují přítomnost
asistentů prevence
<FTQL/÷UVUM¾RQNKEKG2TQUV÷LQX
kriminality.
Jsou
však témata, která
musíme řešit. Patří
k nim jednání sociálně nepřizpůso- tiprávnímu jednání,“ uvedl František Činnost městské policie je koordibivých osob, které narušují veřejný Jura. „Na základě informací z Policie nována se všemi složkami. Na stavu
pořádek a jsou oprávněně terčem kri- ČR mohu konstatovat, že v našem veřejného pořádku se podílí spousta
tiky našich občanů. Proto zvažujeme městě není páchána závažná či znač- dalších faktorů, například osvětlení
jako jedno z možných řešení i vyhlá- ně sériová kriminalita. Spolupráce ulic, přehledné prostředí a bezpečná
šení bezdoplatkové zóny. Je to jeden všech složek integrovaného záchran- výstavba,“ dodal primátor Statutárníz účinných nástrojů, jak předejít pro- ného systému je na vynikající úrovni. ho města Prostějov.

2TKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCCXGNKVGNUVT¾åPÊMč,CP0CI[OQJQWDÚVRąKJQFPQEGPÊRQéVWRąGUVWRMč\CNQÿUMÚTQM
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PROSTĚJOV Správu veřejných
parkovišť má v Prostějově ve své
gesci společnost FCC, a to na základě smlouvy o nájmu na pronájem
veřejných parkovišť na území města. Smlouva nyní projde inovací.
„Bude z ní vyjmuto parkoviště za
Kubusem a nově zařazeno veřejné
parkoviště na rohu ulic Brněnská
a Wolkerova,“ prozradil první náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko) a doplnil, že
další smluvní novinkou bude ustanovení týkající se parkování vozidel
občanů se zdravotním postižením

Změna ve správě parkovišť

V roce 2020 došlo v Prostějově k výraznému snížení počtu všech přestupků. „Pokles oproti předešlému
letopočtu je pětadvacet procent. Je
to důsledek nouzového stavu, kdy
zejména v jarních měsících veřejnost
dodržovala nařízení ve větší míře.
Loňská čísla jsou doslova dána přísnými protiepidemickými opatřeními,
zvláště uzavřením restaurací došlo ke
snížení četnosti rušení nočního klidu,
ale i v jarních měsících v dopravě,“
objasnil nižší čísla Jan Nagy, ředitel
Městské policie Prostějov. „Pro rozvoj města a spokojenost jeho obyvatel je důležitý veřejný pořádek a řešení
místních záležitostí ve prospěch občanů. A to se, myslím, daří,“ pochvaluje si František Jura, který je z pozice primátora zodpovědný za chod

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Večerník jako první získal základní hodnocení činnosti Městské policie Prostějov za uplynulý rok.
Z něj vyplývá, že veřejnost se ve svém chování výrazně
polepšila. Oproti roku 2019 totiž ve městě rapidně poklesl počet spáchaných přestupků, konkrétně o celou čtvrtinu! Nenechme se však mást, „na vině“ je i v tomto případě tolik proklínaná pandemie, která lidi držela doma.
Každoročně je pak vyhodnocováno také samotné fungování Městské policie Prostějov. Vždy v lednu přitom
primátor organizuje poradu s představiteli strážníků,
letos ji ovšem zrušil z důvodu protikoronavirových opatření. „I přesto, že se onemocnění covid-19 nevyhnulo ani
strážníkům, byly úkoly na úseku veřejného pořádku plněny,“ chválí alespoň na dálku František Jura (ANO 2011).

konstatuje prostějovský primátor František Jura

samozřejmě informovány,“ opakuje
Rozehnal, kterého se Večerník ještě
zeptal, zda už na radnici mají alespoň
dílčí přehled o tom, jak rekonstrukce
budou probíhat. „Realizována bude
ve dvou částech. První od mostu
přes Hloučelu, jehož provoz bude
během první etapy zachován, po
kostel ve Vrahovicích. Druhá pak
od náměstí Padlých hrdinů po tento
most, který však už bude po dobu
druhé etapy uzavřen. Přesný úsekový harmonogram prací už znám
je, dáme ho k dispozici společně
s objízdnými trasami během týdne
až čtrnácti dnů,“ prozradil náměstek
primátora Jiří Rozehnal.
„Vzhledem k tomu, že se letos nejedná jen o rekonstrukci Vrahovické ulice, ale souběžně bude probíhat také
rekonstrukce části D46, dá se očekávat po dobu prací výrazné zhoršení
dopravní situace v Prostějově, především pro oblast Vrahovic,“ poznamenala Alena Rašková.

Prostějov (mik) – Magistrát připravuje v Prostějově jednu dopravní
změnu, a to v Divišově ulici. „Odbor
dopravy obdržel úkol zajistit zjednosměrnění komunikace v ulici Divišova od majitele komunikace, to je města Prostějova, na základě projednání
celé záležitosti v poradě primátora.
Správní řízení, na základě kterého
budou stanoveny příslušné dopravní
značky, probíhá formou veřejných vyhlášek. Potrvá asi dva měsíce a kroky
je možné dohledat na úřední desce.
Požadavek na zjednosměrnění předložili vedení města sami obyvatelé
náměstí Spojenců,“ uvedl Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Divišova bude jednosmìrná

Prostějov (mik) – Už v devíti lokalitách Prostějova fungují stanoviště
s polopodzemními kontejnery na tříděný odpad. A chtějí je také obyvatelé
ulice Bohumíra Šmerala, která nyní
prochází revitalizací. Vedení magistrátu na četné dotazy ale odpovědělo, že
s něčím takovým se v této lokalitě nepočítá. „Na Sídlišti B. Šmerala projekt
nepočítá se zapuštěnými kontejnery,
protože v době přípravy projektu regenerace sídliště nebyly technologie
podzemních kontejnerů a dotační
tituly na ně dostupné. Situaci komplikuje velké množství inženýrských
sítí, jejichž překládka by byla finančně
i technicky velmi náročná. V rámci
sídliště budou vytvořena pouze kontejnerová hnízda, která budou ohraničena zídkou,“ sdělil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
Statutárního města Prostějova

„Šmeralka“ bez kontejnerù

Prostějov (mik) – Letos již podruhé se prostějovští konšelé sejdou,
aby projednali aktuální záležitosti.
V pořadí již 76. zasedání Rady statutárního města Prostějova v tomto
volebním období se uskuteční zítra,
tj. v úterý 26. ledna, v obřadní síni
radnice. „V úvodu zasedání budeme
hodnotit práci komisí rady města během podzimu loňského roku a projednáme rovněž některé personální
změny v některých těchto komisích.
Zabývat se budeme dále činností
dozorčích rady v městských společnostech, žádostmi o dotace z Olomouckého kraje, projektem návštěvnického zázemí v Kolářových sadech
a na programu jsou také otázky
prostějovského školství,“ nastínil primátor František Jura (ANO 2011)
s tím, že konšelé budu dále schvalovat mnohá rozpočtová opatření,
především ke stavebním investicím.
„Budeme mít na stole také další seznam kandidátů na post přísedících
u Okresního soudu v Prostějově,“
doplnil Jura.

Radní letos podruhé
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yy Jako většina z ná s malujete už
od mateřské školy, nicméně vaše
začátky na základní škole v Horním Štěpánově prý nebyly úplně
úspěšné. Jak to tehdy bylo?
„Barvy mě fascinovaly již odmala, ale
jejich použití se neslučovalo s tehdejšími školními osnovami. Ty úplně
první projevy si nepamatuji, ale co
vím zcela určitě, tak malování hoblíků, lahví a předmětů podobného
ražení v hodinách kreslení mě nijak
nenadchlo. (usměje se) A pak přišel
okamžik, kdy jsem se mohl odpoutat od jednotlivostí a plně rozvinout
svoji představivost. Bylo to asi v páté
třídě, kdy zadání hodiny kreslení
znělo ‚ztvárněte místo svého bydliště‘ či nějak podobně. Výsledek byl
z pohledu paní učitelky katastrofální,
já byl naopak zcela spokojen... Výjev
domu u silnice s řadou telegrafních
tyčí skončil na nástěnce hanby s podtrženou pětkou.“ (úsměv)
yy Kdy se to zlomilo?
„Od šesté třídy nás z výtvarné výchovy měl učitel Jiří Valenta, kterému
vděčím za mnohé. Byl to právě on,
kdo nám zprostředkoval taje výtvarného projevu a zadáním podněcoval
naši fantazii. Bylo nás ve třídě několik,
které svým zapálením pro výtvarné
umění poznamenal, v tom nejlepším
slova smyslu, na celý život.“
yy Co vás na tvorbě po těch letech
nejvíce fascinuje?
„Inspiraci nacházím v krajině, ale jen
velmi zřídka maluji zcela konkrétní
výjevy. Důležitá je obloha ve všech
jejích proměnách bez ohledu na roční období a klima. A je zcela lhostejné, zda jde o východ či západ Slunce,
bouři, sněhovou či dešťovou přeháňku. Jde o ten krátký okamžik, kdy
slovy Josefa Sudka ‚hudba hraje‘. Pak
dostanou prostor jednotlivosti, které
povyšují celek.“
yyOvlivňovalo vás nějak i prostředí, v němž jste žil?
„Pocházím z Horního Štěpánova, kde
jsem s rodiči žil do patnácti let. Pak
jsme se přestěhovali z kopců Drahanské vrchoviny na Hanou, která mě
fascinovala svojí zádumčivostí, tím
zdánlivým klidem, stojatou hladinou
vodních toků, rybníků a v přeneseném smyslu i hladinou nekonečných
lánů obilí. Haná to je především horizontála se sinusoidou Kosíře a troufám si říci, že na mých obrazech pře-
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v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Říká se, že rozdíl
mezi archeology a kosmetiky je
hlavně v tom, že ti první starožitnosti vyhrabávají, zatímco ti druzí
je naopak zasypávají... Miroslav
Šmíd (na snímku) si ke své profesi archeologa jako celoživotního
koníčka přibral také malování.
Podobně jako zdatný kosmetik
i on při této činnosti na sebe klade
různé barevné vrstvy. Jeho obrazy
najdeme ve sbírce města Prostějova, vlastní je však třeba i lidé ze
Saudské Arábie. A je to již osm let,
co dostal Cenu města Prostějova.
Loni se dočkal své první výstavy
v Muzeu Prostějovska, kde v 80.
letech minulého století řediteloval.
„Na obrazech je pro mě důležitá
obloha ve všech jejích podobách,“
říká sedmdesátiletý všeuměl po
hojně navštěvované expozici.

vládá. Teprve v poslední době, určitě
je to věkem, ne však sentimentem, nacházím inspiraci na vrchovině. Opět
jsou to ale výjevy spíše ve znamení
horizontály.“
yy Malování vám nepochybně zabere spoustu času. Co byste dělal
jiného, pokud byste se mu nevěnoval?
„Naštěstí to nemusím řešit. (úsměv)
Odchod do starobního důchodu
mě nijak neomezil v archeologickém
bádání, a navíc poskytl více času
k výtvarného projevu nejen u štaflí
v podkroví, ale i na zahradě. Díky
čtyřnohému členu rodiny borderkólii Berrymu trávím spoustu času
v přírodě, kde čerpám podněty k obrázkům.“
yy Kdy se rozhodnete, že musíte
něco namalovat?
„Co se malování týče, jsem autodidakt, mám svoji techniku a také vlastní výtvarný projev. Pokud mě zaujme
určitý motiv, snažím se ho ztvárnit
několika způsoby, a to od realistického po abstraktní, k tomu v odlišných
barevných akordech. Je to nikdy nekončící hledání, snaha po co nejvěrnějším zachycení okamžiku, který mě
nabudil.“
yy Některé vaše obrazy připomínají dílo belgického malíře René
Magritta. Co s tímto autorem realisticky zpracovaných fantaskních
výjevů máte společného?
„Surrealistické pojetí malby mi není
cizí, fantaskní, zdánlivě cizorodé prvky v krajině slouží k vyjádření vnitřního pocitu. Jinak ovšem k tomuto
srovnání nemohu dodat vůbec nic.
Mohou to být jeho oblohy, které jsou
základem i mých pohledů, a k tomu
několik opakujících se prvků jako jablka, stromy, ojediněle i horkovzdušný balón. Jedni mě srovnávají se Salvadorem Dalím. Ale ani to určitě není
přesné. Ani Magritte, ani Dalí. Pouze
Šmíd!“ (usměje se)
yy Jiná abstraktnější díla jsou
založena spíše na kontrastní barevnosti a slouží jako emotivní
dekorace. Jak tato vznikají, víte již
dopředu, jak budou vypadat?
„Abstrakce jsou víceméně věcí náhody. Mám zcela konkrétní představu
barevnosti výjevu a také základního
motivu, ale konečný výsledek je syntézou primárně chtěného, neopakovatelné nahodilosti a v detailech
mnohokráte zvažovaných prvků.“
yy Malujete prý i rukama. Proč?
„To, co dokáží papilární linie vtisknuté do barevného podkladu, nesvede
žádný štětec. Koruna stromu, žilkování listu a stejně tak i motivy zcela
abstraktní působí nahodilou dokonalostí. Vždy záleží na míře a způsobu
použití.“
yy Předpokládám, že jste namaloval desítky obrazů. Co se s nimi
dělo dál?
„Troufám si říci, že jich budou už
stovky. Jsou všude možně. Další mezi
kolegy, kamarády, v rodině, deset
mých obrazů vlastní město Prostějov,
některé jsou v galeriích třeba v Hranicích. A dobrá stovka, možná více, stojí
opřená podél stěn v ateliéru.“
yy Mnohé ze svých děl už nikdy
neuvidíte. Nemrzí vás to?
„Čas od času mě překvapí setkání
s obrazem, který mně vymizel z paměti. Obvykle to potěší. Před léty
přivedla známá skupinu svých přátel
ze Saudské Arábie k prohlídce mého
ateliéru. Zaujala je olejomalba s růžovými bramboříky. Bylo znát, že si
obraz chtějí koupit, ale zajímalo je,
zda může i zmoknout. Nakonec jsme

si plácli. Proč ovšem byla právě odolnost proti dešti podmínkou v zemi,
kde prší jednou za čtyřicet let, mi
dodnes vrtá hlavou.“ (usměje se)
yy Máte doma vystavený nějaký
svůj obraz?
„Doma máme vystaveny především
mé obrazy. (smích) O jejich výběru
rozhoduje manželka, která čas od
času usoudí, že je třeba je obměnit.
Výsledek je vždy kompromisem
chtěného s možným. Stejné okamžiky nastanou při instalaci výstavy, vždy
je třeba dbát na koncepční i barevnou
sladěnost celého projektu.“
yy Jaký obraz vám visí třeba v ložnici?
„Vzhledem k výmalbě a barvě vestavěných skříní je to obraz v šedomodrých tónech nazvaný ‚Podzim‘ se
siluetou Ohrozimi po západu Slunce
a obraz Zdeny Marie Novákové ‚Zasněžený keř‘.“
yy Loni v létě jste vystavoval v prostějovském muzeu na výstavě Miroslav Šmíd 70. Na vernisáž tehdy
přišla spousta lidí. Čekal jste to?
„Výstava byla realizována po odkladu
z jara mezi dvěma vrcholy covidové
pandemie. Do poslední chvíle jsem
trnul, aby vůbec proběhla. Návštěvnost sama o osobě mi příliš starosti
nedělala. Profesor Ivo Barteček, který
výstavu zahajoval, mi v průběhu vernisáže sdělil, že přestal počítat u čísla
125 a že i v Olomouci by to byla
návštěvnost zcela nadprůměrná.
Měl jsem velkou radost. Byl
jsem každopádně rád, že součástí výstavy byl také tištěný
katalog s mnoha barevnými reprodukcemi vystavených obrazů, který
se podařilo vydat za
finančního přispění
města. Za to bych
chtěl určitě poděkovat.“
yy V letech
1980 až 1987
jste
působil
jako ředitel Muzea Prostějovska.
Proč jste vlastně z této
funkce odešel?
„Při nástupu do funkce
ředitele muzea jsem měl
určitá předsevzetí, která se
mi, troufám si říci, dařilo
alespoň z části plnit. Záhy
jsem však zjistil, že je to funkce především politická a moje
odbornost je sice předepsaná,
ale jinak zcela zbytečná. Do
kultury mluvil každý, a čím
měl vyšší politický post, tím
mělo jeho slovo větší váhu, a to
bez ohledu na obsah toho, co říkal.
Do funkce jsem nastoupil z pozice
dlouholetého řadového pracovníka
a stanul v čele kolektivu, se kterým
jsem dříve sdílel pracovní i mimopracovní aktivity. To mi pozici neusnadnilo, ba naopak. Ovzduší houstlo,
klima se zhoršovalo. Bojování s větrnými mlýny po vzoru Dona Quijota
je určitě hezké románové čtení, ale
v reálném životě záhy volá po změně.
Dobře jsem udělal.“
yy V čem se muzeum od té doby
nejvíce proměnilo?
„Po dlouhé době slouží opět tomu,
co dalo muzeu jako instituci vzniknout – péči o kulturní dědictví regionu a jeho zprostředkování široké
veřejnosti. Přibylo odborných pracovníků, pozornost se soustředila
na jiné osobnosti nadregionálního
významu. Klima se změnilo. Finanční i personální problémy zůstá-

rozhovor večerníku
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tická sídliště na moravské Hané‘. Jde
o pozdní dobu kamennou, konkrétně kulturu nálevkovitých pohárů
a její vývoj v průběhu čtyř tisíciletí
před naším letopočtem. Tomuto
období jsem zůstal věrný. Lokalitou,
která mi obzvláště přirostla k srdci, je
eneolitické hradiště Rmíz u Laškova.
V jejím okolí jsem objevil pět mohylových pohřebišť z této doby, na jejím
výzkumu se podíleli kolegové z Illinoiské univerzity v Chicagu.“
yy Co jako archeolog odhadujete,
že zůstane za pět tisíc let po naší
civilizaci?
„Velkým úspěchem bude, přežije-li
v nějaké podobě, byť značně redukované, jakákoliv civilizace. Zoologický
druh se netroufám specifikovat.“
yyCo jinak děláte a malujete nyní?
„Pořád něco. (usměje se) Momentálně
maluji obraz s názvem ‚Jezerní krajina
s variacemi na písmeno g.“
yy A na co se ještě chystáte?
„Abych pravdu řekl, zcela aktuálně
mě čeká napojení domu na hloubkovou kanalizaci, která se právě v naší
obci dokončuje. (úsměv) Byl jsem
ostatně pověřen archeologickým
dohledem na této akci a musím konstatovat, že výsledky jsou zcela mimořádné. Posouvají souvislý vývoj obce
od prvních písemných zpráv z počátku čtrnáctého století přes století deváté až do období Velkomoravské říše!“
yy Máte obavy, že už něco v životě
nestihnete?
„Ne, naprosto žádné, vše se odvíjí
způsobem zcela obvyklým a já děkuji
přírodě za vše, co mi umožnila.“

vizitka

geologie, která je úžasná. A také
expozice ve Špalíčku věnovaná Edmundu Husserlovi.“
yy Pracoval jste i jako archeolog.
Co vás na této práci přitahovalo?
„Odkrývání a poznávání neznámého.
Odhalování způsobu života dávných
obyvatel našeho území a předávání
poznatků o jejich zručnosti, technické i duševní vyspělosti. Podstatnou
část své archeologické praxe jsem
se podílel na záchraně
ohrožených archeologických památek
na různých stavbách
na území téměř celé
Moravy. Bylo to
náročné, mnohdy
vyčerpávající,
ale naplňující.“
yy Je na Prostějovsku
nějaká pro vás obzvláště
atraktivní archeologická
lokalita?
„Zadání mé diplomové práce znělo
‚Opevněná eneoli-

✓ narodil se 22. května 1950 v Horním Štěpánově
✓ aktuálně žije a tvoří v obci Bílovice-Lutotín na Prostějovsku
✓ vzdělání zahájil na základní škole v Horním Štěpánově, v letech 1965 až 1968
navštěvoval SVVŠ Prostějov a od roku 1974 do 1979 byl studentem FF UJEP
Brno, kde se zaměřil na prehistorii a historii
✓ byl zaměstnancem, posléze v letech 1980 až 1987 ředitelem Muzea Prostějovska v Prostějově
✓ následně pracoval do roku 1993 jako odborný pracovník Archeologického ústavu ČSAV Brno
✓ po roční anabázi v Památkovém ústavu v Olomouci nastoupil v roce 1995 jako vedoucí prostějovského
pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno, kde působil až do konce roku 2017
✓ přestože je už v důchodu, stále se občas věnuje práci archeologa
✓ je nositel Ceny města Prostějova za rok 2012
zajímavost: je velkým regionálním patriotem, mimo jiné napsal knihu Hrad u Bílovic, který ovšem se středověkým
hradem nemá nic společného, jedná se o hradiště z období 4 tisíce let před naším letopočtem, jež se nachází na katastru obce, kde on sám žije a při nedávném archeologickém průzkumu pak zjistil, že právě tato obec je bez přestání
obydlena už od období Velkomoravské říše

vají a žádnému člověku
v řídicí funkci se nevyhnou.“
yy Jste v současnosti
pravidelným návštěvníkem muzea?
„Jsem spíše občasným návštěvníkem, především výstav
výtvarného zaměření. Výčet pozoruhodných výstav je velmi obsáhlý a raději nebudu konkretizovat,
ale ze stálých výstavních projektů mě
zaujala stálá expozice regionální

Před léty přivedla známá skupinu svých přátel
ze Saudské Arábie k prohlídce mého ateliéru.
Zaujala je olejomalba s růžovými bramboříky.
Bylo znát, že si obraz chtějí koupit, ale zajímalo
je, zda může i zmoknout. Nakonec jsme si plácli.
Proč ovšem byla právě odolnost proti dešti
podmínkou v zemi, kde prší jednou za čtyřicet
let, mi ovšem dodnes vrtá hlavou...
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Archeolog a malíř z Bílovic
hledá inspiraci hlavně v krajině
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yy Už víte, s čím půjdete v příštím
roce do voleb? A s kým byste po prvotních zkušenostech rád skládal
novou koalici a s kým si spolupráci
vůbec nedovedete představit?
„Současná koalice podle mě pracuje
dobře. Během těch více než dvou let
jsme udělali kus dobré práce a neřešili
jsme zásadní rozepře. Bude ovšem záležet, jaký názor na ni budou mít na podzim příštího roku voliči, ti rozhodnou.
Nějaké sympatie nebo naopak názorové
rozdíly se samozřejmě dají vypozorovat
z jednání zastupitelstva, obecně ale nemám problém hovořit a spolupracovat
s každým, kdo to s naším městem myslí
dobře. Už nyní nacházíme s některými
kolegy z opozice nad spoustou témat
společnou řeč a umíme se dohodnout.“
yy Zastavme se na chvíli u covidu.
I vy s ním máte osobní zkušenost…
„Nemoc jsem zatím neprodělal, ale
mám za sebou karanténu. Setkal jsem
se s bývalým hejtmanem Ladislavem
Oklešťkem v době, kdy byl nakažený,
a nevěděl o tom. Než jsem absolvoval
testy a znal výsledky, trávil jsem čas prací
z domu. Nebylo to příjemné, ale mnoho
lidí má za sebou podstatně složitější období, takže svoji karanténu beru jen jako
nepříjemnou epizodu.“
yy Covidem prošli i vaši přátelé, na
koho nejvíce myslíte a jak tuto nemoc lidsky berete?
„Nemoc se bohužel nevyhnula ani naší
rodině. Umřel nám strýc a teta z manželčiny strany, je to pro nás velká ztráta. Velmi jsem se obával také o život svého kamaráda Miroslava Černoška, který toho

Foto: archiv F. Jury

pro naše město tolik udělal. Jsem rád, že
přestože byl v mimořádně vážném stavu, podařilo se jej zachránit a nyní se zotavuje. I touto cestou mu přeji hodně sil.“
yy Co vás napadá, když vidíte ty hrdinské demonstranty, kteří celosvětovou pandemii zlehčují?
„Můžu jenom zopakovat, že covid není
žádná ‚chřipečka‘. Je to mimořádně vážné onemocnění, které nám bere naše
blízké. I vyléčeným lidem může vzít část
jejich zdraví do dalších let. Zlehčovat
nebezpečí tváří v tvář zaplněným nemocnicím a krematoriím pracujícím na
směny mi přijde mimořádně nezodpovědné...“
yy Vzpomeňte na první dny, kdy covid-19 dorazil i do Prostějova?
„Všechno přišlo tak rychle, že nebyl čas
vůbec o tom nějak přemýšlet, okamžitě
jsme začali řešit potřebné věci. Ty první
týdny byly opravdu mimořádně náročné a hektické. Nesmím zapomenout na
vynikající spolupráci se složkami IZS.
Profesionální přístup Policie České republiky a městské policie, hasičského
záchranného sboru, ale také dobrovolných hasičů. No a v neposlední řadě
to byla záchranná zdravotnická služba
a vedení naší prostějovské nemocnice.
To byly základní atributy toho, že jsme
na jaře všechno zvládli výborně. I nyní,
v daleko těžších podmínkách, všichni
výše jmenovaní pracují na sto procent
a já bych jim touto cestou rád za jejich
úsilí poděkoval.“
yy Ze druhé vlny byla rázem třetí
a atmosféra ve společnosti je zcela
odlišná. Čím si to vysvětlujete, že ko-

ronavirovou pandemii snáší lidé hůře
a jak velký díl viny nesou politici?
„Jsme v unikátní situaci, kterou nikdo
nezažil. Je proto logické, že se všichni
učíme. Myslím, že časté změny v hygienických nařízeních část občanů dezorientovaly. S odstupem řady měsíců
vidíme, že změny měly být pozvolnější
a s uvolňováním restrikcí se nemělo spěchat. Ale to v létě nikdo nevěděl, respektive pět odborníků mělo na celou věc
deset názorů. A vždycky připomínám,
že po bitvě je každý generál. Těm, kteří
nemají žádnou zodpovědnost, se všechno hodnotí velmi dobře. Mě nejvíc mrzí
zavřené malé obchody a také restaurace.
Myslím, že občané byli ochotni respektovat omezení při jejich návštěvách, proto se měla důsledněji hledat cesta, jak je
nechat otevřené. Tohle považuji za chybu. Důvěra veřejnosti, že jdeme správnou cestou je proto nyní nižší než na jaře.
A samozřejmě k tomu přispívá i dlouhá
doba, kterou prožíváme v nejistotě.“
yy Jak vůbec Prostějov dle vás snáší
současnou koronakrizi a co dělá magistrát pro postižené pandemií ať už
zdravotně, či finančně?
„Už na jaře jsme začali finančně pomáhat našim drobným podnikatelům,
kteří museli ze dne na den uzavřít provozovny. Po celou dobu pomáháme
seniorům, lidem se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocným. Spolupracujeme s nemocnicí a snažíme se
jí pomáhat v jejím úsilí poskytovat co
nejlepší péči, dostatečně testovat a nyní
rychle očkovat. Nikdy jsme neřešili, kdo
co udělal pozdě nebo špatně. Snažili
jsme se ve vedení města pomáhat všem
organizacím, i když nejsme třeba jejich
zřizovatelem. Prostě všude jsou obyvatelé našeho města a je potřeba jim v rámci
možností podat pomocnou ruku.“
yy Věříte vůbec v podnikatelský
restart, že centrum ještě v dohledné
době ožije?
„Doufám, že většina podnikatelů i s pomocí města a státu situaci zvládne. Nebude to vůbec jednoduché, ale my s nimi
počítáme a v rámci našich možností je
určitě budeme i nadále podporovat.“
yy Hodně ohrožen je i sport a kultura. Jak se chystáte pomoci těmto
odvětvím, aby lidé vůbec měli kam
chodit?
„Pořád platí, že sport, kultura a obecně
volnočasové aktivity našich občanů jsou
pro nás mimořádně důležité. Žádný
sportovní klub ani žádný kulturní stánek
nechceme nechat padnout, pokud bude
jen trochu možné je zachránit. Naopak
jako město ještě investujeme, příkladem
je nové zázemí pro hokejovou mládež,
tělocvična na Vápenici a připravovaná
rekonstrukce kulturního domu.“

yy A myslíte, že na to budou mít?
Hodně se hovoří o tom, že zaniknou
sportovní kluby i kulturní spolky...
„To je nezastupitelná role státu, kraje
a jednotlivých měst a obcí. Je naší povinností udržet spolkový život. Vidím to
jako jednu z nejdůležitějších věcí v tomto těžkém období. My na radnici pro to
uděláme maximum a budeme přesvědčovat ostatní partnery, že je to správná
cesta.“
yy Krvácí pochopitelně i městská pokladna. Máte již udělaný sčot za rok
2020, a o kolik magistrát přišel?
„Mohu říct, že ztráty na příjmech města rozhodně nebudou likvidační. Přišli
jsme o miliony korun, ovšem Prostějov
má dlouhodobě zdravé finance a situaci zvládneme. Větší obavy mám o příští roky v návaznosti na hospodaření
celého státu. Centrum, kraje a obce se
dělí o vybírané daně prostřednictvím
takzvaného rozpočtového určení daní,
které stanovuje zákon. Pokud by se například významně změnila politická
situace a zákon se změnil v neprospěch
měst a obcí, protože stát nebude vycházet s financemi, pak to může být vážný
problém. Samozřejmě rozhodující
bude, jak rychle se povede nastartovat
ekonomiku ve všech odvětvích. Ale za
nás coby městskou samosprávu mohu
říci, že za současných podmínek situaci
zvládneme.“
yy Co má prostějovský magistrát pro
rok 2021 v plánu?
„Máme před spoustou stavebních investic a dalších důležitých úkolů. Blíží se
dokončení severního obchvatu, začne
rekonstrukce Vrahovické ulice a také
estakády Haná. To bude pro nás všechny velké dopravní omezení. Budou to
asi velké nervy s dopravou, ale věřím, že
výsledek bude stát za to. Vždycky je to
něco za něco. Těším se na otevření hokejových šaten a taky nové sportovní haly
na Vápenici.“
yy Myslíte si, že je při očekávané
ekonomické krizi a dozvukům pandemie šance vyřešit největší městské
pohrobky, jakými jsou rekonstrukce Společenského domu, využití
prostoru po jezdeckých kasárnách,
dopravní infrastruktura včetně nedostatku parkovacích míst, záchrana
místního nádraží, slíbený plavecký
bazén a další?
„To nejdůležitější téma, rekonstrukci
‚Kaska‘, rozhodně zvládneme. Už za
několik týdnů bude zastupitelstvo rozhodovat, jakou variantu obnovy zvolíme. Věřím, že najdeme dostatečnou
podporu pro náš záměr investovat asi
dvě stě milionů korun, což vyřeší situaci na několik desítek let dopředu.
Zvažujeme, že si na tuto akci vezmeme

úvěr. Nikoliv proto, že bychom neměli
dostatek finančních prostředků, ale že
nechceme jednou velkou investicí vyčerpat zdroje na řadu menších důležitých věcí. Jsem přesvědčen, že společně
se Správou železnic zachráníme místní
nádraží a budovy budeme nadále využívat. Plavecký bazén je dlouhodobé
téma, věřím, že rozhodnutí o tom, jak
by měl vypadat, padne v tomto roce
a my tak začneme projektovou fázi.
Parkování v celém městě je velice důležité téma. Pracujeme na tom už delší
dobu. Společnost FCC nám prezentovala svoji vizi a některé věci včetně
informačních tabuli s údaji o volných
místech na parkovištích se už chystají.“
yy Jaký největší úkol vás letos čeká?
„Pro nás je prioritou výše zmíněná rekonstrukce Společenského domu a také
příprava projektu ITI olomoucké aglomerace. V rámci těchto dotačních výzev
bychom rádi vyřešili mimo jiné autobusový terminál na Újezdě spojený s vybudováním nových parkovacích míst.“
yy Myslíte si, že letopočet 2021 může
vůbec přinést něco dobrého?
„Já jsem pozitivní optimista, a proto
věřím, že vždycky si můžeme z každé situace odnést něco dobrého. Jako
všichni doufám, že epidemii letos prostě
zvládneme a vrátíme se k normálnímu
životu.“
yy Udělejme ještě zastávku u vašeho
oblíbeného sportu. Dělá vám fotbal
i přes loňská omezení radost?
„Rozhodně ano. Náš klub se v rámci
možností rozvíjí s cílem vychovávat
sportovní talenty z Prostějova a okolí.
Investovali jsme do naší infrastruktury
a pustili se do nového hřiště s umělou
trávou a do nového travnatého hřiště.
Myslím, že podmínky pro výchovu
mládeže jsou u nás i díky tomu vynikající. Omlazený A tým podává pod novým trenérem výborné výkony a drží
se v horní části tabulky. Mým dlouhodobým snem je baráž o první ligu, ale
k tomu je samozřejmě ještě dlouhá
cesta. Mimo jiné je potřeba investovat
do hlavního hřiště, především do bezpečnosti a pohodlí diváků. Ale i druhá
liga byla kdysi jen naším snem. Teď v ní
jsme a rozhodně našemu městu neděláme ostudu, naopak je fotbal dalším
sportem, který propaguje Prostějov
v celé zemi.“
yy Kdy a kde prostějovský primátor
odpočívá, „dobíjí baterky” a sbírá síly
do další práce?
„Samozřejmě s rodinou. Máme dvě
malá vnoučata, takže se s manželkou
učíme prarodičovské roli a velmi nás
to baví. Snad už se brzy budeme moci
vídat bez omezení a bez nutnosti přemýšlet, zda tím někoho z nás neohro-
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Nejvíce si vyměňuji názory
s radním Blumensteinem
a zastupitelem Navrátilem
To jsou vzrušené debaty!

WWW.VECERNIKPV.CZ

yy Vyjmenujte tři věci, které podle
vás Prostějov nejvíce potřebuje?
„Vyřešit systém dopravy a parkování.
Musíme řešit vybudování severozápadního kvadrantu a dále nájezd na dálnici
u Žešova. S tím souvisí výstavba nové
stanice IZS. Své nové zázemí tam najde
hasičský záchranný sbor a také rychlá
zdravotnická služba. Pamatuje se také
na dobrovolné hasiče. Pro naše občany
bude jistě důležité vyřešit plavecký bazén a já bych rád myslel také na využití
našeho zámku i ruku v ruce další využití
biokoridoru Hloučela.“
yy Jaký sen byste si v roce 2021 jako
primátor rád splnil?
„Mám sny a přání. Já budu spíš přát. Přeji
všem co nejvíce zdraví a také štěstí. Přeji
nám všem, abychom se co nejdříve vrátili k normálnímu životu. Věřím také, že
především živnostníci tuhle těžkou situaci dokáží překonat. Těším se na všechny, až se při kulturních nebo sportovních
akcích budeme potkávat opět na našem
náměstí. Anebo jen tak posedět při kávě
nebo u dobrého piva.“
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žujeme. Velkou radost mám z chalupy.
Konicko je krásný region s nádhernou
přírodou. Když to jde, trávím co nejvíce času právě tam. A když se podaří,
že se na chalupě sejdeme celá rodina,
mám z toho velkou radost. Od našich
dětí dostávám rychlou a velmi upřímnou zpětnou vazbu, v našich diskusích
o Prostějově mi žádné postavení primátora není nic platné. Pomáhá mi to
dívat se na naše projekty jinýma očima,
některé věci nebrat tak smrtelně vážně
a na jiné naopak klást důraz, protože
i zdánlivé maličkosti jsou často pro naše
občany velmi důležité.“

Foto: archiv F. Jury
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za starou cenu

*1"®-)+í
-,0)"!+¡`+ &

V době od 17. do 19. ledna se
dosud nezjištěný pachatel vloupal do neobydleného rodinného
domu ve Vřesovicích. Po násilném překonání vstupních dveří
pachatel nemovitost prohledal
a odcizil z něj množství věcí, které
by mohly mít nějakou cenu. Předběžně byla způsobená škoda vyčíslena na 5 000 korun, ale v rámci
dalšího prověřování bude ještě
stoupat. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu krádeže s osmiletou trestní sazbou.

Straka ve Vřesovicích

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podezírají němčičtí policisté osmadvacetiletého muže z Přerova. Tohoto
skutku se měl podezřelý dopustit
nejméně ve dnech 5. a 19. prosince loňského roku tím, že porušil
soudní zákaz vydaný v prosinci
2019 Okresním soudem ve Vyškově. Tímto rozsudkem mu
mimo trestu odnětí svobody byl
uložen také zákaz pobytu na území okresů Vyškov a Prostějov,
a to až do 19. prosince 2020. Před
respektem k soudnímu zákazu
muž upřednostnil touhu po kamarádech a policistům se podařilo zadokumentovat jeho pobyt
v Čelčicích. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení
mu hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Prostějovsko
měl zakázané

Předminulý pátek 15. ledna po
čtrnácté hodině využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti
čtyřiačtyřicetileté ženy nakupující v jednom z obchodů v Plumlově. V době, kdy žena nedávala
pozor, se zmocnil jejího batůžku
uloženého v nákupním vozíku.
S batůžkem žena mimo jiné přišla i o osobní doklady a doklady
k vozidlu, platební karty, dva mobilní telefony a finanční hotovost.
Celková výše způsobené škody
byla vyčíslena na bezmála 20 000
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku a zločinu
krádeže, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody na dva
roky až osm let.

Okradena při nákupu

.521,.$

25. ledna 2021
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aneb jsme s vámi u toho...
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„Nikdo z nich neměl doklady, ale
pravděpodobně pochází z Afghánistánu. Policisté nyní zjišťují, jak a kde
se do kamionu, který k nám přijel ze
Slovenska, dostali a jakou roli v případě sehrál jeho řidič,“ uvedl David
Chaloupka, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie ČR Jihomoravského kraje.
Policisté nyní zjišťují, odkud a kam
muslimové cestovali. Po zadoku-

mentování by měli být vyhoštěni.
„Je to docela děsivé, že se to děje člověku prakticky za humny. Doteď jsme
o tom jen četli nebo to vídali ve zprávách a to se to ještě oficiální politické kruhy a média snažily nějak zpochybňovat. Teď to ale člověk viděl na
vlastní oči a přiznám se, je mi z toho
zle,“ prozradil prostějovský řidič, který na celý případ redakci Večerníku
upozornil.

