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Jaký byl a b
ude

osud
„povedené
ho“ vnuka?

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Jak nazvat takového člověka? Je to podrazák?
Parchant? I to je možná málo. Devatenáctiletý Marek Miko
na první pohled hodně dbá o svůj zevnějšek. Potrpí si na pečlivě
střižený účes, značkové boty i oblečení. Ovšem tímhle vším pouze
zakrývá hadry, které nosí v duši. Mladý muž se totiž nestyděl o pe0CX\FQT[ UNKDčO /CTGM /KMQ RGPÊ\G
níze obrat vlastního dědečka, který se o něj celý život staral. A to
BYLI JSME
UXÆOWF÷FGéMQXKCPKRQVÆO÷ąTQEGUV¾NG
PGXT¾VKN
Foto: Martin Zaoral
U TOHO
nebylo vše! K podobné krádeži přemluvil i svého kamaráda. Kvůli
tomu všemu uplynulé úterý stanul před
prostějovským soudem…
REPORTÁŽ Z JEDNÁNÍ ČTĚTE NA STRANĚ 5
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9H6PUzLFÉFK]DYÔHOLVNODG
Smržice (sob) – Výskyt myšího trusu a zanedbaný úklid. Tyto důvody vedly k uzavření skladu v prodejně potravin Hruška
ve Smržicích. Zákaz užívat část prostor
uložila Státní zemědělská a potravinářská
inspekce (SZPI). V pátek 29. ledna je zrušila. „Byl uložen zákaz užívání prostor skladu
balených potravin, čerstvého ovoce a zeleniny a alkoholických nápojů. Provozovna
jakožto celek uzavřena nebyla,“ upřesňuje
inspekce. Sklad prodejny byl prvním prostorem na Prostějovsku, který inspekce
letos uzavřela. Loni se zákaz užívání prostor
nebo rovnou uzavření dotkl hned sedmi
obchodů nebo výroben potravin v okrese.

U

CO NÁS UDIVILO…

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Pouze třikrát zatím za aktuální zimu nasněžilo v Prostějově. A jen jednou stála ta nadílka trochu za to. Ve všech případech navíc sníh velice brzy slezl. Nyní to vypadá,
jako by příroda řekla DOST! Už se asi nemohla dívat na to, jak se zimě nedaří na Hané
usadit a zřejmě usoudila, že zimy na Prostějovsku netřeba. Na některých místech tak už
v polovině ledna začaly na stromech rašit pupeny a co víc, bílé vločky na trávnících mnohde nahradily sedmikrásky. Pár se jich urodilo třeba na jednom z prostějovských sídlišť.
Takže, jaro, jsi už tady? Nebo je to zatím jen takový nesmělý pozdrav…

.

S nástupem primátora Francimóra Kopačky do funkce před více
než dvěma roky se poměry na prostějovské radnici výrazně změnily.
První muž města je známý sportovec a tělesnou zdatnost vyžaduje
také od všech radních, ale rovněž
od zaměstnanců magistrátu.
„Když jsem se stal primátorem,
s hrůzou jsem zjistil, že více než
polovina pracovníků je obézních,

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

•• Pondělí ••
Chyť mě, jestli to dokážeš. Říká se, že každé poučení bolí. Sedmadvacetiletého muže z Prostějova očividně bolí jen velmi málo. Přestože má již dávno zakázáno řízení vozidel, nemůže si pomoci a za volant se neustále vrací.
Z tohoto důvodu pak opakovaně utíká před policisty. Naposledy tak činil na
parkovišti u nákupní zóny v Plumlovské ulici.
•• Úterý ••
Nedočkavý vnuk. „Jsem pyšný na tyhle nádherné kapesní hodinky. Dědeček mi je prodal na smrtelné posteli,“ vtipkoval Woody Allen. Marek
Miko nečekal, až mu jeho dědeček hodinky prodá nebo daruje, okradl jej,
jak jen se naskytla příležitost. Za to byl odsouzen prostějovským soudem.
•• Středa ••
Pro zvědavce. Zvědavost je asi hlavním motorem toho, co dělám, je to jedna
z mála věcí, která se mi podařila uchovat si z dětství... Hledat skryté příběhy
v prostějovských ulicích budou mít v dohledné době možnost i zvědavé prostějovské děti a jejich hraví rodiče. Vedení města aktuálně hledá průvodce.
•• Čtvrtek ••
Lví síla. Největší síla spočívá v tom, že kromě sebe samého nebudeme po
nikom jiném nic chtít. K tomu nám do jisté míry mohl napomoci i letošní
první úplněk, který byl ve znamení sebevědomého lva.
•• Pátek ••
Rádce velkých rádžů. „Historie je lež, na níž jsme se shodli,“ všiml si slavný
Voltaire. Kus historie po svém zachytil i spisovatel Alexej Pludek, a to zejména ve své trilogii Faraonův písař, Rádce velkých rádžů a Nepřítel z Atlantidy.
V nich se mu podařilo věrně vykreslit historické prostředí i dobovou duchovní
atmosféru. V italské Bologni za to pak získal prestižní Evropskou cenu za historickou literaturu pro mládež. Jeho životní postoje byly výrazným způsobem
ovlivněny komunistickým smýšlením. Alexej Pludek se narodil přesně před 98
lety v Prostějově.
•• Sobota ••
Vodníkovy problémy. Největším nepřítelem vodníka je ženská, která mu vyleští jeho hrníčky… Na příběhy vodníka Česílka měly mít možnost vyrazit děti
do prostějovského divadla, ovšem kvůli aktuálním vládním opatřením si na ně
budou muset nějaký čas počkat.
•• Neděle ••
Nakreslená harmonie. Šťastný je ten, kdo našel harmonii mezi tím, co
dělá a co dělat chce. Právě o to se celý život úspěšně snažil kreslíř a grafik Dušan Janoušek, v jehož díle je jasně patrná touha po souladu i kráse a naopak odpor proti destrukci. Olomoucký vysokoškolský profesor
v Prostějově zemřel poslední lednový den roku 1996.

úředníci jen s velkou námahou
vyjdou do schodů a celý den pouze sedí na zadcích v kancelářích.
O kolezích radních ani nemluvě,
tam je to s fyzičkou ještě horší,“
svěřil se v exkluzivním rozhovoru
pro Agenturu Hóser primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Dva roky ale trvalo, než první muž
města přišel na to, co s fyzickou
kondicí pracovníků magistrátu
udělat. „S okamžitou platností
jsem nařídil, aby všichni zaměstnanci úřadu včetně vedoucích odborů nechali auta doma a jezdili
do práce na kolech nebo chodili
pěšky. Každý druhý den proběh-

KRIMI
Ü½NGJ

Možná rekordman v počtu pořízených půjček a úvěrů! Hned
téměř čtyři desítky smluv uzavřel během uplynulých dvou let
nejmenovaný muž z Ptostějova,
který takto získal transakce za
650 tisíc korun!

38
To by sice bylo podivuhodné, ale
vzhledem k tomu, že si sedmačtyřicetiletý chlapík počínal protizákonně, sklapla pas ještě dříve,
než by jej dohnala samotná finanční spirála. A tak byl kriminalisty obviněn z přečinu podvodu a úvěrového podvodu, za což
si může příštích pět let posedět
pěkně v chládku.

www.
vecernikpv
.cz

nou testy fyzické připravenosti
úředníků tím, že vždy po příchodu
do zaměstnání třikrát vyběhnou
schody radnice tam a zpátky. Budou se jim zapisovat časy, a pokud
do tří týdnů neprojeví zaměstnanci zlepšení, budou propuštěni.
Zároveň se každý den ráno budou
vážit a podle výsledků jim bude
předepisována dieta. Jestliže třetina pracovníků radnice neshodí do
půl roku alespoň deset kilogramů,
rovněž budou odejiti,“ nemazlí se
s tím primátor Kopačka.
Těžké časy čekají také na členy
rady města. „V jejich případě
budu shovívavější, za nadváhu je

ZACHYTILI JSME

314 519
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Agentura 3UDFRYQtFLPDJLVWUiWXPXVtSURNi]DWI\]LÿNX

6YÈWVLSÔLSRPQÈOKRORFDXVW
Prostějov (sob) – Výročí osvobození
koncentračního a vyhlazovacího tábora
Osvětim Rudou armádou jsme si připomněli uplynulou středu 27. ledna. Bylo
tomu 76 let, kdy skončilo děsivé vyvražďování židovského obyvatelstva politikou
německé Třetí říše a násilně bylo také potlačeno soužití většinového obyvatelstva
v Prostějově s židovskou komunitou. Ta
byla jednou z největších na Moravě, za
války však utrpěla obrovské ztráty, o život
v koncentračních táborech jen z židů na
Prostějovsku přišlo přes tisíc lidí. V důsledku toho komunita v Prostějově prakticky zanikla. Nezapomeňme!

&21É6327ħð,/2
Kolářovy sady doplní zázemí. Prostějovští radní na svém úterním jednání
schválili pro tento rok další investiční
akci. Stále více navštěvovaný park v západní části města se tak dočká zvelebení
v podobě toalet, nabíječka kol či nového
posezení. Na náklady ve výši necelého
milionu korun bude magistrát žádat
o dotaci Olomoucký kraj.

Stopka kolem přehrady. Jednosměrka, která celou řadu let umožňovala
všem řidičům volný průjezd od pláže
U Vrbiček kolem hotelu Zlechov až
k Podhradskému rybníku, se změní
v zákaz vjezdu. Někteří z místních tuto
inovaci spojují s letošním plánovaným
otevřením rozsáhlého policejního rekreačního střediska...

.UDMY\KO½VLO
VRXWÈz6WDYEDURNX
Prostějov (sob) – Necelý měsíc mají lidé
možnost zasílat návrhy na ocenění Stavba
roku. Krajský úřad Olomouckého kraje již
tradiční klání uspořádá i pro letošek. Zápolit se bude celkem v pěti kategoriích, které
napovídají, že nemusí jít nutně o novostavbu, jednou z kategorií je totiž rekonstrukce
roku. „V Olomouckém kraji je spousta
krásných staveb, které si ocenění zaslouží.
Některé vznikly s podporou hejtmanství,
další jsou iniciativou soukromých či jiných
investorů. V každém případě bude mít
porota těžký výběr, což je pro soutěž jedině dobře,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje. Mezi kritérii hodnocení je celkový vzhled, úroveň stavebních
prací nebo také to, jak zapadá stavba do
okolí. Přihlášky je možné odesílat do 26.
února, vítěz bude znám v dubnu.

rubriky
Večerníku

vyhodit nemůžu, byli zvoleni občany ve volbách. Ale pokud někdo
z nich nevyběhne radniční schody
za patnáct vteřin, odeberu mu prémie,“ uzavřel toto téma Francimór
Kopačka.
Dá se tedy tušit, že úředníkům
i radním nastanou v Prostějově
těžké časy. Buďte tedy fit!
Za Agenturu Hóser Majkl

Tolik peněz se podařilo vybrat prostřednictvím letošní Tříkrálové
sbírky na Konicku. S přihlédnutím
k faktu, že kvůli nařízením vlády se
vše muselo obejít bez oblíbených
koledníků navštěvujících jednotlivé
domácnosti, se jedná o téměř až neuvěřitelné číslo. A ani prostějovská
Charita nezůstala bokem!
Čtěte na straně 25

ZAUJAL NÁS...

KAMILA
OPLETALOVÁ

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.

MARTIN TRNEČKA
se narodil 15. března 1996 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 1. října 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí 25 až 30 let, měří asi 175 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a hnědé vlasy.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
Prostějovská rodačka i přes koronavirové opatření nadále vystavuje svá malířská díla v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Bohužel název „Stále žiju“
již nekoresponduje se skutečností...Autorka totiž ve věku 54 let po těžké nemoci zemřela...

ZASLECHLI JSME…

„TO NÁM ZA
TY PENÍZE
OPRAVDU
NESTOJÍ“
Jiří Křeček, předseda TJ Sokol Kladky
provozující jediný skiareál na Prostějovsku, už nechce čekat další dva
týdny, jestli se náhodou nebudou moci
rozjet lyžařské vleky.

32¤$6©YUHJLRQX
3RQGÈOÉ-1/-3 °C
Hynek, Jasmína
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VERONIKA FORGÁČOVÁ

Ètvrtek

9/6 °C

se narodila 23. prosince 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12. července 2020. Jeho
zdánlivé stáří je 14 až 15 let, měří 153 až 155
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a černé odbarvené ryšavé vlasy.
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Dobromila

6RERWD
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Veronika
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

PROSTĚJOV Na konci uplynulého týdne zveřejnilo Krajské
ředitelství policie Olomouckého kraje souhrnnou statistiku kriminality za uplynulý rok 2020. Z čísel vyplývá, že v rámci celého
hejtmanství počet spáchaných trestných činů oproti letopočtu
2019 poklesl. Tato optimistická statistika se ale bohužel netýká zdejšího regionu, ve kterém kriminalita naopak nepatrně
vzrostla. Navíc se Prostějovsko společně s olomouckým regionem dělí o smutné prvenství v počtu spáchaných vražd!