František OMASTA

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

RAKŮVKA Na zasněžené a zledovatělé silnici mezi Rakůvkou
a Ochozem se předminulý pátek
stala dopravní nehoda, když postupně do sebe narazila tři vozidla.
Viníkem je zřejmě šofér osobního
auta, který nezvládl řízení a přejel
do protisměru. Následná srážka
s protijedoucím automobilem se
již nedala odvrátit. A do toho všeho na celou situaci nedokázal včas
zareagovat řidič dodávky...
„V pátek patnáctého ledna po třinácté hodině řídil devětatřicetiletý řidič

osobní vozidlo Volkswagen Passat
od Rakůvky směrem k obci Ochoz.
Při projíždění pravotočivé zatáčky
z dosud přesně nezjištěných příčin,
zřejmě však z důvodu nepřizpůsobení rychlost jízdy stavu a povaze
vozovky, přejel částečně do protisměru. Tam se levou přední částí
vozidla čelně střetl s levou přední
částí protijedoucího Fordu Focus.
Bezprostředně po střetu těchto
dvou vozidel do Fordu ještě zezadu
narazila dodávka Fiat,“ popsal karamboly František Kořínek, tiskový
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mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Řidička Fordu byla po nehodě převezena do prostějovské nemocnice.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na sedmdesát tisíc korun. Alkohol u řidičů
všech zúčastněných vozidel policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“
přidal Kořínek.
(mik)
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TØI AUTA V SOBÌ!
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VYŠKOV, PROSTĚJOV Je pátek 22. ledna, něco málo před
dvanáctou hodinou a rumunský kamion míří od Vyškova na
Prostějov. Na jeho palubě je ale
neobyčejný náklad. Jak se záhy
ukázalo, v plastových rourách,
které převážel, se ukrývali nelegální migranti! Ještě zajímavější
je, že policii na obchod s lidským
masem upozornil sám řidič, který pojal podezření, že mu někde
do nákladního prostoru vnikli.
Hlídka následně z kamionu vytáhla šest cizinců.

Z TITULNÍ
STRANY

strukce hráze vodního díla Plumlov,
která proběhla v letech 2012 až 2013.
Stavba nenaruší průběh rekreačních
sezón, dojde totiž pouze k mírnému
snížení hladiny,“ objasnil Chmelař.
„Průběh prací jsme velmi pečlivě naplánovali tak, aby nádrž mohla sloužit ke koupání a další rekreaci. Nádrž
nebudeme vypouštět. Výraznější
pokles hladiny o tři metry na kótu
270,5 m n. m. plánujeme na pouhé
tři měsíce až po konci rekreační sezóny na podzim,“ popsal plánované
práce generální ředitel Povodí Václav
Gargulák.
Celkově by další fáze rekonstrukce
měla přijít na 30,5 milionu korun.
(sob)

MOŘICE Nové využití dostane v
tomto roce budova bývalé školy v
Mořicích. Ta projde celkovou rekonstrukcí a v dohledné době bude
fungovat jako bytový dům. Na základě dotačního titulu pak poskytne

bydlení mladým rodinám s nižším
příjmem nebo lidem čerstvě v důchodovém věku.
„Jsou zde jasně nastavené podmínky.
Třeba, že by zde bydlící jednotlivec
měl mít do osmdesáti procent průměr-

ného platu. Celkově půjde o lidi sociálně slabší, ale ne o tu nejslabší skupinu.
A jsou páky, jak zabránit, aby se sem
přistěhovali nepřizpůsobiví,“ uvádí starosta obce Tomáš Pavelka.
Ve škole by celkově mělo vzniknout

nachystaní. Na lyžování by nyní přitom
podmínky byly, ale bohužel,“ smutní.
V souvislosti s nynější nejistou situací, kdy vláda nadále zvažuje a mění
průběžně pravidla života společnosti,
bohužel Kladky hlásí další smutnou
zprávu. Pro letošek přijdou o klasic-

Foto: internet
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VRANOVICE-KELČICE Policisté pátrají po zloději, který se za
denního světla vloupal do domu
ve Vranovicích-Kelčicích. A neodešel s prázdnou. Majiteli domu
zmizely peníze v hotovosti i zlaté
šperky, celkem za sto tisíc korun!
„V odpoledních hodinách ve středu
dvacátého ledna se dosud nezjištěný
pachatel násilím vloupal do rodinného domu ve Vranovicích-Kelčicích. Dům prohledal a odcizil z něj
finanční hotovost a šperky. Škody

www.

osm bytů o různé výměře. Rekonstrukce počítá i se vznikem půdní nástavby, kde by měly být umístěny největší bytové jednotky. Tento týden by
měla proběhnout soutěž na dodavatele
stavby.
(sob)

kou akci. „Měli jsme na konec ledna
naplánovanou Kladeckou lyži. Určitě
ji zrušíme. Budeme ale snad smět ještě v této sezóně otevřít. Zatím je to ale
hodně smutné,“ konstatuje Jiří Křeček,
provozní jediného lyžařského areálu na
Prostějovsku.

&Q-NCFGMOÊUVQN[åCąčX[TC\KNKDQDKUVÆ<¾ER[UGPGVXQąKN[RąGUVQLKEJąCFC\VGMNCUXCJ[PCFQDEÊ

Jenže lyžovat se nesmí. „Otevření vleků měla vláda dávno řešit, a ne až teď,“
vzkazuje do Prahy Křeček. Neskrýval
rozladění kvůli pozdnímu řešení problému skiareálů, ani pro ztráty, které
už pomalu sčítají. „Jsou opravdu velké.
Chtěli jsme to rozjet, jsme maximálně

0RïLFH]¯VNDM¯RVPQRY¿FKE\WþSïHVWDYERXõNRO\

PROSTĚJOVSKO Jako kulečníková koule se podle policistů odrážela Škoda Octavia od dálničních svodidel ve chvíli, kdy její šofér absolutně
nezvládl předjíždění nákladního automobilu. Na
zasněžené a zledovatělé vozovce nezvládl řízení
a bylo jen velké štěstí, že po nárazech neutrpěl
žádná zranění.
V pondělí 18. ledna v devatenáct hodin došlo na
30. kilometru dálnice D46 ve směru z Prostějova na
Olomouc k havárii Škody Octavie. „Její devětačtyřicetiletý řidič při předjíždění nákladního automobilu
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky
a dostal smyk. V důsledku toho vozidlo narazilo do
středových svodidel, od kterých se odrazilo, přejelo oba jízdní pruhy a narazilo do pravých svodidel.
Poté se otočilo do protisměru a zastavilo. Ke střetu
s jiným vozidlem ani ke zranění osob při nehodě nedošlo,“ konstatoval tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje František Kořínek.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté
na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Jeho přestupek vyřešili uložením pokuty,“ dodal policejní muvčí.
(mik)

´(QVQ2è4

Prostějovsko (sob) – Městys se,
stejně jako některé další obce v regionu, rozhodl podpořit ty, jimž není
lhostejné odpadové hospodářství.
Minulý týden v Kralicích na Hané
oznámili, že na zdejším úřadě budou
vydávat popelnice na tříděný odpad,
konkrétně papír a plast. Popelnice
si na tamní radnici mohou obyvatelé Kralic vyzvednout v úterý mezi
8.00 a 11.00 a ve středu mezi 13.00
a 17.00 hodin.

Kralice podpoøí tøídìní

Konice (sob) – Příliš pozornosti si
nakonec nevysloužila výstava v konickém zámku. Zdejší tři výstavní
sály představily betlémy ze sbírky
Stanislava Dostála a fotografie Miroslava Kaly. Nebylo to ovšem nezajímavostí výstavy, ale skutečností,
že kvůli protikoronavirovým opatřením vůbec nebyla zpřístupněna
veřejnosti.

V zámku konèí
QHYLGÈQ½YÙVWDYD

Protivanov (sob) – Devět bodů
má program čtvrtečního jednání
zastupitelů v Protivanově. Vedení
městyse bude řešit mnohé. Mezi
tím ale také dvě žádosti o dotaci.
Jedna by měla mířit do SK Protivanov, druhá do Tělovýchovné
jednoty Protivanov. Dalšími body
jsou například majetkoprávní záležitosti a veřejná vyhláška o místním
poplatku za pohyb.

Zastupitelé projednají
i dotace

Nezamyslice (sob) – Zajímavou
novinku nabízí nově úřad městyse
v Nezamyslicích. Ten se rozhodl, že
lidem umožní platby kartou. „Uvažovali jsme o této možnosti asi půl
roku. Příprava zabrala měsíc a v pondělí osmnáctého ledna nám dovezli
terminál,“ uvedl starosta Nezamyslic
Vlastimil Michlíček, který dodal, že
jen ve čtvrtek přišlo na úřad kartou
platit kolem deseti obyvatel.

Úøad nabízí platbu kartou

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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způsobené odcizením a poškozením domu jeho majitel předběžně
vyčíslil na více než sto tisíc korun,“
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
porušování domovní svobody a ze
zločinu krádeže. „Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na dva roky až
osm let,“ spočítal Kořínek. (mik)
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MOSTKOVICE, PLUMLOV Dle
aktuálních informací se lidé nemusí obávat, že by se z přehrady
po čase znovu stala měsíční krajina plná bahna. Jak Večerník zjistil,
vypouštět by se totiž oproti původním plánům vůbec neměla.
„K vypuštění nádrže nedojde a ani nikdy nemělo dojít,“ vyvrátil zvěsti mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Potvrdil naopak, že se historická výpusť
přehrady, která stojí na svém místě už
více než 100 let, opravovat bude. „Práce
začnou na jaře 2021 a potrvají do podzimu 2022. Modernizace funkčních
objektů představuje další etapu rekon-

2QNKEKG\CFTåGNCPCRTCJW2TQUV÷LQXUMCwGUVPGNGI¾NPÊEJOKITCPVč

Právě obrázek plný sáňkujících a bobujících se naskytl i těm, kteří dorazili
do skiarálu v Kladkách. „Lidi se chtějí
vyřádit a pobýt venku, chápu je,“ konstatuje provozovatel střediska Jiří Křeček. Jejich počet o uplynulém víkendu
komentovat nechtěl.
Kladky po čase zažívají teploty, které lyžování přejí. A taky zde napadlo více než
deset centimetrů přírodního sněhu.

Michal SOBECKÝ

KLADKY Nešťastná zima. Takový
přídomek si zatím zaslouží od vlekařů v České republice. Ne však ani
tolik kvůli počasí, jako pro vládní zákaz provozovat vleky. Protikoronavirové opatření ale od návštěv skiareálů neodradilo. Rodiny jednoduše
lyže vyměnily za boby a sáňky.

MUSLIMOVÉ NALEZENI V KAMIONU 6WRSNDQHRGUDGLODPtVWRO\çtMVRXYNXU]XERE\

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
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PROSTÌJOVSKO & ZAHØEJTE SE V ZIMÌ
Každé roční období má svá specifika, kdy se zaměříme na
řešení situací, která jsou sice z celoročního pohledu konstantní,
ale někdy prostě vyplývají více na povrch. V létě topení samozřejmě neřešíme, zato se možná podivujeme nad ročním vyúčtováním spotřebovaných energií. Tematická strana dnešního
vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vám dobrými radami pomůže ušetřit nějaké ty koruny, kterých zvlášť v současné době
není zrovna nazbyt.
Texty připravil: Tomáš Kaláb
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1)

Elektrické bojlery/ohřívače vody jsou nedílnou součástí domácností bez ústředního rozvodu teplé vody. Hned po vytápění mají největší podíl na spotřebě energií, takže je důležité jejich
výběr pečlivě zvážit.

2)

Zavírejte dveře do místností, které nevytápíte nebo ve
kterých udržujete nižší teplotu, ať vám neuniká drahocenné teplo.

3)

Ztlumte topení před spaním – ušetříte energii, ve studenějším pokoji se lépe vyspíte a také je to zdravější pro organismus (v ložnici stačí 18 °C). Například snížením teploty o 1 °C
uspoříte 5 až 10 % energie (doporučená teplota v domácnosti je
max. 21 °C).

Jak co nejvýhodnìji ušetøit?
Poslední roky to skoro vypadá,
že Prostějov pořádná zima tak
trochu obchází. Zní to sentimentálně, ale vzpomínky na to,
jak se musel několikrát denně
odhrabávat sníh před domem,
pomalu – až na zdárné výjimky - zapadávají nikoli sněhem,
ale prachem. Chtějí-li si prostějovské děti udělat pořádného
sněhuláka, aby vyjely aspoň pár
kilometrů na Konicko. Určitou
výhodu teploty málokdy klesající pod bod mrazu ale mají, dá se
výrazněji ušetřit za teplo. Úspora neznamená ovšem jen vypnuté topení, šetřit se dá efektivně
i jinak.
V první řadě hlavně přes noc. Ztlumit můžete topení už před spaním
a nejenže ušetříte energii, navíc se

ve studenějším pokoji většině z nás
lépe spí, je to i zdravější pro organismus. Nezapomínejte také zavírat
dveře do místností, které nevytápíte
nebo v nich udržujete nižší teplotu.
Drahocenné teplo by vám takto zbytečně unikalo.
Pokud se podíváme na nemovitost
jako takovou, pak jedním z míst,
která mnohdy stojí za úniky tepla,
je fasáda budovy. Zde platí čím izolovanější, tím lepší. Jednoznačným
doporučením je zateplovat, izolovat, vyměňovat. Kupříkladu taková
výměna starých oken za okna s izolačním dvojsklem či trojsklem může
přinést úsporu energií 50 % a až
70 % v případě hodně kvalitních
produktů. Tento krok sice vyžaduje
určitou počáteční investici, následné
úspory jsou ale neoddiskutovatelné.

Je také dobré si zapamatovat jednoduchou úměru – snížením teploty
o 1 °C ušetříte 5 až 10 % nákladů na
vytápění. Kdo by se ale rád doma
klepal ve třech svetrech a teplých
ponožkách? Vyhovující teplota
je pro člověka jedním ze základních předpokladů vnitřní pohody
v bytě. Avšak při ztlumení topení lze dosáhnout překvapujících
úspor, místo třeba 22 °C snižte teplotu na 21 °C a hned máte několik
stokorun v kapse.

4)

Pořiďte si k topení termostat. Tak budete moci nastavit
teplotu v jednotlivých částech domu či bytu individuálně
(nebo ji na noc snížit). A když odjedete na dovolenou, můžete
teplotu snížit na minimum a dům pouze „temperovat“.

5)

Máte doma radiátory? Pak je nezapomeňte pravidelně
otírat od prachu! Prach totiž nepropouští teplo. Šíření tepla
mohou také bránit dlouhé závěsy nebo nábytek okolo radiátorů.
Nedoporučujeme ani sušení prádla na topení nebo u něj.

6)

Nedaří se vám nějakou místnost dobře vytopit? Zkuste sáhnout po úsporné radiátorové folii, která zamezí úniku tepla do
zdi. Investice se vám vrátí do jednoho roku, zatímco životnost folie je
minimálně 15 let.

7)

Pro rychlé zahřátí v mrazivých dnech nebo místnostech, které nejsou vybaveny topením, vám skvěle poslouží elektrické
přímotopy/konvektory.

8)

Velká část tepla může samozřejmě unikat i okny. Ale není nutné hned sahat po výměně celých oken. Nejprve zkontrolujte
těsnění kolem nich. Pokud okna profukují, kupte nové těsnění. Nestojí moc a může hodně ušetřit. Dalším řešením, jak zabránit ztrátě
tepla, může být tepelné čerpadlo.

9)

21011910050

21012010053

20112711834

Nezapomínejte také na solární ohřev vody. V letním období
jsou solární panely a sprchy neocenitelným pomocníkem.
Využívejte sluníčko ve svůj prospěch!

WWW.VECERNIKPV.CZ

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce
REALITY

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
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.
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.
Provádím čištění a kultivaci stavebních
pozemků, zahrad, prořez dřevin.
Ivo Kroupa 605 864 140.
www.seceni-kaceni.cz
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ZVÍŘATA
Koupím štěně jezevčíka - dlouhosrstého,
fenečku. Odběr koncem února a další
následující měsíce. Cenu respektuji.
Tel.: 607901998.

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

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
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JE V PÁTEK
29. LEDNA
V 10.00 HODIN

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

Koupím starý nábytek do roku 1965,
lustry, hodiny, housle, harmoniky,
saxofony, obrazy moravských a českých
malířů. Tel. 702 809 319.
Koupím garáž a pozemek na postavení
domu v Prostějově. Tel: 608 709 521
Koupím jakékoliv moto JAWA
Tel.: 605138473

1DEt]tPH SURGHM 5'
Y REFL0\VOHMRYLFH9 GRPČ
VH QDFKi]t E\W  D UHVWDXUDFH MHå MH DNWXiOQČ URYQČå
Y\XåLWD N E\GOHQt 3R]HPHN
P .XUW QD YROHMEDO GČWVNp KĜLãWČ D]DKUDGD %XGRYX MH PRåQR Y\XåtW QD NRPELQDFL SURYR]X UHVWDXUDFH
D E\GOHQt SRSĜtSDGČ MHQ QD E\GOHQt MDNR SURVWRUQê URGLQQê GĤP  Då  QHER UHNUHDþQt REMHNW
&HQD.þ
7HO  

www.realitypolzer.cz

Prodám Favorit 135 L,2 × krouhače na ovoce, drtič ovoce, turbo gril,
2 × kuchyňský robot, 2 × mrazák.
Tel. 736 188 194

UZÁVÌRKA
INZERCE

GRATULACE

'23258ý8-(0(

3RNXG QHQt XYHGHQR MLQDN SODWt XYãHFK LQ]HUiWĤ WĜtGD
HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL *PLPRĜiGQČ QHKRVSRGiUQi

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

Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel : 732170454, sběratel

Dne 30. ledna 2021
oslaví své 70. narozeniny
paní Marie JAMRICHOVÁ.
Vše nejlepší a hodně zdraví
přejí synové s rodinami.

WWW.
VECERNIKPV
.CZ

2011511959

Sháním byt přímo v PV. Dojíždím
a potřebuji koupit byt ve městě.
Tel.: 605 011 594

21012110058

Hledám ke koupi pozemek nebo
rodinný dům. Tel.: 737 827 329

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
3OXPORYVNi3URVWČMRY nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
info@realitypolzer.cz
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a staro1$%Ë=Ë0(9é.83 žitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Nepro%<7ģ=$+2729e dávejte překupníkům, ale odborníkům za
ceny. Jindřich Skácel,
2'0ċ1$Då.þ nejvyšší
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,
PO
až
PÁ
10:00 – 16:00 hod.
2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ

16011421482

Koupím chatu, chalupu okolo Plumlova
do 15 km. Tel.: 732 116 877
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vzpomínky
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Škoda je, že už tu s námi
nemůžeš být, abys mohl své
narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.
Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát...

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

Dne 27. ledna 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Miloslav FIALA
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Ludmila,
dcery Lenka a Hana
s rodinami.

Dne 30. ledna 2021
by se dožil 100 roků
pan Dobroslav THIEL
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka Markéta
a syn Dobroslav
s rodinou.
Dne 30. ledna 2021
by se dožil 100 let
pan Dobroslav THIEL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje vnučka Zuzana,
dcera Tamara
a vnuk Martin.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 29. ledna 2021
uplyne 11 dlouhých
a smutných roků od chvíle,
kdy od nás odešel milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Josef ŠVEC
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.

Dne 23. ledna 2021
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí, kdy nás opustila
paní Marie HRUBANOVÁ
ze Soběsuk.
S láskou stále vzpomínají
děti Marie a Karel
s rodinami.

Odešla...
Jediná na světě,
kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
každého potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jenž nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejlepší
vzpomínka, ta bytost nejdražší –
to byla maminka.

Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.

Dne 28. ledna 2021
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
našeho milovaného
manžela a tatínka,
pana Miroslava GROMUSE.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkujeme. S láskou
vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
21012210076

Kdo v srdci žije neumírá...

Chybí nám Tvá láska neokázalá,
chybí pohlazení ruky, co únavy nezná.
Chybí Tvé muškáty v oknech do ulice,
nezapomněly ani rodné Koválovice.
Chybíš nám všem!

Dne 29. ledna 2021
uplynou čtyři roky od úmrtí
paní Marie ADAMČÍKOVÉ.
Za milou vzpomínku děkuje
manžel Jan s rodinou.

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

Dne 26. ledna 2021
uplyne pátý rok ode dne,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
dědeček a pradědeček,
pan Václav VEBR.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
29. LEDNA
V 10.00 HODIN

Dne 23. ledna 2021
by se dožil 75 let
pan Jan NOVOTNÝ
z Klenovic na Hané.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Vlasta,
syn a dcera s rodinami.

Dne 26. ledna 2021
uplyne 9 roků od náhlé smrti
naší milované manželky,
maminky a babičky,
paní Libuše VYROUBALOVÉ
ze Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel František, syn Petr
s rodinou, dcera Pavlína
s rodinou a sestry s rodinami.
Děkujeme všem, kteří ji znali,
měli rádi
a vzpomenou s námi.

Dnes, tj. 25. ledna 2021
si připomínáme 2. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Zuzana DVOŘÁKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina
Dvořákova a Pustinova.

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

Zavzpomínejmena naše blízké!
To, že již nejsou
mezi námi,
neznamená,
že stále nejsou
v našich srdcích.
zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

.ġ

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Danuše Drmolová 1933
Anna Polanská 1935
Anna Zgažarová 1925
Jan Marák 1944
Jolana Mejstříková 1935
Vlasta Polívková 1946
Josef Kobza 1932
Dagmar Zemánková 1958
František Jančík 1932
Oldřich Hradečný 1938
Marta Kneiflová 1945
Věra Frančíková 1934
Anna Deutschová 1929

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Hrubčice Pondělí 25. ledna 2021
Obřadní síň Brněnská 104
Pěnčín František Srostlík 1932 Dobrochov 12.00
Dubany Úterý 26. ledna 2021
Obřadní síň Brněnská 104
Želeč Jaroslava Kadlčíková 1932 Prostějov 11.30
Obřadní síň Brněnská 104
Prostějov Marie Maulerová 1931 Kostelec na Hané 13.00
Obřadní síň Brněnská 104
Hruška Alena Krčová 1938 Prostějov 14.30
Krumsín Středa 27. ledna 2021
Obřadní síň Brněnská 104
Vyškov Vladimír Sokol 1945 Smržice 10.00
Obřadní síň Brněnská 104
Mostkovice Vladimír Kappl 1970 Prostějov 13.00
Prostějov Pátek 29. ledna 2021
kaple Klopotovice
Prostějov Jaroslav Beneš 1940 Klopotovice 13.00
Plumlov
Prostějov Miroslav Piňos 1940
Drahany Ludmila Hartlová 1943
Horní Štěpánov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Marie Běťáková 1930
Vrbátky
Ludvík Daněček 1931
Prostějov
Mgr. Kamila Opletalová 1966
Prostějov
Anna Kubíčková 1929
Olšany u Prostějova
Dušan Feike 1965
Víceměřice
Mgr. Zdeněk Fritz 1943
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Středa 27. ledna 2021
Leo Čečman 1934 Prostějov 11.00
Čtvrtek 28. ledna 2021
Jarmila Kratochvílová 1933 Prostějov

Obřadní síň Prostějov
Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Luboš Piroutek 1957

Čelechovice na Hané Jaroslav Tvrdý 1943

Prostějov Květoslava Svobodová 1946

Prostějov

nabídka pracovních míst
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ÚP ÈR pøipomíná: pøíjmy a náklady
na bydlení za 4. ètvrtletí 2020
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lidé musí dokládat

žádosti o dávku s podpisem). Požádá-li
člověk touto cestou o jakoukoli dávku
vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní
a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP
ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou
kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich
vyplněných vzorů, jsou k dispozici na
https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Aby Úřad práce ČR lidem ještě více
zjednodušil proces vyplňování žádostí,
postupně zveřejňuje na svých internetových stránkách
( w w w.u r a d p r a c e .c z / w e b / c z /
prakticke-rady-informacni-letaky)
a Facebooku
návodné videospoty. V jejich rámci lidem
radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale
diváci se také dozví, jaké jsou základní
podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné
informace. A na www.uradprace.cz –
jsou zájemcům k dispozici i další praktické podrobnosti, kde mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot
komunikuje s lidmi na základě definovaných, a tedy nejvíce frekventovaných,
otázek z oblasti nepojistných sociálních
dávek i zaměstnanosti.
V případě obecných dotazů pak klientům poradí operátoři Call centra ÚP ČR
Tel.: 800 779 900 - bezplatná linka,
Email: callcentrum@mpsv.cz,
kontaktni.centrum@mpsv.cz,
rodicak@uradprace.cz

UZÁVÌRKA INZERCE JE V PÁTEK
29. LEDNA V 10.00 HODIN

21012210061

21011310031

21011410041

PRAHA (Kateřina Beránková, tisková
mluvčí ÚP ČR) Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci
příspěvku na bydlení, přídavku na dítě
a zvýšeného příspěvku na péči příjmy
a uhrazené náklady na bydlení za předchozí kvartál. Momentálně se jedná
o podklady za 4. čtvrtletí letošního
roku. Přestože v tom předchozím to,
s ohledem na nouzový stav, nutné nebylo, aktuální příjmy za říjen–prosinec
2020 lidé dokládat musí.
Tato povinnost ale neznamená, že klienti musí trávit čas ve frontách. Přehled
příjmů a výdajů mohou doručit Úřadu
práce ČR už nyní a čas mají do konce
ledna. Zároveň není vždy nutná osobní návštěva úřadu. Přehledy je možné
zaslat elektronicky (po dobu trvání
nouzového stavu není nutný zaručený
elektronický podpis), poštou nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Pokud během
4. kvartálu 2020 došlo ke snížení příjmů
či zvýšení nákladů na bydlení, stačí tyto
změny doložit, jakmile to bude možné.
Úřad práce ČR je zohlední od měsíce, ve
kterém tuto informaci dostane.
„Lidem, kteří mají na výše uvedené
dávky podle platné legislativy nárok,

a vzrostly jim v průběhu října až prosince 2020 náklady související s bydlením,
nebo se jim za uvedené období snížil
příjem, Úřad práce ČR tento nárok nově
vyhodnotí. Zároveň apelujeme na klienty, aby skutečně zvážili, jestli je nutné
chodit na příslušné kontaktní pracoviště
úřadu osobně. Žádosti a jiné podklady
mohou zasílat i jinou cestou. Kromě
toho, že ochrání své
zdraví, ušetří také čas strávený čekáním
ve frontě,“ upozorňuje generální ředitel
ÚP ČR Viktor Najmon.
V rámci snahy o ochranu zdraví klientů
i samotných zaměstnanců ÚP ČR, přijal úřad bezpečnostní opatření, jejichž
cílem je eliminace osobního kontaktu.
Lidé s ním mohou komunikovat jinak
než osobně, jak v případě žádostí o dávky,
podpory či zprostředkování zaměstnání
a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, tak i v případě dokládání rozhodných skutečností pro konkrétní dávky. Formuláře mohou zasílat elektronicky
prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou (s vlastnoručním podpisem)
nebo odevzdat do schránek umístěných
obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném
viditelně označeném místě.
Pokud se klient rozhodne během trvání
nouzového stavu pro podání emailem,
není v případě všech nepojistných sociální dávek nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu
může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken či fotografie
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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.

Nový salon krásy EGO přijme 3 kadeřnice a nehtovou designérku. Pro více
informací volejte 604 881 600.
Úklidová firma přijme pracovníkyna
HPP. Pracovní místa jsou vyhrazena pro
osoby s ČID a OZZ. Tel. 775 605 121

WWW.VECERNIKPV.CZ

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ IZERCE

JE V PÁTEK
29. LEDNA 10:00

nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Ředitel/-ka Městs. pol.
Galvanizér/-ka
Vrátný/-á
Zootechnik/-čka
Operátor/-ka
Operátor/-ka
Montážní dělníci
Skladník/-nice
Vedoucí prodejny
Montážní dělníci
Brusiči odlitků
Operátoři
Zedníci
Dojič/-ka
Obsluha zař.v pr.lakovně
Porážeči zvířat, bourači masa
Opravář, traktorista/-ka
Obsluha zař. na zpr. kovů

Policista/-ka

Plat (Kè)
22 980-33 790
160/hod.
11 450
25 000-32 000
28 000
20 098
19 115
19 044-27 772
20 500-25 500
20 160
28 000-35 000
20 000-35 000
18 000-20 000
115/hod.
16 800-20 160
20 500
107/hod.
20 160
31 090

Provoz
pružná
třísměnný
dvousměnný
jednosměnný
nepřetržitý
třísměnný
třísměnný
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
nepřetržitý
pružná
dělené směny
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
nepřetržitý

Kvalifikace
ÚSO s maturitou
základní+praktické
základní+praktické
ÚSO s maturitou
základní+praktická
střední odborné
záklaní+praktické
základní+praktické
střední odborné
základní+praktické
základní+praktické
základní+praktické
nižší střední odborné
základní+praktické
základní+praktické
základní+praktické
střední odborné
zakladní+praktické
ÚSO

Firma
Statutární město Prostějov
Signum, Prostějov
SIDA, Prostějov
Statek Prostějov
Mubea SBS, Prostějov
Kendrion, Prostějov
MB TOOL, Prostějova
Maier, Prostějov
Potraviny CBA, Konice
M.B.S Mini Brewery System, Pv
Slévárna Anah, Prostějov
DGPack, Kralice na Hané
Pozemstav Prostějov
RS Klas, Kralice na Hané
Lakovna ADECOLOR, Prostějov
Makovec, Kostelec na Hané
ZOD Němčice nad Hanou
Laser Technology, Prostějov
Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje, Územní odbor PV

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

21010810024

21011520047

20111921742

21011310036

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

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Zborov
Renáta BENEŠOVÁ,Kralice na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

I čtvrté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s 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 28. 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
Lenka Dohnalová
Bohumil PÍSAŘ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 na na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
SPOKOJENOST
František PÁLENÍK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 3, 7, 5
František STROUHAL, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na malířské služby.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
I na nový rok s učením držte krok.
Monika BEZOUŠKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
.Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
19111261313

Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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TAXA, EDEN, ELSA, GUANO, PENNY, SONAR, ŠUNKA, DUSNO, MIZERA,
PUNKVA, GRIF, ÚPLNĚK, ŽOKY, OGAM, BOND, AVAR, SODA, FREE, IDEJE,
NADĚJE, SYSEL, TRACHEA, SMRK, TERNA, DEGU, OBLAKA, DRUH
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PRO VAŠE BEZPROBLÉMOVÉ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili sourozeneckou dvojici,
která se koncem loňského roku představila na mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice...
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Vznik pracovního poměru zaměstnance
je podmíněn splněním základních předpokladů
dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění:

Druh práce:
Vedoucí zaměstnanec – strážník pověřený plněním
některých úkolů při řízení Městské policie Prostějov
(ředitel/ka Městské policie Prostějov)

Popis pracovní činnosti:

Zařazení:

plnění některých úkolů při řízení Městské policie
Prostějov na základě pověření Zastupitelstvem
města Prostějova dle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Městská policie Prostějov

Místo výkonu práce:
území statutárního města Prostějov

Základní předpoklady pro výkon funkce:
 státní občanství České republiky
 bezúhonnost (§ 4a) a spolehlivost (§ 4b) dle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 zdravotní způsobilost dle vyhlášky Ministerstva vnitra ze dne
11. prosince 2008 č. 444/2008, o zdravotní způsobilosti uchazeče
o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

Další požadavky
pro přijetí:
 minimálně středoškolské
vzdělání s maturitní zkouškou
 praxe v bezpečnostním
sboru nebo ve veřejné správě
minimálně 5 roků – podmínkou
 praxe v řídící pozici – výhodou
 znalost zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii a prováděcích
předpisů, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce
 úspěšné absolvování
psychologických testů
 zbrojní průkaz
skupiny D - výhodou
 řidičské oprávnění skupiny B
 morální předpoklady pro výkon
funkce
 výrazný smysl pro
zodpovědnost, velmi dobré
organizační a komunikační
schopnosti
 znalost místního prostředí
výhodou

jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady a dokumenty:
 výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 čestné prohlášení o spolehlivosti
(dle § 4b/4 zákona o obecní policii)
 čestné prohlášení o bezúhonnosti ne starší než 3
měsíce (dle § 4a zákona o obecní policii)
 splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve
smyslu zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 platné osvědčení o splnění stanovených odborných
předpokladů strážníka je-li uchazeč jeho držitelem
(dle § 4 a §4f zákona o obecní policii),
 strukturovaný životopis
 motivační dopis
 žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběr. říz. vznikly

Platové zařazení:
³ 11. platová třída (při zařazení vybraného uchazeče jako če- ³ zařazení do 11. pl. tř. a uzavření prac. poměru na dobu neurčitou
je možné v případě, že vybraný uchazeč bude mít platné osvědkatel – 5. platová třída), dle příslušných platových předpisů
čení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka
(NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
v souladu s § 4 písm. f) a § 4f zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve veřejných službách a správě, v platném znění)
v platném znění nebo je-li předpoklad získání osvědčení do
³ příplatek za vedení
doby nástupu do funkce. V případě, že vybraný uchazeč tako³ zvláštní příplatek
vé osvědčení nemá, bude s ním nejprve – za účelem získání
³ možnost přiznání osobního příplatku dle dosahovaných
osvědčení - uzavřen prac. poměr na dobu 6 měsíců, s pracovním
pracovních výsledků
zařazením čekatel a platovým zařazením do 5. platové třídy

Pracovní poměr:
plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce:
Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 5. 2. 2021
Předpokládaný nástup:
dle dohody

Co nabízíme:
³
³
³
³

stabilitu zaměstnání
5 týdnů dovolené
indispoziční volno
příspěvek na stravování formou
stravovacích poukázek
³ příspěvek na penzijní připojištění
³ možnost čerpání příspěvků ze
sociálního fondu

 osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka dle § 4 písmene
f) a § 4f zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
S vybraným uchazečem, který takové osvědčení nemá, bude uzavřena pracovní
smlouva na dobu určitou 6 měsíců, na základě které bude do Městské policie
Prostějov zařazen jako čekatel s platovým zařazením v 5. platové třídě v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; teprve po získání takového
osvědčení může být pověřen plněním úkolů ředitele/ředitelky městské policie
s pracovní smlouvou na dobu neurčitou se zařazením v 11. platové třídě



Přihlášku můžete doručit následovně:
prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
 prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů,
nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – ředitel/-ka Městské policie Prostějov “.

Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské Policie Prostějov, tel. č. 582 402 214
nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

21012210078

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Číslo 4 •Ročník 25
Pondělí 25. ledna 2021

NA FILMOVÉ TRHÁKY PROBLÉMY z pod vysoké sítì
NE DO METRA,
POKRAÈUJÍ
ALE K METRU...

Naleznete
uvnitř

OČKOVÁNÍ
SE ROZBĚHLO
ƔƔ Dobré zprávy! Čísla nemocných
se v Olomouckém kraji snížila, navíc
se začala hromadně aplikovat vakcína
strana 23
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Øeditelka Metro 70
Barbora Kucsa Prágerová
pøipravuje pro fanoušky
atraktivní novinku
strana 26

SERVIS PRO ŽENY
ƔƔ Ani v lednu vás neochudíme o tematickou stranu nejen pro něžnější
polovičky. A co seriál PROMĚNA
dvoustrana 24-25
IMAGE?

PROSTĚJOV Tak přece jen! Dlouho nezaznamenal kolektiv volejbalistek VK Prostějov žádný nový
případ covid-19, než po minulém víkendu tahle nevyzpytatelná choroba navštívila realizační tým
Hanaček. Onemocněl asistent trenéra Jakub Krčmař. A aby problémů v probíhající sezóně nebylo
málo, tým nesplnil výkonnostní cíl v podobě postupu do Final Four Českého poháru...

Marek SONNEVEND
„Kubovi nebylo od pondělí 18. ledna
fyzicky dobře, začal na sobě pociťovat
některé příznaky covidu. Proto šel pro
jistotu na další odběr mimo pravidelné
předzápasové testování celého družstva, a měl pozitivní výsledek. Tudíž
okamžitě putoval do desetidenní
karantény,“ prozradil hlavní kouč Lu-

bomír Petráš. Následně tedy Krčmař
absentoval při obou domácích duelech
v pátek se Šternberkem i v sobotu proti
Frýdku-Místku. „Na lavičku jsme místo něj dočasně povolali Solange Soares,
statistiky dělal Kuba z domova podle
internetového on-line videopřenosu,“
upřesnil Petráš. Před týmovými testy
na koronavirus ve čtvrtek 21. ledna ve-

čer si přál jediné, aby nikdo jiný nevyšel
pozitivně. „Uvidíme, jestli se nás nenakazilo víc. Snad ne,“ zadoufal Petráš.
To ještě netušil, že mu jeho svěřenkyně připraví šok. VK Prostějov totiž ve
čtvrtfinále Českého poháru nestačil na
papírově schůdného protivníka Sokol
Šternberk a po prohře 1:3 na domácím
hřišti byl nečekaně vyřazen.

O TOM, JAK VŠE PO ZDRAVOTNÍ STRÁNCE DOPADLO, I REPORTÁŽ S OHLASY
PO POHÁROVÉM PROPADÁKU SI PŘEČTĚTE NA VOLEJBALOVÉ DVOUSTRANĚ 36-37!

VYSNĚNÁ POSILA
ƔƔ Tým BK Olomoucko konečně přivítal podkošový přírůstek. Odkud je
nový pivotman Benačkova souboru?
strana 27
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ
Hokejista
Oldřich
Fišer
&! *+12é0+1
Jestøábi vyzvou Baník
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vs.

ƔƔ Dnes, tj. v pondělí 25. ledna, mezi
8.00 a 14.00 hodin musí být cestující
připraveni na výluku vlaků na hlavní
trati mezi Prostějovem a Olomoucí.
Spoje budou nahrazeny autobusy.
ƔƔ Dva prostějovští tenisté se představí na ATP Challenger Tour. Deblista Roman Jebavý po boku Nizozemce Sandera Arendse bude hrát
ve francouzském Quimper, Zdeněk
Kolář (224. na žebříčku ATP) se
v Antalyi pokusí na čtvrtý pokus porazit Giustina.

PROSTĚJOV Loni spodek tabulky, nyní naopak
její vrch. Prostějov se tento týden na svém ledě
střetne se sokolovským Baníkem. Ten i díky
spolupráci jak s Karlovými Vary, tak s pražskou Spartou má ve svém středu řadu kvalitních hráčů. A v Chance lize rázem míří
mnohem výše, než tomu bylo v uplynulé
sezóně. Tým je aktuálně šestý.
K tomu, aby se pohyboval na dostřel celků, jako je Vsetín, Jihlava nebo Poruba, mu
dopomáhají například hráči Jaromír Kverka,
Tomáš Rohan nebo Martin Osmík mající za sebou sezóny v Karlových Varech, či mladík Michal Gut, jenž nedávno reprezentoval s U20 na mistrovství světa. Bodování týmu ale s přehledem
vede již zmiňovaný Kverka začínající pomalu atakovat třicetibodovou
hranici. Pro prostějovského fanouška však nejzajímavější jméno najdeme v bráně. Zde se vcelku pravidelně představuje náhradní brankář
Sparty Jakub Neužil, který prostředí jestřábí letky dobře zná.
Prostějov do utkání půjde coby tým z poloviny tabulky. V posledních kolech měl relativně lehčí los, což také rezultovalo v nemalý přísun bodů.
Gólově se navíc probudili borci jako Petr Chlán a Dominik Hrníčko.
Kromě toho mohou Jestřábi sázet i na to, že Sokolov nepřijede po více
než 400 kilometrů dlouhé cestě dvakrát odpočatý.
I tak ale Jestřáby v sobotu čeká nebezpečný, kvalitní soupeř. Utkání začne
v 17.00 hodin na prostějovském zimním stadionu. Přítomnost diváků
nebude opět z důvodu protikoronavirových opatření povolená, přesto
jej můžete sledovat třeba díky streamu na www.hokejka.cz. (sob)

Gratulujeme!
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ƔƔ Městský úřad v Konici oznámil,
jak bude mít otevřeno až do 14.
února – lidé mohou využít otevírací
dobu v pondělí od 11.30 do 16.30
a ve středu mezi 7.30 a 12.30. Obojí
po telefonické domluvě nebo rezervaci.

PROSTĚJOV Prostějovský hokej dal světu mnoho legendárních osobností a velkých hráčů. Jména jako Machač, Palatý nebo Hrbatý resonují
v uších dodnes. Tak trochu ve stínu je za nimi Oldřich Fišer. Bývalý hokejový útočník totiž nedobýval slávu v jihlavské Dukle či v Brně, ale zůstal
věrný Prostějovu, kam se přestěhoval právě z Jihlavy. A dnes slaví 80 let!

ƔƔ Hráč TK Agrofert Zdeněk Kolář a jeho polský spoluhráč Szymon
Walków podlehli ve čtvrtfinále halového challengeru v Istanbulu britsko-finskému páru Glasspool, Heliovaara za 57 minut 4:6 a 3:6.

Bývalý hokejista tvořil útočné trio
s Palatým a Střížem, byl u úspěšného období v polovině 60. a 70. let
minulého století, během něhož Prostějov hrál převážně druhou nejvyšší
soutěž. Ještě po padesátce hrával za

Plumlov, kde skončil kariéru. „Dělával jsem kdysi dávno atletiku, hokejisti tam chodívali trénovat, takže
jsem je znal taky. Setkávali jsme se na
různých srazech. Ze všech sportů –
Janda Šubrt, boxer Franta Gašparíků

nebo Rosťa Václavíček. Seděli jsme
vždycky v národě na zahradě jako
parta,“ vzpomíná s úsměvem jeho
kamarád Milan Kumstát, který je
s Fišerem stále v pravidelném kontaktu.
(sob)

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 26-27
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Na setkávání s přáteli není moc vhodná doba, přesto většina Prostějovanů
pocítí nutkání bavit se ve společnosti. Není divu, doma to každého už
začíná nudit. Nebude tak výjimkou, že alespoň na pracovištích bude panovat veselá a družná zábava.
LVI – 22. 7. až 22. 8. Nesnažte se
být příliš na očích, nejste zas až
tak velké hvězdy. Raději pracujte
v ústraní a výsledky zveřejňujte až
po splnění všech úkolů. Skromnost
se vám vyplatí, i když byste byli rádi
velice slavnými.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Snažte
se za všech okolností zlepšit náladu
svému partnerovi, který tento týden
nebude v dobrém rozpoložení. Zabavte ho jakýmkoliv způsobem, třeba se i zesměšněte. Za klid v rodině
to určitě stojí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Tlačí vás
čas, jisté úkoly jste měli splnit už na
konci předchozího roku. Pokud to
neuhrajete se svými nadřízenými
a ti vám neschválí odklad, může vás
to stát i zaměstnání. Zachraňte, co
se dá.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Potkáte člověka, kterého jste si vysnili.
Problém bude v tom, že dotyčný
zaujme daleko více lidí než jen vás.
Může se klidně stát, že o přátelství
s ním se strhne rvačka. Kéž byste
byli silnější!

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Se zdravím na tom nebudete nejlépe, takže do úplné pohody se dostanete jedině tehdy, když ulehnete do
postele a budete se léčit. Zapomeňte na to, že byste nemoc přecházeli.
Práce neuteče.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Rádi byste se více zapojili do veřejného života, ale neumíte řečnit.
Nedokážete tedy přesvědčit moc
lidí, aby stáli na vaší straně. Zkuste si
nějaký projev doma před zrcadlem,
snad to pomůže.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Měli
byste obětovat nějakou tu korunu
a obnovit svůj šatník. Máte v něm
oblečení, které už dlouhá léta stejně nenosíte. Přemluvte partnera, ať
jde do toho s vámi a pomůže s výběrem.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dostanete
jedinečnou příležitost, jak si přivydělat. A nebude vás to stát moc
času. Na nabídku kývnete a rázem
se dostanete do kolotoče nevšedních událostí. Poznáte nové věci, ze
kterých navíc poplynou peníze.

Perwoll Care & Condition (2,7l)
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299,90
(2l)

299,90

99,90
(1l)

-

249,00

159,90
(3,6l)
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(3,6l)

-

-

209,90
(4,5l)

259
(3,85l)

Woolite darks, denim, black (3,6l)

159,00

159,00

169,00
(1,8l)

Ariel Color (4,4l)

299,00

-

259,00
(3,85l)

429,90
(3,025l)

299,90

Lovela Sensitive (4,5l)

419,00

-

-

-

419,90

-

-

349,90
(3l)

159,90
(1l)

Vanish Oxi Action (2l)

Naše
4'57/¦

249,00

-

259,00

Pro koho je program určen? 4. ledna schválila vláda Program COVID
– Gastro – Uzavřené provozovny s cílem poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření
přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti (zejména pro restaurační provozy, maloobchodní prodejny a služby), čímž došlo k poklesu tržeb.
Podpora je určena pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří
vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona
a mají zaměstnance nebo mají spolupracující OSVČ.
o 148 000 Kč (tj. 400 Kč krát 5 přeNa co lze kompenzace
počtených zaměstnanců krát uznaných 74 dní).
QPVļU
Kadeřnice, která zaměstnává kolePodpora je poskytována na náklady gyni, si může zažádat o 24 400 Kč
na provoz a udržení podnikatelské (tj. 400 Kč krát 1 zaměstnanec krát
činnosti, jako jsou osobní náklady, uznaných 61 dní).
náklady na materiál, služby (vč. např.
leasingu), odpisy, daně a poplatky,
7½ğFQPEQPSZ
splátky úvěru, režijní náklady apod.
Podpora bude ve výši maximálně
400 Kč za každého zaměstnance
a den, po který byla činnost na záklaMajitel restaurace se 4 zaměstnanci dě vládních opatření omezena. Počet
na plný úvazek a 2 zaměstnanci na uznaných dnů pro stanovení výše
poloviční úvazek si může zažádat podpory je následující:

.PEFMPW©QėLMBEZ

Prací prostředek (též nepřesně prací prášek) je chemická látka s detergentními účinky, která se přidává do vody, aby pomohla lépe vyprat prádlo.
V minulosti míval tradičně formu prášku nebo granulí, ale postupem
času se častěji používá tekutá forma. Některé značky se vyrábějí také jako
tablety nebo rozpustné balíčky, což odstraňuje potřebu pokaždé odměřovat potřebnou dávku prostředku. Na popularitě získávají prací prostředky, které jsou přátelské k životnímu prostředí. Zjišťovali jsme, jaká je ekonomická situace na trhu. Nejlevnější Persil Color gel Lavander Fresness
jsme objevili v Tesku, pro Perwoll Care Condition si zajeďte do Kauflandu, Woolite darsk denim nabízí za nejnižší cenovku shodně Albert i Lidl,
Lovela Sensitive nabízí pouze Tesco a právě Albert, kde je i nejpříznivější
cena výrobku Vanish Oxi Action. Kdo má v oblibě Ariel Color, potěší jej
nabídka supermarketu Billa.
Tak, ať je bílá zase bílá!
Průzkum proveden ve středu 20. ledna 2021

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.

Ļ¡EPTUJ
Program bude administrovat MPO,
žádosti se budou podávat přes
Agendový informační systém (AIS)
MPO. Podpora v rámci první výzvy
vyhlášené 15. ledna 2021 se bude
vztahovat na období od 14. října
2020 do 10. ledna 2021. Žádosti
o kompenzace budou podnikatelé
moci podávat na stránkách MPO
od 15. ledna.
(red)

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vrahovice
Obec: Čechůvky
Obec:Nezamyslice
Dne: 8. 2. 2021, 7:30 - 15:30 ho- Dne: 10. 2.2021, 7:30 - 12:30 ho- Dne: 17. 2. 2021, 8:00 - 13:30
din. Vypnutá oblast: část obce Vra- din. Vypnutá oblast: Čechůvky hodin. Vypnutá oblast: ulice
hovice s celými ulicemi M. Majero- oboustranně od č. 57 a 25 po ko- Komenského od č.333 po č.228
vé (mimo č. 29, 2 Medicoms spol. nec obce směr Kralice s čísly 42, vč. nádraží.
s r.o. 4, 6), Za Drahou (mimo areál 62, 58, 64.
Dne: 17. 2. 2021, 8:00 - 13:30 hoSladoven a OP), Kopečného, Fré- Obec: Nezamyslice
din. Vypnutá oblast: oboustranbortova, Střížova, Podivínského, Dne: 12.2.2021, 8:00 - 15:30 ně ulice 1. Máje od č. 239 a 187
Poláčkova, Tylšarova, Krumlovské- hodin. Vypnutá oblast: ulice (mimo zdravotního střediska
ho, Z. Wintra + garáže v sousední Vyškovská od ul. 30.dubna po ko- a areálu ZŠ) po č. 233 a 35, dále
ul., J. Hory č. 1 a 2, Vrahovická nec obce směr Mořice (netýká se č.p. 211, K/959/66, K/964/1.
- pravá strana od č. 62 po č. 168, čerpací stanice) vč. č.p. 37, 376, Jednostranně ulice Nezamyslova
oboustranně M. Alše - levá strana 14, 138, 362, 254, 464, K/139.
od č. 46 po č. 51.
od č. 3 po ul. Prešovská, levá strana Obec: Nezamyslice
Obec: Prostějov
od koupaliště (včetně) po ul. Pre- Dne: 15. 2. 2021, 8:00 - 15:30 ho- Dne: 17. 2. 2021, 7:30 - 9:30 hošovská + č. 35a, P. Jilemnického, din. Vypnutá oblast: ulice Vyškov- din. Vypnutá oblast: část ul. KoHusitská č. 4-22+garáž, I. Olbrach- ská od ul. 30.dubna po konec obce jetínská s č. 1, 1a, 2, 3 – Insta CZ
ta č. 48, Staškova, Košická, Prešov- směr Těšice, ulice 30. dubna od s.r.o., IBL-Consult, s.r.o., Gienská, Jaselská, Kyjevská, Trpinky, ul. Vyškovská po konec obce.
ger, s.r.o., Strabag a.s., Konstrukta
Sokolovská, K. Světlé (mimo areál Obec: Prostějov
s.r.o., Pneukar s.r.o., Melzer, spol.
policie), oboustranně Čs. arm. sbo- Dne: 18. 2. 2021, 7:30 - 15:00 ho- s r.o., RWE GasNet, s.r.o. atd.,
ru od č. 34 a 39 po č. 104 a 49.
din. Vypnutá oblast: bytové domy část ul. Kralická - od kruhového
Obec: Kralice na Hané
Dolní 26, 28, 30.
objezdu po Peršan, autoservis
Dne: 10. 2. 2021, 7:30 - 15:00 Obec:Prostějov
Králíček, Mechanika Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: Kralice na Dne: 16. 2.2021, 7:30 - 14:30 ho- 97, Peršan, pneuservis Florýk,
Hané - parc. čísla K/421/55-57 na din. Vypnutá oblast: ulice Blaho- č. 4313, ul. Dolní 115.
ulici Slunečná.
slavova s č. 6 a 8.
EG.D, a.s.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
ve středu 27. ledna od 10.00 hodin se koná VYCHÁZKA ZA STUDÁNKOU V PŘÍRODNÍ REZERVACI BLÁTKA. Vycházka pro seniory a další zájemce povede z Vincencova do Vranovic. Projdeme se lesem u Vincencova a vyhledáme zde známou studánku. Dále se vydáme přes chráněné území Blátka kolem vodních nádrží až k lokalitě „Na
Skále“ se skalními výchozy, opuštěným lomem a jezírkem. Odtud dojdeme podél Aleje
legionáře Antonína Valenty do Vranovic. Ráno společný odjezd v 9.25 autobusem do Vincencova (st. č. 8), návrat autobusem z Vranovic do 13.30. Délka trasy 4-5 km.Akce se koná
jen v případě, že bude povoleno setkávání aspoň 6 účastníků. Více na tel. 603 730 594.

• Maloobchod (CZ-NACE 45 a 47),
např. prodejna oděvů či elektroniky,
stánek na trhu – 58 dní
• Stravování (CZ-NACE 56), např.
bistro či cateringové služby – 74 dní
• Vybrané činnosti vč. sportovních,
zábavních a rekreačních (CZ-NACE
64 až 93), např. pořadatel konferencí,
fotograf – 70 dní
• Osobní služby (CZ-NACE 96),
např. kadeřnictví nebo kosmetický
salón – 61 dní

Oznámení o přerušení dodávky

249,00
(2,5l)

-

UZAVØENÉ PROVOZOVNY: JAK POSTUPOVAT

Podrobně na:
www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/

... tentokrát ze sortimentu: PRACÍ GELY...

259,00
(3,5l)

INFORMUJE
Program COVID - Gastro

nákupní
servis
pro vás
Persil Color gel Lavender Fresness (5l)
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Konstelace hvězd Prostějova
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Jste opatrní na každou korunu,
přesto se v těchto dnech odvážíte
investovat více peněz. A jak jinak
než do svého šatníku nebo vybavení bytu. Dávejte ale pozor, ať nejste
ošizeni vykutáleným obchodníkem.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Určitě přivítáte jakoukoliv možnost k procházkám do přírody, obzvláště
když ve vyšších polohách leží sníh.
Dbejte ale na dostatečné oblečení,
v poslední době nejste ve své kůži
a mohli byste se ještě více nachladit.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Bude
se vám stýskat po příteli, kterého
jste celkem nedávno pustili k vodě.
Pokud bez něj opravdu nemůžete
být, je pravý čas pokusit se o nemožné. Třeba se vrátí, pokud o to
budete skutečně stát.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Čeká vás
hodně nepodařený týden, na který
budete chtít co nejdříve zapomenout. Začne to zapomenutými
schůzkami přes opožděné příchody
do práce až po nevěru, které se dopustíte poprvé v životě.

infoservis

WWW.VECERNIKPV.CZ

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
v pondělí 25. 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 26. ledna od 17.00 do 18.30 hodin se koná on - line seminář ODPUŠTĚNÍ – ZÁKLAD DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ. Bez odpuštění nelze prožívat zdravé
vztahy. Odpuštění křivd nás osvobozuje, zahořklost a nenávist ničí. Budeme diskutovat nad tím, co nám brání odpouštět a co si potřebujeme uvědomit, abychom
to dokázali. Lektorka: Mgr. Jana Rozehnalová. mět? Co tvoří základ zdravých
rodinných vztahů. Lektorka: Mgr. Markéta Skládalová, zkušená máma a autorka
knih o výchově dětí.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
ve čtvrtek 28. ledna od 18.00 do 19.30
hodin probíhá on–line seminář CO
DĚLAT, ABY NÁS DĚTI POSLOUCHALY? PROČ DĚTI ZLOBÍ ANEB
ZÁKLADY EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ. Jaký výchovný styl opravdu
funguje? Proč děti zlobí a jak nevhodnému chování zabránit? Jak si s dětmi lépe
porozumět? Co tvoří základ zdravých rodinných vztahů. Lektorka: Mgr. Markéta
Skládalová, zkušená máma a autorka
knih o výchově dětí.

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 9.00-12.00 a 14.0016.30 a dále po tel. domluvě.

)LOPRYÇ
divadel
diva
delQË
QË

RNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE
sledujte internetové stránky

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

pandemie

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Snižuje se i počet hospitalizovaných v prostějovské nemocnici
PROSTĚJOV Snad se konečně blýská na lepší časy. Už
druhý týden je v Olomouckém kraji zaznamenán snižující se celkový počet pozitivně testovaných osob na
covid-19. Region sice celkově zůstává v pátém nejrizikovějším stupni indexu PES, ale týdenní nižší statistiky
nově nakažených obyvatel dávají naději, že se koronavirová situace postupně zlepšuje. Co se týká statistik nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, nelichotivé
první místo už Prostějov dávno opustil.
a Přerovsko s 442 osobami s potvrzenou nákazou. Na Prostějovsku je to
336 nakažených lidí. Nejklidnější je
v posledních dnech situace v okrese
Jeseník s 263 případy v přepočtu na
100 obyvatel za posledních sedm dní.
Dobré zprávy přicházejí také z pro-

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
V sobotu 23. ledna večer vykazovala Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje celkem 55 458
potvrzených případů covid-19 od
začátku pandemie. Mezitýdenní přírůstek činí 2 803 pozitivně testovaných osob, což je o 218 nakažených
lidí méně než týden předchozí. Od
začátku pandemie covid-19 bylo
v Olomouckém kraji testováno už
185 644 lidí. Z celkového počtu 55
458 pozitivně testovaných se už 48
557 z nich vyléčilo, naproti tomu
registrujeme v kraji 989 úmrtí v souvislosti s koronavirem. Aktuálně je
v kraji nakažených 5 912 osob.
Nejvíce nakažených v přepočtu na
100 tisíc obyvatel eviduje za posledních sedm dní Šumpersko, a to 478.
Následují Olomoucko s 445 případy

stějovské nemocnice. „S onemocněním covid-19 je u nás aktuálně
hospitalizováno osmapadesát pacientů a došlo tak k dalšímu snížení.
Máme ale jedenáct osob umístěných
na jednotce intenzivní péče v závažném stavu. V nemocnici probíhalo
během týdne také očkování novou
vakcínou. Kromě lékařského personálu už bylo naočkováno i devadesát
seniorů starších osmdesát let a od
pondělí pětadvacátého ledna počítáme s dalšími až dvěma sty naočkovaných seniorů,“ prozradila Večerníku
Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Ze stále se lepšícího vývoje je dobře

naladěn i hejtman Olomouckého
kraje Josef Suchánek. „Stejně jako
vy vnímám každý den nové statistiky a můžu říct, že mě to v poslední
době naplňuje mírným optimismem.
Postupně se snižující přírůstky nově
pozitivně testovaných obyvatel kraje
je krok ke skutečně lepším časům,
sám bych to ale nechtěl zakřiknout.
Optimismem mě ale naplňuje také
fakt, že během tohoto týdne se v Olomouckém kraji uvolnilo více než omdesát lůžek v nemocnicích, která jsou
vyhrazena pro pacienty s covid-19.
Navíc se den ode dne daří vracet
uzdravenému personálu jak nemocnic, tak všech sociálních zařízení.
Podle mého názoru by se už v příštích

týdnech mohly do škol vrátit i děti.
Samozřejmě ale za splnění přísných
hygienických podmínek a častějšího
testování. Jsem přesvědčen, že by to

pomohlo nejen školám a dětem, ale
především rodičům,“ sdělil Večerníku v neděli večer Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje.
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Zdroj: KHS Olomouc
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1è-180ª v nemocnici <#è#.1 proti Covid-19
Covid-19RQOčåG
Zatím probíhá dva dny v týdnu
PROSTĚJOV První očkované
hlásí různá místa České republiky.
Například Praha už v polovině minulého týdne informovala o proočkování několika tisíců lidí nad
80 let. Očkovat se ale začalo také
v regionech, Prostějovsko nevyjímaje. První lidé přišli v Prostějově na řadu během minulého úterý.
„Za uplynulý týden se v prostějovské
nemocnici nechalo naočkovat devadesát seniorů starších 80 let a příští
týden nemocnice proočkuje dalších
více než dvě stě seniorů,“ prozradila
Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Ta už během prvních týdnů a měsíců testování informovala, že díky

rezervačnímu systému se před místem na odběr vzorků netvoří fronty.
Podobně je tomu i nyní v případě
očkování. „Termín si musí lidé sjednat prostřednictvím centrálního rezervačního systému na adrese www.
registrace.mzcr.cz. Očkování proběhlo minulý týden plynule a bez
problémů,“ konstatovala Radka Miloševská.
Nemocnice pak může být svým
způsobem spokojena se zájmem
veřejnosti. „První termíny byly plně
obsazeny,“ oznámila mluvčí nemocnice. Lidé navíc dosud ve velké vět1éMQX¾PÊX2TQUV÷LQX÷LGXRNPÆORTQWFW0GOQEPKEGO¾
šině dodržovali oficiální objednáv\CUGDQWRTXPÊEJUVQPCQéMQXCPÚEJ
Foto: Agel
kový postup. „Pouze jeden příchozí
přišel do prostějovské nemocnice vání, personál mu proto poradil, jak ševská s tím že obdobný zájem očebez předchozího objednání k očko- postupovat správně,“ dodala Milo- kává i v nadcházejícím týdnu. (sob)

PROSTĚJOV Jednoduchý, přehledný, s jasnými instrukcemi
– tak vypadá manuál, který připravil Olomoucký kraj pro všechny zájemce o očkování proti Covid-19 z řad seniorů nad osmdesát
let.
Manuál obsahuje například informaci o tom, že je k registraci potřeba
rodné číslo zájemce o očkování a je
proto dobré si předem nachystat
občanský průkaz nebo jiný doklad
s tímto údajem. Osoba, která bude
registraci zadávat, pak potřebuje
také mobilní telefon, kam dorazí
PIN – ten je podmínkou pro vstup
do registrace.

OCPW¾N
Senioři nad osmdesát let se do systému mohou začít registrovat od pátku 15. ledna.
Prostějovský magistrát upozorňuje
všechny občany nad 80 let, že krizové linky 605 162 963 nebo 605
236 431 jsou k dispozici každý den
od 8:00 do 18:00 hodin, včetně sobot a nedělí. Pracovníci OSV jsou
připraveni poskytnout poradenství
k zajištění registrace a případně po
předchozí domluvě pomoci s registrací. Stručnou metodiku najdete
na www.prostejov.eu.
(red)
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PROSTĚJOV Druhý mizerný rok
prožívají kinosály po celé zemi.
Velkou část toho minulého musely
být zavřené, nepřístupné jsou zatím i letos. A pokud v nich už loni
v létě přivítali diváky, dorazilo jich
podstatně méně než obvykle. Zákaz prodeje občerstvení nebo povinnost roušek v hledišti je nejspíš
hromadně od návštěv odradily.
Ministerstvo zdravotnictví se tak
minulý týden vytasilo s novými
podmínkami. Podle nich by kina
mohla otevřít už ve 4. stupni PES.
Má to ale několik háčků.
„Obecně představa, že bychom
měli otevřít na nějaké procentuální
kapacity, bez jídla, s testy, s respi-

rátory, které bychom měli dávat ke
každému lístku, je dost divoká,“ poznamenala ředitelka kina Metro 70
Barbora Kucsa Prágerová. Ta zhodnotila komunikaci s ministerstvem
z pohledu kinařů a jejich zastřešující organizace. „Diskutovali jsme
na to téma v úterý s kinaři a napříč
spektrem z toho nejsme nadšení.
Neštěstí plyne hlavně z toho, že kinaři přednesou nějaký návrh a vláda
z toho udělá něco jiného,“ stěžuje si,
načež výsledkem je poměrně špatná
nálada v oboru. Aby ne, na podzim
loňského roku kina teoreticky mohla otevřít, ale nesměla přitom přivítat žádné diváky. „To je snad špatný
žert,“ kroutila tehdy hlavou ředitelka
prostějovského kina nad touto novinkou.
Prostějovské kino kvůli protikoronavirovým nařízením nemohlo

zatím příliš představit ani svou kavárnu. Lidem alespoň nabídlo připojení do internetového projektu
´Moje kino live´. „Nevíme, jestli
by nám respirátory někdo dodával
nebo jestli bychom to museli kupovat. Těch otázek s tím spojených
je velké množství. A z představy,
že bychom za těchto okolností ve
čtvrtém stupni měli otevřít, moc
nadšení nejsme,“ konstatuje Barbora Kucsa Prágerová.
Multiplexy tvoří asi osmdesát procent trhu, a pokud řeknou, že ve
čtyřce neotevřou, další se přidají.
A jelikož dlouhodobě deklarují, že
bez občerstvení nechtějí otevřít,
tak distributoři taky nebudou chtít
do kin dávat nové premiéry,“ povzdechla si. Pravděpodobnost, že
kina v dohledné době otevřou, tak
zůstává nízká.
(sob)

servis pro ženy / společnost

kohokoliv, kdo má chuť a potřebu
změnit sebe nebo svůj život.
Neváhejte a přihlaste se do tohoto
jedinečného projektu, který v regionu široko daleko nemá obdoby…
Přestože profesionální tým Večerníku
činí nadále maximum, doba je nejistá
a stejně jako tomu bylo na jaře či na
podzim loňského roku, i tentokrát do
života zasahuje vyšší moc, lépe řečeno
pandemie způsobená koronavirusem.
Vládní nařízení a opatření v provozovnách výrazně omezilo či přímo zastavilo
jejich fungování, což komplikuje i průběh
tradičního seriálu PROMĚNA IMAGE.
Čistě novoroční díl byl tak zrušen a vše se

bude chystat až po ukončení nouzového
stavu v zemi. Aktuálně je v plánu klání
s podtextem zimní, které by se mohlo
odehrát někdy na přelomu února a března.
Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
PROMĚNA IMAGE má za sebou již
devětapadesát dílů, ale v krátké historii
se musel kvůli vládním opatřením již
potřetí zastavit! Věříme však, že již brzy
se vše zase rozjede naplno. Nejen ženy,
ale i muži si totiž zaslouží mimořádnou
péči v každé době. A my se o vás postaráme přímo královsky. Prozatím
hledáme pro zimní díl, který se bude
hned po rozvolnění restrikcí a ponese
podtext jubilejní šedesátky, aspiranty či

aspirantky. Hlásit se mohou i celé páry!
Zážitek na celý život je zaručen. Své by
vám o tom mohla povědět celá řada
našich vítězů. Máme za sebou již osmapadesát dílů seriálu PROMĚNA
IMAGE, kdy k nám neváhali cestovat
účastníci až z Nízkých Tater, z Prahy, Ostravy, Vyškova a mnoha dalších míst. Klání
není jen o změně vzhledu, ale i o dodání
zdravého sebevědomí, nové jiskry a radosti do života. Vězte, že jste v dobrých
rukou. Každá proměna obnáší profesionální poradenství, máme tým složený
z odborníků v daném oboru. Výsledky
jejich snažení můžete již více než pět
let sledovat nejen v tištěném vydání,
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komu se ne
a komu

A je to tu zase... Kvůli vládním opatřením z důvodu
přetrvávající pandemie koronaviru a uzavření všech služeb
má PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
stopku. Zatímco minulý měsíc jsme
úspěšně ve vánočním dílu změnili
vzhled Moniky Oplocké, aktuálně
nám nezbývá než čekat. Ale nikoliv jen tak nečinně, nýbrž budeme
pokračovat v příjmu vašich přihlášek.
Vyzýváme muže i ženy bez rozdílu
věku, manželské či partnerské páry,
sourozence, matky, dcery, vnučky,
ale i tatínky, bratry, dědečky, zkrátka

BYLI JSME
U TOHO

Touhu prostějovských žen po elitní pohárové čtyřce

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Bez ohledu na neliIII.
LXiXdlouhé
chotivé pohárové vyřazení
výsledkové trápení v dosavadním
DÍL
průběhu této sezóny se volejbalistky
VK Prostějov hodně přiblížily „povinné“ účasti v extraligovém play-off. V sobotu totiž zvládly stěžejní
zápas proti Frýdku-Místku, který
byl pro postup do vyřazovací fáze
dost určující.

vším o znovu ztracený náskok ve druhé
sadě sedmi inkasovanými body za sebou (z 16:13 na 16:20), načež domácí
kolektiv pokazil i úplnou koncovku,
kde promrhal vedení 23:22 na 23:25.
V tu chvíli obživli démoni hrozby dalšího fatálního selhání, ale vékáčko je
zahnalo. Ve třetí části suverénním nástupem (10:3, 19:6), ačkoliv hostující
družstvo následně velmi dotahovalo
až na 25:18. A definitivně rozhodl
zlomový obrat ve čtvrtém pokračování z 10:13 na 18:14. Závěr střetnutí
si uklidněné i základní sebevědomí
nabravší favoritky už nenechaly vzít
25:21.
„Samozřejmě je to velká úleva, protože
po Šternberku jsme na tom byli opravdu špatně. A času na vzpamatování zbý-

valo minimum. Snažili jsme se holky
hlavně psychicky srovnat, připravit je
na další utkání co nejlíp takticky a vrátit jim víru ve vlastní schopnosti. Důležité bylo, že se v těžké situaci uměly
semknout jako tým, všechny společně
zabraly i zabojovaly,“ hodnotil s úlevou
kouč Lubomír Petráš.
Jediné vydřené vítězství po dlouhé
době – mimochodem premiérové
v kalendářním roce 2021 a teprve třetí za celý aktuální ročník – ženám VK
citelně pomohlo v tabulce UNIQA
extraligy. Posunuly se právě před Severomoravanky na sedmou pozici
s deseti získanými body, Frýdek jich
má sedm a Přerov i Šternberk šest.
Posledně dva jmenované celky narazí
na sebe hned v nejbližším kole, čímž si

yy Vstoupili jsme do roku 2021, co
nás podle numerologie čeká?
„Je zcela jasné, že bude v mnohém jiný,
rok 2021 rovná se součtová pětka, je
rozhodně rychlejší, a co je podstatné,
bude to o vnitřní ‚svobodě‘ každého
z nás jak v jednání, tak i v myšlení. To
však neznamená, že si budeme moci
dělat to, co chceme. Dynamika čísla 5

Jak to vidí

à moc ‚pentagramu‘, tedy
nese magickou
prvky ohně, vody, země, vzduchu a pátého elementu zvaného éter. Koncové
dvojčíslí jedenadvacet se rovná trojce
a naznačuje příliš rychlé společenské
změny i výzvu.“
yy A podle astrologie?
„Podle chaldejské řady bude rok 2021
pod vládou Saturnu a opět se tak po sed-

Jsmestáleještěnapočátkunovéhoroku,údajněnásčekánováéra,nové
začátky. Můžeme se snad těšit na lepší zítřky, nebo se máme obávat
toho, co ještě přijde? Ne, obávat se rozhodně nemusíme, ale pojďme se
společně podívat na to, co všechno nás v letošním roce čeká. Máme pro
vás, jak je již na této straně vždy v lednu zvykem, předpověď pro nový
rok. U této příležitosti jsme si opětovně povídali s Annou Hanákovou
ze studia Cesta změny-Salon Charme v ulici Melantrichova, která je
mistr Reiki. Věnuje se numerologii, kterou propojuje i s dalšími naukami
jako s výkladem karet, prací s čakrami a jejich harmonizací, dále pak
prací s energiemi. Navíc se věnuje poradenství a vzdělávání v oblasti
životního stylu, rozvoji osobnosti, vztahům
mnohému dalšímu.
anebanázor

mi letech ujme vlády tento přísný učitel,
který se bude nacházet ve Vodnáři.
Saturn nás bude prověřovat z pohledu
karmických událostí, času a omezení.
Mohou se tak mimo jiné objevit stará
témata táhnoucí se od roku 2014.“
yy Bude letošní rok lepší než ten minulý?
„Otázkou je v čem lepší a v čem horší,
tedy v jaké oblasti a pro koho. V každé
oblasti budou mít změny jinou progresi. Příznivé vyhlídky mají zejména
znamení Beran, Kozoroh, Rak, Váhy.
Výrazný rok budou mít všichni zrozenci – šedesátníci ve znamení Buvola
čínského horoskopu pod vládou kovu.“
yy Slyšela jsem, že s nástupem roku
2021 starý svět „zmizí“, proběhne
transformace energií a začne nová
éra Vodnáře...
„Ano, máme před sebou věk Vodnáře,
který nese skutečně jiné energie. Rok

1
3

2021 je prvním rokem ‚nového věku‘,
a to na dobu dvaceti let. Jsme tedy
na začátku této éry. Menší pomoc
přijde prostřednictvím Jupitera, který

bude znamením Vodnáře proplouvat
do 13. 5. 2021. Tady by mohlo dojít
i na malou ochutnávku energií věku
Vodnáře – energií radosti a naděje.“
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yy Jaké zásadní aspekty nás budou
v tomto roce tedy ovlivňovat?
„Změny životních priorit, nové hodnoty,
ochota ke spolupráci, společná komunikace a pomoc jeden druhému. Otevře
se prostor pro nezávislost uvažování
o nových rozměrech svobody. Vodnářské
krédo je: ‚Volnost – rovnost – bratrství‘.“
yy To zní dobře, ale je něco, na co si
máme dát velký pozor a čeho se vyvarovat?
„Vyvarovat se neuvážených změn pod
tlakem, dále impulzivnosti, která by
u některých jedinců vedla ke ztrátě.
Tady pozor na zbytečné zadlužování
a nevýhodné smlouvy. Vyvarujme se
příliš lákavých nabídek všeho druhu,
abychom se tak ve výsledku neocitli na
‚horské dráze‘.“
yy Čemu bychom se měli naopak
věnovat, na co se máme zaměřit, aby
se nám dařilo?
„Půjde zejména o trpělivost a správnost
našich osobních rozhodnutí, pečlivě
plánovat a provádět změny. Položením
dobrých základů etiky a morálky mají
tyto změny šanci na trvalý úspěch.
Základem je vnitřní pocit spokojenosti, nikoliv venkovní. Pozor na
překračování vlastních hranic.“
yy Máte pro nás nějakou radu či
doporučení?
„Je zcela jisté, že vše začíná právě u nás
a na kvalitě našich rozhodnutí. Informace můžeme získávat z různých zdrojů,
avšak konečné rozhodnutí bychom
měli dělat sami za sebe, ve prospěch
nejen svůj, ale všech zúčastněných.
Využívejme více intuici, intelekt a nezapomínejme na tradiční hodnoty.“
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minimálně jeden polepší. Jinak ovšem
mají všechny čtyři mančafty ze spodku
pořadí v závěru soutěže většinou papírově silnější soupeře kromě dvou bitev
v posledních dvou dějstvích Prostějov
– Šternberk a Přerov – Prostějov, které
evidentně rozhodnou.
„Dnešní tříbodovou výhrou jsme si
v boji o play-off logicky pomohli, ale
není nad čím jásat. Správně jsme se do
takových problémů vůbec neměli dostat a play-off mít zajištěno mnohem
přesvědčivějším způsobem. Proto musíme makat dál, zkusit něco urvat hned
příště na Olympu Praha i pak u Šelem
Brno. Přestože jde o silné týmy a překvapit je bude složité. Zkusíme to, do
každého zápasu se musí jít na maximum,“ zdůraznil Petráš.

Prostějov (son) – V noci z pátku 22. na
sobotu 23. ledna zažíval prostějovský
volejbal bez přehánění jedny z nejtěžších
okamžiků své novodobé historie počítající
se od založení VK v roce 2007. Neporazit
doma více než přijatelného soupeře ze
Šternberka ve čtvrtfinále Českého poháru
žen 2020/21 a vinou šílené prohry 1:3
nepostoupit poprvé za celé klubové dějiny
mezi elitní kvarteto téhle soutěže uvrhlo
hanácký oddíl do dosud nepoznané temnoty. Stačilo se podívat, v jak zbědovaném
stavu byla po skončení zpackaného duelu
většina hráček vékáčka, některé se neubránily slzám. To hlavní trenér Lubomír
Petráš ani motivační navrátilec na lavičku
Miroslav Čada neplakali, pro změnu
však seděli v kanceláři pod střechou haly
Sportcentra DDM dlouho do pozdního
černého večera. A debatovali o důvodech
krize, jak z ní ven, co dál. Nebo místy jen
dlouze mlčeli ponořeni ve smutných
myšlenkách. „No, moc jsem toho nenaspal,“ prohodil pak druhý den odpoledne
Mirek Čada už s mírným úsměvem na
tváři. „V minulosti jsme si zvykli všechno
vyhrávat, teď se prostě musíme naučit i vyrovnávat s častějšími porážkami. Takový
je holt sport včetně volejbalu. Hlavně se
z toho neposr..,“ říkal s použitím oblíbené
hlášky Ivana Hlinky. A přesně to volejbalistky Prostějova udělaly. Nepodělaly
se z nastalé situace, přes všechny
nahromaděné trable zabojovaly a ligovým zdoláním Frýdku-Místku spatřily
pověstné světlo na konci svého tunelu.