Michal KADLEC
Podle policistů stojí za celkovým poklesem kriminality v kraji také proticovidová opatření. „V roce 2020 jsme
zaznamenali celkem 8 369 trestných
činů, což představuje oproti předchozímu roku 2019 pokles o 1 469 trestných činů. Objasněnost trestných činů
byla v loňském roce 58,62 procenta,
to je naopak mírný nárůst oproti roku
předchozímu. Za výraznějším poklesem nápadu trestné činnosti stojí
kromě dalších ukazatelů samozřejmě

i opatření související s šířením výskytu
nemoci covid-19, zejména pak snížení
pohybu osob na veřejnosti. Další možnou příčinou je také novelizace trestního zákoníku, ve které došlo ke změně
hranice výše škody při kvalifikaci
trestného činu na deset tisíc korun. Jelikož ale zmíněná novelizace vstoupila
v platnost až od 1. října 2020, ovlivnila
tato skutečnost s největší pravděpodobností statistické údaje pouze minimálně,“ míní Jitka Dolejšová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.

Ne ve všech regionech a ve všech směrech se ale kriminalita snížila. V Prostějově třeba došlo v letopočtu 2020
ke spáchání 1 602 trestných činů, což
je o tři desítky případů více než v roce
uplynulém. Objasněnost kriminálních činů na prostějovském územním
odboru Policie ČR činí 63 procent.
Zdejší region se v loňském roce zařadil
také na přední příčku, co se týká nejzávažnějších trestných činů. „V Olomouckém kraji došlo vloni k devíti
případům zločinů vraždy. Po čtyřech
vraždách došlo v prostějovském a olomouckém regionu, poslední devátou
vyšetřovali kriminalisté na Přerovsku,“
potvrdila mluvčí krajské policie.
V kraji se během roku 2020 událo například 811 násilným trestným činům,
131 mravnostním a 1 072 hospodářským. Nejvíce trestných činů zaznamenali policisté v kraji v majetkové
kriminalitě, těchto případů bylo vyšetřováno 3 323.
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NEJVÍCE VRAŽD
bylo na Prostějovsku
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PROSTĚJOV Až doslova roztomilý případ řešili minulé pondělí
večer prostějovští strážníci na sportovním hřišti Reálného gymnázia
a základní školy města Prostějova
ve Studentské ulici. Až tam si totiž
vyšla na špacír kachna, která utekla
od chovatele bydlícího v nedaleké
lokalitě. Opeřence strážníci naháněli na atletické dráze, kde kačena
trénovala asi sprint na pekáč, za který by se nemusel stydět ani legendární jamajský sprinter Usain Bolt.

„Kachna si přišla zřejmě zasportovat. I zvířatům je to doma v téhle
době už moc dlouhé a tak opeřenec využil hřiště nedaleko svého
bydliště,“ usmíval se Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie
Prostějov.
Vzápětí popsal následný zásah
strážníků. „V pondělí pětadvacátoho ledna před osmnáctou hodinou
bylo na linku 156 přijato oznámení, že se na školním hřišti Reálného gymnázia v Prostějově nachází

kachna. Vyslaným strážníkům se
podařilo pobíhajícího opeřence
odchytit. Z místní znalosti věděli o muži, který bydlí nedaleko
a podobná zvířata chová. Po kontaktování majitel své zvíře poznal
a poděkoval hlídce. Kachnička se
tak po výletě a sportovním výkonu
vrátila domů za svými kamarády,“
prozradil mluvčí prostějovských
strážníků Petr Zapletal.
A třeba i se svým novým „osobákem“...
(mik)

PROSTĚJOV Dobře to
dopadlo, ale byly to nervy. Od středečního rána se
pohřešovala dvaasedmdesátiletá Ludmila R., která
bydlí v Dolní ulici v Prostějově. Po ženě trpící Alzheimerovou chorobou
pátrali její příbuzní i na
sociálních sítích.
Večerníku se o víkendu podařilo zkontaktovat jednu
z příbuzných. „Babička žije
s bratrem. Když se vrátil ve
středu ve dvě hodiny z práce,
tak nebyla doma, což bylo
neobvyklé. Jelikož se neob-

jevila do večera, tak bratr
zavolal na policii a dal také
výzvu na sociální sítě, aby se
ozval každý, kdo by ji viděl,“
prozradila nám mladá žena.
Policistům se pohřešovanou
osobu podařilo vypátrat
hned následující den ráno
v Kralicích na Hané. „Byla
podchlazená, takže skončila
v nemocnici. Co přesně se
stalo, zatím nevím. Je možné, že se vydala ke známým,
které v Kralicích má,“ uzavřela žena.
Hlavně ale, že je na světě!
(mls)
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PROSTĚJOVSKO Zimní čas značí každoročně také časté mlhy. Především
řidičům obvykle nastanou velmi nemilé starosti při jízdě. Ne vždy však
představuje komplikace, ku příkla-

du při výletu do přírody tak můžete
obdivovat kouzelná panoramata.
Jen těžko se dá uvěřit, že pod hustou mlhou z Obrovy nohy neuvidíte
Otaslavice ani Vincencov...
(jaf)

V minulých dnech jsem společně s dalšími členy rady města i některými zastupiteli absolvoval prohlídku nové budovy u našeho zimního
stadionu. Město zde buduje moderní zázemí
pro hokejovou mládež, krasobruslaře, stolní
tenisty i vyznavače kondičních sportů. Protože hlavní část přízemí objektu tvoří čtrnáct
šaten určených především pro různé věkové
kategorie hokejistů, vžil se pro budovu název
„šatny“. Ve skutečnosti stavíme velký objekt,
který bude tvořit také multifunkční tělocvična,
posilovna a prostory pro hokejové trenažery.
V této chvíli uvažujeme o dalším využiti. Svoji
představu máme, ale nebráníme se široké
diskusi. V úvahu přichází například wellness
a možná i krátkodobé ubytování pro sportovce.
Není pravdou, jak hlavně před krajskými
volbami někteří kritikové tvrdili, že stavíme
předražené hokejové šatny. Ve skutečnosti
stavíme zázemí pro několik set sportovců
z Prostějova a okolí. Věřím, že sportující veřejnost brzy ocení tuto investici a hlavně, že zde
budou moci kvalitně trávit svůj volný čas.

František JURA,RTKO¾VQT
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PROSTĚJOV Už deset let táhnoucí
se kauza prodeje ptenského zámku,
který je v majetku statutárního města Prostějova, snad konečně spěje do
zdárného konce. Prostějovští radní
dotahují do finále dohodu o pozemcích kolem celé nemovitosti s Obecním úřadem Ptení a zároveň registrují už tři zájemce o koupi objektu!
V září loňského roku Večerník informoval, že do snah vedení magistrátu
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PROSTĚJOV A pak že nemají
peníze... Koncem loňského roku
Večerník přinesl informaci o tom,
že exekutorům se u zadluženého
Refeta Halimi nepodařilo zabavit
nic, z čeho by mohl být uhrazen
jeden z řady jeho dluhů. Více jak
100 000 korun už přitom šest let
poptává za vykonanou práci prostějovský řemeslník. Ten se tudíž
navzdory soudnímu příkazu peněz
stále nedočkal. Po zveřejnění textu
se do redakce ozvala jedna z Prostějovanek, že rodina Halimi nějaké

Statutárního města Prostějova prodat
konečně polorozpadlou usedlost se
vložila obec Ptení. Šlo totiž o pozemky kolem zámku. Jak nejčtenější periodikum v regionu informoval první
náměstek primátora Prostějova, dohoda se blíží. „Chtěli bychom vyhlásit
záměr prodeje zámku, předtím ovšem ještě chceme společně s vedením
Ptení dořešit některé majetkoprávní
záležitosti ohledně pozemků v okolí.
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peníze má. Minimálně ve
vybavení, které už deset let
skladuje v její garáži!
Seniorka z Vrahovic se s rodinou provozující v Prostějově
řadu let populární cukrárnu AIDA
seznámila před více než deseti lety.
Bylo to prostřednictvím kamarádky,
které později Samir Halimi vykradl
byt, a to v době, kdy ona sama ležela
v nemocnici. U ní samé si pronajali
část domu. „Už deset let u mě skladují
velký pult na zmrzlinu, kavárenský
nábytek, dva elektromotory a další

L ATÍ NÁ
JEM

věci. Přesnou hodnotu těch věcí neznám, ale sám Halimi mi řekl, že by
to přišlo na víc peněz než můj dům,“
svěřila se Večerníka žena, která si nepřála být jmenována, ale jejíž identitu
má redakce ověřenou.
<< pokračování na straně 14
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Část prostějovské veřejnosti stále
mylně věří, že plánovaným zbouráním budovy Společenského domu
by město přišlo o jediné místo, kde
se dají pořádat plesy, koncerty a jiné
společenské akce s větší návštěvností.
To je ovšem nesmysl. Jak jsme totiž
zjistili, město si nechalo vypracovat
odborný posudek, zda by se stejné akce daly uspořádat v nově zrekonstruované budově Sportcentra
v Olympijské ulici.
A výsledek je jasný, samozřejmě daly!
A dokonce v ještě větší kvalitě než ve
Společenském domě, a navíc při větší
možné kapacitě návštěvníků. Odborný posudek vypracoval pro město architekt Petr Gottwald. Podle něj by

samozřejmě přizpůsobení interiéru
Sportcentra na pořádání velkých akcí
stálo určité peníze, ale jednalo by se jen
o počáteční investici, která by se za pár
let městu vrátila. Jeho znalecký posudek
ale vyznívá jasnou řečí, Sportcentrum
je jednoznačně vhodnou náhradou za
Společenský dům. „V podstatě je to naprosto plnohodnotná náhrada. Kapacita
této městské haly je pro sportovní účely
1 150 osob. My jsme pro pořádání plesů
a dalších velkých akcí počítali s možností 1 000 návštěvníků. A toto množství
lidí se sem v pohodě vejde, k tomu je
zde ještě rezerva v místní restauraci pro
dalších 100 osob. Navíc v budově naprosto vyhovují všechny únikové cesty,
kapacita sociálních zařízení a objekt

je schopen mírné přestavby tak, aby
bylo zajištěno zásobování. Musí se pro
plesy samozřejmě celoplošně ochránit
palubovka pro sportovní účely, a to
překrytím vhodným kobercem, čímž
by se vytvořil demontovatelný taneční
parket. Tyto a pár dalších úprav by stály
město zhruba pět milionů korun. Byla
by to ovšem počáteční a jediná investice, která by byla zapotřebí. Navíc by
se tato částka mohla významně snížit
tím, že by se veškerý mobiliář přestěhoval do Sportcentra ze Společenského
domu,“ uvedl pro Večerník architekt
Petr Gottwald ze společnosti Style studio v Prostějově. Jak ještě vzápětí dodal,
v okolí haly Sportcentra jsou i dostatečné možnosti k parkování vozidel.
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Jediné štěstí, že se nic takového dnes už řešit nemusí! Ale taková holt byla doba... Vedení radnice tehdy pronajalo pozemky
u Špalíčku včetně budovy Společenského domu společnosti
Manthellan, která se netajila záměrem, že chce prostějovský kulturák zbourat. Developer se tak snažil uvolnit místo
pro výstavbu obchodní galerie. Měl sice povinnost „Kasko“
nahradit jinou stavbou, později ale vedení města rozhodlo,
že Manthellan nic nemusí... A tak se hledaly jiné možnosti.
Možnost vlastní výstavby nového kulturního stánku za peníze
města brzy padla a páni konšelé přemýšleli, kde by se nějaké
ty plesy nebo koncerty mohly konat. Hala Sporcentra sice byla
z jednoho úhlu pohledu logickou volbou, ale naštěstí k tomu
nedošlo. Společenský dům v Prostějově společnost Manthellan
nakonec nezbourala, po soudním verdiktu se z města pakovala a současná politická reprezentace magistrátu se rozhodla
starý dobrý kulturák rekonstruovat. Ale kdy že to bude, to nikdo neví. Prý brzy, tak věřme.
(mik)
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Obec má zájem o směnu míst, které by měly zůstat v jejich vlastnictví,
a tím by měly i nadále být také pozemky veřejnými. S tím samozřejmě
souhlasíme. Předběžnou dohodu
o směně pozemků máme. Jakmile
dojde ke schválení směny s obcí Ptení, pak můžeme vyhlásit záměr prodeje,“ okomentoval současnou situaci
Jiří Pospíšil.
<< pokračování na straně 11

jak šel čas Prostějovem ...