Hodnì temná noc
a svìtlo na konci tunelu

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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chvílemi jednoznačná partie pro hostující PVK (první a třetí set) a místy
naprosto vyrovnaný boj (druhá a čtvrtá sada). Tým VK dělal, co mohl, přesto nakonec na body těsně nedosáhl po
výsledku 17:25, 25:21, 15:25 a 26:28.
Každopádně pražský výběr na Hané
ukázal svou sílu i oprávněnost ambicí na zisk jedné z ligových medailí
v tomto soutěžním ročníku. Opírá se
o údernou univerzálku Anetu Kocma-

novou Havlíčkovou,
komplexní smečařku
Evu Hodanovou, špičkovou nahrávačku Lucii Smutnou a dvě blokařské
věže na síti Barboru Purchartovou
i Pavlínu Šimáňovou. A pochopitelně
ostříleného kouče Stanislava Mitáče.
„Přes nespornou hráčskou kvalitu, jíž
současný Olymp disponuje, jsme si
však ověřili, že aspoň v částech utkání
je možné s ním držet krok. Venku to sa-

PROSTĚJOV Před utkáním dohrávaného 8. kola UNIQA extraligy ČR 2020/2021 mezi volejbalistkami Prostějova a Frýdku-Místku
ležely v banku možná stěžejní tři
body, jejichž sebráním se vítězky
mohly notně přiblížit postupu do
play-off. A ženy VK ustály v sobotním podvečeru pouze den staré
zklamání z pohárového vyřazení,
když vzdorující Sokol přemohly
po čtyřsetovém boji.
Celý zahajovací set byl velmi vyrovnaný. Zpočátku držel mírný náskok
hostující tým díky dobré obraně
v poli (0:2, 6:8, 9:10, 12:13), poté šly
dopředu Hanačky hlavně zásluhou
několika vítězných bloků, zlepšeného servisu i nechytatelných útoků
Kopáčové (15:13, 17:15, 19:17).
Sokolky dvoubodovou ztrátu dvakrát vyrovnaly, ovšem za stavu 20:19
přišel klíčový nápor v podobě tříbodové série na 23:19, která rozhodla
– 25:20 a 1:0.
Vstup do druhého dějství vyšel TJ
(1:3), ale vzápětí dala Kvapilová tři
esa za sebou a rychle pomohla VK
získat zpět nabranou jistotu (6:3).
Oproti pátečnímu střetnutí v poháru
působily prostějovské hráčky mnohem živěji i sebevědoměji, dokázaly
pro sebe získávat delší výměny. Leč
ani Frýdek nezahálel, zpřísnil podání,
zvýšil ofenzivní úspěšnost. A znova
se tudíž rozhořela rovnocenná bitva
o každý míč - 8:5 a 11:10. Razantní
obrat nastal při skóre 16:13, kdy vedoucí kolektiv vyrobil tři nevynucené chyby, severomoravská ekipa toho
pohotově využila a sedmibodovou
šňůrou šla na 16:20. Něco podobného však o chvíli později předvedlo i vékáčko především zásluhou
účinného servisu Dvořáčkové a neprostupné defenzivy na síti - 21:20.
Dramatický závěr pak těsně vydřely
Chalupovy svěřenkyně – 23:25 a 1:1.

Jenže mančaft okolo kapitánky Pavelkové se markantní korekcí dost
rozjel, což se projevilo zkraje třetího dílu (z 3:2 na 4:7). Nicméně
z tohohle propadu se hanácká parta
okamžitě vzpamatovala vyrovnáním
na 7:7, přesto zůstával frýdecko-místecký celek dál nahoře nejen tlakem
solených servisů - 8:11 a 10:13. Teprve uprostřed sady ženy v modrofialové kombinaci v čele se smečařsky
probuzenou Michalíkovou rapidně
přidaly plyn a během pár minut
totálně otočily vývoj na 18:14. To
rozhodlo, finiš si potom již pohlídaly
– 25:21 a 3:1

6HW\25:20, 23:25, 25:18, 25:21
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V minulé sezóně bylo zvykem, že vždy po skončení soutěžního duelu se prostějovské volejbalistky vyfotily
s podavačkami míčů, jinak mládežnickými hráčkami VK. Aby holky dostaly odměnu a zároveň měly památku na to, jak pomáhaly svým starším klubovým parťačkám. Zkraje aktuálního ročníku tuhle hezkou tradici
nabouraly koronavirové komplikace, ale od půlky ledna už vše zase běží jako dřív. Jen po pátečním výbuchu
proti Šternberku bylo zklamání natolik masivní, že na společný snímek nedošlo. Naopak z následného skolení Frýdku-Místku panovala úlevná radost, jak můžete sami vidět.

Obnovena tradice týmového focení po zápasech

ZAUJALO NÁS - OBRAZEM

„Dělali jsme víc chyb, po slibném vyrovnání na 1:1 byl z naší strany úplně hrozný začátek
třetího setu. V jeho závěru jsme sice hodně stahovali a zlepšení si přenesli i do čtvrté sady,
ale tam rozhodla celý zápas ztráta našeho vedení 13:10. Za tohoto stavu jsme neuhráli dlouhou výměnu, kdy šel míč snad pětkrát zadarmo k nám, přesto jsme ho nepoložili. Údernější
soupeř pak lépe zvládl koncovku a zaslouženě zvítězil.“

LEOŠ CHALUPA – TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK

„Nebylo jednoduché se zvednout ze zklamání v poháru, ale nakonec se nám to povedlo
natolik, že jsme zvládli tříbodově zvítězit. Což je vzhledem k okolnostem moc důležité.
V porovnání s předchozím zápasem jsme odvedli lepší výkon a pomohli si hlavně dobrou
obranou jak v poli, tak především na síti. Tolik bodových bloků jako dnes jsme už dlouho
neměli. Holky zabojovaly, a byť naše hra stále nebyla zdaleka optimální, dokázali jsme společnými silami špatnou situaci překonat.“

LUBOMÍR PETRÁŠ – VK PROSTÌJOV
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Startovalo se tedy vlastně od začátku, načež se Petrášova skvadra
opětovně chytila výbornými bloky.
Rychle nabraná převaha 3:0 a 7:2
znamenala jak herní, tak psychickou výhodu, kterou lehké papírové
favoritky uměly využít. Navzdory
jednomu kratšímu výpadku (z 10:3
na 10:6). Jinak měly domácí plejerky výrazně navrch, neboť každá členka sestavy něčím přispěla,
z čehož pramenil dobrý kolektivní
výkon. Zejména devět ovládnutých
výměn v řadě při plachtícím podání
Blumentritové na 19:6 hosty úplně odrovnalo, aby se vzpamatovali
v koncovce dvojnásobným dotažením (z 22:8 na 22:13, z 24:14 na
24:18). Nic podstatného kromě
výše rozdílu v dílčím výsledku to ale
na osudu třetí části už nezměnilo
– 25:18 a 2:1.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:2, 6:8, 9:8,
9:10, 12:13, 15:13, 15:15, 17:15, 17:17,
19:17, 20:19, 23:19, 25:20. Druhý set: 1:0,
1:3, 6:3, 8:5, 8:7, 10:7, 11:10, 14:11, 16:13,
16:20, 17:21, 22:21, 23:22, 23:25. Třetí set:
3:0, 4:2, 7:2, 10:3, 10:6, 19:6, 21:7, 22:8,
22:13, 24:14, 25:18. Čtvrtý set: 1:2, 3:2,
3:4, 4:7, 7:7, 7:9, 8:11, 10:11, 10:13, 14:13,
18:14, 21:18, 23:18, 24:19, 25:21.
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Brno, Prostějov (son) – Po delší době
se ženská volejbalová extraliga ocitla na
televizní obrazovce v přímém přenosu
ČT Sport. Veřejnoprávní stanice si vybrala prestižní brněnské derby, hrálo se
v úterý netypicky už hodinu po poledni.
A favorizované Šelmy Brno si doma poradily s Královým Polem 3:1 (22, 14,
-20, 15), čímž se v tu chvíli tabulkově
dotáhly na jediný bodík za čtvrtou
Ostravu. Z nahrávky už přitom ambiciózní Jihomoravanky dirigovala Pavla
Šmídová (za svobodna Vincourová),
exprostějovská navrátilkyně po mateřské
pauze. „Rozhodující pro vývoj celého
utkání byl hned první set, který se
nám podařilo otočit. Zápas hodně
ovlivňovalo podání obou týmů, my
jsme dokázali soupeře víc dostávat pod
tlak. Jen ve třetí sadě nám servis přestal
jít,“ okomentoval zajímavý mač hlavní
trenér Šelem Ondřej Boula. Se svými
svěřenkyněmi nyní cestuje do Itálie
na vyřazovací turnaj CEV Cupu žen
2020/21, což je druhý nejvyšší klubový
pohár Evropy. V Monze narazí Brňanky
v osmifinále na srbský ŽOK Bělehrad
(úterý 26. ledna), a pokud postoupí, vyzvou o den později ve čtvrtfinále vítěze
druhého osmifinálového duelu Saugella
Monza – Swietelsky Békéscsaba.

Šelmy vyhrály derby
a teï zabojují v Itálii
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mozřejmě bude těžší, zvlášť v prostorově menší a tím specifické hale v Praze,
kde domácí moc často neztrácejí. My
se i tak bodovat rozhodně pokusíme,
nic předem nevzdáváme. I jeden získaný bodík by se v boji o postup do
play-off velice hodil,“ řekl před cestou
do české metropole hlavní trenér VK
Lubomír Petráš.
(son)

vs.

Z Olympu se body moc nevozí,
YpNiĀNRWR]NXVt
*1"®-)+í
-,0)"!+¡
V Prostějově vznikla
`+ &
naučná stezka.
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Hanačky tenhle mač otevíraly jen dvaadvacet hodin po propadáku se Šternberkem v ČP. Tím pádem ze sebe musely shodit těžkou mentální deku, což
naštěstí dokázaly. Byť se to neobešlo
bez dílčích problémů. Po pracně zísnedokážeme využívat ani velké ná- kaném úvodním setu 25:20 šlo předeskoky a vlastními chybami opakovaně
ztrácíme dobře rozjeté sety. Čímž nechci snižovat dnešní výkon Šternberka,
vítězství si zasloužil,“ shrnul zkroušený
kouč Lubomír Petráš.
Nepomohl ani návrat na lavičku respektované osobnosti Miroslava Čady, jinak
sportovního ředitele hanáckého klubu.
Rovněž on v trudném večeru těžko hledal slova. „Hrozná škoda, protože v pří- PROSTĚJOV Po zápasově nabipravě se holky viditelně zvedaly, tam tějších týdnech teď prostějovské
se jejich herní projev poslední dobou volejbalistky zvolní, aktuálně mají
zlepšoval. Jakmile však bylo potřeba kva- před sebou jediné víkendové střetlitu potvrdit v tomhle důležitém zápa- nutí. Dohrávané 9. kolo UNIQA
se, nešlo to, pod tlakem náš tým selhal. extraligy žen ČR 2020/21 je zavede
Jsme v tom všichni společně a nezbývá do Prahy, kde v sobotu 30. ledna od
než zklamání rychle překousnout. Aby- 17.00 hodin nastoupí proti tamníchom dokázali postoupit do extraligo- mu Olympu.
vého play-off,“ zmínil Čada druhý a ještě Oba celky se utkaly před devíti dny,
kdy to v hale Sportcentra DDM byla
významnější cíl letošního roku.

www.vecernikpv.cz
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„Rok 2021 je prvním rokem ÄQRYpKRYěNX¶
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Hodně radosti a co
nejméně starostí přeje
Aneta Křížová

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás vítám u prvního
dílu oblíbené tematické strany
v novém roce 2021. Doufám, že
jste koncem loňského letopočtu
ukončili vše, co vás zatěžovalo,
bylo nepotřebné a již dosloužilo
svému účelu. Žijte naplno,
protože dnešní den se již nikdy
nebude opakovat, dělejte radost sobě a svým blízkým, ale
vlastně komukoliv můžete.
Stačí pomoc, laskavost,
vlídnost a člověk se v tu
chvíli stane nesmrtelným,
protože tyto činy v nás
zůstávají. Ze srdce vám přeji,
ať jste v tomto roce zdraví, šťastní
a spokojení. A jaký bude letošní
rok? To vyplyne z dalšího rozhovoru s astroložkou a numeroložkou,
dozvíte se novinky z prostředí
seriálu PROMĚNA IMAGE, čeká
vás tradiční cvičení a nechybí
také možnost pečení.

ODDECHOVÝ ÈAS

JEDNIČKA VK PODLE
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Teprve potřetí v probíhajícím soutěžním ročníku 2020/21 vyhrály ženy Prostějova. Po
skolení Přerova 3:1 (26. září) a triumfu ve
Šternberku rovněž 3:1 (18. prosince) přidaly
vítězství číslo tři opět stejným výsledkem v sobotu proti Frýdku-Místku.

od té chvíle převzaly taktovku uvolněnější, odvážnější i klidnější soupeřky, jež
otočily na 22:25. Právě prudké obraty ve
vývoji přitom charakterizovaly většinu
pro Večerník
pátečního střetnutí.
Druhá část byla jediná, kterou vékáčko
Marek
zvládlo. Jak jinak než vlastní otáčkou ze
SONNEVEND
stavu 15:17 na 23:18. Ani tenhle náskok
mu sice nedodal nezbytnou pohodu,
Už od začátku na nich byla znát velká nicméně hektický závěr ubouchala obnervozita, přesto se během zahajovacího vyklá bodová tahounka Gabriela Kopásetu propracovaly k vedení 15:11. Leč čová (25:23). Což ale tentokrát předsta-

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Pátek 22. ledna měl být dnem, kdy do té doby utrápená a špatná sezóna volejbalistek VK Prostějov nabere lepší směr.
Stačilo ve čtvrtfinále Českého poháru žen 2020/21 doma porazit
podceňovaný Šternberk – a cenný úspěch v podobě účasti na
závěrečném turnaji Final Four této soutěže by se stal skutečností.
Došlo však k přesnému opaku: mírné favoritky vinou dalšího podprůměrného výkonu padly 1:3, tím pádem i bolestně vypadly.

vovalo výjimku, neboť jinak se soužila
a chybovala. Jako celý prostějovský tým.
Jeho křehkost i neschopnost dovádět
k vítězství slibně rozjeté sady či celé duely názorně dokumentovalo třetí dějství,
kde se lámal zápasový chléb. Domácí
družstvo od nerozhodného skóre 9:9
přece jen vytáhlo ze svého arzenálu určitou herní kvalitu, čímž odskočilo na
18:12. Jenže pak? Úplné zatmění!
Slabý útok VK opakovaně bušil do výborné obrany Sokolek, které zdatně
blokovaly. A co nezachytily na síti, to
vybraly v organizovaném poli, případně
těžily z hromadících se hrubek na opačné straně dvorce. Zbytek setu tak vyzněl
poměrem 2:13 (!), což přivodilo klíčový
zvrat na 20:25. Tím byl papírově silnější
mančaft definitivně zlomen, ve čtvrtém
dílu již na rostoucí euforií hýřící bojovnice TJ vůbec nestačil 15:25.
„Co k tomu říct? Všichni jsme hluboce
zklamaní, nechali jsme si utéct velkou
šanci na postup do pohárového Final
Four. Sice stačilo vyhrát jediné utkání,
navíc na svém hřišti proti přijatelnému
soupeři. Ale bohužel se ukázalo, že dosavadní horší výkony v tomto ročníku
mají své opodstatnění. Trápíme se
celou sezónu hlavně slabým útokem,

BYLI JSME
U TOHO

Touhu prostějovských žen po elitní pohárové čtyřce
rozmetala vlastní nemohoucnost proti obětavému outsiderovi

KRUTÉ PROBUZENÍ ZE SNU O FINAL
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ale i na internetových stránkách www.
vecernikpv.cz, kde najdete spoustu fotografií i videí.
Není na co čekat, hlaste se již nyní.
Stačí poslat dvě své aktuální fotografie
(tvář a postava) na e-mail: vecernik@
pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
„PŘIHLÁŠKA PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do
naší redakce. Napište také váš věk,
velikost oblečení a důvod, proč se do
proměny hlásíte, proč bychom měli
vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 7. února.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

I>FIÛ?H;
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- Jan NERUDA
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aneb názor
à
Michaely Jurcíkové

➢

o něco kvalitnější hráčské posily, než nakonec přišly. A při vší úctě k novým plejerkám
uplynulé měsíce jasně ukazují, na co kdo
výkonnostně má. Což ale platí také pro volejbalistky, které zde působí delší dobu.
Česká konkurence nespala, na rozdíl od
VK se ve většině případů skutečně posílila. Načež i malé kvalitativní rozdíly umí
způsobit, že dříve těsně zvládané zápasy
v dramatických koncovkách rázem dopadají opačně. Navzdory častému vedení
během setů, třeba o hodně bodů. Vyšší či
nižší herní level se v celkovém součtu vždy
projeví a vymlouvat se na cokoliv nikdy
nepomůže. Spíš je potřeba se podívat pravdě do očí, naplno si ji přiznat. A správně se
poučit směrem do budoucna. Jedině tak
se podaří tuto špatnou sezónu zachránit
aspoň k postupu do play-off, hlavně pak
zvednout celý oddíl pro příští ročník znovu o něco výš. Pokud bude za co.

VÝCHODISKO? POUÈIT SE!

Důvodů, proč ženy VK Prostějov dalece
zaostávají v aktuální sezóně za původním
očekáváním herním i výsledkovým, je celá
řada. Rozhodně však nejde o náhodu ani
souhru nešťastných okolností, na což by se
dalo všechno alibisticky svést. Včetně čerstvého nejhlubšího propadáku v podobě
páteční ostudné porážky od Šternberka
ve čtvrtfinále Českého poháru, čímž Hanačky přišly o prodloužení unikátní série
nepřetržitých účastí mezi elitní čtyřkou
téhle soutěže.
Hlavní příčinou současné krize mistrovského klubu z let 2009 až 2018 jsou logicky
peníze. Tak, jako ekonomická síla vynesla
vékáčko na tuzemský vrchol a celou jednu dekádu jej tam držela, zapříčinil právě
rostoucí nedostatek financí postupný pád
oddílu až do extraligového podprůměru.
Navíc to loni bylo právě šetření korun, jež
nedovolilo do prostějovských služeb přivést

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Ġ7ħ7(1$675

S TEREZOU BLUMENTRITOVOU

EXKLUZIVNÍ INTERVIEW

„Čtvrtfinálového vypadnutí z Českého poháru je obrovská škoda, mohly jsme si
zahrát Final Four a nemáme nic. Do zápasu jsme šly dobře naladěné, v prvním
i třetím setu hodně vedly, druhý získaly. Celé to mohlo vypadat úplně jinak, ale
místo přesvědčivého vítězství jsme vždycky herně odešly a slibný náskok ztratily.
Šternberk se tím dostával nahoru, my jsme pod jeho tlakem přestávaly hrát náš
volejbal z tréninků. Byla tam z naší strany spousta chyb, s takovým výkonem nešlo
uspět. V sobotu proti Frýdku-Místku už jsme to zvládly mnohem líp. Podstatné
je, že jsme vyhrály tohle důležité utkání za tři body a přiblížily se tím postupu do
ligového play-off. Vyšla nám odveta za porážku 0:3 z Frýdku díky menšímu počtu
chyb a tím, jak jsme byly důsledné v rozhodujících balónech. Taky holky výborně
blokovaly, byla tam z naší strany týmovost i bojovnost. Já osobně jsem strašně moc
chtěla týmu pomoct přímo na hřišti, ale moje koleno ještě není stoprocentní, na
ostrý zápas to zatím nebylo. Snad už příště na Olympu Praha, kde zkusíme překvapit.“
Michaela JURČÍKOVÁ, blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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PROSTÌJOV – ŠTERNBERK PROSTÌJOV - FR. MÍSTEK

ním na covid s negativními výsledky.
Ale povedlo se, po téhle stránce bylo
vše v pořádku,“ ohlížel se hlavní trenér
vékáčka Lubomír Petráš.
Přesto hned trojice hráček šla do bitev proti Šternberku v poháru i Frýdku-Místku v lize značně limitována.
„Iva Šípová a Terka Pluhařová se ještě
nestihly plně vyléčit, pořád měly problémy s bolestmi v nohou. Za nepříznivého vývoje pátečního utkání jsme
je sice poslali jako střídající na hřiště,
ovšem pokaždé jen na chvíli. Prostě na
tom se zdravím nebyly zdaleka ideálně,“ povzdechl si Petráš.
Navíc kapitánka Michaela Jurčíková
stále chyběla úplně, byť se po měsíci
a půl poprvé objevila aspoň na lavičce.
„Na jednu stranu by moc chtěla hrát, na
stranu druhou však po prosincové artroskopii kolene i následném léčení stále
nemůže zabrat naplno. Na soutěžní zápas se ještě necítila, proto ani nestřídala,“ vysvětlil slovenský lodivod.
Na fyzické trable zmíněných svěřenkyň se ale nechtěl vymlouvat. „Věděli
jsme předem, jaká je situace. I tak
jsme měli čtvrtfinále Českého poháru se Šternberkem zvládnout,“ litoval
Petráš.
(son)

Úvod střetnutí byl dlouho dost
vyrovnaný, neboť na domácí tlak
i opakované menší úniky ve skóre
(z 4:4 na 6:4, z 6:6 na 9:6) odpovídal hostující tým okamžitými korekcemi (6:6, 9:8). Totéž se opakovalo
také od stavu 15:11, kdy do té doby
herně lepší vékáčko vyrobilo při
účinném servisu Herdové sérii nevynucených chyb a umožnilo soupeřkám srovnat na 15:15. O chvíli
později šly Sokolky další bodovou
šňůrou dokonce do vedení 17:21,
tentokrát dobře podávala Wanczyk
a Prostějovanky se zle trápily nejen
na přihrávce. Naději vnesla mírným
favoritkám na kurt střídající Weidenthalerová (21:22), ale koncovku
ovládla nadšeně bojující děvčata TJ
– 22:25 a 0:1.
Druhá část probíhala jako podle
kopíráku, šternberské plejerky opět
neustále eliminovaly snahy růžově
oděného družstva o větší odskočení. Petrášovy svěřenkyně měly velké

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dílčí překvapení
se urodilo ve čtvrtfinále Českého
poháru žen 2020/21. Prostějovské
volejbalistky na vlastní palubovce
podlehly Šternberku ve čtyřech setech, když v první i třetí sadě promarnily výrazný náskok. Sokol se
těmito obraty nastartoval, předvedl o poznání kvalitnější výkon a po
zásluze postoupil do závěrečného
turnaje Final Four v Teplicích.

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

mi činnostmi. A utekl do zatím největšího trháku 15:10. Rozhodnuto?
Zdaleka ne. Zbytečné hrubky VK
držely Šternberk relativně na dohled,
následně přišel jeho mohutný úder
sedmi získaných výměn v řadě (!) při
výborném podání Herdové s týmově
neprostupnými bloky (z 19:14 na
19:21) a bylo vymalováno. Vystresované Prostějovanky v pokaženém finiši absolutně vypadly z role – 20:25
a 1:2.
Výběru taženému dvojicí Wanczyk
a Herdová a především defenzivní
obětavostí celé sestavy navíc skvěle
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problémy hlavně s útočným překonáváním obrany protivnic, která byla
kompaktní na síti i v poli. Právě tři
vítězné bloky za sebou otočily vývoj z 11:8 na 11:12, Drešlova parta
tak znovu vyskočila na koně - 12:14
a 15:17. Teprve za téhle kritické situace se Kopáčová a spol. vyburcovaly,
vložily do svého projevu mnohem
víc úsilí i volejbalového umu. A rázem díky vydařené pasáži sahaly po
vyrovnání setového poměru - 23:18.
Vzápětí se vrátily na scénu nerezignující ženy v oranžovém (23:22),
nicméně nervózní závěr s vypětím sil
uhájil domácí mančaft – 25:23 a 1:1.
Další vydařený úsek předvedly prostějovské hráčky zkraje třetího dějství
(z 2:3 na 6:3), ovoce přinášela zejména polařská obětavost. Leč rivalky
oplatily stejnou mincí a manko brzy
zlikvidovaly (7:7). Přesto se soubor
okolo zastupující kapitánky Fričové viditelně chytil, dokázal vytvářet
znatelnější nápor servisem i ostatní-

„Musím holky pochválit, protože předvedly výborný kolektivní výkon. Na síti
i v obraně, úplně ve všem. Bylo to asi nejlepší utkání našeho mladého mančaftu
v sezóně. Děvčatům samozřejmě věřím,
ale že dokážeme takovým způsobem vyhrát v Prostějově je určitě moc příjemné
překvapení. Pro Šternberk znamená postup do pohárového Final Four historický
klubový úspěch.“

JAN DREŠL – TJ Sokol Šternberk

„Do utkání jsme vstoupili solidně, ale od
stavu 15:11 šel náš výkon prudce dolů.
Totéž se opakovalo ve třetím setu, tam
jsme ztratili náskok dokonce 18:12. Pořád
se nám stává, že se zasekneme v jednom
postavení, začneme kupit různé chyby,
znejistíme a nejsme pak schopní hrát, na co
teoreticky máme. Soupeř se naopak těmi
obraty chytil, výborně bránil náš slabý útok
a zaslouženě slavil vítězství i postup. My
jsme zklamali po všech stránkách.“

LUBOMÍR PETRÁŠ – VK Prostìjov

1$7,6.29&(

=$=1÷/2

vyšel i start do čtvrtého dílu - 1:4.
S výsledkovými ambicemi obhájkyň
loňského čtvrtého místa v Českém
poháru to tudíž vypadalo nevalně.
A jakmile hostující hráčky vystřihly
novou pětibodovou šňůru z 3:4 na
3:9, zdál se triumf papírově o něco
slabší ekipy neodvratným. Také byl,
euforicky šlapající Sokolky bez potíží dotáhly celý mač do zaslouženě
úspěšného konce. Zatímco vékáčko
propadlo – 15:25 a 1:3.

Šok pro VK: KJCµMJQÑKJNOPKNCMµ=GG@KnÁ`O@MI=@MF

PROSTĚJOV Obavy z většího rozšíření koronaviru v prostějovském
volejbalovém táboře se po nakažení
asistenta trenéra Jakuba Krčmaře
sice nenaplnily, přesto nešly ženy
VK do klíčových duelů sezóny v optimálním zdravotním stavu.
„Po Kubově onemocnění během
týdne jsme si nebyli vůbec jistí, jestli
všichni projdeme čtvrtečním testová-

kapitánka Jurèíkovázùstala pouze na lavièce
strana 40

Nové noviny
za starou cenu
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Šípová a Pluhaøová prostøídávaly
se sebezapøením,

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021
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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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V pátek proti Šternberku to ze strany prostějovských volejbalistek byla
pohárová hrůza, ale zrovna pětadvacetiletá blokařka na své poměry nezahrála až tak špatně. O den později s Frýdkem-Místkem pak předvedla svůj nejlepší výkon aktuální sezóny. Dosáhla patnácti bodů při celkové užitečnosti +10, excelovala
především obranou na síti (šest vítězných bloků) a servisem
(pět es), dokonce i jednou neplánovaně přihrála za jedna
„prasátkové“ podání soupeřek. Takhle kvalitní příspěvek
by vékáčko od Katky potřebovalo pokaždé.

Kateøina KVAPILOVÁ

VEČERNÍKU
Všichni silní lidé
milují život.

NA TENTO TÝDEN:

MOTTO
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JEDNIČKA VK PODLE
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CVIČENÍ
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Závěrem si za odměnuzatleskejte
a já se těším zase příště!
Foto: archiv A. Křížové
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4. Následně zatlačíme do pravého
kolene a levé ruky, mezitím, co tlačíme
směrem do podložky, posuneme pravou ruku a levou nohu cca o pět až deset
centimetrů dopředu. Při tomto pohybu
cítíme, že pracuje i břicho (viz. foto).
Poté se noha i ruka vrátí zpět do původní
pozice a takto, vždy s tlačením končetin
naproti sobě, střídáme pohyby. Takže
jestliže šlo nejdříve pravé koleno s levou
rukou, půjde nyní o pohyb levého kolene
a pravé ruky. Po celou dobu cítíme, že
pracují vnitřní břišní svaly. Opět nezapomínáme na dýchání, břicho však
nepovolujeme. Na každou stranu provedeme cvik pětkrát až desetkrát. Oba
dva dnešní cviky jsou jednoduché, ale
velmi účinné na vnitřní hluboké svalstvo.
Cvičme jednou až dvakrát denně, pokud
možno každý den. Po skončení provedeme protažení.

3. Nyní se vydýcháme, avšak
přejdeme do polohy na čtyři (viz.
foto). Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají do široka, dech však
nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme. Pětkrát se takto prodýcháme
a můžeme pokračovat.

2. Následně budeme pracovat
s vnitřním stabilizačním systémem. Zatneme spodní břišní svaly a zvedneme
nohy do výšky cca 5 cm. Zvednuté nohy
držíme a přidáme ruce, které budeme
pokládat směrem za hlavu, avšak do rozsahu, do kterého nám to ramena dovolí
(viz. foto). Následně ruce vrátíme zpět
nad sebe. Zatímco nohy stále držíme
nahoře, ruce střídáme osmkrát za hlavu
azpět,atopomalýmaklidnýmtempem.
Spodní břišní svaly držíme stále zatnuté,
ale samozřejmě nezapomínáme na
dýchání. Tímto cvikem účinně cvičíme
hluboké vnitřní svaly a ramena.

V tomto okénku
se budeme již po
tř iasedmdesáté LXXIII.
věnovat různým
DÍL
harmonizačním,
relaxačním,
ale
i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však již
k nějakému narušení v oblasti zad,
páteře, kyčlí dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na posílení hlubokých vnitřních svalů,
jejichž správná aktivace je velice
potřebná…
1. Jako první se protáhněte, rozcvička by
měla předcházet úplně každému cvičení.
Následně se položíme na záda, nohy
pokrčíme a umístíme do pravého úhlu na
míč, stůl, židli nebo gauč. Opírají se pouze
paty. Ramena zatlačíme do podložky
a ruce zvedneme, spojíme a vytvoříme
jakoby tvar vajíčka (viz. foto). Nyní se
od břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

PRO TĚLO I DUŠI
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PROSTĚJOV Hvězdárna, workoutové hřiště, knihobudka, to jsou už
klasické součásti Kolářových sadů.
Největší prostějovský park je ale
nyní doplněný ještě o jednu aktivitu, a sice o naučnou stezku.
V parku ji instalovali pracovníci Sportcentra DDM Prostějov, kteří tak v podivné době, kdy je vše zavřené a sportovní i společenské akce zakázané,
vybízí k pohybu a k aktivitě. Návštěvníci parku se totiž nemusí spokojit
jen s pohledem na informační cedule,
ale mohou se rovněž aktivně zapojit.
„Jedná se o stezku určenou pro děti
od 9 do 15 let. Této aktivity se mohou
zúčastnit i rodiče s dětmi libovolného
věku,“ vysvětlují organizátoři.
Stezka protíná park napříč všemi směry, na různých místech je nyní sedm
zastavení. „Každá karta na své svrchní
části obsahuje kód. Kdo má chuť si zasoutěžit, opíše si kódy z daných karet
a pošle je na e-mailovou adresu fburka@sportcentrumddm.cz,“ informují
organizátoři, kteří úspěšným soutěžícím slibují odměnu. Kromě toho, že
se lidé díky naučné stezce formou hry
projdou a dozví se něco nového, si tak
mohou odnést také příjemný suvenýr
a památku na aktivitu. Naučná stezka
bude přístupná až do poloviny března.
(sob)
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odskočit na toaletu,“ domnívá se Milada Sokolová, která doufá v prosazení
návrhu.
Podobný se už v minulém volebním
období probíral mezi zastupiteli. Hovořilo se o vzniku veřejných toalet
v sousedství hvězdárny nebo také
kavárny v prostoru bývalé skautské
klubovny. Na tyto debaty si vzpomíná
jeden z opozičních lídrů Jan Navrátil.
„Před několika lety se řešilo, zda by
měly vzniknout toalety, nebo i kavárna.

(QVQCTEJKX/5QMQNQXÆ

ZAUJALO NÁS - OBRAZEM
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naučná stezka.

Tu bych nedělal, ve městě už je jich až
dost. A popravdě bych asi nyní nedělal
nic, zvláště v současné době bych to
viděl jako zbytečnou investici,“ vyjádřil
se k nejnovějšímu počinu, který budou
schvalovat radní.
Pokud návrh projde, poputuje následně na únorové zastupitelstvo. Dle odhadu vedení města by úprava plochy
a vybudování sociálního zázemí stály
něco přes tři čtvrtě milionu korun.
(son)

s.
v
V Prostějově vznikla

PROSTĚJOV Největší prostějovský park Kolářovy sady navštěvují denně
stovky lidí. Někteří jen projdou, další si ale přijdou zacvičit, zabruslit na
okruhu nebo posedět. Pro ty všechny by nově mělo vzniknout turistické
zázemí u vstupu do parku z Riegrovy ulice. Záměr by měla již zítra, tj. v úterý 26. ledna, projednat rada města Prostějov. Co vše by projekt měl obsahovat, prozradila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.
„Rádi bychom zde vybudovali kon- mělo vzniknout blízko nedávno vytejnerové toalety obložené dřevem, budovaného workoutového hřiště.
aby pěkně zapadaly do okolí. U toho „Návštěvníci Kolářových sadů i cykdále ještě posezení a nabíjecí stanici listé projíždějící městem – a není jich
pro elektrokola,“ sdělila Večerníku. málo – by si zasloužili místo, kde si moOdpočinkové místo s toaletami by hou odpočinout a v případě potřeby si
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Polepší si i elektrocyklisté
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malokapacitní. (úsměv) Není to
nic analogického a obdobného
velikostí jako na zámku, už
jen kvůli zatížení dané plochy. Koneckonců pod kopulí
je kinosál. Takže tam se nedá
počítat s nějakým velkým počtem lidí. Ale dívala jsem se na
program v Uherském Hradišti.
Spektrum aktivit je velmi široké.
Když mají vernisáž, tak v létě dělají posezení, provozují jógu či komornější koncerty. Ale myslím si, že
ani oni to jako standardní letní kino
nemají, na něco malinkého by se to
ale určitě dalo použít.“

Zaujal mě článek uveřejněný ve Večerníku v pondělí 4. ledna Židovské
uličky ožívají aneb „Mohli jsme být
v UNESCO,“ říká modelář Lázna.
A dovolím si na něj reagovat.
Informuje se v něm, že vzniká model
židovských uliček. Jan Lázna je výborný modelář a jeho práce si vážím.
Židovské uličky máme zachyceny na
fotografiích, na obrazech našich malířů, ale model nám nabízí úplně jiný
pohled – plastický, věrný, autentický.
V závěru Jan Lázna uvádí: „Myslím si,
že kdyby se rozhodlo o opravě, tak by
pak město vypadalo nádherně a bylo
by to cennější než třeba Třebíč. Mohli
jsme být my památkou UNESCO“.
Jan Lázna má pravdu v tom, že by Prostějov vypadal mnohem lépe, pokud
by nevyboural židovské uličky, ale
rozhodně by to nebylo cennější než
Třebíč. A ani po renovování bychom
nedosáhli kvalit třebíčského ghetta.
Je bohužel škoda, že se ve druhé polovině 20. století neuplatnil citlivější
přístup k památkovým hodnotám,
jak jej prezentoval městský stavitel
a stavební komisař Miroslav Putna,
který v roce 1939 v anketě časopisu
Kulturní zprávy o výstavbě Prostějova uvedl, že se na židovské uličky dívá
velice kriticky, ale nesouhlasí s těmi,
kteří by je chtěli srovnat se zemí.
„Jejich stavební struktura a částečný

äKFQXUM¾éVXTċX6ąGDÊéK

historický význam (detaily, památky
a 40 000 obyvatel města) říkají srozumitelně, že se nemůže na všechno
jít s krumpáčem,“ zdůraznil Miroslav
Putna. Ano, domy měly cenné prvky
a detaily, jejich stavebně-historická
hodnota byla různá, bohužel byl
velmi špatný technický stav objektů.
Přesto v Prostějově nedošlo k plošné
asanaci ghetta. Zůstal zde právě blok
domů zvaný Špalíček na rozhraní ulic
Uprkova, Hradební, Kostelní, který
nebyl v 80. letech 20. století asanován díky památkové ochraně domů
v Uprkově ulici č. 20 a č. 12.
Pozitivní bylo, že se město Prostějov
zasadilo o záchranu Špalíčku a vypsalo soutěž na dostavbu a regeneraci
území. Vítězný návrh arch. Romana
Zajíce z roku 1993 obsahoval také návrh na rekonstrukci Špalíčku. Mnohé
domy musely být sice z důvodu špatného stavu demolovány a vystavěny
nově. Původní jsou vlastně jen 3, 5
domy. Mezitím byly do památkového
seznamu zapsány domy č. 18 a č. 23
patřící prostějovskému muzeu a další
chráněný dům se nachází na náměstí
S. Čecha č. 2. Špalíček se tak v letech
1996–2004 podařilo rekonstruovat
a je bezpochyby naší chloubou a připomínkou židovské historie.
Ještě poznámka ke srovnávání s Třebíčí. Zde je třeba si uvědomit, že

Foto: internet

PhDr. Hana Bartková,
členka spolku
Hanácký Jeruzalém v Prostějově

ghetta Prostějova a Třebíče prošla
jiným stavebním a historickým vývojem. Prostějovské ghetto bylo situováno ve východním centru města
(nemohlo se rozšiřovat, vznikaly zde
různé slepence přístaveb a nadstaveb
budov a tzv. kondominia, kdy domy
byly rozdělené horizontálně a vertikálně na více majitelů, měly části a–f
a v domě často bydlelo až 30 osob).
Proti tomu třebíčské ghetto zvané
Zámostí bylo situováno mimo jádro
města, na levém břehu řeky Jihlavy.
Je jedinečné svou strukturní zachovalostí a urbanistickou působivostí. Je
hodnoceno jako mimořádně cenný
celek a nejzachovalejší ghetto v Evropě. Je cenné ve svém celku na původním historickém půdorysu s řadou
unikátních prvků (například domovní průchody spojující domy navzájem i ulice, rohová loubí, kamenná
ostění dveří a oken, hřebínkové klenby, soutky či uličky s prampouchy).
Jádra domů jsou renesanční i barokní.
Je to prostě unikát, který byl právem
po rekonstrukcích zapsán v roce 2003
jako památka UNESCO. Je to jediná
židovská památka mimo území Izraele zapsaná na seznamu UNESCO.
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došlo na naši adresu...

3
2

¸67<

strana 40

*1"®-)+í-,0)"!+¡`+ &

ZAUJALO NÁS

Michal SOBECKÝ

yy Co konkrétně byste zde chtěla vybudovat?
„To samozřejmě záleží na tom, jestli a případně jak by se podařilo vymyslet přístup, jak by
to vypadalo. Jasné kontury nemáme, já ale
odkazuji na Hradiště, kde v části kopule mají
malé dřevěné pódium, kaskádovité sezení,
nahoře na kopuli mají malinko zarovnáno
a mají tam dokonce ohniště nebo gril, mám
pocit. Každopádně nějaké lavičky. A když
jsme se dívali do původních dokumentů památkového katalogu, tak ztvárnění zastavěné
kopule mělo svůj estetický účel. Bylo osázeno
jako skalka a bylo to moc pěkné.“
yy Dalo by se s místem počítat jako s prostorem pro letní kino?
„Bylo by to samozřejmě hezké, ale taky

Michal
SOBECKÝ

PROSTĚJOV Pro někoho přirozená součást kina, mnozí jeho občasní návštěvníci však tento prostor pomalu ani nepostřehnou. Řeč je o nevysokém kopečku,
který se zvedá na jakémsi nádvoří, přesně uprostřed kina. A zakrývá tak kupoli
přímo nad promítacím sálem. Dlouhodobě je toto místo plné travin a keřů, do
budoucna by se ale mohlo proměnit. Jak? Určité představy má ředitelka kina Metro 70 Barbora Kucsa Prágerová. Při nich se nechává inspirovat kinem v Uherském Hradišti, které je typově stejné, totéž platí o jeho půdorysu. Na co se tak
podle ředitelky prostějovského kina mohou jeho návštěvníci v budoucnu těšit?
úřady. Pro nás je ale pozitivní příklad z Uherského Hradiště, kde je stejné kino. To atrium
yy Kino prochází za vašeho ředitelování mají upravené, prošlo revitalizací, je z toho
celou řadou změn. Trochu stranou ale za- pěkná letní scéna.“
tím stál pomyslný dvorek kina. Chystáte yy Na kdy to zhruba vidíte?
„S tempem, jakým se u nás v kině dějí nejrůzse ho v budoucnu také upravit?
„Záměr takový v budoucnu máme. Musíme nější velké věci, věřím, že to bude spíše dříve
samozřejmě počkat, co si o tom budou kvůli než později. Ale všechno má svůj čas. Teď je
stavebnímu povolení a statice myslet dotčené taková doba, že se snažíme nějak udržet.“

kultura

„Zvelebení chystáme,“
ujistila Barbora Kucsa Prágerová
Jestřábi si z minulého týdne odnáší dva těsné výsledky
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yy Ze zápasů s Benátkami a s Ústím
nad Labem máte tři body. Jak zisk
hodnotíte?
„S Benátkami jsem nehrál... Proti
Ústí nad Labem to byl odbojovaný,

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
interview
pro Večerník
se ptal

těžký zápas, za tři body můžeme být
rádi.“
yy V závěru jste během oslabení
předvedl efektní kličkovanou. Měl
jste ji v úmyslu už při průjezdu do
pásma?
„Chtěl jsem prostě podržet puk co nejdéle v pásmu a pomoct klukům, aby si
vydechli. Vedli jsme jen o dva góly, tak
jsem nechtěl nějak riskovat. A chtěl
jsem být co nejdéle u soupeře v pásmu.“
yy Bohužel naopak přesilovky Prostějovu moc nejdou. Co s tím?

„Pracujeme na nich, na trénincích to
vypadá dobře. Myslím si, že je to otázka času, jen to musíme trošku zjednodušit. Myslím si, že to vypilujeme
a budeme dávat góly i z přesilovek.“
yy Pomáhá týmu, že hraje
pořád v dost podobném
složení? Je to vidět na sehranosti?
„Myslím si, že určitě, když
spolu hrajeme více zápasů
v kuse, více si na sebe zvykáme. Je to výhoda toho,
že spolu tak trénujeme
i na trénincích, následně
/CV÷L0QX¾MRTQVK·UVÊPCF.CDGOPGDQFQXCNCNG
si více spolu rozumíme
D[N LGFPQW \ MNÊéQXÚEJ RQUVCX W \TQFW V÷UPÆJQ
v zápasech. A to je super.“
XÊV÷\UVXÊ
Foto: Josef Popelka
yy Nadcházející týden vás
čekají zápasy se Sokolovem
a s Kadaní. Nehrozí ve druhém pří- lím si, že máme o to větší motivaci odpadě podcenění?
činit minulý rok. Už kvůli fanouškům,
„My si nemůžeme dovolit nikoho ale taky kvůli nám. Chceme vyhrát kapodcenit! Víme, jak to loni bylo, ždý zápas, ať je to s Kadaní, nebo třeba
prohráli jsme s nimi dvakrát. A mys- s Kladnem.“

„Nechtěl jsem hrát na risk,“ směje se

PROSTĚJOV Za málo času hodně muziky. Tak by se dalo zhodnotit počínání útočníka Matěje Nováka (na snímku). Mladý
forvard hraje obvykle ve třetím či čtvrtém útoku a obvykle je
v týmu hlavně kvůli plnění defenzivních úkolů. Místy se ovšem
projevuje i jako skvělý ofenzivní hráč. Proti Ústí nad Labem tak
měl velkou šanci, hlavně však v závěru zápasu vydatně ulehčil
obraně Prostějova, když si udělal ze soupeřových hráčů doslova kužely. A dostal tentokrát hodně důvěry. Zatímco obvykle
hraje pouhých zhruba 11 minut, nyní pobyl na ledě přes 17 minut, což je jeho největší ice-time v letošní sezóně.

K vítězství nad ústeckým Slovanem
vedla dlouhá cesta. Částečně proto, že
Jestřábi opět měli problém s využitím
přesilových her. O první si řekl Žálčík,
který pohybem přinutil soupeře k faulu.
Nakonec byl ale nejnebezpečnější ve
vlastním oslabení Protasenja, kterého
vychytal Bláha. Následovala hra plná
nepřesností. V sedmé minutě však na
chvíli Prostějov soupeře zamkl v pásmu,
a byla z toho střela svátečního střelce Reného Piegla, který se trefil k tyči – 1:0. Ve
hře přibývalo hraničních zákroků a taky
dohrávek soupeřů. V 11. minutě ale přítomní byli svědky dobré možnosti pro
hosty, akci Severy s Trávníčkem pokazil
poslední bek, který vypíchl nahrávku.
V následující přesilovce Ústí několikrát
zahrozilo, stoprocentní šanci si nevytvořilo. Na druhé straně musel dávat Šatný
pozor na teč Bartoše a následně naopak
Bláha skvěle vychytal Vrdlovce, který se
promotal pásmem. Třetinu zakončilo
další vyloučení Jestřábů. Ústí sice bylo
většinu času v pásmu, šanci si ale nevytvořilo.
Druhá třetina začínající hubeným náskokem Prostějova přinesla pozvolné

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Těžký zápas podstoupili v sobotu vpodvečer prostějovští Jestřábi, kteří hostili ve 23.
kole Chance ligy Ústí nad Labem.
Celek ze severu Čech však nehrál
zle a přes pomalý rozjezd v úvodu
zápasu byl domácím vyrovnaným
soupeřem. Svěřenci trenéra Jiřího
Šejby však díky zásahům Reného
Piegla a Petra Krejčího získali náskok, který už se hostujícímu týmu
dohnat nepodařilo.

místě. Následovala solidní přesilovka
Jestřábů. Málem jim to ale nebylo nic
platné, protože se už potřetí dostal do
úniku Protasenja, opět ale ztroskotal
na Bláhovi. Hosté přidávali, bylo vidět,
jak jim jde o vyrovnání. Nicméně je
srážely nepřesnosti a fauly. Jeden z nich
si připal Protasenja, hosté následně
nevyužili přesilovku, v níž skvěle zapracoval zejména Matěj Novák, který při
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zrychlování hry. Hlavně však brzký
gól Prostějova. Jandus střílel z kruhu,
krátce nato našel křižným pasem Petra
Krejčího, který svou dělovkou pověsil
puk do růžku – 2:0. Prostějov navíc
vyvinul tlak a dravý Mrázek si vynutil
faul soupeře. Následná přesilovka nabídla pár sražených střel, ale nic vážného. Hra opět zrychlila a záhy nato vylučovali rozhodčí znovu, tentokrát na
straně Prostějova. Ústecká přesilovka
nic moc nebezpečného nepřinesla,
největší šanci tak měl prostějovský
Kaut, který nezužitkoval průnik Hrníčka. Konec třetiny patřil zejména
Mrázkovi, který si vytvářel šance pro
sebe i pro ostatní a Petru Krejčímu.
Ten nejprve střílel, pak hledal nahrávkou Gaga. Ovšem neúspěšně. Hodně
byl taky vidět hostující veterán Trávníček, který si připisoval střely, ale taky
zbourání hromotluka Matyáše.
Třetí třetina nabídla nejvíce šancí
a hned dvě ve 42. minutě. Nejprve Piegl
po akci Chlána střílel od modré a Šatný
se musel činit. Na druhé straně se do
brejku utrhl Protasenja, Bláha byl na

a rezultoval ve dvě přesilovky. Tu první
ještě nevyužil, v té druhé už se ale Ústí
nad Labem radovalo, přesně zamířil
Klikorka – 2:1. Hosté už ale měli jen
půl minuty na vyrovnání, a jak se ukázalo, na to jim už čas nestačil.

„Zápas bych zhodnotil jako ubojovaný a vyrovnaný. Hokej se hraje hlavně na góly.
Domácí Prostějov dal dva a tím pádem vyhrál. Naše kluky můžeme ale pochválit za bojovnost a dobrou hru. Nepouštěli jsme soupeře do mnoha šancí. Řekl bych, že jich bylo
tak stejně. Soupeř dal dva góly a my jeden až v závěru. Bylo to pro nás těžké. Z naší strany
tam byla nervozita a méně důrazu do brány. Myslím si, že jsme měli šance tak na tři góly.
Gólman domácích to ale pochytal. Soupeři tak můžeme pogratulovat k výhře.“

Jaroslav ROUBÍK - HC Slovan Ústí nad Labem:

„Byl to těžký zápas. Ústí hraje fyzický hokej, což některým našim hráčům nesedí.
Nicméně jsme dali dva pěkné góly, obránci to tam krásně vstřelili. Myslím si, že v takových utkáních je potřeba hrát s větší chytrostí. Mít méně ztracených kotoučů ve středním
pásmu a vetší chytrost. Když už je soupeř na kotouči, tak se umět dobře postavit, dohrát
ty soupeřovy hráče tak, jak se to má dohrát. U nás v obranném pásmu moc nevymýšlet.
Občas to hrát jen tím lobíkem a hrát to doslova ‚vyčůraně‘. V tomto směru takové hráče
nemáme. Důležité jsou ale tři body. Nicméně tam byl opět trochu podceněný konec,
to se mi nelíbilo. Máme šanci vstřelit třetí branku a nakonec z toho uděláme zbytečné
drama. Vše bylo podložené Ondrou Bláhou, který nás tam v těžkých chvílích podržel.“

Jiøí Šejba - LHK Jestøábi Prostìjov:

¸67<75(1§5č
¸67<

kličkované pásmem brnkal na nervy
snad i kustodům soupeře. Poté už začalo Ústí úřadovat. Nejdříve zahrozil
Klikorka, proti kterému vytáhl Bláha
zákrok lapačkou. Pak domácí zachránila tyčka. Tlak Slovanu se stupňoval

<RTXWRQOCNWJTCPÚ\¾RCUPCMQPGEPCDÊFNT[EJNQWJTWRNPQWwCPEÊCFTCOCVKEMQWVąGVÊ
VąGVKPW
Foto: Michal Sobecký
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Pro Jestřáby znamená pak středeční cesta do Kadaně druhou nejdelší
cestu na utkání. Na druhou stranu
si hráči trochu na přelomu ledna
a února oddechnou, skončilo totiž
definitivně období i tří hraných zápasů v týdnu. „Je to pro všechny stejné.
Určitě budou mít zápasy vyšší tempo,
protože nejdou v tak rychlém sledu,“
vyjádřil se k tomuto faktu Jiří Šejba.
Se svými hráči jde do akce nejprve
v Kadani od 18 hodin, poté v sobotu
proti sokolovskému Baníku tradičně
od 17 hodin.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Sokolov naopak udělal slušný progres,
z outsidera se vyšvihl až na sedmé místo. Tým hlavně umí střílet branky, na
kontě jich má 80, stejně jako Jestřábi.
Z posledních tří zápasů nicméně Sokolov neuzmul ani bod a nepochybně
si bude chtít spravit chuť na Jestřábech. Oproti Kadani druhý tým ze
severních Čech disponuje mnohem
starším (a kvalitnějším) kádrem v čele
s řadou někdejších hráčů Karlových
Varů (namátkou Kverka, Osmík, Rohan) a v čele s brankářem Jakubem
Neužilem.

0DWěM1RYiN]DPRWDOKODY\~VWHFNìPREUiQFţP

Michal SOBECKÝ

„Každý ví, co kdo hraje, my nyní potřebujeme nastartovat šňůru a přistoupit k zápasům individuálně. A je
třeba vše udělat pro to, aby se ta šňůra
povedla udělat,“ říká k tomu trenér
Jiří Šejba.
Skvělou příležitost pro to budou mít
Jestřábi v Kadani. Ta sice naposledy
vyhrála za tři body, dlouhodobě se ale
znovu trápí. Spolu se Šumperkem zaostává za pelotonem, a to i přesto, že
mu hodně bodů „dělají“ mladí hráči
jako Koblížek, Houška nebo Morong.
Prostějovského fanouška určitě do očí
udeří hlavně jméno Roman Chlouba, útočník, nedávno byl na zkoušce
právě u Jestřábů. Kadani se nicméně,
Prostějov má za sebou vcelku poda- snad kromě přesilovek, opět nic moc
tam, kde už dlouho, tedy dole. „Je třeba řený vstup do nového roku. Zatím se nedaří. A jen málokdo asi pochybuje,
přistoupit zápas od zápasu podle toho, mu ale nedaří udělat šňůru vítězství. že skončí nejlépe předposlední.
jaký je soupeř. Nic nepodcenit a jít si
svou cestou. Chceme udělat šňůru a jít
do zápasu, že ho chceme vyhrát – ne že
si chceme jen zahrát,“ varuje před podceněním Jiří Šejba.

PROSTĚJOV Program Chance
ligy uhání v plném tempu dále.
Tento týden tak čekají prostějovské Jestřáby další dvě utkání,
shodou okolností obě se severočeskými celky, navrch obě s týmy,
kterým se minulá sezóna moc
nepovedla. Tedy s Kadaní a se Sokolovem. Co ale bylo, bylo. A obě
mužstva nyní podobně jako Jestřábi píšou docela jiný příběh. Bez
ohledu na postavení v tabulce zároveň jak souboj s Kadaní, tak se
Sokolovem slibují zajímavý hokejový zážitek.

9HVWĆHGXêHN¿-HVWĆ¿E\SRVOHGQË.DGDĀ
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åKNK×VQéPÊM4CFGM2TQMGwCQDT¾PEG
,CMWD5WEJ¾PGM2TQMGwRQRąGUWPW
\ èGUMÚEJ $WF÷LQXKE FQ *CXÊąQXC
QMCOåKV÷ UMÐTQXCN GZRTQUV÷LQXUMÚ
×VQéPÊM\PQXWWM¾\CNUXQWwKMQXPQUV
,CMWD5WEJ¾PGMMVGTÚ\LKJWèGEJ
\COÊąKNFQ-NCFPCRCMXRTXPÊEJFXQW
\¾RCUGEJ DQFQXCN C WM¾\CN åG O¾
HC\ÐPW

3. Prokeš a Suchánek
zazáøili pøi debutu

1FX÷\CLÊOCX¾LOÆPCLGP[PÊEJWFwÊ
M¾FTQUVTCXUMÆ2QTWD[6WQRWUVKNK
×VQéPÊEK,CP-¾ÿCC/KEJCN*NKPMC
8QDQWRąÊRCFGEJUGLGFP¾Q\MWwG
PÆJT¾éGLGLKEJåDQFQXÚRąÊPQU\č
UVCN\CQéGM¾X¾PÊO<CVÊOEQ*NKPMC
FąÊXG JT¾XCN GZVTCNKIW \C 8ÊVMQXKEG
PC,CPC-¾ÿWUKWTéKV÷X\RQOGPQW
KRTQUV÷LQXwVÊHCPQWwEKRąGFR÷VKNGV[
W,GUVą¾DčRčUQDKN

2. Poruba se rozlouèila
s útoèníky

5GFO\¾RCUč6CMFNQWJ¾D[NCMCFCÿ
UM¾UÆTKGRTQJGT2QUNGFPÊVÚOVCDWN
M[UKEGPGRTQJT¾XCNéCUVQXÚTC\PÚOK
TQ\FÊN[CRQVT¾RKNK8UGVÊP0KEOÆP÷
UK5GXGTQéGwKX[wN¾RNKCåPC(TÚFGM
/ÊUVGM MVGTÚ X UQDQVW RąGMXCRKX÷
RQTC\KNK  -CFCÿ RąGUVQ \čUV¾X¾
PCRQUNGFPÊOOÊUV÷C\CVÊOPKEOQE
PGPCRQXÊF¾åGD[UGPCVQOO÷NQ
XDT\MÆFQD÷P÷EQO÷PKV

NEJ události
Chance ligy
1. Kadaò ukonèila
èernou sérii

Mrázek, Chlán, Žálčík. Občas
někdo jiný. Na tyto hráče byla
donedávna rozložena hlavní bodová tíha. Teď se ale ukazuje, že
se gólově prosadit umí i jiní – zápasy s Benátky i Ústím toho budiž
příkladem. Je jen pozitivní, že
i další hráči zvládnou zaskočit za
bodové lídry.

9ÈWvÉUR]ORzHQÉ
bodù

Pořád ta stejná písnička. Jestli
něco Jestřábům dlouhodoběji
nejde, jsou to přesilovky, které
nefungovaly ani minulý týden.
Přitom právě v nich se rozhodují
zápasy. Jediným štěstím Jestřábů
je, že si dokáží vypracovat hodně
příležitostí i při hře 5 na 5.

Nezvládnuté
pøesilovky
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HOKEJOVÉ
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„Vše bylo podložené
Ondrou, který nás
tam v těžkých
chvílích podržel.“

(uohĹ

17

Závěr utkání s Ústím nad Labem
byl hodně napjatý. Jestřábi se dvakrát nechali vyloučit a druhou
přesilovkou Ústí snížilo. 17 vteřin
tentokrát brankáře Bláhu dělilo od
čistého konta...

35
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naše beky. Když jsme měli šance, tak
jsme byli málo produktivní,“ konstatuje
trenér Jiří Šejba k utkání, které Prostějov prohrál 2:3. V poslední třetině už
branky nepadly.
Doma se naopak naplno bodovat podařilo. Ovšem také Ústí nad Labem
Jestřáby pořádně potrápilo. Navíc i po
dlouhé cestě ze severu Čech. Byla vůbec na soupeři vidět únava? „No moc
ne, co si vzpomenu na nás, tak jsme
se první třetinu hledali. Oni začali hrát
dobře, nicméně ty góly jsme stříleli my,
bylo to hodně dáno tím, že to Bláhič
chytl,“ říká s úsměvem Jiří Šejba. „Kolikrát si člověk myslí, že než se hráči po
cestě nastartují, bude půl zápasu, mezitím se může rozhodnout. Nedá se na to

*QMGLKUVÆ2TQUV÷LQXC\CåÊXCLÊRQ
RąGUVCXD÷ M¾FTW XEGNMW UQNKF
PÊ UG\ÐPW 6ÚO ,KąÊJQ iGLD[ LG
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DWNEGVCOMFGLG#OčåGMQP
MWTQXCVKPGLNGRwÊO
2ąGUVQ CNG ,GUVą¾DK OCLÊ P÷
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LUQW RąGUKNQXM[ C JNCXP÷ VQ
LCMUGLGFCąÊX[WåÊXCV,GUVą¾DK
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VCMQXÆ $GP¾VM[ PCF ,K\GTQW
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XCPÆ X RąGUKNQXM¾EJ PGOCLÊ
RąÊNKw OPQJQ UVąGN \GLOÆPC UG
XNCUVPÊOK PGRąGUPQUVOK éCUVQ
FQUV¾XCLÊ\×VQéPÆJQR¾UOC
8ÚUNGFGM".GVQU\CVÊOJT¾NK,GU
Vą¾DK  RąGUKNQXÚEJ JGT 8[W
åKNK LKEJ R÷V 6Q UG LGwV÷ PGOWUÊ
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RTQO÷PKNK X IÐN RTQVK \FGEKOQ
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X TQXPQX¾åPÆO RQéVW JT¾éč
PC NGF÷ 2ąGUVQ CNG RąGUKNQXM[
OQJQWTQ\JQFQXCVtCOPQJ
F[VCMÆTQ\JQFWLÊtWVM¾PÊ0C
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×UR÷wP¾
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Mezi hokejovými mantinely

Prostějovští obránci v nynější sezóně příliš nedávají branky.
Výjimkou budiž Tomáš Drtil. Nicméně v posledních zápasech se
ukazuje, že beci Jestřábů umí hodně přispět i útoku. Průběžně
sbírají asistence František Hrdinka a zejména Martin Pěnčík. Co je
ale důležité, obránci se prosazují konečně i střelecky, proti Ústí nad
Labem si po gólu připsali René Piegl a Petr Krejčí, v obou případech
se přitom jednalo o solidní bomby. Spolu s Pěnčíkem a Drtilem se
nicméně ukazuje, že Prostějov má přinejmenším čtyři beky, kteří
se do puku umí opřít. Tak ať střelecký prach nezvlhne!

Foto: Michal Sobecký

Tvrdé rány obráncù

byla velká. Tým fungoval parádně a věřili jsme, že extraligu s naší hrou zvládneme. Jenže nám utekl už začátek,“
neskrýval zklamání Venkrbec. Pro něj
operace může být velmi důležitým momentem. Jak sám připomněl, smlouvu
na jihu Čech měl jen do konce sezóny.
„Navíc stejně tak končí u týmu trenér
Prospal. Situace je teď hodně nečitelná.
Spíš nyní čekám na zahájení jednání,
zda o mě v Motoru dále budou mít
zájem,“ říká Matouš Venkrbec, který
patřil po postupu do 1. ligy mezi nejpopulárnější hráče Jestřábů.
(sob)

2ąGFéCUP÷ C UOWVP÷ UMQPéKNC UG\ÐPC
/CVQWwK8GPMTDEQXK0÷MFGLwÊRTQUV÷LQXUMÚ
MCRKV¾PXPÊFQJT¾NMXčNK\TCP÷PÊ
Foto: internet
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ještě si tak nevěří. Jinak by ta lajna byla
ještě silnější. Něco tam chybí,“ není zatím zcela spokojený lodivod Jestřábů.
Příští týden jeho tým čekají zápasy se
Sokolovem a Kadaní. Zatímco loni
se jednalo o dva propadáky, letos se
Sokolovu daří, zatímco Kadaň hraje

,GUVą¾DK UK RQ RTQJąG U $GP¾VMCOK
RąKRUCNKXÚJTW\CVąKDQF[RTQVK·UVÊPCF
.CDGO
Foto: Michal Sobecký

NROR ÓVWtQDG/DEHP²)UëGHN0tVWHN 
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VHQMD .OLNRUND7ĤPD *6]WXUF *U\P3URWDVHQMD 
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NXOtN 0LNXOtN .LQGO5HSH  9UFKODEt²6ODYLD3UDKD
SU ² %UDQN\/LQKDUW 1RX]D
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6WHKOtN 3VRWD 6WHKOtN .UOLã 0LFKiOHN  3ĝHURY
²+DYtĝRYVQ ² %UDQN\*RLã
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9tFHYNXSyQX

spoléhat a v zápase s Ústím nad Labem
to neplatilo,“ říká dále trenér Prostějova.
Nervydrásající duel nakonec rozhodly góly obránců. Předtím přitom tolik
nestříleli. Kde je tedy změna? „Když
tlačíme soupeře před brankou, otevírají
se nám obránci, pak na ně puky musí jít.
Beci na to mají více času. Ty dvě branky,
to ale byly rány. A přesně trefené. Je tam
spousta dalších nastřelených kotoučů,
což přesně chceme. Hlavně s obránci
jsem poslední dobou spokojený,“ vzkazuje na dálku defenzivě Prostějova.
Ta už hraje delší dobu v dost podobném složení. Ze sestavy nicméně načas
vypadl další obránce. Robin Staněk,
u kterého se pobyt na marodce prodlužuje. Nicméně například první dva
v útoku už spolu nastupují stabilně, zejména poté, co se do elitní trojice vrátil
Michal Gago. „Určitě to trošku lajnu
pozvedlo, je tam ale stále vidět velký výpadek u Gaga. Ještě není stoprocentní,

ka, Jandus, Gago, Žálčík). Úvodní šanci měl už ve 4. Jandus, jehož sklepnutí
prošlo kousek vedle. O tři minuty později zaslouženě otevřel skóre Motloch
šikovnou tečí Krejčího nahození, puk
zaplul do pravé šibenice – 0:1. Slibný
start do zápasu však devalvoval zbytek
vstupní třetiny, kdy Jestřábi dovolili
zdánlivě neškodnému soupeři otočit
vývoj. Ve 13. Šedivý zezadu obkroužil
klec, jeho výpad se odrazil od pravé
tyče a volný Vomáčka zblízka doklepl
– 1:1. Osmdesát sekund před sirénou
pak Bláha odvrátil švih Dlouhého
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BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV Mnohem větší palebná
aktivita nebyla prostějovským hokejistům na benáteckém ledě nic
platná. Ačkoliv střel na bránu vyslali
o třetinu víc než protivník, přesto ve
středečním duelu 22. dějství tohoto ročníku Chance ligy slavil těsné
vítězství pojizerský celek. Teprve
na osmý pokus tak získal kompletní
porci bodů, naopak Hanáci padli po
dvou předchozích triumfech.
Hosté začali mnohem aktivněji, Krále
zasypali sprškou střel (Bartoš, Vachut-

přesilovce poslal střílenou přihrávku
zleva na Kauta, jenž tísněn před svatyní dokázal puk usměrnit za Králova
záda – 3:2. Zanedlouho mohl vyrovnat Jandus, leč neproměnil tutovku
v oslabení. A v čase 38.56 zlikvidoval
Bláha už druhé trestné střílení, tentokrát Dlouhému!
Třetí část patřila ptačím dravcům, ovšem jejich trvalý a postupně rostoucí
tlak k ničemu nevedl. Král si poradil
s množstvím střeleckých pokusů, přes
pevnou defenzivu HC se moravské
mužstvo nezvládalo prosazovat do
vyložených možností. Ani v dlouhé
závěrečné power-play, která trvala
skoro dvě minuty. Bohužel bez efektu.
(son)

„Asi jsme zaslouženě prohráli. Prvních deset minut bylo z naší strany dobrých, poté jsme
to ale podcenili. Trošku nás zastavila i oslabení. Domácí nám odskočili o dva góly, pak je to
těžké. Doháněli jsme a měli šance, nicméně soupeř hrál dobře na puku a uměl se uvolnit,
i když byl pod tlakem. Právě proto Benátky o jednu branku zvítězily.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Výhra nad těžkým soupeřem nás těší. Hrál se fyzický hokej, ve kterém kluci splnili systémové věci, které jsme po nich chtěli. Podali jsme výborný výkon, který byl podpořen velmi
dobrým mladým brankářem Králem.“

Antonín NEÈAS – HC Benátky nad Jizerou

¸67<75(1§5č
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i dorážku Měchury, na následné zasunutí Šedivého do odkryté svatyně byl
však již krátký – 2:1.
Ještě hůř bylo hned zkraje druhé periody. Štibingr napřáhl v přesilovce
od modré, prostějovský gólman měl
zakrytý výhled clonícími hráči a kotouč mu proklouzl mezi betony – 3:1.
Navíc ve 24. minutě mohl ještě zvýšit
Špaček, jehož příležitost Bláha zneškodnil. Domácí byli při chuti, zvlášť
když ve 27. sudí vyloučili Chlána na
pět minut plus do konce zápasu za
vražení zezadu na hrazení. Během
dlouhé početní výhody jeli Severočeši
trestné střílení, které Špačkovi vychytal Bláha. Od té chvíle se tým LHK
herně zvedal a ve 35. snížil. Mrázek při

-HVWőiELSőHVWőtOHOL%HQiWN\SőHVWRWěVQěSRGOHKOL

PROSTĚJOV Velké naděje, pak ale
obrovské zklamání. Motor České Budějovice vstupoval do nynější extraligové sezóny jako jednoznačný vítěz
ročníku minulého. O úroveň výš už
to ale ze strany jihočeského celku tak
slavné nebylo. Od samého začátku je
tým na posledním místě. V jeho středu přitom je několik bývalých prostějovských hráčů. Největší stopu na
Hané zanechal někdejší prostějovský
kapitán Matouš Venkrbec. Populární
hráč s číslem 97 se však zranil, čeká
ho operace a musí navíc řešit nejistou
budoucnost.
Matouš Venkrbec je znám hlavně jako
defenzivně laděný útočník. To potvrzoval i v českobudějovickém Motoru.
Jenže přišlo zranění. „Přivodil jsem si
ho už v říjnu, je to problém s klíční kostí. Začalo se to ozývat znovu s koncem
roku. Zkoušel jsem injekce, na tréninku
se mi to ale zase obnovilo,“ konstatuje
smutný hokejista. Výsledek? Operace.
„Sezóna pro mě končí. Na operaci jdu
v pátek a pak následují dva až tři měsíce
rekonvalescence,“ prozradil Venkrbec.
Smutek je z něj ale hlavně znát s ohledem na vývoj sezóny. Ta se Motoru
opravdu nedaří. „Očekávání a nadšení
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Vítejte zpět! Jestřábi se po krátké době
usazují na osmém místě průběžné
tabulky Chance ligy. Neměli k němu
ale lehkou cestu. Utkání s Benátkami
i s Ústím nad Labem dala hráčům zabrat. „Byly tam od nás lepší zápasy. Třeba proti Jihlavě nebo Přerovu. Myslím
si, že jsme to v Benátkách podcenili na
základě toho, že tam hráli junioři. Nehráli jsme dobře do těla, nevyužívali

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Střelecké hody? Tak ty se minulý týden nekonaly.
Přesto mají Jestřábi za sebou dva zajímavé zápasy, které nakonec skončily polovičním úspěchem. Zatímco na Benátky nad
Jizerou dvě vstřelené branky nestačily, proti Ústí nad Labem
se tento počet ukázal jako dostatečný.

1. 21.18+è0ª<+5-<0#/'0084#60#15/¦
Jestřábi si z minulého týdne odnáší dva těsné výsledky

1PFąGL$N¾JC2GVT%JN¾P2GVT/T¾\GM&QOKPKM*TPÊéMQ.WM¾w
ä¾NéÊM6QO¾w&TVKN&CXKF$CTVQw6QO¾w,CPFWU"/CV÷L0QX¾M&CPKGN
8CEJWVMC.WM¾w/QVNQEJ(TCPVKwGM*TFKPMC,CMWD/CV[¾w4QDKP5VCP÷M/CTVKP
2÷PéÊM6QO¾w-CWVC,CMWD9QLPCT-T[wVQH1WąCFC2GVT-TGLéÊ/KEJCN,CPGéGM

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

1. star:2GVT-TGLéÊ DQF[ 
2. star:1PFąGL$N¾JC DQF[ 
UVCT/CV÷L0QX¾M DQF 

PROSTĚJOV – FR.-MÍSTEK 5:4

1. star:.WM¾w/QVNQEJ DQF[ 
2. star: 1PFąGL$N¾JC DQF[ 
UVCT/KEJCN,CPGéGM DQF 

PROSTĚJOV - BENÁTKY NAD JIZEROU 2:3

1.

lední hokej

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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nehráli ani jeden zápas. I kdyby na
tom byli dobře kondičně, chybí jim
herní rytmus a do toho se nikdo
nedostane za týden. Hledali jsme
někoho, kdo pravidelně nastupoval,
to se nám podařilo,“ uvedl sportovní manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
Henry si v průběhu probíhajícího
soutěžního ročníku zahrál s portugalským klubem i kvalifikační
část Ligy mistrů. Sporting porazil
švýcarský Fribourg 84:78 a v duelu
o účast v základní skupině prohrál
těsně 64:70 s bosenským celkem
Igokea. V utkání byla nová posila

Olomoucka se dvanácti body druhým nejlepším střelcem lisabonského klubu. „Jejich přemožitel v Lize
mistrů dokázal porazit Hapoel Jeruzalém, Turk Telekom a francouzský
Limoges CSP a bojuje o postup do
play-off. Sporting hrál s bosenským
soupeřem vyrovnanou partii, takže
to bude kvalitní celek a jeho hráči
něco umí,“ poznamenal Pekárek,
který se synem Davidem konzultoval i kvalitu týmu, za který Henry
hrál v NCAA. „Je to kvalitní univerzitní tým. Věřím, že své schopnosti
Jalen ukáže i v české lize,“ přeje si
sportovní manažer Olomoucka.

25. ledna 2021

Foto: Internet
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ISTANBUL, PROSTĚJOV První singlové utkání v nové sezóně
si hráč TK Agrofert Prostějov
Zdeněk Kolář představoval jinak.
Český tenista v úvodním kole
kvalifikace na halovém turnaji
v Istanbulu podlehl nasazené jedničce Arthuru Rinderknechovi
z Francie 4:6, 3:6. V průběhu zápasu nezískal ani jeden brejk.

621'$
0,&+$/$
62%(&.e+2

O něco lépe se prostějovskému hráči
dařilo ve čtyřhře. Kolář a jeho polský
spoluhráč Szymon Walków se společně dostali do čtvrtfinále. V něm
dvojice podlehla britsko-finskému
páru Glasspool, Heliövaara za necelou hodinu ve dvou setech, přestože
v úvodním dějství vedla 3:1. Pak už
ovšem servis soupeřů ani jednou nezískala.
(lv)

(JGµüJQDI@QTn@G
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Kvů- A ten druhý je, že kvůli vážné epili koronaviru letos Olomoucký demické situaci by slavnostní akt
kraj nebude oceňovat nejlepší nešel ani uspořádat,“ zdůvodnil rozsportovce za rok 2020. Oblíbe- hodnutí Michal Zácha, náměstek
nou anketu ale hejtmanství ne- hejtmana Olomouckého kraje pro
zruší. Pouze ji přeloží na příští oblast sportu.
rok, kdy chce v tradici pokračoNa podporu se ale sportovci určitě
Michal
vat. Marketingová společnost TK těšit mohou. Hejtmanství letos opět
PLUS Prostějov, která stálaSOBECKÝ
za vyhlásí všechny dotační programy,
vznikem ankety, se k tomuto roz- na které byli sportovní kluby i jedhodnutí prozatím nevyjádřila.
notliví sportovci zvyklí. Podpora se
„Řada sportovních akcí se loni kvůli přitom bude týkat jak profesionálkoronaviru vůbec nemohla usku- ního sportu, tak i zájmové činnosti.
tečnit. To je první důvod, proč jsme Peníze půjdou také na opravu sporse rozhodli vyhlášení titulu odložit. tovišť a jejich zázemí.
(red)
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Sport, kultura. Tyto obory společně s mnohými
dalšími trpí protikoronavirovými zákazy vlády nejvíce. V souvislosti s nimi se přitom objevují divoké
úvahy vládních představitelů, které po zásluze sklízejí trpké ovoce v podobě rozhořčených obyvatel.
O co jde?
Zůstaňme v oblasti sportu. Ta je zle pošramocená,
ani při třetím stupni PSA nebylo umožněno rozjet
amatérské soutěže. Hráči a hráčky v těch profesionálních navíc mají nařízené neustálé testování, což
taky zrovna kasám sportovních klubů nepřidává.
Jako kdyby to nestačilo, stále častěji se objevují nápady na to, jak „osladit“ sportovní zážitky také divákům. Třeba povinnými testy či očkováním. Tyto
návrhy už vyvstaly v souvislosti třeba i s kulturními
akcemi, dokonce s restauracemi, často v kontextu se
sportovními událostmi.
Problémů je více. Jak se asi shodneme, málokdo z nás
půjde a nechá se otestovat kvůli fotbalovému zápasu
nebo promítání v kině. Za to taková událost bude stát
málokomu. Nehledě na takto zapříčiněný nával v testovacích místech, která by rázem nestíhala.
Dále by tyto vymoženosti znovu nabouraly PSA. V
jeho slovních definicích nejenže není o nutných testech do hledišť ani řádku, ale v takovém případě by
omezení počtu diváků bylo prakticky zbytečným.
Vláda zkrátka znovu s nařízeními čaruje, aniž by
přitom jakkoli domýšlela důsledky svého počínání.