Hlaváčkovo náměstí
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Zfackoval partnerku
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V odpoledních hodinách předminulé
soboty 23. ledna byla hlídka městské
policie přivolána k napadení mezi
partnery. Čtyřiačtyřicetiletý muž nejprve slovně vulgárními výrazy urážel
svou osmatřicetiletou přítelkyni. Poté
následoval z jeho strany fyzický útok,
který spočíval v uštědření několika facek. Žena se přítelovy agrese zalekla
a z obavy o svoji bezpečnost raději odešla i se svojí šestiletou dcerou k sousedce, kde počkala na příjezd strážníků. Za
jejich přítomnosti si útočník sbalil své
osobní věci a po dohodě s přítelkyní
byt opustil. Viditelné zranění napadená žena neměla a lékařské ošetření nepožadovala. Celý konflikt bude oznámen příslušnému správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Celou vodku vypil
Zajímavý výkon předvedl v sobotu
23. ledna v jednom z prostějovských
supermarketů devětačtyřicetiletý
muž. V odpoledních hodinách si nejprve na prodejní ploše vložil do pravé
kapsy od bundy zboží v hodnotě
27,90 korun a v domnění, že jej nikdo
nevidí, prošel pokladní zónou bez
úmyslu zaplatit. Následně byl zastaven ochrankou a vyzván, aby setrval
na místě. Přivolaná hlídka od ostrahy
zjistila, že totožný muž již před dvěma dny na stejné prodejně provedl
celkem neobvyklý skutek. Na kamerovém záznamu je vidět, jak si z regálu
bere láhev vodky, následně ji otevřel
a celou zkonzumoval do poslední
kapky. Prázdnou láhev vrátil zpět do
prodeje a zřejmě čekal, že se celá znovu
naplní. Což se bohužel k jeho smůle
nestalo. K velkému překvapení odešel
z prodejny po svých. Hlídka jeho počínání zadokumentovala a oznámila
správnímu orgánu k projednání přestupku proti majetku. Zde mu hrozí
pokuta do výše 50 000 korun.

Poctivý taxikář
Strážníci vykonávali ve středu 27. ledna
v ranních hodinách dohled u přechodu pro chodce v ulici Svatoplukova.
Zde je kontaktoval muž a uvedl, že je řidič taxislužby a ve vozidle našel vkladní
knížku. Ta měla patřit zákaznici, kterou
včera vezl domů. Hlídka zjistila, kdo je
majitelkou knížky. Jednalo se o dvaašedesátiletou ženu s trvalým bydlištěm
mimo Prostějov. Po ověření, zda knížka nebyla zneužita, nebo odcizena,
byla předána bankovnímu ústavu,
u kterého byla založena. Poctivému
nálezci patří velké poděkování. Ne každý by se zachoval stejným způsobem.
A tak majitelka o naspořenou částku
v celkové výši 120 000 korun nepřišla
a příště si dá snad větší pozor.

Nákup ho vyšel draho
Na návštěvu obchodu jen tak nezapomene osmačtyřicetiletý muž. Ten
si ve středu 27. ledna ve večerních
hodinách šel běžně nakoupit. Jeho
plán ale zřejmě nebyl úplně nevinný.
Na prodejní ploše si vzal různé potraviny, které si vložil do tašky a následně
prošel pokladní zónou bez zaplacení.
Jeho zneklidňující chování vyvolalo
podezření u ostrahy obchodu. To se
následně potvrdilo a strážníci prověřením zjistili odcizené zboží v celkové
výši 657 korun. Dotyčný pachatel si
nakonec veškerý sortiment odkoupil
a uhradil na místě i vyměřenou sankci
uložením příkazu v hodnotě 3 000
korun. Z celé události si určitě odnesl řádné ponaučení do budoucna.
Pokud by za nákup rovnou zaplatil,
mohl ušetřit nemalé peníze.

Před věřiteli chtěla mladá podvodnice majetek „odklonit“
PROSTĚJOV Tři muži z různých částí Moravy skočili vykutálené dámě na špek! Mladá „podnikatelka“ se prezentovala
jako prodejce osobních vozidel, načež hned zlákala tři zákazníky. Ti jí předem naposílali dohromady bezmála tři miliony
korun a pochopitelně za tyto velké peníze očekávali slíbenou
dodávku objednaných vozidel včetně luxusní Škody Superb.
K ničemu takovému ale nedošlo, žena naopak všechnypeníze využila pro svoji potřebu. Před věřiteli se pak snažila
odklonit svůj majetek a přepsat jej na sestru...

Michal KADLEC
„Počátkem roku 2017 se tehdy
pětadvacetiletá žena z Prostějovska před devětadvacetiletým mužem z Uherskohradišťska prezentovala jako prodejce motorových
vozidel. Přesvědčila jej, že mu do
listopadu téhož roku za celkovou
cenu bezmála 1,8 milionu korun
sežene automobil Škoda Superb
a motocykl BMW. Muž byl s nabídkou tak spokojen, že služby
´podnikatelky´ doporučil také
svým dvěma známým. Každý
z nich u ženy objednal po dvou automobilech Škoda a předal jí do-

hodnutou kupní cenu
přibližně pět set tisíc
korun,“ přiblížil pochybné
podnikání
mladé ženy František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Jak už to ovšem v těchto podezřelých případech bývá, slíbených
vozidel se ani jeden z mužů v dohodnutých termínech nedočkal.
„Peníze žena použila pro svou potřebu. Když se ´zákazníci´ svých
peněz počátkem dalšího roku domáhali, podepsala jim žena směn-

V době od 21. do 27. ledna se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do sklepní kóje bytového domu
v Olomoucké ulici, načež odcizil
detektor kovů, vojenské oděvy
a obuv, dámské kolečkové brusle
a elektrické jezdící prkno. Majiteli
kóje tím způsobil škodu vyčíslenou
na 18 500 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody a ze zločinu krádeže s osmiletou trestní sazbou.
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svým závazkům dostát. Proto se pokusila odklonit svůj majetek, aby jí
nebyl zabaven, a darovala ho vlastní
sestře. „Návrh na vklad do katastru nemovitostí týkající se převodu
nemovitostí v obci na Brněnsku
byl však Krajským soudem v Brně
předběžným opatřením zakázán,“
popsal Kořínek s tím, že celý případ

podvodu skončí u soudu. „Prostějovští kriminalisté oddělení hospodářské kriminality ženu na základě
provedeného prověřování obvinili
z přečinu podvodu a zločinu poškození věřitele, za což v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na dva roky až osm
let,“ potvrdil František Kořínek.

/KDODQHVSO¿FHO

Nabral si 38 půjček ÆÚgÚëçÚéÚÝååhäÚÞ

QDWLVÈFNRUXQ
PROSTĚJOV Podle všeho to
bude jeden z rekordmanů v počtu
půjček. Během dvou let si muž
z Prostějova nabral půjčky za 650
tisíc korun, když uzavřel s různými společnostmi neuvěřitelných
osmatřicet smluv. Teď ho ale stíhá
hospodářská kriminálka, neboť
chlapík nejenže přestal splácet,
ale přišlo se i na to, že věřitelům
lhal.
„Z přečinu podvodu a úvěrového
podvodu viní policisté prostějovského oddělení hospodářské kriminality sedmačtyřicetiletého muže
z Prostějova. Těchto skutků se měl
obviněný dopustit v období od
ledna 2017 do ledna 2019 tím, že
si u různých bankovních i nebankovních společností sjednal celkem
osmatřicet smluv o dlouhodobých

i krátkodobých spotřebitelských
úvěrech a zápůjčkách,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Bylo ale zřejmé, že chlapík nebude
při takovém množství půjček peníze splácet. „Poskytovatelům finančních produktů úmyslně zamlčel
svou finanční situaci, zejména to,
že je zatížen splátkami dřívějších
půjček a vzhledem ke svým příjmovým poměrům nebude schopen závazkům vyplývajícím z nově
sjednávaných smluv dostát. To se
také později stalo a škoda způsobená pětadvaceti společnostem byla
vyčíslena na šest set padesát tisíc
korun,“ vypočítal Kořínek s tím, že
uvedenému podvodníkovi hrozí až
pětiletý kriminál.
(mik)
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PROSTĚJOV Opravdová mela nastala
v prostějovské nemocnici poté, co se lékaři
snažili ošetřit totálně opilého pacienta.
Agresivní cizinec se
třemi promile alkoholu v dechu personál nemocnice napadl,
a dokonce se pustil i do
policistů. Ti ho okamžitě eskortovali na záchytnou stanici.
Ve středu 27. ledna po dvaadvacáté hodině se čtyřiatřicetiletý muž
v prostějovské nemocnici dopustil hrubého jednání vůči zdravotnickému personálu, který se mu
snažil pomoci. „Zdravotníkům se
jej nepodařilo uklidnit, a proto na
místo museli přivolat policisty. Ve
verbálním napadání pacient pokračoval i za jejich přítomnosti, navíc
nadávkami zasypal i je. Protože
muž neuposlechl výzev, musel být
policisty zajištěn,“ popsal vzrušené

chvilky František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Následnou dechovou zkouškou
u maďarského státního příslušníka byla naměřena hodnota 3,00
promile alkoholu v dechu. „Z důvodu ochrany jeho i okolí muže
k vystřízlivění umístili do protialkoholní záchytné stanice. Pro své
jednání je nyní podezřelý z přestupků proti občanskému soužití
a proti veřejnému pořádku,“ konstatoval policejní mluvčí. (mik)
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Marek Miko navíc
přesvědčil kamaráda, '(0"*2,!*í+&)
aby obral své rodiče
PROSTĚJOV Minulé úterý 26. ledna stanul před
Okresním soudem v Prostějově, aby se zpovídal ze závažných trestných činů. Za výchovu od dětství se vlastnímu
dědovi odvděčil tak, že mu vyluxoval bankovní účet a ještě
k tomu pobídl svého bratra. Kamaráda pak navedl k okradení rodičů. Za tyto hříchy se v minulosti chodilo do pekla,
kam zamíří devatenáctiletý Marek Miko?

➢ z titulní strany

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Vše začalo tím, že dědeček žijící
ve Smržicích slíbil zaplatit svému
vnukovi autoškolu. Kvůli tomu
mu nadiktoval přístupové údaje ke svému bankovnímu kontu.

Jeho vnuk si je zapamatoval a celkem čtrnáctkrát z něj vybral peníze, aniž by mu o tom cokoliv řekl.
Starý muž na to přišel jen díky zaměstnankyni pošty, která ho upozornila na podivné výběry. Marek
Miko tímto způsobem svému dědečkovi způsobil škodu 28 100 Kč.
Peníze si nechával posílat nejprve
na účet svého kamaráda a poté i na
svůj vlastní. „Utrácel jsem je hlavně za oblečení, cigarety a občas i za
jídlo,“ přiznal se před senátem ob-

.521,.$
Sklep zcela „vybílil“

ky ve výši přijatých financí,“ pokračoval v popisu případu
policejní mluvčí.
O měsíc později už žena
věděla, že nebude schopna

žalovaný. Údaje pak poskytl také pak byly jeho úvěrové podvody,
svému bratrovi, který dědečkovi kdy si nesmyslně nabral půjčku
v celkové výši 14 500 korun.
vybral dalších sedm tisíc korun.

Vymlouval
se a lhal

6NRQþtYHYČ]HQt"

Přestože u soudu působil Miko
poměrně kajícně, jeho slovům se
nedalo absolutně věřit. Když se ho
soudce ptal, proč za celou dobu
nevrátil poškozenému alespoň část
z ukradené částky, tak se vymlouval
na to, že jeho děda prý po něm chce
dvojnásobek. Nic takového však
z výpovědi poškozeného rozhodně
nevyplynulo.
Navíc v případě Marka Miky, který
nedokončil ani střední školu, se rozhodně nejednalo o ojedinělé selhání.
Nedávno byl totiž odsouzen za to, že
přesvědčil ještě mladšího kamaráda,
aby okradl oba své rozvedené rodiče. Ten jim následně vzal peníze
a šperky v hodnotě 65 tisíc korun!
Posledním činem do této mozaiky

Prostějovský soud jej za to vše „odměnil“ třemi roky, trest však na stejnou dobu ještě podmíněně odložil.
„Jedinou polehčující okolností je
nízký věk obžalovaného stejně jako
to, že až dosud nebyl trestaný. Na
druhou stranu mu výrazně přitěžuje,
že se neštítil okrást vlastního dědu,
který o něj pečoval od jeho dětství.
Přesto jsme se rozhodli mu dát ještě
šanci. Jen tak bude moci ukázat, zda
dostojí svým slibům, najde si práci
a ukradené peníze vrátí. Pokud to
nezvládne, tak si trest bude muset
odsedět,“ vysvětlil rozhodnutí senátu jeho předseda Petr Vrtěl.
Rozsudek je již pravomocný, obě
procesní strany se na místě vzdaly
práva na odvolání.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Šrajtofli nikdo
neodevzdal
Z přečinu zatajení věci podezírají prostějovští policisté dosud
nezjištěného pachatele, který
se neoprávněně zmocnil dámské peněženky. Tu na parkovišti
u supermarketu v Janáčkově ulici předminulou neděli 24. ledna
dopoledne měla ztratit šestadvacetiletá žena. Uvnitř se dle oznamovatelky měla nacházet finanční hotovost 16 000 korun a její
osobní doklady. Pokud dotyčný
nález neodevzdá a neoprávněně
si ho přisvojí, vystavuje se riziku
trestního stíhání. Za přečin zatajení věci mu v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Kartu zablokoval
pozdě
Předminulý pátek 22. ledna odpoledne odcizil dosud nezjištěný
pachatel z neuzamčeného vozidla zaparkovaného v Západní
ulici peněženku pětatřicetiletého
muže, se kterou okradený přišel
i o osobní doklady, platební kartu
a finanční hotovost 1 000 korun.
Záhy po zjištění muž odcizenou
platební kartu zablokoval, ještě
předtím však zloděj stihl provést
dvě bezhotovostní platby za bezmála tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Nedá si pokoj
a nedá....
V pondělí 25. ledna před jednadvacátou hodinou kontrolovali
policisté na parkovišti u nákupní
zóny v Plumlovské ulici osobní automobil Volkswagen Polo.
Když policisté z blízka uviděli řidiče, již tušili, že dále v jízdě pokračovat nebude, protože se jednalo
o známou firmu. Sedmadvacetiletého muže totiž v uplynulých měsících již řešili několikrát. Mimo
jiné i kvůli jeho pokusu ujet a poté
utéct policistům a jeho následnému setkání s rotvajlerem na zahradě rodinného domu, kam vnikl
při dalším útěku před policisty.
V tomto případě muž do sbírky
přidal podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, protože řízení automobilu má zakázáno rozsudkem
Okresního soudu v Olomouci
a dvěma rozhodnutími Magistrátu města Prostějova. Ve věci je
konáno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému za uvedený
přečin hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

1. února 2021
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Přihlášky můžete posílat

BLAHOPØEJEME!!!

NEMOCNICE

...

ale i celou nemocnici. Vyšetření
prováděná na tomto přístroji výrazně zkvalitní diagnosticko-léčebné
postupy především v oborech jako
jsou neurologie, onkologie, traumatologie a ortopedie. Budeme
schopni zpřesnit diagnostiku cévních mozkových příhod, degenerativních onemocnění mozku a páteře, ale také pohybového aparátu.
Předpokládáme, že během prvního
roku provozu ošetříme zhruba tři
a půl tisíce pacientů,“ doplňuje primář radiodiagnostického oddělení
prostějovské nemocnice Martin
Folprecht.
(red)

0GOQEPKEG2TQUV÷LQX\CJ¾LKNCOKPWNQWUVąGFWQUVTÚRTQXQ\PQXÆJQRTCEQXKwV÷
OCIPGVKEMÆTG\QPCPEG
Foto: AGEL a.s.

Pacienti tak už nebudou dostávat
své snímky na CD, ale pošleme
je rovnou lékaři, který nemocného k vyšetření odeslal,“ uvádí dále
Marsová s tím, že nové pracoviště
sídlí ve stejných prostorách jako to
dosavadní.
S ohledem na výměnu technologie
však bylo nutné prostory upravit
a zmodernizovat. Vlastní stavební
úpravy si vyžádaly téměř milion
korun, samotný nový MRi přístroj 15 milionů korun. „Pořízení vlastní moderní rezonance je
po odborné stránce zase krokem
kupředu nejen pro naše oddělení,

LGMT¾UP¾HGPGéMCOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWR÷VKCåwGUVKTQMč
/¾RQFMWULGéKRQXCP¾CNGDQJWåGNDG\TGIKUVTCEG2QVWNQ
XCNCUGFGNwÊFQDWXèGEJčXM¾EJMF[åMP¾ORąKwNCD[NCX[
UVTGUQXCP¾8čéKPQXÚONKFGOLGPGFčX÷ąKX¾O¾J[IKGPKEMÆ
P¾X[M[PCXQFÊVMWEJQFÊMT¾UP÷,GXJQFP¾MF÷VGO
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LGFGX÷VNGVUVCTÚMQW\GNPÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWUMNKF
PQWRQXCJQWMVGTÚOKNWLGNKFK<TCMOWWåPGUNQWåÊLCMQ\C
ONCFCT¾FRTQXQ\WLGICWéKPM,GVQFQDT¾MQFMQUVK0CXQ
FÊVMWEJQFÊR÷MP÷QUVCVPÊEJRGLUMčUKPGXwÊO¾CRQJNGFO¾
LGPRTQR¾PGéMC8JQFPÚMF÷VGO
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LGFGUGVKNGVÚMQW\GNPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWUTQwċ¾EMÚO
WJTCPéKXÚOMWMWéGOCFQDT¾EMÚOUTFÊéMGO8GUGNÚRGLUGM
MVGTÚ DWFG UXÆOW R¾PGéMQXK X÷TPÚO RCTċ¾MGO 8JQFPÚ
MFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMW
VCJ¾

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí AGEL)
Vlastní pracoviště magnetické
rezonance vybudovala ve svém
areálu prostějovské nemocnice
společnost AGEL. Projekt zahrnul
jak nákup nového moderního přístroje, tak rekonstrukci prostor. Stavební práce byly zahájeny na konci
listopadu a trvaly do konce roku.
V měsíci lednu zdravotníci zahájili
zkušební režim, který byl ve středu
27. ledna ukončen. Pracoviště tím
přešlo do ostrého provozu.
Magnetickou rezonanci dosud
v prostějovské nemocnici provozovala externí soukromá společnost.
„Ačkoliv jsme si na vzájemnou spolupráci nemohli stěžovat, postupem času jsme došli k rozhodnutí,
že zdravotnické zařízení významu,
který prostějovská nemocnice má,
kdy disponuje pěti sty lůžky a nabízí péči napříč obory medicíny,
by si zasloužilo provozovat magnetickou rezonanci pod vlastními
křídly. Proto jsme se rozhodli do
nákupu a provozu vlastní technologie investovat,“ vysvětluje Marie
Marsová, dlouholetá ředitelka prostějovské nemocnice a současná
místopředsedkyně představenstva
společnosti AGEL.
Změna přináší řadu výhod jak pro
pacienty, tak pro zdravotnický personál. „Pracoviště jsme začlenili do
vlastního informačního systému.

za přispění
Petra

Ondřej FALTÝNEK
29.1.2021 51 cm 3,90 kg
Prostějov
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Daniel HORÁK
22.1.2021 49 cm 3,30 kg
Kelčice

2VWUìSURYR]QRYpKRSUDFRYLåWě
magnetické rezonance byl zahájen

Z

Dominik DOSTÁL
22.1.2021 49 cm 3,60 kg
Prostějov

do konce února 2021

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!

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

Posílejte svá
miminka

obchvatu po dobu stavby využívat. Teprve pak se na něj položí finální vrstva
asfaltu,“ upozornil Rozehnal.
Severní obchvat Prostějova by po
svém dokončení měl alespoň částečně ulevit dlouhodobě přetížené Olomoucké ulici. Jeho stavba se dlouho
plánovala, se stavbou se nakonec začalo v létě 2019. Akce z podstatné části
financovaná Olomouckým krajem
přijde na 355 milionů korun.
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zodpovědný za investice s tím, že přesný termín uzavírky zatím není znám.
Zajímavostí je, že část nově budovaného obchvatu bude v dohledné
době již zpřístupněna řidičům. Ale
jen některým. „Souvisí to s rozsáhlou
přeložkou inženýrských sítí u rondelu nedaleko Teska, což bude spojeno
s uzavírkou. Aby bylo možné zajistit
obslužnost zdejších firem, budou
moci jejich zaměstnanci část nového

PROSTĚJOV Město Prostějov nebude letos navyšovat nájemné ani
pachtovné o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok.
A to u všech nájemních a pachtovních smluv na užívání a požívání
majetku ve vlastnictví statutárního
města Prostějova, zejména pozemků a nebytových prostor.
„V rámci většiny takto uzavřených
nájemních a pachtovních smluv je
smluvně sjednána možnost každoročního navyšování nájemného a pachtovného o míru inflace. Tuto možnost
jsme ovšem v letech 2010 až 2019 ani
jednou nevyužili. Jedním z důvodů
pro nenavyšování nájemného a pach-

tovného v předchozích letech byla
skutečnost, že v rámci Programového prohlášení Rady města Prostějova
jsme se zavázali, že v oblasti hospodaření města nebude při pronájmu městských nebytových prostor uplatňováno navyšování nájmů o míru inflace,“
shrnul problematiku první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).
„Z důvodu zachování rovného přístupu a rovných podmínek pro
všechny nájemce a pachtýře majetku
ve vlastnictví města, se neuplatnění

navýšení nájemného a pachtovného
o míru inflace v předchozích letech
vztahovalo nejen na nájemce nebytových prostor, ale na všechny nájemce a pachtýře veškerého majetku ve
vlastnictví města Prostějova. Pouze
v loňském roce bylo nájemné a pachtovné o míru inflace, která činila 2,8
procenta, navýšeno,“ uvedl Pospíšil.
Jak ještě doplnil, za letošním rozhodnutím o nenavyšování nájemného
a pachtovného stojí nepříznivé dopady epidemie onemocnění covid-19.
(red)
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Severní obchvat by měl být dokončen
začátkem příštího roku. „Vše jede podle
harmonogramu a vypadá to, že bude
dokončeno v termínu. Nedávno vznikl
most, který bude součástí cyklostezky.
To nejtěžší nás však teprve čeká. Půjde o vybudování druhého mostu nad
silnicí vedoucí do Kostelce na Hané.
K tomu by mělo dojít na jaře, nyní jsou
již vystavěny pilíře. Během montáže
mostu bude komunikace na zhruba
dva dny uzavřena. Na delší dobu by to
být nemělo,“ shrnul pro Večerník aktuální stav Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek prostějovského primátora

Martion ZAORAL

SMRŽICE, PROSTĚJOV Stavba
potřebného severního obchvatu
Prostějova pokračuje i navzdory
koronavirové pandemii. Nedávno
byl v souvislosti s tímto projektem
postaven první most, který se stane
součástí oblíbené cyklostezky spojující Prostějov se Smržicemi. Ta se
však v současné době právě i kvůli
budování obchvatu dá zdolat jen
s obtížemi.
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PROSTĚJOV Smutný pohled se naskytl chodcům a řidičům
projíždějícím minulý týden Palackého ulicí. Ta se totiž stala dějištěm kácení, kterému padla za oběť pětice vzrostlých
lip. Po dřevinách, jež od nepaměti z jedné strany ulici lemují, zbyly jen pařezy. Ty ovšem byly, alespoň na první pohled,
v dobrém stavu. Magistrát přesto informoval, že za pokácením stojí stav dřevin.
„V Palackého ulici bylo pokáceno celkem pět líp z důvodu provozní
bezpečnosti. Dřeviny měly výrazně zhoršený zdravotní stav a vitalitu,“ tlumočila stanovisko odboru správy a údržby majetku města
Anna Kajlíková, mediální referentka magistrátu.
V tomto případě pak podle vyjádření proběhne sázení v poměru
jeden za jeden. „Náhradní výsadba za pokácené dřeviny bude provedena na pozemku města parcelní číslo 7809/1, a sice v počtu pěti
listnatých stromů na podzim 2021,“ informoval magistrát. (sob)
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Letité lípy šly k zemi
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Jak Večerníku sdělil muž bydlící
v domě v majetku města, nebyl v době
od pondělí 18. do neděle 24. ledna vyvezen odpad z kontejnerů. „Zasílám
vám snímky tří kontejnerů přetékajících odpadky v uzamykatelné drátěné
kóji, pytle s odpadky odložené vedle
kontejnerů a dalších pytlů, které obyvatelé domu v ulici Marie Pujmanové
číslo 10 odložili i mimo kóji. Neměli
je už totiž kam dávat! Snímky jsou
pořízeny v pondělí 25. ledna. Tento
problém trvá ale v řádu měsíců, i když
v menší míře,“ upozornil Večerník Jan
Kovář z Prostějova, který nad touto
situací neskrýval obrovské zklamání.
„Prostějovští radní se vyjadřují, že

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Tak tohle by u svého
domu nechtěl mít nikdo! Ale stalo
se... Obyvatelé nedávno zrekonstruovaného domu v ulici Marie
Pujmanové 10 upozornili Večerník na nehorázný svinčík, který
se před pár dny objevil v oplocené
kóji s kontejnery na komunální
odpad před uvedenou nemovitostí. Problém byl v tom, že v daném
týdnu zde nedošlo k odvozu odpadků, což zapříčinilo nahromadění nepořádku nejen před kontejnery, ale i před oplocenou kójí.
A to místním obyvatelům pořádně
zvedlo žluč!

cena šest set korun ročně za svoz odpadu na obyvatele je již dlouhodobě
nedostačující a že město musí společnosti FFC doplácet desítky milionů
korun na svoz odpadu. Toto je tedy
důvod, proč nezajišťuje odvoz odpadu
z domu Marie Pujmanové 10? V takovém nepořádku se musí náramně dařit
hlodavcům,“ míní Kovář, který stejně
jako ostatní zdejší obyvatelé považuje
kapacitu kontejnerů v dané lokalitě za
malý. „U domu Marie Pujmanové 10
jsou umístěny tři kontejnery v uzamykatelné drátěné kóji. Jsem toho názoru, že vzhledem k počtu nájemníků je
tento počet absolutně nedostačující.
Většinou se vrchovatě zaplní v rozmezí dvou až tří dnů. Další možnost,
jak tuto dlouhodobě neuspokojivou
situaci řešit, je zvýšit četnost svozu odpadů. Problém také je, že po odjezdu
popelářů jsou kolem kontejnerů rozházeny odpadky, že se ani nedá projít
ke kontejnerům! Často se tak tady
všichni přímo brodíme v odpadcích,“
láteří prostějovský občan.
Večerník se chtěl dozvědět, proč tento problém vůbec nastal a z jakého
důvodu město neřeší častější svoz ko-

munálního odpadu od domu Marie
Pujmanové číslo 10? „V uvedeném
týdnu neproběhl výsyp kontejnerů na
směsný komunální odpad z důvodu
pochybení pracovníků společnosti
FCC Prostějov, kteří ztratili klíče od
plechové kóje, v níž jsou kontejnery
umístěny. Posádka svozového vozidla nepředala tuto informaci svému
vedoucímu a z toho důvodu došlo
k nápravě bohužel až v pondělí 25.
ledna. Vše bylo napraveno. Občanům
se omlouváme,“ zareagoval pro Večerník Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Prostějova, v jehož pracovní gesci jsou komunální
služby. „Co se týče četnosti svozu,
tak musím říci, že svoz komunálního
odpadu probíhá ve frekvenci dvakrát
týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Domníváme se, že tato četnost je dostačující. Ale často se setkáváme také
s tím, že kolem kontejnerů jsou pytle
s odpadem poházené na zemi, aniž by
kontejnery byly zaplněny,“ přidal svůj
podnět k zamyšlení Pospíšil.