63257291Ì02þ1267,
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ještě najít cestu pro to, aby se navzdory přísným hygienickým opatřením mohly jejich akce konat. „Teď
je sice led a sníh. Ale když to půjde,
vyrazíme. Třeba dva proti dvěma,
s potřebnými odstupy, to se dá. A
odliv lidí? Ne, naopak, všichni jsou
nadržení na hru a volají, kdy už něco
podnikneme,“ usmívá se pak představitel krumsínského pétanque Karel Janeček.
Inu, co kraj (nebo sport), to jiný
mrav.
(sob)

Bída a zmar. Taková doba nastala pro všechna
sportovní odvětví, žádné nevyjímaje. Stadiony,
sportovní haly a posilovny jsou uzavřené... Každý z nás, kdo je tak aspoň nějak sportovně aktivní, musí hledat alternativy, jak to jen jde.
Co tedy aktuálně můžeme dělat pro to, abychom nezakrněli? Moc toho není, ale přesto
se něco najde. Pro ty méně náročné je to třeba
chůze. Netřeba přece jezdit na nákup autem,
to samé do práce nebo na rodinou návštěvu. Jít
pěšky znamená svým způsobem posilovat, a to
nejen svaly, ale také třeba srdce.
Vzhledem k mrazům, častému náledí i sněhové
pokrývce to na kolo v současnosti nevypadá. A
často ani na běhání. Co ale třeba běžky? Na Drahanské vrchovině jsou v okolí Kořence, Protivanova a Malého Hradiska prohrnuté běžkařské
trasy i se značením. Proč tedy běžky neoprášit
(nebo někde nepůjčit) a nevyrazit na kopečky?
Velkým plusem současného stavu – oproti třeba
jaru – je pak to, že nejsou zapáskovaná hřiště ať
už workoutová, nebo ta venkovní s tartanovým
nebo asfaltovým povrchem. I zde se dá posportovat a pobýt, navíc taky trávit nějakou tu chvíli
na čerstvém vzduchu.
Možnosti, i když omezené, tedy jsou. Stačí pouze jediné – aktivně je vyhledávat.

by někdo přibyl. Třeba i v krajském
přeboru pan Lošťák. Jeho tým suverénně vede kraj, ale čtyři chlapi
přestali a vůbec neví, jak se to polátá,“ varuje Takáč. „Už by to byly dva
roky v čudu. To už je dlouhá doba
pro fotbal a pro budoucnost. Odradí
to hodně kluků i děcek. Nikdo nic
nedělá, generace rychle zleniví a dostávat se do toho zpět je velmi těžké,“
uvědomuje si.
Výhodu nyní mají jen individuální
sporty konané venku. Ty si dokáží
-(67ìÉ%ö032/29,1$7$%8/.<6/8ðÌ

opatřením není nikdy jistota, že se
závod uskuteční. Když není jistota,
je to potom hodně těžké,“ přiznává.
Problémy ale hlásí další kluby. A nikoli malé. „Pokud by se jaro nehrálo,
tak na vesnicích bude obrovský, obrovský problém, aby se týmy udržely
pohromadě a nerozpadly se,“ říká
například sekretář TJ Biskupice Jiří
Dočkal. Situaci vnímá podobně i
trenér čechovické fotbalové rezervy Miroslav Takáč. „Znám spoustu
trenérů a nikde jsem neslyšel, že

0÷MVGTÆCOCVÆTUMÆMNWD[UG\CéÊPCLÊVą¾UVQGZKUVGPEK$QLÊUGåGFCNwÊUVQRM[RTQ
UQWV÷åGD[\RčUQDKN[GZQFWUJT¾éč
Foto: Michal Sobecký
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Slušné, ale taky s velkými výkyvy. Prostějovští
hokejisté se v tabulce Chance ligy nacházejí
zhruba tam, kam by je i papírové předpoklady
směřovaly. Tedy v polovině tabulky. Cesta k tomuto milníku však byla svízelná.
Prostějov totiž v některých aspektech navázal
na minulý rok. Třeba v ne úplně fungující obraně. Ta nadále propouští poměrně dost branek,
v průměru navíc propouští na bránu téměř 30
střel na zápas. Což sice oproti týmům, jako jsou
Kolín, Šumperk nebo Kadaň, není moc, pokud
se ale Prostějov chce pohybovat okolo 5. až 8.
místa, je potřeba ještě hodně práce.
Problém Jestřábů tkví v nevyrovnanosti výkonů. A to nejen v rámci jednoho či dvou týdnů,
ale i během jediného zápasu. Svěřencům trenéra Šejby se prozatím nedaří odehrát je na sto
nebo alespoň na devadesát procent celé. Dobře
to bylo vidět proti Kolínu, Frýdku-Místku, ale
také v dalších mačích, kde museli v průběhu
hry Prostějované výrazně zabrat nebo rovnou
otáčet.
Celkově se ale dá říct, že Jestřábi nyní proti velké většině týmů produkují solidní, pohledný
hokej, který má určité parametry. Tým je, zdá
se, dobře poskládaný a jeho potenciál je určitě
výše než na desáté místo. K němuž byli zatím
Prostějované většinu sezóny jako přikovaní.

PROSTĚJOV Druhá narušená
sezóna, spousta neuskutečněných zápasů a tréninků. Ale také
různých teambuildingových akcí.
Sport je protikoronavirovými
zákazy z velké části ochromený.
A už skoro rok se kvůli tomu potýká s problémy, zejména to platí
u amatérských klubů. Některé se
pomalu obávají toho, co se stane,
pokud se ani nyní rozjeté soutěže
nedohrají. Sílí hlasy o konci činnosti.
Sportovní příběhy z Prostějovska
jsou různé. U mládeže vesměs sázejí na to, že mají zájem a v týmu
dobrou partu. „Doufám, že co nejdříve zase budeme moci trénovat.
U nás se ale nebojím, že by hráči ve
větším počtu končili. Jak po zkušenostech z minulého jara, tak i teď,
když jsme měli tréninky před Vánoci. Tréninková účast byla vynikající
a je vidět, že dětem chybí jak pohyb,
tak kamarádi,“ konstatuje házenkářský trenér z Centra Haná David Jurečka.
Situaci u mládeže vnímá podobně i
starosta hasičů v Bílovicích Miroslav
Řičař. „Na varovné signály, že by se
končilo, je podle mě brzo. Dětská
liga byla loni spuštěná. A odliv jsme
po první jarní vlně nezaznamenali,“
konstatuje Řičař. Problém ale může
vzniknout u dospělých. „Tam je
může odrazovat skutečnost, že jsou
sice pevně dané termíny, ale kvůli

Nejlepší sportovci pøevezmou 2ąGåKLGOGMQTQPCXKTWU" 5RQTVQXPÊMNWD[JN¾UÊRTQDNÆO[

ocenìní pøíští rok

Pětadvacetiletý basketbalista hrál čtyři sezóny v NCAA v sestavě Edwardsville Cougars a nastoupil do 113
zápasů. První rok v Evropě strávil ve
francouzském Etoile Charleville-Mezieres a pak přesídlil do Finska, kde
si v průběhu dvou ligových ročníků
zahrál za týmy Korihait a BC Nokia.
Před sezónou 2020/2021 se upsal
lisabonskému Sportingu a do svého
odchodu stačil. Poslední mistrovský
zápas přitom odehrál 29. prosince.
„To je pro nás hodně důležité. Na
trhu jsou hráči, kteří přes půl roku

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Hledání nové posily pod koš slavilo úspěch. Vedení BK Olomoucko našlo
odpovídajícího hráče v portugalském Sportingu Lisabon. Na Hanou přichází Jalen Henry,
205 centimetrů vysoký a 100 kilogramů vážící rodák ze Springfieldu v Illinois.

=3RUWXJDOVNDSąLFK¾]ÊDPHULFNÚSLYRW

Posila pro BK Olomoucko
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PROSTĚJOV V plné přípravě na sezónu 2021 jsou cyklisté Tufo Pardus Prostějova, a to
muži i mládež. Rovněž celý podpůrný tým pracuje v plném nasazení na zajištění letošního závodního ročníku. Elitní mužský tým hanácké stáje pro něj získal už podeváté za
sebou registraci u Mezinárodní cyklistické unie (UCI) v kategorii Continental Teams (CT).
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jezdecká soupiska výběru dospělých
doznala několika personálních změn.
Po dvou letech sestavu opustil Karel
Tyrpekl, který dokázal vybojovat několik velmi kvalitních výsledků včetně pódiového v závodě UCI. Z Tufo
Pardus odešel také Tomáš Bárta, který prostějovské barvy reprezentoval
od dorosteneckého věku. Oba zamířili do ambiciózního celku Topforex
ATT Investmens z Pardubic. Další
dva odchody se týkaly Lukáše Kolaříka a Maxima Müllera.
Po roční pauze se na Hanou naopak
vrátil polský internacionál Wojciech
Pszczolarski, na kterého dopadla
současná ekonomická krize a zánik některých kontinentálních stájí
v rodné zemi. „Wojtova volba pak
byla celkem jednoduchá, vstoupil
do jednání s námi. A na jeho konci
bylo opětovné navázání vzájemné
spolupráce. Patří mezi ty vyvolené,
kterým se podařilo vybojovat kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu,
konkrétně pro disciplínu madison.
Potřeboval tedy tým, jenž bude disponovat kvalitním závodním programem na silnici i na dráze,“ osvětlil
Večerníku comeback Pszczolarskiho
sportovní ředitel prostějovského
cyklistického klubu Michal Mráček.

Dvě nové posily:
Gruber a Gräsle
Zbrusu novou posilou je pětadvacetiletý Pavel Gruber. „Cyklisticky
vyrostl v dobře fungujícím klubu
v Kyjově. Další jeho cesta vedla přes
Favorit Brno do Příbrami a opět přes
brněnský Favorit až k nám. Pavel
loni zaznamenal několik kvalitních
umístění na podnicích UCI a vše
podtrhl šestou pozicí v celkové klasifikaci silničního poháru Škoda Cup.
Rozhodně by měl být jedním z lídrů
v závodech s náročným profilem,“
vylíčil Mráček.
Další nováček může být pro někoho překvapením. Z olomouckého
amatérského oddílu Team Bikecentrum totiž přestoupil šestatřicetiletý Pavel Gräsle. „Jedná se
o cyklistu, jehož nasazení, výkonnost i odhodlání přesvědčily vedení
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našeho týmu a pro letošek jsme se
rozhodli dát mu šanci. Hned první
tréninkový kemp v prosinci na Ramzové pak potvrdil jeho lidské a sportovní kvality, do mančaftu skvěle
zapadl,“ popsal Mráček.
Další jezdce čeká v Prostějově už
minimálně druhý rok. „Na koncovky závodů se opět bude zaměřovat
Daniel Babor, který v modro-žlutém
dresu zahájí již třetí sezónu, podobně
jako Marek Dolníček. Oba se – stejně jako René Smékal a Filip Řeha –
budou prezentovat rovněž na dráze,
která je pro nás tradičně významnou
součástí programu. U Filipa však
převáží zaměření na středně náročné
silniční akce, kde naznačil velmi solidní potenciál. V náročnějších profilech by měl Pavlu Gruberovi zdatně
sekundovat Jakub Hník, jehož fy- -KNQOGVT[XVGRNGPCLKJW'XTQR[PCLÊåF÷LÊVCMÆLWPKQąKJCP¾EMÆUV¾LG
zické předpoklady jsou předurčeny
reagovat spíš operativně, podle aktuke skvělému pohybu v kopcovitém
Co čeká mládež? álního stavu a vývoje situace.“
terénu. Univerzálem s hodně dobrými tempařskými schopnostmi je
pak Bruno Stoček,“ dokončil spor- V období přelomu zimy a jara je veRealizační tým stabilní
tovní ředitel představení inovované lice důležité zajistit kvalitní přípravu
v teple i pro klubové juniory. Na ty
soupisky.
čeká úvodní vrchol hned zkraje dub- U mužů Tufo Pardus Prostějov zůna v podobě dráhového mistrovství stali na pozicích sportovních řediSoustředění v teple
světa v egyptské Káhiře. „Pro tohle telů právě Michal Mráček společně
aneb kilometry ve Španělsku MS chceme získat dvou či tříčlenné s Tomášem Konečným. Pro mládež
zastoupení v nominaci reprezentace pokračuje coby hlavní kouč Martin
Aktuální dění v SKC Tufo Pardus ČR. Hlavním želízkem v ohni bude Cetkovský, po jehož boku stojí tremá prozatím plánovanou podobu určitě Gabriela Bártová, medailistka nérská legenda Pavel Vršecký. Této
nadcházejícího ročníku. „Kalendář z říjnového juniorského ME. O mís- dvojici navíc s přípravou výrazně
závodů se vyvíjí, ale všichni věříme, to v nároďáku se však určitě pope- pomáhá Patrik Müller a novým treže sezóna začne ve stanovených rou i Pavel Novák, Matyáš Koblížek nérem mládeže v hanáckém klubu
termínech. V přípravě k tomu vše a další,“ věří Mráček.
je Michal Clementis. S nejmladšími
směřujeme. Momentálně polyká Poněkud komplikovanější je situace adepty cyklistiky bude i nadále pravětšina našich mužů a juniorů tré- u věkově nižších mládežnických ka- covat Richard Kratochvíl. A post odninkové kilometry ve Španělsku, tegorií. „Za současné situace mnoha dílového šéfa stále zastává Petr Šrákde je doplňuje medailistka z evrop- změn v restrikcích při boji s covido- mek. „Činnost všech jmenovaných
ského šampionátu juniorek Gabriela vou nákazou se jen složitě predikuje se však prolíná dle potřeb i situace.
Bártová. Po návratu 6. února čeká termínové otevření sezóny pro nej- Nelze taky zapomenout na mechadráhovou skupinu ve dnech 8. až mladší cyklisty. Z tohoto důvodu niky a maséry, bez jejichž práce by
10. února mistrovství republiky na jsme zatím opatrní s plánováním se tým v žádném případě neobešel,“
oválu v pražském Motole, aby hned nákladných soustředění. Budeme zdůraznil Michal Mráček.
vzápětí pokračoval celý tým v přípravě dalším zahraničním kempem,
tradičně v italském Toskánsku,“ prozradil Mráček.
První ostrý start na silnici přijde (pokud koronavirus dovolí)
21. března ve Slovinsku při Grand
Prix Slovenia. Nejvyšší česká silniční
soutěž potom zahájí o týden později
na tradiční trati mezi Velkou Bíteší
a Brnem. Začátkem dubna absolvují
Hanáci z března přesunuté dva závody na řeckém Rhodosu. Z dalších zajímavých pozvánek je možné zmínit
například akci I. kategorie UCI Tour
of Estonia (od 27. do 30. května).

Foto: SKC Tufo Pardus PV

%[MNKUVÆ 6WHQ 2CTFWU 2TQUV÷LQX UG Wå RTQJ¾P÷LÊ PC UQWUVąGF÷PÊ XG iRCP÷NUMW
Foto: SKC Tufo Pardus PV
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PROSTĚJOV Loňský rok měl být
pro parašutisty Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov
závodně velmi nabitý. Jenže nebyl,
veškeré plány rozboural koronavirus – a z bohatého kalendáře
akcí nakonec zbylo jen mistrovství
republiky zkraje září. Co přinese
letošek, umoudří-li se zdravotní situace?

Marek SONNEVEND
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„Momentálně kluci trénují jen individuálně na kondici, což ale v daném
období není zatím žádný rozdíl oproti
minulosti. Současná hygienická omezení v ČR jim znemožnila pouze tradiční
přípravu skupinové akrobacie v aerodynamickém tunelu u Prahy, místo toho
však vycestovali do podobného zařízení
v Polsku,“ prozradil Večerníku reprezentační trenér České republiky a bývalý
prostějovský parašutista Ivan Hovorka.
Zanedlouho už borci Dukly absolvují
dokonce i premiérové závody 2021.

„Sedmnáctého února letí do Dubaje na
tamní pohárové klání. Původně mělo
proběhnout v prosinci, ale kvůli covidu
jej přesunuli na později. Za normální situace by chlapi tuhle akci asi vynechali,
jenže teď po celé minulé sezóně bez
jakékoliv mezinárodní konfrontace je
vítán každý uskutečněný závod,“ upozornil Hovorka.
V Dubaji se představí Hynek Tábor,
Libor Jiroušek, Bonifác Hájek, Jakub
Rataj a Petr Chládek starší. „Sestavu
ovlivnily další okolnosti, neboť někteří
kluci ve stanoveném termínu nemohli
z důvodu naplánovaných vojenských
povinností či pobytu v lázních. Tahle
pětice si aspoň dobře zasoutěží po dlouhé pauze,“ odtušil Hovorka.
Ve složení ASO Dukla nedošlo
od loňska k žádným personálním
změnám. „Jirka Gečnuk chtěl původně končit loni, ale protože všechny
vrcholy odpadly, rozhodl se kariéru
ještě o rok prodloužit,“ potvrdil kouč
informaci, kterou sám Gečnuk již dří-

ve naznačil v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník.
Pokud koronavirus dovolí, mohou se
klasičtí parašutisté letos těšit na vše,
co jim v předchozí sezóně uteklo. To
znamená květnové armádní mistrovství
světa v Rakousku, srpnový civilní světový šampionát v Rusku a snad i kompletní
seriál Světového poháru 2021 na přesnost přistání (11. až 13. června Rijeka
v Chorvatsku, 25. až 27. června Bled
ve Slovinsku, 9. až 11. července Peiting
v Německu, 30. července až 1. srpna
Belluno v Itálii, 27. až 29. srpna Thalgau
v Rakousku, 24. až 26. září Locarno ve
Švýcarsku).
„Všichni víme, jak nakonec vypadal
a dopadl minulý rok nejen ze sportovního hlediska. Nezbývá než si přát, aby
to letos bylo mnohem lepší a v ideálním
případě všechno proběhlo přesně tak,
jak má. Klukům to moc přeju, ono není
nic příjemného opakovaně přicházet
o možnost zúročit a prodat natrénovanou práci,“ zdůraznil Ivan Hovorka.
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Fotbalisté Prostějova dál upravují hráčský kádr

PROSTĚJOV Další tréninkový týden bez potřebné herní prověrky mají za sebou fotbalisté druholigového Prostějova. Celý
měsíc leden tak musí být věnovaný pouze tréninkovým dávkám ve dvoufázovém režimu, kdy se střídá hřiště a terén. Na
procvičování herních variant s reálnými soupeři si musí hráči
i trenéři počkat až na únor. Pokračuje ovšem testování hráčů,
doplněna byla brankářská dvojice.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Změny na brankářském postu jsou
vždy specifické a ostře sledované.
Po dvou letech dochází k obměně
dvojice gólmanů i v Prostějově. Miloslav Bréda, který dlouho plnil roli
jedničky, nebyl v poslední sezóně tak
vytěžovaný, a využil tak nabídky ze
Slovenska, kde bude mít v Komárně
více šancí mezi třemi tyčemi.
„Postavilo nás to do situace, abychom obnovili kvalitní brankářský
tandem. Naskytla se příležitost
sáhnout po Michalu Bártovi, který
je určitě zkušeným brankářem s pr-

voligovými zkušenostmi, navíc je
z nedaleké Olomouce, což je pochopitelně také výhoda,“ komentoval
gólmanskou rošádu trenér brankářů
Petar Aleskijević.
Jednatřicetiletý rodák z Chlumce
nad Cidlinou se v mládí přesunul
z Rožnova pod Radhoštěm do olomoucké Sigmy, kam se několikrát
opět vracel ze svých fotbalových
štací. Z ligových mužstev mimo
Olomouc působil například v Baníku či Jablonci, druhou nejvyšší soutěž pak okusil v Třinci nebo Čáslavi, juniorskou ligu kopal také za
pražské Bohemians. Do Prostějova
aktuálně přichází z Frýdku-Místku,
odkud si odskočil na Slovensko do
druholigového Trebišova. Teď má
před sebou výzvu probojovat se do
základní sestavy v prostějovském
dresu.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Ve středu přibyla do kabiny eskáčka
další nová tvář. K týmu se připojil
jednadvacetiletý slovenský stoper
Dominik Straňák, který se během
zhruba dvou týdnů pokusí přesvědčit realizační tým o svých kvalitách
a přínosu pro prostějovský klub. Na
Hanou přichází rovněž z Frýdku-Místku, který se stal jeho prvním
působištěm v České republice. Na
sever Moravy přestoupil v létě z druholigové Podbrezové. Mládežnická

léta strávil v Nitře, kde si zahrál i juniorskou Evropskou ligu. Jaro loňského roku strávil v Lučenci.
Do rezervy olomoucké Sigmy se naopak z testování vrátil prostějovský
odchovanec Marek Hausknecht, aby
tam nasbíral další cenné zkušenosti.
V úterý je na programu ligové grémium, které může vnést nové světlo do
organizace zbytku zimní přípravy,
stejně ale vše nadále závisí na aktuální epidemické situaci.

PROSTĚJOV Velká část zimní
přípravy už je minulostí. Eskáčko však přesto má za sebou zatím jen jediný přípravný zápas
proti Baníku Ostrava. Čeho se
ale během přípravy dočkali fotbalisté eskáčka, to je velká řada
změn v kádru. Skončil například
útočník Jakub Rolinc stejně tak
Martin Zikl. Na testy naopak
přišlo mnoho jiných hráčů.
A kádr?
„Dominik Straňák pokračuje v přípravě, máme ho domluveného na
čtrnáct dní s nabídkou prodloužení.
Sleduji ho už trošičku déle, je to zajímavý kluk, 195 centimetrů výšky.
Akorát on pochází z Nitry, takže řešíme s mateřským klubem, kdyby se
náhodou trenérovi líbil, tak to chystáme, aby zde zakotvil,“ prozrazuje
Ladislav Dudík, sportovní ředitel
1.SK Prostějov.
Následně se pouští do vypočítávání
jiných příchodů. „Zůstává Zlatohlávek, do Sigmy se vrátil
zpátky Hausknecht a počítáme
s tím, že zpátky do Vyškova pů-

Líšeò a Dukla v pøípravì dominovaly

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Prostějov (sob) – Hodně divoké výsledky přinesl minulý týden
v přípravě druholigových fotbalistů napříč kluby. Některé přitom už
zaváněly debaklem. Příkladem může být vítězství Dukly Praha nad rezervou Sparty (4:1) a porážka, kterou Třinec utrpěl od Gliwic (1:5).
Další zápasy už byly, alespoň z výsledkového hlediska, vyrovnanější.
Varnsdorf těsně přetlačil Ústí nad Labem poměrem 2:1. Vlašim nad
Vyšehradem vyhrála 4:2, Líšeň pak doma zapsala velmi solidní výsledek, když remizovala s favorizovanou Jihlavou 1:1 a Viktoria Žižkov
zdolala 3:1 sparťanský dorost U 19.

d
Tomáš KALÁB
PROSTĚJOV Před dvěma lety
se objevil v prostějovském dresu
s tím, že jeho role bude krýt záda
jasné jedničce Miloslavu Brédovi. Svou pílí a dovednostmi nakonec Filip Mucha (na snímku)
přesvědčil trenéra, aby jej více
využíval. Důležitým impulsem
pro něj bude jistě příchod nového zkušeného gólmana, který
znamená také jistou konkurenci
v brankářské dvojici. Jak ale syn
odchovance prostějovského fotbalu a v současnosti trenéra Josefa
říká, taková situace mu naprosto
vyhovuje.

qJQXQąÊQPQXÆOKORWNUW
(KNKR/WEJC

yy Po dvou letech se v Proyy Příchozí gólman postějově změnila branchází rovněž z olokářská dvojice,
mouckého regipřekvapila vás
onu, znáte se
tato změna?
nějak blíž?
„O tom, že by
„Spíše
bych
měl Miloslav
řekl, že jsme
Bréda odejít,
o sobě věděli,
jsem nevěděl.
než že bychom
Asi čtyři dny
se nějak znali.
předtím,
než
Osobně jsme se
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
odešel, se mi zmínepotkali, nevzponil o možnosti vrátit
mínám si ani na žádný
se zpátky na Slovensko.
zápas, v němž bychom proti
Rozhodnutí bylo čistě na něm, chtěl sobě nastoupili. Vyloučit se to ale nedá.“
samozřejmě chytat tak jako každý, yy Potkáváte se zatím jen na trénikomu se role dvojky nezamlouvá. ninku, váš první názor na nového
V dané situaci šlo asi o logický krok.“ parťáka?

„Jde o zkušeného gólmana, který už
něco odchytal, navíc v naší nejvyšší
soutěži. Přínosem pro tým určitě
bude, více se poznáme až v reálných
zápasech.“
yy Získat post jedničky v bráně je
těžké, těžší je ho obhájit. Znamená tato konkurence pro vás významný impuls?
„Samozřejmě. Já jsem totiž zrovna
takový typ, který k sobě potřebuje
mít spoluhráče do konkurence. Je
to dobře i pro mě. Na druhou stranu musím říci, že mě mrzí, že Milo
odešel, protože jsme spolu, myslím,
vycházeli velmi dobře.“
yy Co říci k dosavadnímu průběhu zimní přípravy?

[
Kü@E@NDO@NOJQ<IÑ!JHDIDF0OM<öµF
PROSTĚJOV Jednadvacetiletý stoper Dominik Straňák (na
snímku) přišel po podzimní části ve Frýdku-Místku na testy
do Prostějova. Odchovanec slovenské Nitry by měl vyztužit
zadní řady mužstva. Se svými dvěma metry by mohl určitě
hrozit i ve vápnech soupeřů. V eskáčku jsou zatím s hráčem
spokojení, to stejné platí i o hráči. Po čtrnáctidenním testu by
tak mohl v kádru vydržet i pro jarní část sezóny. Vše bude především záležet na tom, zda se podaří vedení eskáčka s Nitrou
dohodnout na podmínkách transferu.
ky patří čtení hry a celkový přehled
ve hře. Díky výšce také určitě dobrá
hlava i hra nohama. Mezi věci, na
kterých je potřeba zapracovat, je určitě obratnost a dynamika. S mými
necelými dvěma metry to je i docela
Jan
logické.“ (smích)
FRÉHAR
yy Věděl jste o zájmu Prostějova už
yy Jak byste se představil prostě- dříve, nebo přišel až nyní?
jovským fanouškům?
„Už v průběhu podzimní části ve
„Jsem konstruktivním typem stope- Frýdku-Místku mi manažer říkal, že
ra. Myslím si, že mezi mé silné strán- mě Prostějov sleduje, takže nějaké in-

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

dicie jsem měl. Sezónu třetí ligy pak
ale přerušil koronavirus, takže jsem se
vrátil domů, kde jsem se dva měsíce
připravoval individuálně. S manažerem jsme řešili co dál, připomněl mi,
že v Prostějově jsem stále na seznamu, tak jsem se tady nyní ocitl.“
yy Máte už nějaké indicie, zda se
dostanete do kádru pro jarní část?
„Jsem tady od úterý. Zatím bych nechtěl předbíhat, stát se může cokoliv. Co jsme se však zatím bavili jak
s trenérem, tak i se sportovním manažerem, panuje spokojenost z obou
stran. Co mi zatím můj manažer naznačoval, tak už se to nyní řeší, a administrativní stránka bude rozhodovat.
Já mám stále výchovné, jelikož jsem
zatím nepodepisoval profi smlouvu,
takže Nitra může žádat určitou částku dle tabulek. Pokud by šlo o plnou
cenu, zřejmě by to znamenalo velký

problém. Záleží, jak se kluby dokážou
dohodnout. Manažer už se to snaží
nějak řešit. V Nitře se poslední dobou
dějí takové věci, že zatím raději nechci
předbíhat.“
yy Máte za sebou první čtyři dny
tréninků. Jak pro vás byly náročné
po delší pauze?
„Musím říct, že jsem už přišel do
rozjetého vlaku. Doma jsem byl dva
měsíce, ale snažil jsem se denně pracovat a udržovat se, avšak přece jen
individuální příprava tu týmovou
pod profi trenéry nenahradí. Bylo to
určitě náročné, ale dalo se to zvládnout. Neumím si však představit, jak
bych to zvládl, kdybych doma nedělal
nic.“ (smích)
yy V prostějovském kádru máte
řadu vrstevníků. Podzimní část se
navíc velmi vydařila. Už jste se dokázal aklimatizovat?

„Je to strašně dlouhé, nejen pro nás,
ale pro všechny týmy. To je sice obvykle každá zimní příprava, teď navíc
ovšem nemůžeme hrát ani přípravné
zápasy, o to je to horší. Jsou to pořád
jen poměrně náročné tréninky. Jediným zpestřením jsou páteční modelové zápasy proti sobě v Holici,
nic jiného možné není. Ale už tento
pátek bychom měli odehrát přípravný zápas s Blanskem, tak takový ten
dril snad máme za sebou a čeká nás
trocha zpestření.“

„Určitě. Je tady celá
řada mladých hráčů,
některé z nich si i pamatuji z různých zápasů
ještě za Nitru, když oni hráli
za Sigmu proti nám. Už
jsem se všemi mluvil a je

jde Bittner. Je nám moc líto, že
´Hausi´musí odejít, ale my kádr
musíme zúžit i z finančních důvodů. Udělal velký kus práce, má
výborné předpoklady běžecké, je
to hodný chlapec,“ objasňuje Dudík. „Zkoušeli jsme ho, protože je
to Prostějovák. Tak jsme se na něj
chtěli podívat. A trenér s ním byl
hodně spokojený. Jenže kádr je naplněný a je potřeba, aby hrál. Určitě
ho pozveme za půl roku zase do přípravy,“ slibuje.
Prostějovský fotbalový klub během
přípravy potvrdil už dřívější slova
trenéra Pavla Šustra. Tedy, že do
Prostějova budou zkoušet zejména mladé, perspektivní hráče, kteří
mají prostor pro růst. A i když Dudík říká, že kádr po jediném příchodu bude hotový, připouští, že přeci
jen zde může nastat změna. „Určitě
žádný příchod nebude, může se ale
stát, že některý z hráčů odejde na
hostování. Něco řešíme, ale ještě to
nemůžu prozradit. Vše záleží, jak se
rozjedou nižší soutěže,“ vysvětluje
sportovní ředitel eskáčka. (sob)

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Machala skonèil
v Blansku
Blansko, Prostějov (sob) – „Mnoho fanoušků prostějovského fotbalu
si nepochybně pamatuje Oldřicha
Machalu. Sedmapadesátiletý kouč
byl koneckonců předchůdcem
nynějšího trenéra eskáčka Pavla
Šustra. Poté, co byl odejit z Prostějova, vyrazil Machala do Blanska,
kde se stal koučem týmu, který nově
postoupil do Fortuna:Národní ligy.
Na lavičce však nevydržel ani jednu celou sezónu. Minulý týden byl
totiž odvolaný, Blansko v nováčkovské sezóně získalo jen devět bodů
a pouze dvakrát vyhrálo. „Důvodem
bylo, že naše podzimní výsledky neodpovídaly tomu, kde by se měl náš
tým podle našeho názoru nacházet,“ uvedl pro klubový web předseda oddílu Radek Veselý. Během
chvíle pak sehnal náhradu Martina
Pulpita. Ten v trenérských štábech
fungoval ve Vítkovicích, Frýdku-Místku, ale také v Sigmě a ostravském Baníku.

h

vidět, že je to výborná
parta kluků. Hodně
mi taky pomohlo, že
je tady Šimon Šmehyl,
což je také odchovanec
Nitry, a s ním jsem řešil řadu
věcí, než jsem sem vůbec
přijel.“

Zdroj: global-sports.com
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3 – Daniel Halenka (Biskupice), Radek Maňak (Otaslavice „B“), 2 – Pavel
Elner, Martin Míška, Petr Hansl (Olšany
u Prostějova), Bohumil Kejnar, Přemysl
Emperger (Pavlovice u Kojetína), Pavel
Vyhlídal (Biskupice)
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8 – Petr Hansl (Olšany u Prostějova),
Zdeněk Hrubý (Bedihošť), Adam Josif (Želeč), 6 – Antonín Pospíšil (Olšany
u Prostějova), 5 – Jaroslav Šatný (Otaslavice „B“), 4 – Martin Trávníček (Biskupice),
Tomáš Hon (Otaslavice „B“), Martin Hrbáč (Olšany u Prostějova)
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1 – Antonín Pospíšil (Olšany u Prostějova), Miroslav Knápek (Kostelec na Hané
„B“), Martin Leskovec (Biskupice)
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634 – Nikolas Novák (Otaslavice „B“),
630 – Petr Merta, Radim Ordelt, Milan
Synek (všichni Kostelec na Hané „B“),
Milan Valenta (Otaslavice „B“)
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1 – Martin Hrbáč, Petr Hansl, Antonín Pospíšil (všichni Olšany u Prostějova), Adam
Josif (Želeč), Pavel Rušil (Otaslavice „B“)

+DWWULFN\


7:3








7$%8/.$9(1.8

äHOHþ
2. Kostelec n. H. „B“
2OãDQ\X3Y
%HGLKRãĢ
2WDVODYLFHÄ%³
ýHFKRYLFHÄ%³
%LVNXSLFH
3DYORYLFHX.
%URGHNX3YÄ%³

skupina „A“ OFS Prostìjov
- III. tøída

 
 
3 2
 
 
 
 
 
 

1HMOHSvÉVWÔHOFL
VRXWÈzH

2OãDQ\X3Y
2WDVODYLFHÄ%³
3. Kostelec n. H. „B“
äHOHþ
%HGLKRãĢ
ýHFKRYLFHÄ%³
3DYORYLFHX.
%URGHNX3YÄ%³
%LVNXSLFH

7$%8/.$'20$

9\VYčWOLYN\]DYêKUXYĜiGQpKUDFtGREČMVRXXGČORYiQ\ERG\]DYêKUXSRUHPt]H
YSHQDOWRYpPUR]VWĜHOXERG\]DSURKUXSRUHPt]HYSHQDOWRYpPUR]VWĜHOXERG]DSURKUX
YĜiGQpKUDFtGREČERGĤ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III. tøída - skupina „A“ OFS Prostìjov
35µ%¨l17$%8.$SRSRG]LPQÉÄ½VWL

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

)DYRULWQDSOQLOSĆHGSRNODG\DNRXêMHVSRNRMHQ

b JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
n
2+/e'187Ì=$'26$9$'1Ì035ö%ħ+(06(=Ð1<
a

e

WWW.VECERNIKPV.CZ

vydrží, mohou jistě pomýšlet nadále
vysoko. To v Kostelci dokazují kvality i u své rezervy. Ta se zatím drží
s čelem tabulky a případný postup by
určitě uvítalo i A-mužstvo k rozehrání svých talentů do budoucna. Třetím
do party k nahánění vedoucího mužstva se hlásí z „Metel“. Zde už však
jejich rezerva přece jen ztrácí další tři
body.
Překvapivě ve spodní části tabulky
najdeme kluby, které měly před sezónou určitě jiné ambice. Rezerva

.20(17´

O stupně vítězů dále budou určitě bojovat minimálně tři celky, které mají
nad dalšími kluby již mírný náskok.
Velmi dobře a o pouhé dva body za
Olšany jsou hráči ze Želče a rezervy
Kostelce. Zatímco prvně jmenovaný celek se po letech bídy zvedl až
k bronzové příčce a ukazuje, že posilování kádru a budování měly význam. Pokud i nadále v tomto směru

Čechovic pasována do role favorita zcela vyhořela. Ano, mohly za to
i faktory se spoustou zraněných v A-mužstvu, i tak by však takto zkušené mužstvo nemělo končit podzim se
šesti body. Dalším takovým nemilým
překvapením jsou Biskupice. Loni držely krok s těmi nejlepšími, nyní po-

slední místo a jediný bod. To je solidní
vystřízlivění po úspěšném roce.
V Bedihošti by spokojenost mohla
panovat tak napůl. Hráči schytali
i nějaký debakl, ale devět bodů a polovina možných bodů se dají považovat za uspokojivé hodnocení. Trochu překvapivě se propadla rezerva

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Brodku u Prostějova, avšak i zde už
je pravidlem střídání roků úspěšných
s těmi slabšími. V Pavlovicích šli do
nového ročníku s cílem zlepšit postavení a nepřezimovat na posledním
místě, to se jim díky třem bodům zdařilo, takže do jarních bojů určitě spokojenost oproti loňské sezóně.

yy Bodově na první příčku příliš
neztrácíte, pokud by přišla varianta
postupu, zvažovali byste ji?
„Vedení Kostelce by se jistě k tomuto kroku stavělo pozitivně. Pro
A mužstvo by to bylo jisté plus,
pokud by se kluci mohli rozehrát
v okresním přeboru. To by platilo
nejen pro hráče z lavičky, ale také
místní dorostence. Je však otázkou,
zda by nám to za to stálo. Dříve se
často mluvilo o tom, že okresní přebor valnou úroveň nemá. Jak ovšem
v posledních letech klubů ubylo,
stoupla také kvalita okresu. A nyní
určitě svou úroveň má.“
yy Vy byste byl osobně pro postup,
nebo raději setrvání v této soutěži?
„Pokud bychom věděli, že je šířka
kádru i s A mužstvem dostatečná,
proč ne. Ale zase bych určitě nechtěl
dopadnout jako nyní třeba rezerva
Plumlova. Bodů mají sice dost, ale
každý týden to mají jinak. Zranilo se
jim pár hráčů a náhle je problém, pokud se hraje zároveň. To je pak jako
na houpačce a je otázka, zda to je stále
přínosné.“

yy Sezónu přerušila pandemie
koronaviru, věříte, že se jarní část
odehraje?
„Byl bych moc rád, kdyby se sezóna znovu rozjela. Ovšem zatím jsem
spíše pesimistou. Co jsem naposled
mluvil se známým s Olomouce, kte-

QD+DQp-XUDMäXOF

místě! Takže ani s těmi výsledky vlastně zcela spokojený být nemůžu. Ale
i tu druhou příčku po nedokončeném
podzimu asi bereme.“
yy Před touto sezónou jste se ve
„trojce“ přesunuli ze skupiny „B“,
shledáváte nějaké rozdíly?
„Rozdílů tam příliš nevidím, co se týče
fotbalové stránky, jde o zhruba stejnou
úroveň mužstev. V této skupině nám
ale chybí derby, které jsme v ´áčku´
měli. Ať už šlo o Čechy pod Kosířem,
nebo třeba Zdětín. Na druhou stranu
poznáváme nové soupeře, což taky bereme jako určité oživení, takže určitě
nemůžu říct, že by to bylo špatně. Každý takový přesun má svá pro i proti.“
yy Celkově mají obě grupy pouze
devět mužstev. Není těch zápasů
přece jen málo?
„Co si budeme povídat, je jich hodně
málo… Sezóna vlastně trvá dva měsíce
a je konec. Pro hráče B mužstva, kteří se
jdou fotbalem hlavně bavit, to asi stačí, je
však otázkou, zda je to dostačující i pro
mladé kluky, kteří se chodí rozehrávat
nebo sbírat zkušenosti z dorostu. Tam
by nějaké zápasy chybět mohly.“
rý se v tomto pohybuje, přiznával, že
amatérský fotbal to má nahnuté. Doba
už je to dlouhá a neodehrát ani jarní
část už by mohlo znamenat opravdu
velké problémy pro amatérský fotbal.
Snad to však dopadne dobře. Budeme
doufat.“

(QVQCTEJKX,iWNEG

Tým Olšan pod vedením Antonína Pospíšila neztratil v podzimní části jediný
bod, takže i hodnocení aktérů muselo
být velmi kladné. „U nás panuje určitě
spokojenost. Šest odehraných zápasů
jsme zvládli nejen výsledkově, ale také
herně, což je určitě pozitivní. Kádr prošel obměnou, hodně jsme ho omladili
a po dvou sezónách už si to opravdu
sedá tak, jak jsme doufali. Myslím si,
že ve všech utkáních jsme byli lepším
mužstvem a výsledky jsou odpovídající. Zatím se nám tak daří plnit cíl dostat
se zpátky do okresního přeboru a pevně věřím, že by se nám to mělo i podařit. Troufám si tvrdit, že současný kádr
by se určitě neztratil právě ani v okrese,“
usmívá se Antonín Pospíšil, kouč TJ
Sokol Olšany u Prostějova. „Hodnocení je určitě pozitivní,“ souhlasí zmíněná
opora týmu Petr Hansl. „Hlavně jsem
rád, že se nám už daří zapracovávat talentované hráče do týmu. Je vidět, že
se práce s mládeží začíná vyplácet. Je to
znát i na trénincích, kterých se pravidelně dvakrát v týdnu účastnila většina kádru, a měly velmi dobrou úroveň. I díky
tomu jsme potom schopni v zápasech
dominovat. Především v poslední půlhodině, kdy většinou náš soupeř už odpadne fyzicky. Přece jen mnoho klubů
v této soutěži pravidelně netrénuje,“
prozradil.
Kromě plného počtu bodů byla i vítězství Olšan poměrně jednoznačnou
záležitostí. Nejlepší výsledek v tomto
směru dokázala uhrát v tabulce druhá
rezerva Kostelce na Hané, která padla
o dvě branky. S ní však největší problémy mužstvo nemělo. „V drtivě většině
zápasů jsme byli jasně dominantním
mužstvem, které si šlo za svým. Samozřejmě jsme se ne vždy sešli v zcela
nejlepší sestavě, i tak jsme si ale dokázali poradit, i když byla naše lavička
osekaná. Z pohledu dominance se lišily asi pouze dva zápasy. Jeden u béčka
Brodku u Prostějova, kde jsme odehráli
hrůzostrašný poločas, což nám také
důsledně vyčetl kouč v šatně, a pak
také zápas proti záloze Čechovic, kde
to bylo v první půli hodně vyrovnané,
až během druhého poločasu se duel
přiklonil na naši stranu,“ ohlíží se za
podzimními souboji osmibrankový
střelec. „Pozitiv je více než negativ,
za což jsem rád. Opravdu si cením
toho, jak se chtějí kluci posouvat
a pustili se se vší vervou do tréninků po
první dlouhé pauze. Snad se tato situace bude opakovat i po té druhé,“ přidává kouč Pospíšil. „Velmi mě těšil také
náš herní projev, který se mi opravdu
líbil, v zápasech jsme dominovali. Jedinou kaňkou byl pro mě osobně první
poločas v Brodku u Prostějova, kde
jsme po půli prohrávali, náš výkon nebyl dobrý. Tam jsem musel o poločase
i zvýšit hlas. Kluci si to však vzali k srdci
a ve druhém poločase skóre otočili.“
Na otázku svého osobního hodnocení vyzdvihl Petr Hansl týmové pojetí.
„Samozřejmě by to mohlo být i lepší,
ale určitě mi nejde o to, kolik dám za
sezónu gólů. Nejdůležitější pro nás je,
abychom se i nadále fotbalem bavili,
snažili se pro to něco dělat a užívali si
vítězné duely. A hlavně nebýt kluků,
kteří mi ty míče chystají, těžko bych
vůbec nějaký gól dal. Určitě mi však
prospěl přesun ze stopera na hrot, snad
tam ještě vydržím,“ říká s úsměvem
obrozený kanonýr. Pokud mu podobná střelecká forma vydrží, tak se určitě
o propad zpátky před svého brankáře
bát nemusí.
Po první dlouhé pauze způsobené
pandemií si mužstvo nemohl kouč
vynachválit již před startem podzimu.
Svou píli i chuť pracovat pak potvrdili
hráči především na hřišti během první poloviny sezóny. „Těžko bych našel
něco, co bych chtěl speciálně vypíchnout. Jak už jsem zmiňoval, nejvíc si
asi vážím toho, jak se podařilo mužstvo
poskládat. Taky že se mladí kluci, kteří
k nám přišli, stále zlepšují a pracují na
sobě. Zjišťují, že už i z nich je komplexní mužstvo, které může konkurovat
i celkům z vyšší soutěže. Snad se k té
práci všichni vrátí stejně jako po první
vlně pandemie,“ opakovaně zdůraznil

Ve třiceti letech patří mezi nejzkušenější hráče mladého
mužstva Olšan u Prostějova. To i díky výkonům útočníka
Petra Hansla (na snímku) zcela jasně ovládlo podzimní část
skupiny „A“ III. třídy OFS Prostějov a na jaře by rádo pokračovalo v cestě za postupem do Okresního přeboru.
Ostřílený forvard k tomu přispěl hned osmi zásahy a v tabulce střelců nejnižší mužské soutěže je na děleném prvním místě. Kromě vlastních zápasů se věnuje také mládeži,
a i kvůli ní cítí zodpovědnost, aby se do Olšan vrátila alespoň nejvyšší okresní klání. Podobně vnímá stav věci i trenér lídra jedné ze skupin „trojky“, nebo chcete-li „pralesa“.
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Pospíšil. „My máme opravdu mladý
kádr. Na něm je vidět už jen na trénincích, jak se kluci na fotbal těší a chtějí
se posouvat, takže jsem skoro přesvědčený, že s návratem u nás nebude problém. Horší situace by mohla nastat
u dalších klubů, kde jsou již přece jen
třeba zkušení hráči, které tyto dlouhé
pauzy mohou odradit. Snad ale takových případů bude co nejméně,“ věří
v ještě lepší zítřky Petr Hansl.
Otázkou však je, kdy dostanou Olšanští možnost potvrdit své ambice. „Byl
jsem velkým optimistou, že se sezóna
odehraje. Teď už však začínám mít trošku obavy a jsem spíše pesimistou…,“
přiznává trenér. „Pauza se začíná protahovat. Stále méně to vypadá, že by jarní
část měla začít v termínech, které byly
stanoveny. Čím déle pauza bude trvat,
tím to bude horší. My tam ještě přeci
jen máme dostatek prostoru k dohrání,
ale u krajských soutěží i okresního přeboru by to mohl být neřešitelný problém. Určitě bude znát také tréninkové
manko všech klubů. Nicméně to nijak
nezměníme, podmínky budou pro
všechny stejné, hlavně ať se zase začne
hrát,“ řekl Antonín Pospíšil.
Kromě rostoucí formy mužů se již
řadu let daří dalším kategoriím. Takže ambice nemohou chybět na všech
frontách. „Poslední roky se tu skvěle
daří mládeži, už je načase, aby se zase
vzchopil i seniorský fotbal v Olšanech
a snažil se být mezi těmi lepšími týmy
v okresním přeboru, jednoznačně
tedy postoupit chceme. Špička okresního přeboru by mladé kluky zase
posouvala mnohem rychleji dopředu, což by bylo pro ně jen a jen lepší.
Celkově si i olšanský fotbal zaslouží
minimálně nejvyšší okresní soutěž,“
dodává odhodlaně Petr Hansl.
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1) „Já jsem spokojený. Trochu jsme posílili, máme dva body ztrátu a o zápas
méně. Ale jsem spokojený.“
2) „Herně se to vcelku podařilo. Máme
navíc dobrou partu kluků teď. A o tom
to je. Jak je dobrá parta, tak se dobře
hraje, že jo... (směje se) Není tam nic,
s čím bych byl nespokojený. Jsem spokojený se vším, vše se daří, co jsme

chtěli, to jsme udělali. I se hřištěm, které
dáváme do ´pucu´.“
3) „To nevím, z hlavy vám to nepovím.
Do kabiny moc nechodím, jsem totiž
i pomezním sudím. Nevím, co bych
k tomu řekl.“
4) „Já myslím, že ano, že to pustí. To
by bylo špatné, to by vše úplně zničili.
Myslím si, že sport tomu neublíží jako
obchody a supermarkety. To nemůžu
pochopit. Ani situaci s vleky, vždyť lidi
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1) „Podzimní část sezóny hodnotím
jako celkem povedenou jak výsledkově, tak i z pohledu zájmu a účasti hráčů na jednotlivých zápasech. Aktuální
umístění v tabulce je pěkné, ale vzhledem k tomu, že se podzim nedohrál

tam stejně jsou, a kdyby to bylo organizované, bylo by to lepší.“

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?
4) Dohraje se podle vás aktuální ročník?

a některé týmy mají i tři nedohrané zápasy, tak bych to moc neřešil.“
2) „Podařil se nám vstup do sezóny
vysokým vítězstvím nad týmem z Bedihoště. Co se nepovedlo, tak bych asi
zmínil dva zápasy. První prohra v Želči,
kde zápas rozhodly naše individuální
chyby. Druhý zápas prohra po penaltovém rozstřelu v Brodku u Prostějova,
kde jsme měli ve druhém poločase výpadek, a soupeř otočil výsledek ze 3:1
na 3:4. V závěru se podařilo vyrovnat
na 4:4 a měli jsme i šanci vstřelit vítězný
gól, ale to už se nepovedlo. Penaltový
rozstřel byl z naší strany katastrofa, neboť jsme neproměnili ani jednu penaltu a prohráli v rozstřelu 0:3.“
3) „Zde bych zmínil zápas v Čechovicích, kde jsme proti silnému soupeři
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1) „Jsme ve středu tabulky, takže celkem spokojenost. S tím, že jsme samozřejmě chtěli být výše, to je jasné. Jsme
ale soudní a víme, že na takové týmy

na jeho domácím hřišti podali poctivý
kolektivní výkon a zaslouženě vyhráli.“
4) „Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí
epidemie, tak to spíše vypadá, že budeme rádi, když se někdy v průběhu jara
dohrají alespoň ty nedohrané zápasy
z podzimu. Samozřejmě bych si přál,
aby to tak nebylo a hrálo se normálně,
ale to vše ukáže čas a vývoj epidemie.
Současná situace vůbec sportu neprospívá a obávám se, aby neměla i větší
dopady.“

jako Olšany nebo Kostelec na Hané, na
ty asi nemáme. Akorát nám utekl první
zápas, to jsme dostali nakládačku. Ale
zbylá utkání byla celkem vyrovnaná,
sehráli jsme kvalitní zápasy, nemáme si
tedy na co stěžovat.“
2) „Povedlo se, že jsme vyřešili dlouhodobý problém s postem gólmana.
Toho máme hodně dobrého, což se také
projevilo v průběhu sezóny. Nastoupil
až asi od třetího zápasu sezóny a hned
to bylo výsledkově vidět. A co se nepovedlo? Dlouhodobě máme problém
s pozicí trenéra. Na tom místě se střídají
různí kluci, ale není tam žádný, který by
měl nějakou dlouhodobou koncepci. Já
jsem vedoucí mužstva, Martin Musil je
předsedou klubu, ale ten má na starost
mládež. Pozici trenéra jsme ještě nevyře-

šili. Což je problém třeba během utkání,
protože kouč musí tým metodicky vést.
Věříme, že pokud se jaro rozjede, někdo
na tom postu bude.“
3) „My jsme nezačali podzim moc
dobře, hlavně v Otaslavicích. Ale potom jsme hned jeli do Biskupic a vyhráli jsme, přitom se nám tam nikdy moc
nedařilo. A tím se nálada v mužstvu
otočila k lepšímu a ruku v ruce přišly
i výsledky. Podařilo se nám uspět taky
v Pavlovicích, tam se těžko vyhrává.“
4) „My tomu pevně věříme, myslím,
že se má začít začátkem dubna. Takže
do té doby se to snad vyřeší. Vždyť to
je ještě dva a půl měsíce. Loni na jaře
se už od května vše rozvolnilo. Takže
i kdyby se to uvolnilo ne od dubna, ale
od května, tak pořád se to dá v letních
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1) „Začali jsme s velkým elánem, vypadalo to velice dobře, kádr jsme měli dostatečný. První dvě kola byla dobrá, ale
tým se nám pak velmi zúžil. Postupem
času čím dál více, až jsme hráli ve třinácti lidech. Postupně to upadalo, ukázalo se, že nejsou hráči. Navíc se zranili
kluci v áčku, takže ti, kteří pendlovali, se
přesunuli do elitního výběru. Bohužel
jsem čekal, že bude zájem ze strany dorostenců, aby se oťukali v dospělé kopa-

měsících hrát. Protože tenhle virus
nemá rád teplo. Samozřejmě to bude za
dodržení hygienických opatření a třeba
bez diváků, ale mančafty můžou normálně hrát…“
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Příjemně v podzimní části překvapila rezerva Otaslavic, se třinácti
body panuje v klubu spokojenost. Ještě více však může těšit koncentrace
mužstva v závěrech utkání. Nebýt branek na konci zápasů, bodový zisk
by byl možná jen poloviční. Silné poslední minuty celku zažily hned čtyři
kluby. Své by o tom mohli povyprávět v Pavlovicích, Čechovicích i Brodku u Prostějova, kde o bodech rozhodovaly opravdu i sekundy. Takto
inkasovali i v Želeči, těm to však na výhru stačilo.
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PODZIMU

KURIOZITA

Před zahájením sezóny ulovili v Želči velmi zajímavou posilu. Mládežnický
hráč Sigmy Olomouc a později fotbalista Určic se k fotbalu vrátil právě
v dresu Želče a hned první půlrok ukázal, že to je trefa do černého. Za své
čtyři odehrané duely dokázal skórovat osmkrát, takže i díky jeho výkonům
se věčný otloukánek soutěže probojoval na třetí místo a jasně dokazuje, že
vymetání spodních pater tabulky už nemá v plánu.
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PODZIMU

HVĚZDA

Trápení aspiranta na postup neměla na podzim konce. Těžko by někdo
před sezónou tipoval, že rezerva Čechovic skončí s pouhými šesti body ve
spodní části tabulky. Po prvních dvou utkáních to ještě špatně nevypadalo, pak už však přicházely pouze porážky. Tým kouče Takáče nestačil na
rezervy Kostelce na Hané ani Otaslavic, k tomu také nenašel recept na
vedoucí Olšany. Aby těch nemilých zpráv nebylo pro tým málo, tak v posledním odehraném zápase přišla řada omluvenek z důvodů nemoci, což
znamenalo kontumaci pro Želeč!
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PODZIMU

SMOLAŘI

O tom, že mužstvo z Olšan bude patřit k favoritům této soutěže, nebylo
pochyb. Jak zatím soutěží proplouvá, je však až překvapivé. Během podzimní části jeho hráči poráželi všechny soupeře bez větších problémů
a zaslouženě zaujali první místo. Mladý kádr nabíral zkušenosti, které
nyní dokázal zúročit, a pokud se nestane nic mimořádného, posun o třídu
výše by mu už letos neměl uniknout. Pokud tomu samozřejmě nezabrání
pandemie...
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PODZIMU

PŘEKVAPENÍ

25. ledna 2021

né a potom mohli vletět výše. Ta vůle
tam ale trochu schází.“
2) „Herně se povedl vstup do soutěže,
ten byl podle mých představ. Trochu
sice chybělo nasazení, fotbalově to bylo
dobré. Ale místo toho aby byla chuť
a vše se zlepšovalo, tak hráči odpadávali. U některých možná nezájem, hlavně
přišla zranění. Byl nás nedostatečný
počet, a tím šla kvalita rapidně dolů.
To se potvrdilo v zápasech se špičkou,
kdy jsme dostali pětku od Olšan i od
Otaslavic. Olšany nejsou žádný super
mančaft. Jsou to sice hecaři, ale fotbalově to žádný zázrak není. Jsou tam mladí
kluci, ale neodvádí, co by měli. O to víc
mě to mzí“
3) „Nejvtipnější je, že mi pomezní
rozhodčí v mých šedesáti letech upřel

hattrick. Měl jsem s Otaslavicemi dva
góly, mohl jsem dát třetí, jsem ještě půl
metru za soupeřem při nahrávce, a on
mi odmává ofsajd. Na jednu stranu
nádhera, ale tož to mi připadlo nejhumornější, že nejstaršího hráče fotbalu
ořežou o hattrick ofsajdem, který nebyl… To jsem se zasmál. A soupeři
vůbec neprotestovali, gól padl, pak se
kouknu na pomezního a on mává.“
4) „Podle posledních zpráv bych
řekl, že ano, že se to má uvolňovat.
Nemám tedy televizi, takže co stihnu,
načtu si na internetu. A podle těchto
zpráv by se měl dohrát. Je velký zájem, aby se sezóna odehrtála, přemýšlí se o posunu do července, tak
snad to klapne.“
>> pokračování na str. 33
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Před sezónou opustili své místo ve
skupině „B“ III. třídy, za což mohl
posun dvou celků z Olomoucka.
V „áčku“ nahradili postupující Nezamyslice a hráči kostelecké rezervy jasně ukazují, že výkonnostně
nahoru nejde pouze elitní mužstvo,
ale také „béčko“. Druhé místo za
Olšany u Prostějova, na které ztrácí
dva body, by mohlo slibovat ještě
zajímavé jaro. I myšlenky postupu
by se totiž zřejmě Kostelečtí nebránili. Ať by sezóna však dopadla
jakkoliv, hlavním přáním kouče
rezervy Juraje Šulce (na snímku) je,
aby se všichni co nejdříve vrátili na
hřiště.
yy Jak se zpětně ohlížíte za podzimní částí?
„Velmi mě trápila docházka hráčů
na tréninky. Dalo by se říct, že jsme
vůbec netrénovali. Dlouhá léta jsem
pracoval s mládeží, kde je tréninková
morálka zcela jiná. Tady se nikomu
příliš nechtělo a hráči se chtějí hlavně
fotbalem bavit. Bez tréninků to však
nemusí dlouho vydržet ani bodově.“
yy Výsledkově se vám však dařilo.
Nacházíte se na druhém místě. Ani
s tím nejste spokojený?
„Upřímně si myslím, že pokud bychom trénovali alespoň dvakrát týdně,
a ne vůbec, byli bychom na prvním
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I nejnižší mužské soutěže pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu
Prostějov ukončila na podzim roku
2020 předčasně koronavirová pandemie. Z devíti kol první poloviny sezóny se jich tak odehrálo pouze sedm
a zbylá dvě by měla proběhnout před
startem jarní části. Pokud nějaká
bude, může ještě u „pralesa“ jít o velmi zajímavou bitvu o místenku do
nejvyšší okresní soutěže.
Podzimní nedokončenou část skupiny „A“ ovládl celek z Olšan u Prostějova, který jí prošel bez ztráty kytičky.
O druhé místo se nyní dělí rezerva
Kostelce na Hané a Želeč, které by
ještě rády ukázaly, že také neřekly
poslední slovo.
První Olšany návrat do nejvyšší okresní soutěže myslí vážně nejen slovně. Šest
zápasů a šest výher s rozdílem ve skóre
pětadvaceti branek to deklarují více než
jasně. Zde tedy o favoritovi i v jarní části
nemůže být řeč. Pandemie koronaviru
však může situaci ovlivnit, a pokud se
nejnižší soutěž rozjede, rozhodně se vyplatí ji sledovat.
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fotbal extra - 15. díl

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, „strašný“ bude asi to nejpřesnější označení. Aby ne, jaro 2020 vůbec nezačalo
a podzim 2020 už je po deseti odehraných kolech taky 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 lídra tabulky nebo že Protivanov odehraje s Čechovicemi bezbrankovou remízu?
Takových zajímavých i často nečekaných momentů přitom bylo ve
zkráceném podzimu dost a dost. Společně se podrobně díváme na
celé dění v jednotlivých soutěžích a týmech, rozebereme si hráčské
statistiky a zamyslíme se rovněž nad jarní částí.
Co to znamená? To, že se na stránky nejčtenějšího regionálního periodika vrátil seriál FOTBAL EXTRA, tedy minimálně dvě strany věnované uplynulé půlsezóně. Zpočátku jsme se věnovali obecně
podzimnímu dění a jeho předčasnému konci, následně se podívali
na dění v krajském přeboru a záhy podrobili monitoring úspěšnému působení Konice v I.A třídě Olomouckého KFS. Poté se Večerník
zaměřil na dění ve skupině „B“, kde je hned pět celků z Prostějovska
a hodnocení tak bylo rozděleno na dvě části. Prvně šly na řadu regionálně nejvýše postavené Čechovice a v závěsu za nimi se skrývající Kostelec na Hané s Určicemi, načež poté se dostalo i na zbývající
duo Protivanov - Plumlov. V prosincových vydáních jsme se pustili do
dvou skupin I.B třídy Olomouckého KFS. Úvodní várka byla věnována
rivalům z Klenovic na Hané a Pivína, následně přišla na řadu zbývající
trojice z„áčka“ Otaslavice, Vrchoslavice a Mostkovice. Ještě loni jsme
stihli revizi do grupy „B“, kdy jsme se zprvu zaměřili na vystoupení
TJ Haná Prostějov, abychom v posledním čísle roku 2020 zhodnotili
vystoupení týmu Smržic a sloučeného oddílu Jesenec-Dzbel.
A jízda pokračuje dál i v letošním roce! Hned v prvním lednovém
vydání jsme vše odstartovali sondou do nejvyšší klání pod hlavičkou
OFS Prostějov.V rámci Okresního přeboru alias II. třídy, kterýVečerník
dlouhodobě sleduje jako svoji prioritní soutěž, dostal právo první
karty vedoucí tým tabulky, jímž se stalo„béčko“ FC Kralice na Hané.
Vzápětí následoval druhý lídr z Dobromilic a v minulém vydání další
účastníci nejvyššího okresního klání.
Přelom ledna a února pak bude patřit III. třídě, přičemž dnes startujeme skupinou „A“ a příště uzavřeme seniorské soutěže „béčkem“.
V dalších týdnech pak neopomeneme ani ženský fotbal a mládežnické soutěže.
Pokaždé na vás čekají exkluzivní rozhovory, nechybí pochopitelně tabulky, statistiky celé soutěže i jednotlivých týmů a redakční komentář.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si další ohlédnutí za fotbalovým podzimem!
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DVOJrozhovor večerníku

Talentovaná sourozenecká dvojice Ponížilových ráda posouvá své hranice
PROSTĚJOV Spousta úspěchů,
radost z pohybu i samotného pokroku, zejména však sportovní
gymnastika. To spojuje úspěšné
sourozence z TJ Prostějov. Dominik a Daniela Ponížilovi (na snímku) se tradičnímu odvětví věnují
odmalička a žijí svůj olympijský
sen. Osmnáctiletá juniorka a čerstvě jednadvacetiletý muž mají
i přes stále ještě začínající velkou
kariéru už solidní jméno. Naposledy se představili širší sportovní
veřejnosti v prosinci na mistrovství Evropy v tureckém Mersinu,
o čemž Večerník informoval. Oba
si připsali velice solidní umístění
a potvrdili, že nejen prostějovský
gymnastický oddíl má v obou nemalou budoucnost.

v rámci exkluzivního
DVOJinterview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak jste se dostali ke sportovní
gymnastice?
Daniel: „Věnuji se jí již od čtyř let
a hlavní zásluhu na tom mají rodiče.
Jelikož mě i sestru neměl doma kdo

Dominika: „Na své první závody
si nevzpomínám, jelikož jsem na
nich byla už ve třech letech, ale mám
z nich zlatou medaili. (úsměv) Na další závody už si trochu pamatuji, ale
více prožitků mám až tak z roku 2010,
kdy jsem byla na svém prvním domácím šampionátu. Ze své ‚cesty‘ mám
velmi dobrý pocit. Mnohdy byla a je
velmi nelehká, ale je neuvěřitelné, jak
ten čas rychle utekl a kam až jsem se
dostala. Jak se říká: ‚The only time
you should ever look back, is how far
you have come‘.“
yy Pamatujete si na nějaký zlomový moment, který vám dopomohl
k současným úspěchům?
Daniel: „Vyloženě zlomový moment
asi nemám. Když jsem byl mladší,
někdy mezi čtrnácti a dvaceti lety,
jsem měl občas chvíle, kdy jsem chtěl
s gymnastikou skončit. Díky rodičům a trenérům se tak ale nestalo.
Před pár lety jsem se začal věnovat
více osobnímu rozvoji. Tahle část
určitě hraje důležitou roli v aktuální
přípravě. Našel jsem tak důvod, proč
to vlastně dělám, je velice primitivní,
ale neřeknu vám ho. (smích) Tréninky
si tak mnohem více užívám.“
Dominika: „Zlomových momentů
bylo více, ale ten největší asi v roce
2015, kdy jsem si začala uvědomovat,

prvcích musíte vystoupit ze své
komfortní zóny. Snažím se užívat
si tréninky na denní bázi, i když to
zrovna moc nejde, nejen žít pro závody.“
Dominika: „To je těžká otázka...
Gymnastika není jednotvárná, každý den je jiný a děláte něco jiného,
to na tom mám moc ráda. Každý
den se navíc snažíte být lepší, než jste
byli včera, a posouvat své limity výš.
Skvělé je, že mi dala mnoho přátel,
v podstatě moji druhou rodinu.“
yy Je naopak něco, co vám sport
na takto vysoké úrovni vzal?
Daniel: „Mohu klidně říct, že mi
gymnastika určitě vzala spoustu času
a kamarádů. Místo času stráveného
v tělocvičně jsem mohl běhat venku
nebo dělat cokoliv jiného. Bez gymnastiky bych ale nebyl mentálně tam,
kde jsem, a se svým tělem bych nedokázal dělat to, co umím. Kdybych měl
stroj času a mohl bych cestovat do
minulosti, určitě bych nic neměnil!“
Dominika: „Určitě je spousta věcí,
které mi gymnastika vzala, ale určitě
jich není více, než co mi dala. Když
jsem byla menší, brala jsem to jinak
a chtěla jsem to, co měly ostatní děti.
Teď jsem ale vděčná za všechno, co
mi gymnastika vzala i dala a kam mě
v životě posunula.“

Jednou bych určitě chtěl mít svůj vlastní
prvek v pravidlech. Tedy takový, který
bude pojmenovaný po mně. Chvíli to ještě
sice potrvá, ale nápady už v hlavě mám.
Je úžasné, když při náročných prvcích
musíte vystoupit ze své komfortní zóny...

Sofii,
kde jsem
se poprvé účastnil
mistrovství Evropy. Nejlepší
výjezd byl asi zatím do Dauhá v Kataru, kde jsme měli v roce 2018 mistrovství světa v kategorii mužů. Dauhá je krásné bohaté město a má tam
být mistrovství světa v roce 2022 ve
fotbalu. Z dalších zemí je to například
Turecko, Portugalsko, Anglie, Švýcarsko. Největší počet zahraničních
závodů jsem zatím určitě měl v Rakousku, Německu a Maďarsku.“
Dominika: „Ano, to je pravda. Nejdále jsem byla na mistrovství světa
v katarském Dauhá, potom jsem navštívila spoustu evropských států jako
například Velkou Británii, Francii, Bělorusko, Turecko, Belgii, Portugalsko
a další. Nedokážu říct, která země
mě nejvíce oslovila, každá je totiž
něčím zajímavá. A já ráda cestuji
a poznávám nová místa.“
yy Je nějaký gymnastický
prvek, na který jste u sebe
obzvláště pyšní?
Daniel: „Asi není prvek, na
který bych byl vyloženě pyšný. Každý má v sestavě svou
váhu
a důležitost.
A když jsou
některé
lehčí než
ty ostatní, o to
lépe musí být provedené.“
Dominika: „Jsem pyšná na každý prvek, který jsem se kdy naučila.
Moc miluju učit se nové prvky. Naučit se dvojné prohnuté salto na prostných byl vždycky můj sen, a i když
jsem ho nikdy nezávodila, moc mě
bavilo ho trénovat.“
yy ... a je něco, co máte jako takový
cíl do budoucna?
Daniel: „Jednou bych určitě chtěl
mít svůj vlastní prvek v pravidlech.
Tedy takový, který bude pojmenovaný po mně. Chvíli to ještě sice potrvá,
ale nápady už v hlavě mám.“
Dominika: „Určitý cíl nemám,
chci se ale každý den
zlepšovat

Určitě je spousta věcí, které mi gymnastika
vzala, ale určitě jich není více, než co mi dala.
Když jsem byla menší, brala jsem to jinak
a chtěla jsem to, co měly ostatní děti. Teď jsem
vděčná za všechno, kam mě sport v životě posunul...
hlídat, brala nás máma s sebou do
tělocvičny, kde dělala a stále dělá trenérku děvčat.“
Dominika: „Ke gymnastice mě přivedli rodiče. Maminka je trenérka, dá
se tedy říct, že jsem v tělocvičně byla
od narození a vyrůstala v ní. Organizované cvičení

jsem začala
asi ve dvou a půl letech.“
yy A vzpomínáte na své první soutěžní krůčky? Jaký z nich nyní máte
pocit?
Daniel: „Moje první závody v klubu ve věku nejspíš pěti let jsem měl
natočené – ještě na videokazetě J.
Dělal jsem na nich velmi lehké prvky
jako třeba výmyk na hrazdě. Byl jsem
tam ze všech nejmladší a sám ve své
věkové kategorii. První pořádné závody pak přišly v sedmi letech, tedy
před třinácti lety, a to mistrovství ČR
v kategorii nejmladších žáků. Již o rok
později jsem na stejném podniku ve
stejné věkové kategorii získal medaili
za druhé místo.“

že bych mohla mít nějaké větší úspěchy a reprezentovat
Česko na větších mezinárodních soutěžích. Velkou
podporou byla samozřejmě
moje trenérka, rodina a přátelé.“

yy Co na tomhle
sportu máte nejvíce
rádi?
Daniel: „Gymnastika
mi přirostla k srdci. Baví
mě se neustále zlepšovat

a posouvat
svoje limity. Je úžasné, když při náročných

yy S gymnastikou už jste projeli
kus světa. Kam všude jste se s ní podívali
a která ze zemí vás
nejvíce oslovila?
Daniel: „Je to
tak. Díky gymnastice
jsem

měl štěstí se podívat do několika zemí. Již ve
čtrnácti letech jsem byl v bulharské

v tom, co dělám, co
mě baví, a dávat do
toho maximum. Spíše si
stanovuji menší a postupné cíle, které
mě motivují a posouvají dál.“
yy Máte před závodem nějaký rituál?
Daniel: „V závodním období si
vždycky pravidelně procházím sestavy ve své hlavě. Je důležité jít do
závodu s čistou hlavou a hlavně si
věřit, že natrénované sestavy uděláte
s přehledem.“
Dominika: „Žádný konkrétní nemám. Sestavy si občas představuji
v duchu. Snažím se být v klidu a užít
si to.“
yy Jak velkou oporou je pro vás
sourozenec? Voláte si třeba před
závody, na které jste vyjeli samostatně?
Daniel: „Se sestrou se určitě navzájem podporujeme. Pokaždé si
nevoláme, nicméně si určitě před závodem po-

přejeme
hodně štěstí
a vzájemně, i když na dálku, si ‚držíme pěsti‘.“
Dominika: „Vždycky jsme se podporovali a podporujeme. Když jsme
na závodech společně, tak si fandíme
a chceme jeden pro druhého to nejlepší. Pokud vyjedeme samostatně,
tak si fandíme na dálku a většinou si
alespoň napíšeme.“
yy Co byste v gymnastice chtěli
ještě dokázat?
Daniel: „Mým hlavním cílem je si
gymnastiku užívat. Bez toho si dlouhodobě neudržíte velké tréninkové
nasazení. Avšak pro medaili z olympijských her bych si chtěl jednou
dojít, tak uvidíme, jak to dopadne.“
(smích)
Dominika: „Mým snem vždy byly
olympijské hry, tak uvidíme, co na
mě v budoucnu čeká. A dále co nejlépe reprezentovat ČR a mateřský klub
TJ Prostějov.“

vizitka

vizitka

DOMINIKA PONÍŽILOVÁ

DANIEL PONÍŽIL

✓ narodila se 14. března 2002 v Brně
✓ vrcholový gymnastka (sportovní gymnastika), vícebojař, pravidelně
reprezentuje Českou republiku na mezinárodních soutěžích
✓ členka klubu TJ Prostějov
✓ s gymnastikou začala ve dvou a půl letech v Prostějově pod vedením své maminky
✓ v roce 2015 se dostala do juniorské reprezentace a v roce 2018 do seniorské reprezentace
✓ Česko reprezentovala na mistrovství světa v roce 2018 a 2019
✓ v závodu Světového poháru 2018 skončila na přeskoku třetí
✓ v roce 2017 skončila na European youth Olympic games 13. ve finále víceboje a 5. na přeskoku v kategorii juniorek
✓ mezi ženami obsadila v roce 2019 15. místo na Evropských hrách
✓ v roce 2020 byla členkou týmu ČR, který byl 5. ve finále družstev na ME
✓ aktuálně se připravuje na maturitní zkoušku, mistrovství Evropy v dubnu a jako náhradnice
už i na olympijské hry v Tokiu
zajímavost: narodila se ve stejný den (14. března) jako nejlepší současná gymnastka na světě Simone Biles

✓ narodil se 27. ledna 2000 v Brně
✓ vrcholový gymnasta (sportovní gymnastika), vícebojař, pravidelně reprezentuje
Českou republiku na mezinárodních soutěžích
✓ člen klubu TJ Prostějov
✓ s gymnastikou začal ve čtyřech letech, kdy hlavní podíl na tom měli jeho rodiče
✓ již sedm let pravidelně reprezentuje ČR na mezinárodních soutěžích,
kde se vždy řadí mezi nejcennější členy týmu
✓ jako junior závodil 3x na mistrovství Evropy, což se povede jen velmi malému počtu juniorských gymnastů
z celého světa
✓ na juniorském ME 2018 v Glasgow se na přeskoku dostal do finále
✓ v kategorii mužů se již zúčastnil mistrovství Evropy, mistrovství světa a několika závodů Světového poháru
✓ v roce 2017 se na European youth Olympic games zúčastnil v kategorii juniorů finále víceboje a finále přeskoku
✓ v roce 2020 mu těsně teklo finále na ME juniorů v tureckém Mersinu, kde byl jako druhý náhradník
zajímavost: jeden konkrétní vzor nemá, snaží se vždy od každého zkušeného závodníka vzít to nejlepší

fotbal
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ČECHOVICE V minulosti hrál
nejvyšší české soutěže, později
trénoval reprezentanty nebo prostějovské eskáčko a sám pak má na
svém kontě přes dvě tisícovky odehraných zápasů na všech úrovních.
V aktuálním ročníku je hrajícím
trenérem „B“ týmu Čechovic, jemuž se dvě sezóny po sobě nedaří
postoupit zpět do Přeboru OFS
Prostějov. Tým je nyní se šesti body
v polovině tabulky skupiny „A“ III.
třídy. Stávající zisk jde i za Miroslavem Takáčem (na snímku), který
ač brzy šedesátník nadále trápí
soupeřovy brankáře. V podzimní
nedohrané části se prosadil třikrát,
a dokonce měl i náběh na hattrick.
yy Před sezónou jste vyměnil rezervu Kralic na Hané za záložní
tým Čechovic. Jaké tam vidíte
rozdíly?
„Řekl bych, že v Kralicích to bylo ze
začátku určitě daleko méně fotbalovější. Protože tam jsme se rozhodli,
že se béčko rozjede a bude nějak
fungovat, ale ze začátku vůbec nebyl
dostatek kvalitních hráčů. Postupně
se to však nabalovalo, dalo se vědět
i do vesnic v okolí a přicházeli tak stále kvalitnější hráči. Kdežto v Čechovicích, kam jsem přišel v létě minulého
roku, jsou hotoví hráči a kvalita, takže
v tomto byl největší rozdíl.“
yy Říkal jste ale, že mladí hráči
moc neprojevovali zájem. Čím to
bylo v Čechovicích?
„Myslím si, že se to dostalo až do takové situace, kdy to hráči už ani nebrali
soutěžně. Oni si asi řekli, že budou
hrát přece poslední třídu, že se sejdou
a zahrají si na žízeň. Že bych tam viděl
zájem o to hrát co nejlíp a dostat se na
nějakou úroveň, to tam moc nebylo.
Proto taky byl menší zájem o trénin-

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FRÉHAR

0GLUVCTwÊCMVKXPÊHQVDCNKUVCXTGIKQPW6ÊOVQVKVWNGOUGOčåGJQPQUKV/KTQUNCX6CM¾é
(vpravo) TQéPÊM
Foto: Michal Sobecký

ky, o trénování. Zahrát si fotbálek
a potom si pobačovat, posedět. Takže
nějaká ta ctižádostivost byla v Kralicích úplně jiná, i zájem vykopat se
z nejnižší okresní soutěže do přeboru.
Vidím, že teď vedou okresní přebor,
ale mají i na to v klidu hrát prostředek
I.B třídy Olomouckého KFS.“
yy Je v čechovickém výběru někdo, koho byste vyzdvihl?
„Určitě, pár fotbalistů je. (úsměv) Třeba Pepa Klváček, to je výborný fotbalista. Jansa je třeba výborný. Našlo
bych se jich i víc, ale ještě navíc přibyla zranění, takže kvalita potom přece
jen chyběla.“
yy Jak tedy probíhaly za dané situace tréninky?
„Jak už potom nebyl čas, a mizel
obecně zájem, tak už jsme v posledních kolech absolvovali jen zápasy.“
yy Jak jste to bral?
„Mně to za ty roky je úplně jedno.
Když přijdou dva hráči, je trénink.