NA VÁŠ NÁMÌT
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„Brodíme se v odpadcích,“ láteří místní občané

Nehorázný svinčík u kontejnerů na „Pujmance“

že nejvíce Cen města, a to osm, bylo
uděleno za rok 2006. Tato situace se
po dlouhých letech opakovala loni.
Večerník ovšem v souvislosti s nominacemi zajímal jejich počet v uplynulých deseti letech, stejně jako jméno,
které v uplynulých letech získalo nejvíce nominací, aniž by cenu obdržel.
Tyto informace se nám ovšem zjistit
nepodařilo. „Jména nominovaných
nezveřejňujeme,“ tlumočila vyjádření
příslušných zaměstnanců radnice Kajlíková. Zajímaly nás tedy alespoň počty
nominovaných v jednotlivých letech.
Ani těch jsme se ovšem nedočkali. „Vše,
co budeme zveřejňovat, vždy najdete
na webu města,“ uzavřela referentka
mediální komunikace prostějovského
magistrátu.
Přehled oceněných osobností a kolektivů, jednoduchý formulář k Cenám města Prostějova a pravidla pro
udílení naleznete také na webových
stránkách města pod tímto odkazem:
www.prostejov.eu/cs/volny-cas/o-meste/osobnosti-mesta/
cena-mesta-prostejova.
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PŮVODNÍ
zpravodajství

Prostějovský magistrát během uplynulého týdne upozornil občany, spolky či organizace, že mohou nominovat
osobnosti na Ceny města Prostějova
za rok 2020. Nominovat mohou lidé
osobnosti a kolektivy, které výrazně
napomohly ke zvýšení prestiže města
v jakékoli oblasti své činnosti a zaslouží si uznání. „Oceňované obory nijak
nevymezujeme, abychom tím nezúžili
výběr nominovaných,“ vybízí k aktivitě veřejnosti František Jura (ANO
2011), primátor Statutárního města
Prostějov.
Občané či organizace najdou formulář na internetových stránkách
www.prostejov.eu, načež magistrát
bude nominace přijímat do konce února. K nominaci je třeba uvést
jméno a příjmení osoby nebo název
kolektivu navržených na ocenění, dále
za jakou činnost by měli navržení kandidáti cenu získat i podpis a kontakt na
navrhovatele. „Žádáme, ať nominace
doručí navrhovatelé v písemné formě na podatelnu magistrátu města do
osmadvacátého února,“ vzkazuje Anna

Martin ZAORAL
za přispění
Petra KOZÁKA

pro Večerník
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Kajlíková, referentka mediální komunikace Magistrátu města Prostějova.
Zastupitelstvo města Prostějova každoročně oceňuje za významnou činnost
nebo dílo v těchto oblastech: - přírodní
,CMQRTXPÊ%GPWO÷UVC2TQUV÷LQXCRąGX\CNKXTQEGRWDNKEKUVC8¾ENCXiGXéÊMUQMQN,CP2ąKFCNJKUVQTKM,KąÊ2QąÊ\MCMCPVQTMC
vědy, - technický pokrok, - společenské
CFKXCFGNPKEG'XC5WEJ¾PMQX¾CTEJKVGMV<FGP÷M$GTCPCU[PJWFGDPÊMC-CTNC$G\FÊéMC
(QVQYYYRTQUVGLQXGW
vědy, - architektura a urbanismus, hudba, - výtvarné umění, - dramatické Na nominace na Cenu města Prostějo- město proslavili, ale často také šan- obětujících veškerý svůj čas práci pro
umění, - literární činnost, - užité umě- va se proto každý rok těším. Je to nejen ce představit našim občanům méně druhé,“ nechal se slyšet primátor Jura.
ní, - žurnalistika a publicistika, -sport příležitost poděkovat lidem, kteří naše známé vědce, umělce, sportovce i lidi Z dlouhodobých statistik vyplývá,
a tělovýchova, - hospodářský rozvoj,
- počin roku, - jiné.
„V uplynulých letech byla Cena města
udělena mnoha osobnostem, jejichž
práce je rozmanitá. Od šíření demokracie přes celoživotní práci v divadelnictví až po činnost literární či hudební,“
vypíchla Kajlíková.
Mezi nositeli cen z uplynulých let lze
například objevit někdejšího starostu
Jana Tesaře či primátora Miroslava Pišťáka, ale i mnoho dalších z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Namátkou
jmenujme persony jako Miroslav Černošek, Hana Lužná, Jarmila Pospíšilová, Dana Zbořilová, Vladimír Körner,
Hana Bartková, Jana Zikmundová,
Marcella Dostálová, Karel Kavička,
Alena Spurná, Jiří Kremla, Leopold
Färber či Zdeněk Vychodil.
„Prostějov je domovem řady vynikajících osobností představujících špičku
ve svém oboru. O spoustě z nich při<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
tom toho široká veřejnost příliš neví.

poèty laureátù cen mìsta prostìjova

do konce února 2021

Přihlášky můžete posílat

„Naším cílem je zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Prostějově,
zlepšit její dostupnost a zvýšit její
atraktivitu. Kolářovy sady takto posuneme o další pomyslný stupínek
výše k větší spokojenosti návštěvníků,“ objasňuje tento krok František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.
Hojně využívané Kolářovy sady tak
nově nabídnou lidem to, co v nich do-

posud chybělo. „Pro cyklisty vznikne
první místo, kde si budou moci nabít
elektrokolo, chvíli se zastavit, posedět,
umýt si ruce či využít toaletu. Pro vznik
zázemí budeme také podávat žádost
o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu na podporu cestovního
ruchu a zahraničních vztahů. Zde můžeme získat až padesát procent uznatelných nákladů na vybudování zmiňovaného zázemí,“ prozradila náměstkyně

primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Záměr spočívá v zakoupení a instalaci
unifikovaného buňkového či kontejnerového systému se sociálním zařízením,
opláštění dřevěným laťováním a v přístavbě posezení ve formě stolu a lavic.
Zázemí bude dále doplněno o nabíjecí
stanici pro elektrokola, servisní cyklostojan, mapu města, bezpečnostní kameru a podobně. „Umístění zázemí se

zatím předpokládá při západní straně
pěšiny spojující Riegrovu ulici a workoutové hřiště. Dojde tím tedy vlastně
k prodloužení Brandlovy ulice. Zařízení bude napojeno na okolní technickou
infrastrukturu, tedy kanalizaci, vodovod a elektřinu,“ doplnila technické informace náměstkyně Sokolová s tím, že
magistrát počítá v tomto případě s celkovými náklady ve výši 850 000 korun.
(mik)

PROSTĚJOV Je to nešvar, který se
nedaří vymýtit. Během jediného
dne, konkrétně v pondělí 25. ledna, odhalily policejní hlídky přímo
v Prostějově jednu řidičku a dva
řidiče, kteří měli pozitivní orientační test na návykové látky. Stalo
se tak při běžných dopravních kontrolách. Jeden ze zfetovaných řidičů
měl navíc trojnásobný zákaz řízení.
Ten skončí tedy u soudu.
Prvním hříšníkem byl v pondělí 25.
ledna dopoledne dvaadvacetiletý
mladík z Prostějova, kterého policejní hlídka zastavila ve Werichově ulici.
„Měl pozitivní test na amfetaminy
a metamfetaminy a dechová zkouška
na alkohol byla negativní,“ pozname-

nal František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Ve stejný den v odpoledních hodinách
pak strážci zákona v ulici B. Šmerala
ukončili jízdu jednatřicetileté ženy.
„Alkohol se u řidičky neprokázal, ale
orientační test na návykové látky byl
kromě pozitivity na amfetamin a metamfetamin pozitivní i na látky obsahující THC. Stejně jako její předchůdce
souhlasila s odběrem bio materiálu
v nemocnici. Oba případy šetříme jako
přestupky,“ sdělil policejní mluvčí.
Ve třetím případě to už bylo mnohem
silnější kafe. „Ten samý den večer se
stala dalšímu mladému muži osudná

jízda po Plumlovské ulici, kde byl policisty zastaven ve vozidle Volkswagen
Polo. I on měl test pozitivní na stejné
návykové látky jako předchozí hříšník, ale navíc měl uložen zákaz řízení
všech motorových vozidel, dvakrát
prostějovským magistrátem a jednou
olomouckým soudem. A to až do
listopadu příštího roku. Po zadokumentování celé události mu bylo ve
zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a spis byl neprodleně předán
k dalšímu postupu na Okresní státní
zastupitelství Prostějov. S lékařskou
prohlídkou nesouhlasil,“ uvedl František Kořínek.
(mik)

Dva muži a žena řídili pod vlivem pervitinu i marihuany

PROSTĚJOV Poslední dobou těchto případů rapidně přibývá. Někteří
řidiči vozidel jsou abnormálně neopatrní a často nechávají svá auta neuzamčená ve chvíli, kdy si od něj třebas
na chvíli odskočí. Na takovou ledabylost doplatili i minulý týden dva muži
z Prostějova. V těchto případech
vykradených vozidel měli zloději naprosto jednoduchou práci a k lupu
přišli takzvaně jako slepí k houslím...
Ve středu 27. ledna přijali prostějovští
policisté oznámení o dalších dvou vykradených autech.

„První oznámil třiatřicetiletý pracovník kurýrní společnosti, kterému
po desáté hodině dopoledne z nezajištěné kabiny dodávky v Lužické
ulici v Prostějově dosud nezjištěný
pachatel odcizil batoh s peněženkou
s osobními doklady, platební kartou,
finanční hotovostí a doklady k vozidlu. Způsobenou škodu poškozený
muž vyčíslil na 2 600 korun,“ sdělil
k prvnímu případu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
(mik)

varuje řidiče policejní mluvčí František Kořínek

„Nezamčením auta dáváte příležitost zlodějům,“
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PROSTĚJOV Jak večerník nastínil
již v minulém vydání, prostějovští radní na svém úterním jednání
schválili pro tento rok další investiční akci. A mají z ní mít radost
hlavně návštěvníci Kolářových
sadů. Ať už ti, kteří využívají zdejší
workout, či maminky s dětmi na
dětském hřišti, ale také sportovci
a cyklisté. Ti všichni totiž získají
potřebné nové zázemí.
I obyvatelce Vrahovic - stejně jako
zástupu mnoha dalších lidí - tak
dlouholetí provozovatelé populární prostějovské cukrárny AIDA
dluží peníze. „Jedná se o částku sto
dvacet tisíc korun. Za skladování
uvedených věcí mi totiž slíbili platit
tisíc korun měsíčně. Za celých deset let však neuhradili ani korunu,“
vysvětlila Spáčilová, která by se po
letech všech věcí ráda zbavila. „Zabírají mi garáž i část domu. Budu
jen ráda, když si je nějaký exekutor
odveze,“ prohlásila.
Dle dlužníků však nemají uskladněné
věci nic společného s jejich závazky.
„Věci si odvezeme, nájemné za jejich uskladnění uhradíme,“ reagoval
na dotazy Večerníku Mesut Halimi
s tím, že bude rád, pokud ho zkontaktuje i uvedený prostějovský
řemeslník, jemuž řadu let dluží
peníze. „Pokusíme se s ním vyrovnat,“ přislíbil Halimi.
Jak to však bude ve skutečnosti,
zůstává velkou otázkou. „Už dávno
jim nevěřím ani slovo. Už před třemi
roky mi slibovali, že vše určitě zaplatí, ale nic se nezměnilo,“ uzavřela
jedna z celé řady věřitelek.
(mls)
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Kolářovy sady doplní návštěvnické zázemí /J?DI<

Prostějov (mik) - Pozornosti všímavých zákazníků neunikl v sobotu 16.
ledna dvaapadesátiletý muž. Ten si na
prodejně v jednom z prostějovských
supermarketů v klidu nakupoval rovnou do batohu! ¨V domnění, že přelstí
ochranku, však doplatil na pozornost
nakupujících zákazníků, kteří jeho počínání pozorně sledovali. O všem, co viděli, ihned informovali ostrahu. Ta počkala,
jak se dotyčný zachová u pokladen. Moc
velké překvapení to nebylo, když prošel
pokladní zónou a nezaplatil. Přivolaná
hlídka zjistila odcizené zboží v celkové
hodnotě 1 448 korun. K poškození ukradených věcí nedošlo, a tak se vše mohlo
vrátit zpět do prodeje. Strážníci chování
muže oznámili příslušnému správnímu
orgánu, který zlodějíčkovi může napařit
pokutu až padesát tisíc korun.

1DNXSRYDOGREDWRKX

záležitost a prostějovská radnice už v průběhu let registruje opakované podněty
od obyvatel města. Ti by rádi na Žižkově náměstí viděli kašnu, která dříve byla
v plánu. Nic takového se ale zatím stavět
nebude. „Prostějovský magistrát se zabývá úpravami v centru řadu let. Je to velmi
komplikovaná záležitost, kdy se musí
spojit historie se současnými požadavky.
Umístěním vodního prvku na Žižkově
náměstí jsme se v minulosti již zabývali.
Bohužel nebyla nalezena shoda na umístění mezi architekty a historiky,“ uvedla
Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace Statutárního města Prostějov.

publicistika

Zimní období je pro motoristu, který nepatří do rodu svátečních a svého motorového oře sedlá prakticky
denně, určitě obtížnějším. Stačí už
taková triviální lapálie, když včas neodhadnete nástup mrazíků a v nádržce ostřikovačů máte stále letní směs.
Není nic výživnějšího, než když jedete po prosolené silnici za kamionem
a kvůli bílým tečkám soli zmáčknete
páčku ostřikovače, jehož pumpička
se chuděra snaží na prázdno, a stěrače
vám na skle rozpatlají kvalitní solnou
clonu.
Jakmile má řidič svého plechového
miláčka staršího nějakých pěti šesti
let, musí počítat s počínajícími investicemi do dílů, které postupně odchází. Když vám při pravidelné prohlídce
vyjeví, že si máte rovnou připravit nějakých třicet tisíc, jste v situaci, kdy je
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Jenže platí také zlaté pravidlo, že míchat politiku se sportem není vhodné.
Jak bývá obvyklé všude ve světě, pokud se to hodí, držíme se toho zuby
nehty, pokud je potřeba si na někoho
přisadit, jdou veškeré poučky stranou. Tak se hokej stal rukojmím jedovatých plivanců vyspělého Západu
proti Lukašenkovu Bělorusku.
Celá věc je pikantní zvláště v tom, že
obrovské otazníky nad regulérností
prezidentských voleb vytanuly naposled v takové „baště“ demokracie,
jakou chtějí být Spojené státy. Přes
veškerou mediální propagandu jsou
v americkém případě dokumentované takové nesrovnalosti, které seriózní pochybnosti o férovosti procesu opravdu opodstatňují. V případě
Běloruska však jde pouze o trapný
kafemlýnek vrčící nad tím, že ze zá-

padního pohledu volby prezidenta
opět dopadly bledě. A pokud Lukašenko volby falšuje, dělá to na rozdíl
od amatérů zpoza oceánu aspoň dokonale.
To ovšem nebránilo Škodě Auto dát
poslední argument do ruky mezinárodní hokejové federace, už měsíce
tlačené ke zrušení spolupořadatelství
Minsku při letošním hokejovém šampionátu. Stejně jako míchání sportu
s politikou je dvojsečné i míchání
byznysu s politikou. U živnostníků
je to těžké, protože člověk prostě
má na dění okolo sebe určitý názor.
Velké firmy by ale vyhraněný postoj
zaujímat neměly, protože na to může
doplácet jejich byznys jako takový.
Škodovka nátlak svých německých
protektorů neustála a do politiky se
vložila. Je to škoda.

S
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vysvědčení vydávaly jen virtuálně
na svých školských systémech, přijímačky a maturity a jejich organizace jsou také ve hvězdách (nebo
na Twitteru?), podnikatelé jen a jen
sčítají ztráty a někteří už zřejmě nikdy neotevřou… Tohle všechno
se děje jen a jen v důsledku naší
typické neukázněnosti.
o k tomu říct? Jako historik
tvrdím, že českému národu
příliš demokracie vždy škodilo, protože si ji vždy uměl přetvořit takřka
v anarchii a takzvaně švejkoval
a „občůrával“ nějakým způsobem
všechna nařízení shora. Netvrdím,
že se má vrátit totalita, ale zřejmě
bude potřeba při mimořádných
situacích více přitvrdit a nenechat si od nějakých rozumbradů „kálet“ na hlavu. Za to, jak to
dnes u nás vypadá, mohou právě
ti rozumbradové, odpírači roušek,
účastníci demonstrací „Chcípl
PES“, ale i ti, kteří se v době Vánoc
navštěvovali a na Silvestra se shromažďovali na soukromých oslavách
ve velkých počtech.
vůj díl bohužel nese i mnohdy
velký amatérismus těch nejvíce
zodpovědných, kdy levá ruka neví,
co dělá pravá, výrok neguje jiný výrok a jsme jako v pohádce O pyšné
princezně, kdy král říká: „Odvolávám,
co sem odvolal, a slibuji, co sem slí-
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Zcela mě šokovalo, když jsem se ve Večerníku dočetla o mladé Prostějovance, která se rozhodla točit porno. Tu slečnu znám, každý den jsem chodila na obědy do oné restaurace, kde pracovala jako servírka. Zdála se mi
jako velice slušná mladá dívka, byla velice milá a úslužná. A teď tohle! Je
vidět, že dnešní mladí lidé jsou vychováni tak, že nemají problém ani s užíváním drog, natož s pornem. Popravdě řečeno, po této zkušenosti a zklamání tvrdím, že v dnešní mládeži se už absolutně nevyznám a žádného
jedince nelze hodnotit jen od pohledu.
Marie Pokorná, Prostějov

15
7

bil“. Je to smutné představení a jsme
pro smích světu, úmyslně neříkám
Evropě, jelikož i sama Evropská unie
také již poněkolikáté nezklamala a její
představitelka Ursula von der Layen
vydává nicneříkající prohlášení a nikam nevedoucí rozhodnutí, takže de
facto si každý stát musí pomoci sám,
ať už to umí, jak to umí.
Je mi ze všeho moc smutno a konstatuji ve shodě s titulkem, že jsme to
nezvládli, že se nám to nepovedlo...

ANALÝZA
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Sešit ne, ale zbraò ano!
Bylo pro mě velkým překvapením, že se v supermarketech během výrazného omezení prodeje kvůli vládním opatřením nedalo koupit tištěné blahopřání k narozeninám, zato v běžných trafikách ano. Ono bylo ostatně více
věcí bez logiky. Jak je možné, že jsme svým dětem nemohli koupit sešit či
pastelky do školy nebo teplou bundu. Ale zbraň jsme si pořídit v otevřeném
obchodě klidně mohli! Snad je celá tato situace už pryč a vše okolo koronaviru se bude jen a jen zlepšovat.
Jiří Pešek, Prostějov

Staèí se postavit na parkovištì
Za mých mladých let se do hospody chodilo pěšky. Neexistovalo, abychom
pod vlivem alkoholu sedli za volant, byli jsme tak vychováváni. A dnes?
Každý týden čtu zprávy o desítkách přistižených řidičů pod vlivem alkoholu. A taky cyklistů. Ale není divu, když za jízdu v opilosti padají jen směšné
tresty a když dotyčnému vezme policie řidičák, tak ten si stejně jezdí autem
dál, jako kdyby se nechumelilo. Několik takových znám osobně.
Chtěl jsem však napsat něco jiného. Bydlím na Sídlišti Svobody, a když byla
otevřena hospoda v Hané a k tomu ještě zdejší herna, každý večer odtud
odjížděli autem zdejší hosté. Auta měli odstavená na parkovišti před Hanou
a klidně do nich nasedli po pěti pivech a nějakých těch frťanech. Stačilo by,
aby okolo desáté nebo jedenácté hodiny večer se sem postavila policejní
hlídka a chytala by jednoho po druhém.
Jaroslav K., Prostějov
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xistuje, a aktuálně superteorie o očkování proti nákaze, kdy vakcíny
mají údajně měnit DNA a RNA…
Asi se staneme přízraky jako ve filmu plném napětí „Ostrov doktora
Moreau“. Smutné je, že se k těmto
jedincům přidávají i zdravotníci
a hlavy studované. A tak tady zase
máme další selanku, kdy to vypadá
tak, že se spolu kvůli očkování nebaví členové rodin a sousedi. Možná
by bylo dobré všechny tyhle borce
nechat nahlédnout do zákulisí nemocnic, kde zdravotnický personál
padá doslova na ústa, případně do
krematorií, která nestačí spalovat
mrtvé a propalují se jim žáruvzdorné dveře od pecí.
gónie s covidem se kvůli
těmhle všem jedincům prodlužuje, aktuálně se například de
facto ruší plesová sezona, což Společenskému domu, který se bude
za těžké peníze rekonstruovat, moc
nepomůže, protahuje se neúčast
žáků a studentů ve škole, které tedy

Obèane, èekej!
Při čtení jednoho z článků ve Večerníku jsem nejprve nabyl dojmu, že rekonstrukce Vrahovické ulice je opět odložena a letos se jí nedočkáme. Až
jsem se prolouskal dalšími řádky, zjistil jsem, že oprava je odložena pouze
o měsíc a půl. Naštěstí... Ale popravdě řečeno, připadá mi to divné, že ani
v tuto chvíli magistrát přesně neví, kdy se uzavře tak moc frekventovaná
ulice. A už vůbec nedokážu pochopit, proč s dostatečným předstihem
nedokáže nikdo z radnice informovat občany, jaké vůbec budou objízdné
trasy a jak se bude řídit doprava po okolí Vrahovické ulice. Je zde rozsáhlá
průmyslová zóna, takže se tato uzavírka bytostně dotkne mnoha podniků
a firem. Všechno se prostě řeší na poslední chvíli a ty, občane, čekej!
Milan Douděra, Prostějov
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onbónkem všeho nekalého
byla akce na Staroměstském
náměstí pod názvem „Chcípl PES“,
které se bohužel účastnili i třeba
pánové jako Daniel Landa, jenž
mimochodem složil hymnu pro
naše speciální síly, tedy konkrétně
601. skss sídlící v Prostějově, a také
exprezident Václav Klaus, kterého jsem vždycky tak nějak bral
vážně. Teď tedy nad jeho účastí
musím zcela významně pozvednout obočí a po jeho dalším excesu s obědem v zavřené restauraci si už nemohu myslet zrovna
nic moc pěkného...
talo se to, čeho jsem se obával,
že prostě český národ (naše
místní spoluobčany nevyjímaje) začal „švejkovat“, jak je bohužel zvykem, ze všeho udělal jeden velký
paskvil. Ono mnohdy stačí číst naši
oblíbenou skupinku na Facebooku,
která ráda sdílí různé konspirační
teorie o covidu, přednášky rádobyodborníků, že covid vlastně nee-

B

Máme tady únor a stojí za to zhodnotit přelom roku. Měli
jsme zase veselé Vánoce, všichni všechny ponavštěvovali, na Silvestra se vesele odpalovaly petardy a ohňostroje,
v lednu nám davy lidí vyrazily do hor… A všude pohoda,
klídek, tabáček. Máte pocit, že jsem se zbláznil? No ani zdaleka ne, protože takhle nějak desítky a v případě hor stovky
až tisíce lidí „dodržovaly“ vládní opatření a nařízení v boji
s covidem. Pojďme se na to podívat blíže.
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lepší si sednout s technikem a udělat
si harmonogram, co teď, co potom
a co ještě nějakou dobu vydrží.
Co v zimě nevydrží, je baterka, máte-li ji ještě po osmi letech stále původní. Nastanou-li výjimečně „kruté“
mrazy, v našich podmínkách něco
pod mínus deset stupňů, máte ráno
o adrenalinový zážitek vystaráno. Ve
zmrzlých rukách si můžete hodit korunou, jestli nastartujete nebo poputujete za svým cílem pěšky.
Zimní období ovšem se ctí nezvládla
ani Škodovka s velkým „Š“. Je obecně
fajn, když velká firma směřuje část
svých nemalých zisků do podpory
sportovních podniků. Jedná-li se
o tak sledovanou událost v populárním sportu, jako je hokejový šampionát, je taková podpora jasně ku prospěchu obou stran.

TOMÁŠ KALÁB
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PROSTĚJOV Stejně jako každý rok i letos mohou lidé posílat
své nominace na Cenu města Prostějova. V této anketě bývá již
od roku 2006 oceňováno zhruba půltucet osobností či spolků.
Zatímco počty laureátů i jejich krátké medailonky jsou přehledlLzNRYRQ½PÈVWÉ
ným způsobem zmapované na internetových stránkách města,
EH]NDvQ\
tak počty nominovaných stejně jako jména „nejčastějších“ neúProstějov (mik) - Jde o dlouhodobou spěšných kandidátů zůstávají utajeny.