Pokud třeba přišli hráči v sedmi,
v osmi, vždycky se prostě trénovalo.
yy Sám stále aktivně hrajete a dáváte góly. Kde pořád i ve svém věku
berete chuť a motivaci?
„My jsme ta generace, pro kterou
hýbat se, hrát fotbal, něco dokázat,
je prostě základ života. A já bych navíc bez fotbalu ani nemohl být. Já
to budu pořád valit. Jen je škoda, že
mám práci, kdy se pracuje o víkendech, což mě trochu brzdí. Takže se
za ty tři čtyři roky těším do důchodu.
To teprve budu moct předvést, co ve
mně je. (směje se) Fotbal je pro mě
elixír života. Jsem ve fanklubu Barcy,
létám tam a jezdím na zápasy všude
možně. Ale pocit z toho, že jdete na
plac, to nenahradí nic. A góly budu
dávat pořád, protože to mám v noze.
Na rozdíl od těch ligových koní, co se
drží za hlavu, ještě nekopnou a už se
za ni drží… Je to o výběru místa a sebevědomí musí být na place.“

anketa mezi dalšími úèastníky
III. tøídy OFS Prostìjov
- skupina „A“
>>pokračování ze dvoustrany 30-31
BOHU
UMIL KEJ
JNAR
R,
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1) „Hráli jsme vůbec? Já už ani kurňa
nevím. (smích) Šest jich dokonce
bylo? Než to zase zrušili? To se nedá
ani postřehnout. Jo, tak trochu se kluci proběhli, ale je to bída. Taky trénování bylo zakázané, no hrozné to bylo.
Vidíte, já už ani nevím, jak se hrálo.“
2) „Omladili jsme trochu mužstvo,
takže v tom herně trochu tápeme. Starší už přestávají hrát, stále to nimi sice
doplňujeme, mladí se totiž pořád nemohou sehrát. Nedaří se nám srovnat
s možností volně střídat během utkání.
Když se jich pár vyměnilo, zpátky to
nešlo, bylo to lepší. Nemůžu si na to
zvyknout. Mám to pak domíchané, že
hraje obránce v útoku a než se to zkoriguje, je z toho gól. Je v tom hrozný
zmatek, neumíme v tom ještě chodit.“
3) „Největší radost mám z toho, že se
nám tým trochu omlazuje. Že se našli
hráči, díky tomu, že to někde padlo
úplně. To je jediné pozitivum, protože někde se kluby ruší úplně.“
4) „Tak já nevím, jestli se vůbec začne. Vždyť s tím covidem je to hrozné.
Valná hromada se odkládá, původně
byla plánovaná na leden, možná bude
v únoru. Až se ale začne hrát, tak už by
se to mělo dohrát. Důležité je, aby vir
na jaře zmizel a aby se tedy v dubnu
nebo spíš v květnu mohlo začít.“

PROSTĚJOV Jarní dějství fotbalových soutěží se začíná jevit
jako noční můra. Nemůže za to nikdo jiný než koronavirus.
V letošním ročníku by však mohla nastat paradoxní situace
oproti minulé sezóně. Zatímco loňská zimní příprava proběhla
u všech klubů přesně tak, jak si trenéři představovali a naplánovali, během letošní dlouhé pauzy své svěřence ještě ani neviděli. Jenže letošní ročník má daleko větší naději na odehrání, než měl ten předchozí, který nakonec dospěl k anulování
všech amatérských soutěží. Loňská příprava tak přišla vniveč,
letos by ale místo přípravy mohl nastat okamžitý start.

ani herně to nebylo ono. Jsou samozřejmě mužstva, na která naše rezerva
bude jen těžko stačit. Navíc nám během první poloviny sezóny chyběla
řada hráčů z různých důvodů. Nejen
u béčka ale také ´A´- mužstva, se
kterým někteří naši stabilní členové
museli jezdit. Samozřejmě to i nadále hrajeme pro radost, takže i přes
výsledkovou nespokojenost jsme
hlavně rádi, že se sejdeme a fotbálek
si zahrajeme.“
2) „Nejvíce si pochvaluji spolupráci
mezi oběma mužskými týmy a naším
dorostem. Tam spolupráce funguje
zcela perfektně a je dobré, že každé
mužstvo ví, že se na další dvě může
spolehnout, pokud je potřeba. Nepovedených vystoupení jsme tam měli
více, ale co se za podzimní část nejvíce nezdařilo, byl zcela jistě koronavirus, protože daleko horší než špatné
výsledky je fotbal vůbec nehrát.“
3) „Jednoznačným pozitivem je pro
mě zapojení dorostenců, a to nejen
u nás, ale také v áčku. Kluci hlavně
ukazují, že nejsou pouze do počtu, ale
jsou důležitou součástí mužstev a jejich výkony každým zápasem stoupají. Za to si jistě všichni, kteří chodí pravidelně vypomáhat, zaslouží obdiv.“
4) „Samozřejmě by bylo velice fajn,
pokud by se sezóna v jarní části rozjela. Těžko to však nyní odhadovat,
protože situace, která se momentálně
děje, tomu příliš nenahrává. Sám však
2Ą'/
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doufám, že se na hřišti potkáme zase
t5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXCd$qt co nejdříve a budeme se moci zase
1) „Podzim se nám vůbec nezdařil, bavit fotbalem, který máme všichni
co si budeme povídat. Výsledkově rádi.“
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1) „Tak nám se podzim moc nevydařil. Ale jsme vůbec rádi, že jsme se
na hřiště dostali. Situace je, jaká je,
a bylo to hodně ovlivněné covidem.
Takže dělat nějaké závěry… Jsme
rádi, že jsme si vůbec zahráli. Dávat
si v současnosti nějaké cíle, to je dost
složité.“
2) „To se musím chvilku zamyslet…
Nějací hráči nám odešli, další zase přišli. Takže daří se nám to prostě, je to
dost nízký cíl, ale daří se kádr udržet
tak, abychom se scházeli a hráli jsme.
Bohužel výsledkově to není úplně
dobré. Je potřeba, aby si tým sedl a výsledky se poté mohly zlepšit.“
3) „Tak to se přiznám, že mě nic
takhle nenapadá...“
4) „Doufám, že jo. Myslet si můžeme, co chceme, ale nikdo, ani odborníci nevědí, jak se situace bude vyvíjet. Věřím ale v to, že jak se oteplí, tak
se vše umoudří a aspoň na fotbal výjimky dostaneme. Omezí nám třeba
diváky nebo něco, bylo by ale dobré,
kdyby svaz i pro nižší úrovně nastavil
podmínky takové, aby byly schůdné.
Třeba bych viděl řešení, aby se týmy
převlékaly odděleně, nějak je rozdělit. Abychom to prostě dohráli.
Pokud by se nehrálo jaro, bude obrovský problém, aby se týmy udržely
a nerozpadly se. A může se stát, že
příští sezóna už nebude. Nejen za
sebe, ale za celý tým bych řekl, že
jsme ochotní ubrat něco ze svého
komfortu, abychom zápasy mohli
odehrát.“

PES zatím říká amatérskému fotbalu
jednoznačné ne, a to úplně na vše.
Ve dvou a bez otevřených sportovišť
toho zkrátka nenatrénujete. O nějakých přátelských zápasech nemůže
být ani řeč. Ovšem tomu tak nemusí
být znovu až do podzimního restartu
jako v předchozím roce. „Situace to
není lehká, kluby se už také zajímají,
kdy se budou moci alespoň částečně
vrátit k trénování. Podle posledních
zpráv by mohlo přijít první větší rozvolnění pro fotbal v polovině února.
Pokud jsem informace správně pochopil, utkání by mohla začít hned,
jak proběhne valná hromada,“ zmínil
sekretář Olomouckého krajského fotbalového svazu Pavel Peřina.
K alespoň částečné přípravě by se
přitom většina klubů vrátila hned,
jak by se opatření jen částečně uvolnila. Většina regionálních celků hrajících krajské soutěže by trénovala,
i pokud by byla situace rozvolněná
přinejmenším na šest osob. Hlavním přáním všech je pak především
co nejrychlejší návrat. „Sport i pohyb celkově jsou důležitou součástí
zdravého životního stylu, protože
pohybová aktivita příznivě ovlivňu-

je fungování imunitního systému,“
shodují se kouči napříč soutěžemi.
Za měsíc by měla začínat nejvyšší
krajská soutěž dohrávanými pěti koly
z podzimní části. O dalším odkladu
se zatím nejedná v žádném z krajů. Ač
je to ta méně pravděpodobná varianta, mohla by tak nastat situace, kdy se
mužstva po podzimním ukončení uvidí znovu poprvé až v prvním mistrovském utkání na jaře. „Pro celý fotbal

varianta, že se sezóna nerozběhne v termínu, který by pro její dohrání vyhovoval. Anulování soutěží se však chce v letošní sezóně fotbalová asociace vyhnout.
To by tak mohlo znamenat, že se bude
čekat, dokud to půjde, aby se odehrála
minimálně polovina ročníku. Pro představu v krajském přeboru chybí na tuto
metu pět zápasů, zbytek krajských soutěží i okresního přeboru by potřeboval
odehrát ještě tři kola. Této varianty se
obává například nový kouč v Kralicích
Milan Nekuda. „Už tři týdny odkládáme
první schůzku s mužstvem. Bůhví kdy
budeme moct začít s tréninkem. Ještě
více se však obávám situace, kdy se ročník dohraje jednokolově. Pro nás by to
znamenalo téměř neřešitelnou situaci.
Na záchranu ztrácíme osm bodů. Pokud
by se odehrálo pět kol a dokázali bychom
získat patnáct bodů, stejně by nám to nemuselo stačit,“ nechal se slyšet.
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by bylo důležité, aby soutěže začaly co
nejdříve. Samozřejmě pro kluby by nebylo příjemné pustit se do hry bez příprav, ale podmínky by měly všechny
stejné a žádný by nebyl ve výhodě,“ dodal sekretář KFS Olomouckého kraje.
Jako daleko pravděpodobnější vypadá

Jak tedy nakonec jarní část sezóny
proběhne, zatím nedokáže nikdo odhadnout. Relativně jakkoliv. Jedno je
však jisté už nyní. Čím dříve to bude,
tím lépe.

Kluby zatím spí a èekají, co pøijde
PROSTĚJOVSKO Covidová situace zcela umlčela amatérský sport.
Zimní přestupové období nevyjímaje. I když se během sezónní
přestávky většinou žádné výrazné
změny nekonaly a nechávaly se
především na léto, letos se nekonají ani malé přestupy. Regionální
celky by chtěly především udržet
kádr pohromadě i po dlouhých
měsících bez tréninku a doufají, že
budou moci alespoň začít nějakou
přípravu a v jarní části vyběhnou
k mistrovským utkáním.
I když na jarní část zbývá více než polovina soutěží a ve hře může být opravdu hodně bodů, kluby v drtivé většině
zůstávají v zimním spánku a spíše než
přestupy řeší, jak se alespoň dostat
k nějaké přípravě. Jedinou výjimkou
by mohli být v Kralicích na Hané, budou totiž hrát od prvního kola o přežití
v krajském přeboru. Kromě nového
trenéra Milana Nekudy je v plánu
i přivedení posil. „Chceme mužstvo
okysličit i v hráčském kádru. Jednáme
s pěti hráči, žádného z nich však nemáme zatím podepsaného, takže jména
vám neprozradím. Čekáme z důvodu
covidu i jednání s kluby. Mohu však
prozradit, že dva hráči by k nám měli
přijít po svém návratu z Rakouska,
kdy dříve nastupovali na Olomoucku.
Dokud ale nikdo neví, zda se vůbec sezóna rozjede, je celkově těžké přestupy
řešit. Mohlo by to znamenat také vyhození peněz. Je to těžká doba, pokud
se však začne, určitě chceme být daleko silnější,“ prozradil předseda klubu
Jan Novotný.
Dále se však kluby stále ještě vinou
vládních opatření neprobudily. V Konici řeší jediný problém, který by mohl
nastat v brance. Patrik Huňka by však
rád zůstal, i když o jeho návrat panuje zájem v Brodku u Přerova, jehož
je kmenovým hráčem. Nic se zatím

ìny
Dramatické zm
rní èásti
v kádrech do ja
NEPØIJDOU
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neděje ani například v Čechovicích.
„V této době prozradit nějaké novinky
je opravdu složité. Stále odkládáme
start přípravy, což není dobré. Teď
jsme jej zase posunuli o čtrnáct dnů,
pokud se však PES dostane na čtyřku, budeme chtít alespoň po skupinách zahájit přípravu. V kádru žádné
výrazné změny nepřijdou. Bohužel
se budeme muset obejít bez Daniela
Valdeze, který absolvuje zahraniční
studium. Už během podzimu se nám
podařilo domluvit i pro jarní část hostování brankáře Sedlaříka z Brodku
u Přerova. To je ale asi vše,“ přidal
kouč Čechovic Lukáš Koláček.
„U nás se žádná přestupová bomba
čekat nedá. Tady v té době nikdo
neví, co bude, tlačit kluky do nějaké
silové a kondiční přípravy mi přijde
celkem kontraproduktivní. Mohlo by
to tak být třeba čtrnáct dnů, ale taky
to může být do května. Chceme začít
někdy v polovině února a doufáme,
že už to bude za většího počtu hráčů
než šesti,“ nastínil plány lodivod Kostelce Lubomír Keluc.

Podobně se to jeví i v dalších klubech I.A třídy Olomouckého KFS,
kde do kádru, který neabsolvuje
přípravu, sahat nechtějí. Ani o třídu
níž na tom nejsou příliš jinak. „My
zatím ještě spíme, určitě se u nás nic
nechystá. Hlavně doufáme, že se budeme moci nějakým způsobem dostat k přípravě co nejdříve. Snad nás
na to hřiště vůbec pustí,“ doufá kouč
Pivína Jaroslav Svozil. V podobném
duchu se vyjádřil také kouč rivala
z Klenovic Vladimír Horák. „Doufám, že kádr zůstane ve stejném
složení. Času na nějaké změny není
a s tím současným jsem spokojen.
Pevně doufáme, že alespoň při čtvrtém stupni PSA bychom mohli začít
kondiční přípravu. Je nám jasné, že
zápasy přijdou hned, jak to půjde,
tak ať alespoň nějaká příprava proběhne,“ dodal.
Pokud se letošní jarní část vůbec odehraje, dá se předpokládat, že spíše než
posily budou v zápasech hrát prim
mužstva, kde hráči vzali individuální
přípravu poctivěji.
(jaf)
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Vedení soutěže upravilo plán nadstavby

NEMANJA BEZBRADICA

PRAHA, PROSTĚJOV Nejvyšší tuzemská soutěž basketbalistů Kooperativa NBL přistoupila k dílčímu zeštíhlení svého zbývajícího programu, aby dala v nadále nejisté době sevřené koronavirovou
kazajkou dostatečný prostor především hlavní fázi soutěže, jíž je play-off. Kromě úpravy nadstavby
Asociace ligových klubů NBL potvrdila uzavření soutěže v probíhajícím ročníku 2020/2021, což
v praxi znamená, že v aktuální tabulce poslední BK Olomoucko se nemusí obávat sestupu.

Kvůli zdravotním problémům vynechalpohárový duel v Hradci Králové, ve Svitavách
v rámci ligového zápasu ale ukázal, jak je pro
svůj tým důležitý. Jeho přítomnost byla znát
na obou polovinách palubovky. V ofenzivě
podpořil svých pětadvacet bodů čtyřmi útočnými doskoky a pod vlastním košem k dalším
sedmi doskokům přidal dva bloky. Nezanedbatelná byla úspěšnost při střelbě z dálky,
když proměnil čtyři trojky ze šesti pokusů.

JALEN
HENRY

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Původně se počítalo s variantou
osmi týmů v nadstavbové skupině
A1 a čtyř ve skupině A2. Po úpravě
budou mít obě skupiny šest týmů,
čímž se ušetří čtyři hrací termíny.
Nadstavba bude zahájena po únorovém reprezentačním bloku, přičemž kluby bez reprezentantů by si
některé zápasy mohly předehrát už
během okna evropské kvalifikace.
„K rozhodnutí o snížení počtu zápasů
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V pohárové odvetì
pùjde o èest
Prostějov (lv) – O propastných
devětatřicet bodů prohráli basketbalisté Olomoucka úvodní
utkání osmifinále Českého poháru. V odvetě s Hradcem Králové,
která se hraje tuto středu 27. ledna
od 18.00 hodin v Prostějově, tak
domácím půjde především o to
uhrát čestný výsledek. „Jsme realisté, o postupujícím je rozhodnuto. Už před prvním zápasem byla
naše šance v důsledku zdravotního
stavu týmu malá. Chceme i přes
úvodní porážku odehrát utkání důstojně. Věřím, že se našim
mladým klukům bude dařit více
než na hradecké palubovce,“ řekl
ke druhému pohárovému střetnutí
kouč Hanáků Predrag Benáček.

Domácí louèení se
základní èástí
Prostějov (lv) – Posledním soupeřem hráčů Olomoucka na domácí palubovce v rámci základní
části nejvyšší domácí soutěže bude
nadcházející sobotu 30. ledna Kolín. Duel 21. kola se bude hrát od
18.00 hodin. Středočeši prožívají
povedenou sezónu, v níž se zařadili do horní poloviny tabulky
a v předstihu si zajistili postup do
play-off. „Ve skvělé formě je rozehrávač Adam Číž a Lee Skinner.
Celkově se týmu daří, právem
jsou v tabulce vysoko. Čeká nás
hodně náročná prověrka. Hned
čtyři hráči drží střelecké průměry nad deseti body. Pokusíme se
favorizovaného soupeře zastavit
dobrou obranou,“ plánuje trenér
Olomoucka Predrag Benáček.

basketbal
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došlo i proto, že už v prosinci Výbor
České basketbalové federace rozhodl, že se nebude hrát baráž o nejvyšší
soutěž a z NBL se nebude sestupovat.
Věříme také, že v tomto upraveném
formátu už bychom měli být schopní
ligu dokončit,“ objasnil úpravu předseda ALK NBL Tomáš Kotrč.
Po nadstavbě bude následovat
předkolo play-off pro týmy ze 7. až
10. místa, kde se místo původně plánované série na dvě vítězná utkání
bude hrát jen na dva zápasy, a rozhodovat tak bude celkové skóre. I touto
redukcí se získá další termín zejména
pro play-off. „Nechceme především

přicházet o zápasy v hlavním play-off
a chtěli jsme ponechat série v původním formátu. Jsou to ty nejkvalitnější
zápasy a my doufáme, že v dubnu už
třeba budou moci diváci aspoň v nějakém počtu do hledišť, třeba i po prověření antigenním testy,“ přidal Kotrč.
Série play-off už zůstávají v původním formátu. Ve čtvrtfinále a semifinále se tak bude hrát na čtyři výhry,
finále na tři a série o bronz bude na
dvě vítězství. Liga by měla skončit
nejpozději poslední květnový týden
i proto, aby pak měla reprezentace
dostatečný čas na přípravu na olympijskou kvalifikaci.
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moucko – Hradec Králové.

JAY VAUGHN
PINKSTON

7ĨÿNiSRKiURYiSRUiÿNDY+UDGFL.UiORYp
HRADEC KRÁLOVÉ V úvodním osmifinále Českého poháru
hostovali basketbalisté BK Olomoucko na půdě Hradce Králové
a prohráli 63:102, když nasadili
do zápasu pouze devět hráčů.
Kromě zraněného Františka Váni
chyběl také indisponovaný Nemanja Bezbradica. Bohužel další cíl
sezóny tak zůstane s největší pravděpodobností nesplněn…
Do středečního zápasu vstoupili
hosté v nezvyklé sestavě, v základu
byl například mladík Jan Trávníček.
Přesto se překvapivě dostali do vedení. Ve 4. minutě to bylo 10:4 a po
osmi minutách Hanáci dokonce
vedli 18:11. Až pak se favorizovaní Sokoli prosadili a sérií jedenácti
bodů v řadě potrestali čtyři útočné ztráty soupeře v rychlém sledu.

Hradec úvodní desetiminutovku získal
v poměru 22:18, hodně se ale nadřel.
Na začátku druhé periody se hráči
Olomoucka rychle přiblížili na rozdíl jediného bodu a mohli dokonce
otočit skóre. Feštrův pokus ale body
nepřinesl a toho domácí využili
k vybudování nadějného bodového
polštáře. V 16. minutě měli Východočeši na své straně sedmibodové

SVITAVY I s novou posilou Jalenem Henrym se basketbalisté BK
Olomoucko představili uplynulou sobotu vpodvečer na svitavské palubovce. Svěřenci kouče Benáčka dokázali být vyrovnaným
soupeřem, o jejich další porážce
v poměru 72:80 rozhodl výpadek
ve druhé čtvrtině, v níž chvílemi
prohrávali až o 18 bodů.
Domácí trefili v utkání 20. kola
Kooperativy NBL až svoji sedmou
střelu a toho hosté využili k získání
náskoku šesti bodů. O ten ale přišli
na konci páté minuty, kdy Slezák
trojkou otočil na 8:6. O dvě minuty
později si Hanáci vzali vedení zpět
a po bodech Pekárka šli do drobného náskoku – 12:9. Svitavy odpověděly šňůrou sedmi bodů v řadě
a tento náskok udržely až do konce

zahajovací čtvrtiny - 21:16. Ve druhé periodě se hráčům Olomoucka
nedařilo, přestože se trenér Predrag
Benáček snažil zastavit nápor oddechovými časy. Přesto Tuři natáhli své
vedení až na osmnáct bodů v průběhu 17. minuty, odpověď přinesl šesti
body v řadě Bezbradica, který minutu před koncem poločasu trefil první
trojku Hanáků v utkání. Na víc než na

vedení 33:26. Další nápor hosté na
chvíli zastavili, těsně před pauzou ale
inkasovali pět rychlých bodů v řadě
a prohrávali 31:43.
Druhý poločas zahájily trojky Peterky a Lošonského a po jeho trestných hodech rychle prohrávali hosté
o osmnáct bodů. Hradec se uklidnil a i díky chybám při rozehrávce
Olomoucka svůj náskok pohodlně

(22:18 43:31 81:47)
5R]KRGÿt9\NOLFNê.HF.RYDþRYLþ
1HMYtFHERGĥ+UDGFH

/RãRQVNê3HWHUND+DODGD6HGPiN

6WĝHOED]DE7URMN\
7UHVWQp KRG\  Doskoky: 
$VLVWHQFH)DXO\
Sestava a body Olomoucka:

6\FKUD$.OHSDþ3HNiUHN)HãWU
.RXĜLO7UiYQtþHN'RKQDOâWČSiQ
(.OHSDþ

snížení na 30:43 to do pauzy nestačilo.
Vstup do třetí části utkání ovšem
vyšel Olomoucku parádně. Už po
třech minutách snížil trojkou Bezbradica na 41:43 a ve 27. minutě
dokonce Pekárek otočil na 50:48,
když proměnil koš s faulem. Vedení ale hosté neudrželi. Několikrát
selhali v obraně a po krátkých bodových šňůrách Tuři opět získali
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ani to se nepodařilo. Sokoli ji překonali na konci 39. minuty a postaral se
o to devatenáctiletý mladík Michal
Chlumecký.
Středeční odveta na palubovce prostějovského Sportcentra tak bude už
nejspíš jen formalitou.
(lv)

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Lubomír PETERKA – Královští sokoli:

þ(6.ê32+É5²260,),1É/(=É3$6

Královští Sokoli Hr. Králové – BK Olomoucko

102 63

navyšoval. Ve 26. minutě Sokoli vedli poprvé o třicet bodů. Úzká rotace
Hanáků se snažila, stačilo to ale pouze na výsledek 47:81 na konci třetí
desetiminutovky.
Mladá sestava Olomoucka se snažila
alespoň ubránit stovkovou hranici,

6WĝHOED]DE7URMN\
7UHVWQp KRG\  Doskoky: 
$VLVWHQFH)DXO\
Sestava a body Olomoucka:

%H]EUDGLFD3HNiUHN)HãWU+HQU\
âWČSiQ.RXĜLO(.OHSDþ9iĖD$
.OHSDþ7UiYQtþHN'RKQDO6\FKUD

„Nakonec jsme získali vysoké vítězství, ale my jsme se první poločas proti oslabenému Olomoucku nemohli rozběhnout a až vlastně ke konci druhé čtvrtiny se
vytvořil dvanáctibodový náskok v první polovině. Ve druhé půli už padly nějaké
dobré trojky a pak ten náskok už jen narůstal. Bylo vidět, že máme natrénováno,
i díky tomu se nám postupně začalo dařit.“

Michal PEŠTA – asistent BK Olomoucko:
„V zápase byla patrná jasná zkušenost na straně domácích. U nás je pozitivem,
s vědomím toho, že naši hráči jako Váňa a Bezbradica jsou zranění, že nastoupili
mladí hráči a aspoň se snažili částečně zvrátit průběh utkání nebo aspoň bojovat
v tomto zápase. Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě a udělal obrovský krok k postupu do finálového turnaje.“

menší náskok. Za stavu 60:56 deset
minut před koncem nebylo o ničem rozhodnuto.
V závěru zazářil domácí Bujnoch.
V krátkém sledu se trefil dvakrát
z dálky a natáhl svitavský náskok na

70:62 ve 34. minutě. Olomoucko se
pak sice dostalo na rozdíl dvou bodů,
koncovku však zvládli lépe domácí.
A výstřel z posledního místa tabulky
se tak hanáckému hegemonovi opět
vzdálil.
(lv)

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Lukáš PIVODA – Tuøi Svitavy:
„Můžeme být spokojení s prvním poločasem, kde jsme hráli zejména v první
polovině slušnou obranu. O čemž svědčí i třicet bodů Olomoucka. Bohužel v útoku jsme neměli dobrou exekuci. Ve třetí čtvrtině nám chyběla energie a organizace
v útoku. Naštěstí v poslední čtvrtině jsme opět dovolili Olomoucku pouze 16 bodů. Takže zápas hodnotím pozitivně.“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Domácí vedli skoro po celý zápas a vyhráli zaslouženě. My jsme odehráli první
poločas špatně v útoku, dali jsme jen třicet bodů. Potom jsme to doháněli, byli jsme
blízko, jednu chvíli se dostali i do vedení, ale bohužel jsme nevydrželi. Mrzí nás to,
myslím, že jsme mohli udělat lepší výsledek a možná i Svitavy porazit, ale snad je
náš výkon ve druhém poločase dobrým znamením před dalšími zápasy a hlavně
před skupinou A2.“

„Za týden chci být zpátky,“ SőHMHVLPXçVPDVNRX
)UDQWLåHN9iłD

PROSTĚJOV Podruhé během pěti let František Váňa
(na snímku) zkusí hrát s krytem na obličeji. Důvodem
je zlomený nos po souboji s Rakočevičem v ligovém
utkání s Ústím. „Masér už má pro mě kryt nachystaný,
půjdu do toho co nejdříve,“ říká kapitán BK Olomoucko.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

(QVQ4CFGM8¾ÿC

yy Jak jste se cítil bezprostředně po
souboji, který způsobil vaše zranění?
„Bolest nebyla tak hrozná. Akorát to
byla slušná rána, takže jsem chvíli nevěděl, co se děje. A pak mě překvapila
ta kaluž krve, co zůstala na palubovce.
Mimo hřiště bylo nutné počkat, až se
vzpamatuji, pak následoval převoz do
nemocnice, kde nos srovnali.“
yy Probleskla vám v hlavě vzpomínka na první zlomeninu nosu?
„Věděl jsem, co mě čeká. Když jsem to

měl poprvé, strkali mi do něj nějaké
dlouhé železné tyčky a to byl nejhorší
zážitek v životě. Tentokrát to naštěstí
nebylo tak vážné, rovnali mi to rukou.“
yy Nemáte obavy, že nos zůstane
nakřivo?
„Toho se bála přítelkyně. (úsměv)
Uvidíme, jak to dopadne, až splaskne
otok. Třeba ještě někdy dostanu ránu
ze druhé strany a srovná se to.“
yy Máte představu, jak dlouho budete chybět?

„Teď se to trošku zkomplikovalo, protože beru antibiotika. Ale i tak věřím,
že pauza nebude dlouhá. Původně
jsem plánoval, že bych naskočil už
do pohárové odvety proti Hradci
Králové.“
yy Kvůli vysoké porážce v prvním
utkání to odložíte?
„Hlavně raději doberu prášky a nechám zranění v klidu o pár dnů déle.
Jestli to půjde, chtěl bych už proti Kolínu nastoupit.“

sport
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juniorka Kristýna Václavíková (SK
Prostějov, do 64 kg). „Většina děvčat postoupila při početně užším
startovním poli přímo do finále, tam
pak všechny holky neponechaly nic
náhodě a dobrými výkony porazily
své soupeřky. Jedinou výjimkou byla
Kristýna, která si nešťastně zlomila
ruku a k rozhodujícímu utkání tak
nemohla nastoupit,“ popsal Klíč.

Ke zdravotní újmě přitom došlo
během přípravy. „Abychom vynahradili menší množství zápasů, tak
jsme dvakrát denně trénovali. Týna
při venkovním běhu smolně uklouzla na ledu, spadla a zlomila si kůstku
v pravé ruce. Okamžitě po návratu
domů jsme začali řešit léčení u lékařských odborníků tak, aby se pokud
možno stihla nachystat na dubnové

Å3ţVREHQtY3URVWěMRYěMHSURPě]DMtPDYì
YUFKRONDULpU\DYìMLPHĀQì]içLWHN´
VYěőLODVH7HUH]D%OXPHQWULWRYi
PROSTĚJOV Původně měla ve VK jen jistit personálně
horší situaci na blokařském postu při zdravotní absenci
zraněné kapitánky Jurčíkové. Zkušená posila na hostování z prvoligové Plzně Tereza Blumentritová (na snímku) však během ledna naskočila do všech odehraných
střetnutí prostějovských volejbalistek, většinu jich absolvovala celých v základní sestavě. A nakonec po sérii trpkých
porážek přispěla v sobotu i ke kýženému premiérovému triumfu v novém kalendářním roce.

Marek
SONNEVEND
yy Jaký byl duel proti Frýdku-Místku?
„Je hodně důležité, že jsme konečně
zvítězily po takové době. Psychicky
jsme to všechny moc potřebovaly,
určitě nám to pomůže do dalších
zápasů. Po herní stránce šlo o docela
dobré utkání, které jsme kromě druhého setu zvládly.“
yy Nakolik těžké bylo překonat
včerejší bolestnou porážku od
Šternberka?
„Samozřejmě panovalo velké zklamání. Tím víc, že jsme včera měly a určitě i mohly vyhrát. Ale takový je sport,
musely jsme se s další prohrou v důležitém zápase poprat, rychle vyrovnat.
Což se naštěstí povedlo.“
yy V čem jste se tentokrát zlepšily?
„Myslím, že každá z nás udělala
výkonnostní krok nahoru a tím se
zlepšila i hra celého týmu. Tolik jsme
nechybovaly, solidně přihrávaly, pomohly si servisem, odtáhly útoky
soupeře od sítě a potom často blokovaly i ubránily v poli. Zlepšení nastalo
vlastně ve všem.“
yy Vy osobně jste na Hanou přišla
po Novém roce a přibývala jedna
porážka za druhou. Asi dost nepříjemné, že?
„Po pravdě jsem měla po dlouhé přestávce bez tréninků i utkání co dělat
sama se sebou. Za dané situace jsem
proto byla ráda, že mě zdejší holky
vůbec vzaly mezi sebe a od začátku
se mi snažily pomáhat. Pochopitelně

by bylo lepší vítězit,
ale to se bohužel
nedařilo. Teď je
po včerejším pohárovém vyřazení
moc důležité, že
jsme aspoň dnešní ligový souboj
dovedly do úspěšného konce.“
yy Předpokládám,
že je velmi složité
hrát jen duely vlastně
bez přípravy a navíc po
zmíněné dlouhé covid
pauze?
„Jednoduché to určitě
není, když jsem od začátku října až do konce prosince vlastně nesáhla na
balón a i teď v lednu pouze
naskakuju do zápasů bez
společných tréninků s pro6GTG\C $NWOGPVTKVQX¾ D÷JGO UVąGVPWVÊ UG
iVGTPDGTMGO
(QVQ#PT[.WM¾é
stějovským týmem. Připravovat se tady mi neumožňuje
moje zaměstnání. Přesto se na hřišti „Na jednu stranu jsem si byla vědomá
překvapivě necítím vůbec špatně, na svého velkého tréninkového deficitu,
falešnou formu se s tím nějak peru. ale na stranu druhou šlo za současné
(smích) Beru to tak, že můžu jen pří- situace s koronavirem o mou jedinou
jemně překvapit. A když to nepůjde, možnost si v letošní sezóně ještě zatak to nepůjde. Každopádně jsem hrát volejbal, navíc v nejvyšší soutěži.
spokojená, že tu vůbec působím. Ex- Proto jsem tolik neváhala.“
traliga je extraliga.“
yy Co dál?
yy Máte z minulosti nějakou vazbu „Určitě absolvuju ještě nejbližší zápas
na Prostějov, že jste se tady ocitla? na Olympu Praha, no a pak se uvidí.
„Znám se s Alešem Novákem, který Záleží na tom, jestli už bude moci hrát
zde dělá šéftrenéra mládeže. Hodně Míša Jurčíková po zranění a hlavně
dávno mě vedl v dívčích reprezen- zda bude chtít naši spolupráci protacích ČR. Asi si na mě vzpomněl, dloužit vedení prostějovského klubu.
když Prostějov hledal výpomoc na Já bych byla určitě ráda, neboť příští
blok, a řekl panu Čadovi, ať mě zkusí sezónu asi neplánuju pokračovat vůoslovit.“
bec. A uzavřít kariéru až do konce toyy Bylo to složité rozhodování, hoto ročníku na extraligové scéně by
jestli nabídku vékáčka na hostová- byl zajímavý vrchol. Už teď je to pro
ní do 31. ledna vzít?
mě výjimečný zážitek.“ (směje se)

Foto: internet

mistrovství světa juniorek,“ prozradil
Klíč.
Zranění se stalo jediným stínem
na jinak stoprocentně povedeném
balkánském vystoupení. „Potvrdili
jsme, že se i v současné nelehké situaci ovlivněné šířením koronaviru
snažíme dělat maximum možného
pro udržení vysoké výkonnosti boxerských zástupkyň ČR.“

Nové noviny
za starou cenu
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PROSTĚJOV Navzdory přetrvávající koronavirové nejistotě, ve
které nadále vedle České republiky žije celý svět, má rafting v ČR
pracovní verzi termínové listiny
svých závodů pro rok 2021, a to
včetně nejdůležitějších mezinárodních klání. A Raft team Tomi-Remont Prostějov, jenž loi
obhájil pozici nejúspěšnějšího
tuzemského oddílu mezi vyznavači jízdy v člunech na divoké
vodě, tak (snad) ví, kdy půjde do
akce.
Podle předběžného rozpisu by se
mělo začít už o posledním březnovém víkendu na řece Sázavě v Krhanicích. Během dubna následují
rychle za sebou soutěže na Moravě
v Hanušovicích, na Kamenici v Pla-

vech a na Labi ve Špindlerově
Mlýně, což bude vždy atraktivní sjíždění obávaných Čertových proudů
pod organizační taktovkou právě
Tomi-Remont PV.
Vrcholem letošní sezóny se pak stane z loňska odložené mistrovství
světa v Číně (15. až 21. srpna), kde
budou Česko reprezentovat ve většině kategorií posádky hanáckého
klubu. Naopak domácí evropský
šampionát 2020 byl zrušen bez náhrady, tudíž se neuskuteční.
„Podstatné je, aby se situace s covidem konečně dostala do normálu.
A mohli jsme v tomto roce trénovat i závodit bez problémů tak, jak
je naplánované,“ přeje si kapitán
prostějovského Raft teamu Zbyněk
Netopil.
(son)

TERMÍNOVKA RAFTOVÝCH ZÁVODÙ 2021

27. března:
10. a 11. dubna:
17. a 18. dubna:
24. a 25. dubna:
1. května:
29. a 30. května:
5. a 6. června:
19. a 20. června:
26. a 27. června:
15. až 21. srpna:
28. a 29. srpna:
11. a 12. září:

Sázava (Krhanice)
Morava (Hanušovice)
Kamenice (Plavy)
Labe (Špindlerův Mlýn), Salza (Rakousko)
Orlice
Vltava (Troja)
Labe (Roudnice)
Vltava (České Vrbné)
Svratka (Vír)
mistrovství světa (Čína)
Vltava (Lipno)
Trnávka (Želiv)

21012010052

Marek SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

RAFTAØI znají

SĨHGEęçQRX

SOMBOR, PROSTĚJOV
Zatímco drtivá většina mládežnických sportovců v tuzemsku nesoutěží ani normálně netrénuje kvůli protikoronavirovým omezením,
mládežnické boxerky České
republiky mající své přípravné centrum v Prostějově sbírají mezinárodní úspěchy.

Reprezentační kouč Martin Klíč
(současně hlavní trenér mládeže BC
DTJ Prostějov) s nimi vycestoval
na renomovaný turnaj do srbského
Somboru. „Konkurence tentokrát
byla vinou covidu slabší než obvykle,
ale taková je prostě situace. Podstatné
je, že naše holky zanechaly výborný
dojem,“ otevřel Klíč své hodnocení.
Konečný medailový účet se rozrostl
na čtyři zlaté kovy a jeden stříbrný!
Triumf vybojovaly juniorka Claudia
Tóthová (váha do 57 kilogramů),
kadetka Katrin Ivanovová (do 50
kg) a v kategorii školní mládeže Julie
Poledníková (do 51 kg) i Viktorie
Jílková (do 54 kg), druhá skončila
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Objednejte si předplatné na

12 kalendářních měsíců
do konce ledna, a získejte stále ještě extrémně výhodnou slevu
a k tomu navíc

VOUCHER

200 Kč

pro podání VZPOMÍNKY na své blízké,
který můžete využít kdykoliv během roku 2021

Stálí předplatitelé zaplatí pouze 940 Kč,
noví předplatitelé pak rovnou 1040 Kč
Standardní cena předplatného na rok 2021 činí 1300 Kč

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