Prostějov (mik) - Večerník pravidelně
sleduje jednání o stanovení objízdných
tras v souvislosti s blížící se uzavírkou Vrahovické ulice, která projde generální rekonstrukcí. Ani během uplynulého týdne
jsme se nedočkali žádných novinek. „Stále
panuje setrvalý stav. Ještě se dořešoval provoz autobusové dopravy, takže konečná
verze objízdných tras bude připravena
v polovině příštího týdne. Práce ve Vrahovické ulici sice začnou od patnáctého
února, ale ty se budou dělat po částech
a nevyžádají si celkovou uzavírku. K vlastní rekonstrukci ulice a úplné uzavírce dojde až v polovině března,“ sdělila Večerníku Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějova.
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aneb jsme s vámi u toho...
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MOSTKOVICE To bude změna! Jednosměrka, která celou
řadu let umožňovala všem řidičům volný průjezd od pláže
U Vrbiček kolem hotelu Zlechov až k Podhradskému rybníku,
se změní v zákaz vjezdu. Někteří z místních tuto inovaci spojují
s letošním plánovaným otevřením rozsáhlého policejního rekreačního střediska. Starosta Mostkovic ji však spíše vítá.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Přestože nové značky by se u přehrady
měly objevit nejdříve letos v březnu,
o změně se již mezi lidmi hojně diskutuje. „Slyšel jsem, že kolem přehrady má být zakázaný průjezd. Je mi to
celkem jedno, moc často jsem tam
autem nejezdil. Přesto by mě zajímal
důvod takového kroku. Skoro to vypadá, že si to policisté schválili proto,
aby jim lidé neprojížděli kolem jejich
rekreačního střediska, které roste
u pláže U Vrbiček. Pro sebe si totiž
jistě schválí výjimky. Bude to stejné
jako v případě techniky, která se činí
na stavbě střediska a jež má jako jediná
výjimku na průjezd po hrázi přehrady,“

upozornil Večerník jeden z místních.
Starosta Mostkovic nám potvrdil, že
uvedené informace se v kostce zakládají na pravdě. U přehrady se skutečně
objeví nové zákazové značky. Jedna
z nich bude umístěna nad přehradou,
kudy dosud lidé mohli projíždět,
druhá u Podhradského rybníka. „Vše
již bylo schváleno, budeme značky
muset pořídit na naše vlastní náklady.
Alespoň částečný průjezd bude umožněn výhradně návštěvníkům hotelu
Zlechov, rybářům, chatařům či dalším
lidem s povolenkou. Předpokládám,
že mezi ně budou patřit i hosté policejního rekreačního střediska,“ sdělil Jaroslav Peška, který se osobně zúčastnil
jednání o umístění značek. „Iniciativa
vzešla ze strany policie. Konkrétní důvod, proč k této změně dochází, však
během jednání nepadl,“ odpověděl na
doplňující dotaz Večerníku starosta,
který změnu přivítal. „Po cestě kolem

Zákazy vjezdu by se u nádrže měly objevit na jaře

Pozor! Na Nìmèicku
øádí zlodìji
Němčice nad Hanou (mls) - Zvýšený počet vloupání do rodinných
domů zaznamenali aktuálně v okolí
Němčic nad Hanou. Město tak žádá
občany o zvýšenou obezřetnost.
„Zabezpečte si své nemovitosti
pro ochranu sebe a svého majetku.
V případě jakýchkoli informací,
podezření či pochybností se telefonicky obraťte na policii,“ upozorňují
Němčice nad Hanou na svém facebookovém profilu. Okolní obce
navíc přidaly rozhlasová hlášení
s varováním pro občany i žádostí
o jejich pomoc při pátrání.

Dokonèí cesty
pod rybníkem?
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Foto: Martin Zaoral

přehrady prochází hodně chodců
a projíždí také dost cyklistů. Pokud se
tam čas od času objevilo auto, stejně
muselo jet prakticky krokem,“ přiblížil
Peška, jenž nám také potvrdil fakt, že
stavební technika pracující na výstavbě
střediska má výjimku pro průjezd po

hrázi přehrady. „Je to tak, stejně jako
to, že prakticky nikdo jiný tam stále
vjet nesmí. Lze si o tom myslet své, na
druhou stranu pořád je to asi lepší, než
kdyby se naložené náklaďáky motaly
po cestách v chatové oblasti,“ uzavřel
mostkovický starosta.

Středisko pro rekreaci policistů z celého Olomouckého kraje se v blízkosti
pláže U Vrbiček staví od roku 2019.
Celkové náklady na výstavbu se pohybují kolem 90 milionů korun, první ubytovaní by v něm měli najít azyl
koncem letošního roku.

+XVWpVQěçHQtGRSUDYX îÜF<üDNDJQÁF@I?PHJ>I@PÜDGD
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PROSTĚJOVSKO Běžkové lyžování zažívá v letošní zimní covidové sezóně opravdový boom. Snad
každý kdo mohl, ten v uplynulých
dnech vytáhl tenké lyže a vyrazil
do stopy. Nicméně podmínky pro
něj nebyly o uplynulém víkendu
alespoň v regionu vůbec dobré.
A lepší to jen tak nebude.
Situaci příliš nezlepšilo ani páteční

husté sněžení. Hned následující den
přišla obleva. „Vyzkoušel jsem úsek
z Repech do Drahan. V týdnu se tam
dalo obstojně sklouznout, v sobotu
to šlo také, ale už to nebylo ideální,“
prozradil Večerníku Martin, jeden
z běžkařů.
Kvůli oblevě nebyl na Drahanské vrchovině sjízdný ani jeden ze strojově
udržovaných běžkařských okruhů,

platilo to dokonce i o tom fungujícím na golfovém hřišti v Kořenci.
Přitom právě tam v průběhu ledna
zamířilo nebývale velké množství
milovníků bílé stopy.
Přestože se v neděli ochladilo, předpověď počasí hlásající v průběhu
týdne výrazné oteplení nevěstí pro
běžkaře na Prostějovsku vůbec nic
dobrého.
(mls)

Plumlov (mls) - Běliska v Plumlově se nachází pod hrází Podhradského rybníka v okolí říčky
Hloučely. Veřejné cesty v této
jinak malebné části města ovšem
nejsou v právě ideálním stavu.
Přestože část jedné z nich byla
v minulosti opravena, místní volají po dokončení těchto prací.
„O tomto podnětu vím, o opravu
dané komunikace za využití dotací budeme v budoucnu určitě
usilovat,“ uvedla plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

Opravy u Laškova
se chystají i letos
Prostějovsko (mls) - Olomoucký kraj plánuje investovat
do oprav silnic zhruba čtvrt miliardy korun. I letos se přitom bude
opravovat silnice vedoucí z Konice do Olomouce. Stavbaři by
se měli tentokrát zaměřit na úsek
v okolí Kandie a Laškova. Ten už
byl uzavřen před dvěma lety kvůli opravě mostu. Loni pak byla
zase uzavřena silnice z Laškova
ve směru na Ludéřov. Pokračovat
rovněž budou již dříve zahájené
akce, mezi něž patří například
rekonstrukce průtahů v Určicích
a Alojzově.

1RYÙPRNÔDG
Y\KOÉzÉGRWDFH
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21012610099

PROSTĚJOVSKO Přestože se
uplynulý pátek sníh sypal jako
peří z protržené peřiny, na provoz na silnicích v regionu to zásadní vliv nemělo.
Ani tentokrát nemusela být žádná
silnice na Prostějovsku uzavřena
a při troše opatrnosti mohli řidiči
vyrazit kamkoliv. „Sněžení bylo

sice husté a vydatné, nicméně přálo nám počasí v tom smyslu, že nefoukal nijak silný vítr a teploty se
pohybovaly nad nulou. Závěje se
tak vytvářely jen na několika málo
místech, navíc sníh poměrně rychle tál,“ shrnul pro Večerník páteční
situaci konický cestmistr Petr Waltr.
(mls)

5LÊ\FPÚQXÊMGPFWWåPGD[NFQMQPEGCPKQDNÊDGPÚQMTWJPCIQNHQXÆOJąKwVKX-QąGPEK

Foto: www.lyzarsketrasy.cz

Kostelec na Hané (mls) - Zhruba před rokem Večerník informoval o tom, že Kostelec na Hané
plánuje vybudovat nové výletní
místo pro cyklisty i pěší. Mokřad
o rozloze zhruba 300 m2 s hloubkou vody do 1,5 metru by měl
vzniknout v místech, kde dříve
stával mlýn a nyní se tam nachází nová ČOV. Růst by zde měly
nové stromy a město chce rovněž
vybudovat posezení pro výletníky.
Celá záležitost je však zcela závislá
na dotacích. Vedení Kostelce na
Hané si proto za tímto účelem
sjednalo smlouvu s brněnskou
společností Renards, která by se
za zhruba 108 000 korun měla
o vše postarat.

21012610098

Předminulý pátek 22. ledna ve
večerních hodinách se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do
rodinného domu v Otaslavicích.
Po násilném vniknutí pachatel
dům prohledal, ale nic z něj neodcizil. Poškozením domu však
způsobil škodu vyčíslenou na 4
900 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze zločinu krádeže ve
stádiu pokusu. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
na dvě roky až osm let.

Nic neukradl,
ale škodil

Nezodpovědného řidiče zastavila ve středu 27. ledna po poledni
policejní hlídka v Kralicích na
Hané. Po předložení dokladů byl
vyzván k dechové zkoušce teprve
osmnáctiletý řidič. Přístroj mlčel
a hodnota zůstala na nule. Proveden byl i test na návykové látky,
který ale vykázal pozitivní hodnoty na amfetaminy a metamfetaminy. Mladík se dobrovolně
podvolil lékařskému vyšetření
s odběrem bio materiálu. Nyní
je podezřelý z přestupku proti
silničnímu zákonu. Policisté mu
pochopitelně odebrali řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. .

Mladý šofér
pod drogami

Minulé úterý 26. ledna odpoledne kontaktoval policisty majitel
vodárny, která se nachází v katastrálním území obce Ponikev, že
neznámý vandal poničil sprejem
budovu. Na pozemek se dostal
po protržení plotu v jeho spodní
části, kterým je objekt obehnán.
Za pomoci dvou barev ve spreji
vytvořil na čelní straně ornament
o velikosti dvakrát jeden a půl
metru. Škoda, kterou majiteli
předběžně způsobil, nebyla doposud vyčíslena. Případ policisté
šetří pro trestný čin poškození
cizí věci.

Posprejoval vodárnu

.521,.$

aneb jsme s vámi u toho...
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PŘEMYSLOVICE Havárie, která se udála předminulý
pátek v Přemyslovicích, se dá přičíst na vrub nezkušenosti. Mladá řidička neudržela na kluzké vozovce své
vozidlo v přímém směru, dostala smyk a narazila do
podezdívky rodinného domu. Z havárie vyvázla bez
zranění, policistům záhy zaplatila pokutu.
„V pátek dvaadvacátého ledna před devátou hodinou
ráno došlo v Přemyslovicích k havárii vozidla Škoda

5KNPKEGRTQVÊPCLÊEÊ2ąGO[UNQXKEGD[NCOCN¾RTQONCFQWąKFKéMWMVGT¾
PG\XN¾FNCąÊ\GPÊCPCTC\KNCCWVGOFQFQOW ZHQVQ2QNKEKGè4

Fabia do podezdívky rodinného domu.
Třiadvacetiletá řidička
nepřizpůsobila rychlost
jízdy stavu a povaze vozovky a dostala smyk. Neovladatelné
auto v důsledku toho vyjelo vpravo
mimo komunikaci a narazilo do domu,“ popsal selhání
mladé řidičky František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje s tím, že ke
zranění osob při dopravní nehodě nedošlo
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na 35 000 korun. „Alkohol u řidičky policisté na místě
vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Její přestupek
vyřešili uložením pokuty,“ doplnil další podrobnosti Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV
V
Čehovicích
a v Dubu nad Moravou Koalice pro
řeky realizovala v loňském roce dva
projekty na obnovu krajiny. Cílů
k této činnosti měla hned několik.
Akce měly za úkol například sázení
stromů a tím zvýšení atraktivity lokalit zdaleka ne pouze pro veřejnost.
„V biocentru jsme pokračovali v obnově takzvaného selského lesa, který je
charakteristický kombinací vzrostlých
stromů s kvalitním dřívím a podrostu
pravidelně vyřezávaných dřevin. Jde
zejména o vrby a olše, které mohou
poskytovat vlastníku topné dříví z části území každý rok. Zároveň tento typ
hospodaření vytváří pestré podmínky
pro živočichy i rostliny a takto přispívá
ke zvýšení biodiverzity území,“ říká
Vlastimil Karlík z Koalice pro řeky.

Nejde o první projekt sdružení v oblasti. V minulosti u Čehovic revitalizovalo soutok Vřesůvky a Malého
potoka a zahájili přírodě blízký management místního biocentra. Jak zároveň potvrzuje jedna z akcí sdružení,
péče o přírodu neznamená jen vysazování, ale někdy také kácení. Mezi
řekami Morávkou a Moravou koalice
odstranila vybrané přestárlé jedince
nepůvodních topolů ve špatném zdravotním stavu a nahradila je výsadbou
vhodnějších stromů a keřů. „V blízkosti řeky Moravy jsme vykopali tůň
pro obojživelníky. Zpracovali jsme
plán budoucí péče s cílem postupné obnovy parkovitého rázu krajiny
s lesostepním rázem a mokřadními
prvky,“ uzavírá výčet činnosti Karlík.
(sob)
KOBEŘICE Z prvotní informace
o srážce autobusu s nákladním vozidlem šla původně hrůza, nakonec
se ale ukázalo, že šlo o pouhý „škrtanec“. A to doslova. Obě těžkotonážní auta o sebe na silnici mezi Kobeřicemi a Brodkem u Prostějova
zavadila pouze zpětnými zrcátky...
„Ve čtvrtek osmadvacátého ledna
po třinácté hodině se na komunikaci mezi obcemi Kobeřice a Brodek
u Prostějova střetly zpětnými zrcátky
linkový autobus Iveco s nákladním
automobilem MAN. Došlo k rozbití
zpětných zrcátek u obou vozidel se
škodou předběžně vyčíslenou na 10
tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo
a alkohol u obou řidičů policisté na

1. února 2021
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Ve skutečnosti ale začnou práce na železničním koridoru mezi Vyškovem,
Nezamyslicemi a Přerovem až později.
„Úsek Vyškov–Přerov je rozdělen na tři
samostatné stavby, jejichž realizace na
sebe budou navazovat,“ uvedla mluvčí
Správy železnic Nela Friebová. Jako
první by měl na řadu přijít úsek mezi
Nezamyslicemi a Kojetínem. „Bylo
zde zažádáno o územní rozhodnutí,
v květnu předpokládáme jeho vydání.
Stavba se předpokládá mezi lety 2024
až 2027,“ dodala.
Stavba, která by měla výrazně zrychlit
dopravu mezi Vyškovem a Přerovem,
se výrazně dotkne také Prostějovska. Počítá se s demolicí části nádraží
v Nezamyslicích, dále výstavbou nové
zastávky v Němčicích nad Hanou,
která by byla na vedené trati se zachováním nynějšího nádraží na odbočce.
A vyrůst má i se vznikem několika tu-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Správa železnic nadále chystá největší investici do železniční sítě na dlouhá léta na Prostějovsku. Nedávno se mohly vyjádřit
jednotlivé dotčené obce a města ke
studii EIA, která zkoumá vliv na životní prostředí. Posun na stavbě je
tak znát, i když začne nakonec později, než měla. Původně se totiž operovalo i s letošním rokem.

místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ oznámil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Jako viníka oba řidiči označili toho

druhého a tak jsou příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody předmětem
dalšího šetření,“ pokrčil rameny Kořínek.
(mik)
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NÁMĚŠŤ NA HANÉ Vlnu nevole
vzbudil před půldruhým rokem
záměr Olomouckého kraje přesunout část klientů z domova Nových
Zámků na Litovelsku do Náměště
na Hané. Proti novince umístění
tuctu lidí s mentálním, fyzickým
nebo kombinovaným postižením
někteří místní sepsali petici. A část
vedení městyse ji tehdy podpořila.
Právě kraj to byl, kdo později mírnil
obavy místních. A i jeho nové vedení
sem chce klienty zařízení uprostřed
lesů v Nových Zámcích přesunout.
„Záležitost zatím není ukončena. Hovoříme s vedením Náměště o novém
umístění, je vyhlédnutý úplně jiný
pozemek. Odbor investic nyní záměr
posuzuje,“ uvedl náměstek hejtmana
pro sociální oblast Ivo Slavotínek. Přes
dřívější protesty místních věří, že se
s městysem a jeho obyvateli podaří
domluvit. „Je tam strach z neznáma,
lidé nevědí, o jakou skupinu se jedná.

Je třeba zdůraznit, že zde budou umístěni s personálem. Osobně věřím, že
dobrou komunikací jsme schopni
tohle všechno vysvětlit,“ vyjádřil se
Slavotínek.
A domnívá se tak i starostka Náměště
na Hané. „Jsme domluvení s krajem,
že se brzy ozvou. Problém byl v tomto
případě asi půl napůl v informovanosti

a v umístění stavby, která se mně osobně navíc vzhledově nelíbila. Hodně
ale k odporu přispěla špatná komunikace někdejšího vedení kraje, to jednoznačně,“ konstatuje Marta Husičková, která je vůči vzniku bydlení pro
lidi s handicapem smířlivá. „V Nových
Zámcích žijí taky lidi, i když mají handicap,“ vnímá starostka.

$QWąGJP÷XWRCPQXCNCX0¾O÷wVKMXčNKRN¾PWRQUVCXKV\FGD[FNGPÊRTQNKFÊURQUVK
åGPÊO-TCLP[PÊUOÊUVPÊOKEJEGURQTWTQXPCV
Foto: internet
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Domov bude, ale jinde
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>>>pokračování ze strany 4
Večerník zajímalo, zda ještě trvá
zájem o koupi zámku?
„V předchozích měsících probíhala
jednání se třemi vážnými zájemci
o koupi zámku ve Ptení. V tuto chvíli máme od všech žádosti na magistrátu. Jak jsem již podotkl, směna
pozemků s obcí Ptení by neměla být
problémem, pak bude ovšem záležet
na tom, jestli se do vyhlášeného
záměru někdo z žadatelů opravdu
přihlásí. Pokud ano, pak nevidím
problém celou záležitost v letošním
roce dořešit,“ vyhlíží do budoucnosti
s optimismem první náměstek Statu5RT¾XCåGNG\PKERTQ\TCFKNCLCMDWFGX[RCFCVéCUQXÚJCTOQPQITCORTCEÊPCPQXÆOåGNG\PKéPÊOMQTKFQTW
Foto: internet
tárního města Prostějov.
nelů! Právě ty, kromě narovnání trati, něné ploše vznikne parkoviště asi pro na rychlejší cestování po trati Brno – V to doufá i starosta Ptení. „Zámek je
mají zrychlit jízdu v úseku. Vlaky totiž šedesát aut,“ prozradil starosta Neza- Vyškov – Přerov – Ostrava ještě nějaký dominantou obce. A nechceme, aby
nebudou muset přibrzďovat před pře- myslic Vlastimil Michlíček.
čas počkají. Trať by měla být moderni- spadl. Stavba je ve stále horším stavu,
jezdy.
pomalu odpadává zdivo. Chceme
Podle dosavadních informací si ale lidé zovaná až po roce 2030.
tedy, aby se vše konečně vyřešilo,“ uvStavba se nyní i přes některé škrty ve
státním rozpočtu posouvá vpřed. Práedl pro Večerník Jiří Porteš. A přislíbil
vě studie EIA a její schvalování jsou
budoucímu majiteli pomoc. „Když
bude dobrý záměr, rádi budeme
dalším krokem ke vzniku železničníúsek
stav
přípravy
dokončení
ho koridoru. „Vyjadřovali jsme se teď Vyškov–Nezamyslice
příprava úz. rozh.
2030 v součinnosti. Zatím nám ale nikdo
k EIA. A měli jsme tam nějaké připo- Nezamyslice–Kojetín
zažádáno o úz. rozh.
2027 nic moc neřekl a nepředstavil, co by
mínky,“ uvedla místostarostka Němčic Kojetín–Přerov
příprava úz. rozh.
2027 se zámkem měl v plánu,“ konstatuje
nad Hanou Jana Oulehlová bez bližších
ptenský starosta.
(mik, sob)
podrobností.
Inovace se hodně dotkne také Nezamyslic. „Pokud víme, měla by se ubourat část nádraží. A měla by se přistavit
moderní stavba. Je v plánu, že na uvol-

“ Dohoda se
]Qt]H6SUiY\çHOH]QLFNPRGHUQL]DFLWUDWě Ptením...
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Autem vrazila do domu .RDOLFHSURőHN\SRPiKiSőtURGě 6WŁHW
Naštěstí šlo jen o zrcátka...
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celého ledna jsme stále zasněžovali
a doufali, že budeme moci vleky rozjet. Nikdo nám totiž neřekl, že to už
tento rok nebude možné. V únoru už
ale zasněžovat asi nebudeme. Čekat
další dva týdny na to, zda dostaneme
vůbec nějakou naději, tak to nám za ty
peníze opravdu nestojí,“ popsal truchlivou realitu současných dní Jiří Kře5RT¾XCåGNG\PKERTQ\TCFKNCLCMDWFGX[RCFCVéCUQXÚJCTOQPQITCORTCEÊ
PCPQXÆOåGNG\PKéPÊOMQTKFQTW
(QVQKPVGTPGV
ček, předseda TJ Sokol Kladky provozující jediný skiareál na Prostějovsku.
Vrásky na čele nyní všem nadšencům ní ztráty. „Teď musíme vyřešit, z čeho jednanou elektřinu ve výši zhruba sto v pohádce. V sobotu však bohužel přiz Kladek dělají zejména velké finanč- zaplatíme lednovou fakturu za ob- sedmdesát tisíc korun... To opravdu šla obleva, nicméně souvislá sněhová
nevím! Jediné, co zbývá, jsou slíbené vrstva vydržela. Na vyblbnutí pro děti
saa
vládní kompenzace. Bude s tím ale pa- to stále stačí,“ popsala sobotní situaci
pírování a výsledek je nejistý. Bez toho Lada Usnulová s tím, že lidí na svahu
bychom ale asi museli vypsat nějakou bylo výrazně méně než o předchozích
veřejnou sbírku, jinak fakt nevím,“ ne- víkendech. Situace se v tomto ohledu
však přece jen zlepšila v neděli, kdy
tajil rozčarování Křeček.
přituhlo a sníh v Repechách již nebyl
84GRGEJ¾EJUG
tak těžký a rozbředlý.
Vývoj počasí bohužel nasvědčuje
OQJN[F÷VKX[DNDPQWV
tomu, že uplynulý víkend byl na
Užít si zimních radovánek bylo o ví- nějakou dobu poslední, kdy jsme si
kendu možné také v okolí penzionu na Prostějovsku mohli užít sněhu.
Lada v Repechách. I zde bylo otevře- V průběhu nastávajícího týdne by to#NV¾PGM X DNÊ\MQUVK VčPÊ W 5VÊPCX[ X[RCFCN D÷JGO 8QMQNÊRGP\KQPW.CFCX4GRGEJ¾EJPCRCFNCWRN[ #PK VGPVQ UP÷JWN¾M \ąGLO÷ PCFEJ¾\GLÊEÊ QDNGXW PG
EJWOGNGPKEGLCMQMWNKUC\HKNOWQ5KDKąK
PWNÚR¾VGMURQWUVCRąÊTQFPÊJQUP÷JW
RąGåKLG
no výdejové okénko. „V pátek nám tiž mělo dojít k výraznému oteplení,
napadly čtyři centimetry nového v důsledku čehož veškerý sníh z drtivé
3x foto: www.pensionlada.cz a Michal Sobecký
sněhu, takže to u nás vypadalo jako většiny míst v regionu zcela zmizí.

stopku. Vleky stály i o uplynulém víkendu a u okénka s drobným občerstvením, které bylo po oba víkendové
pro Večerník
dny otevřené, se žádné velké fronty
rozhodně netvořily. Ve srovnání s prvMartin
ními lednovými víkendy tu v sobotu
ZAORAL
byla sáňkujících a bobujících opravdu
Každý rok je to loterie. Bude sníh, jen hrstka.
nebo ne? Navzdory tomu, že letoš<CUP÷åQXCNKCX÷ąKNK/CTP÷
ní leden nabídl v lyžařském areálu
v Kladkách sněhové podmínky skutečně ideální, vládní nařízení lyžařům Na sjezdovce v Kladkách o víkendu
i provozovatelům vystavila ráznou bylo sněhu opravdu dost. „Během

PŮVODNÍ
zpravodajství

KLADKY, REPECHY Podmínky pro lyžování i v prostějovském regionu ideální, ale vleky stále
stojí. Několik málo dětí a dospělých na sáňkách a bobech se prohání po svahu. Na parkovišti
stojí zhruba dvacítka aut. Taková byla smutná realita nejen uplynulé soboty v lyžařském areálu v Kladkách. Bohužel vše nasvědčuje tomu, že lepší už to v této zimní sezóně asi nebude.

„Nezbývá nám než žádat vládu o kompenzace,“
říkají provozovatelé

7*/"7+!í'()!(6(,+ß¡0"70+íÛ,3+¡* „
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„´ANTIVANDAL´ ZASTÁVKY JSOU HUNUS“
Záchranář nádraží Martin Kašpar o současnosti i budoucnosti železničních stanic

PROSTĚJOV Množství pozitivních ohlasů, ale i ty negativní. Obě
strany mince vzbuzuje iniciativa
Martina Kašpara (na snímku) Zachraňme nádraží v Náměšti na
Hané. Třicátník, který má Prostějovsko a Olomoucko v malíčku,
nedávno na toto téma založil také
facebookovou stránku. V ní sdružuje všechny, kterým není lhostejný osud nádražních budov, zejména těch, na nichž se špatná údržba
a zub času podepsaly více, než je
zdrávo. V regionu najdeme takovou budovu například v Čelechovicích na Hané, kde už nějaký čas
neslouží svému původnímu účelu,
uzavřené prostory jsou i v Kostelci
na Hané a pochopitelně nejvíce se
mluví o demolici stanice Prostějov-místní nádraží, kolem které se
strhla nemalá bouře. A právě na
krytém prvním nástupišti historické budovy jsme se s nadšeným aktivistou setkali a probrali možnosti
ochrany budov, jejich využití i překážky, kterým při své cestě za záchranou nádraží musí občas čelit.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak se zrodila vaše fascinace
nádražími? Hodně jste jako malý
cestoval vlakem?
(úsměv) „Vlastně moc ne. Já bydlel
v Těšeticích a tam vlaky ani nejezdí.
Takže jsme spíše jezdili výjimečně.
Sám říkám, že nejsem žádný takový
šotouch, co by ty vlaky hodně vyhledával. Mám je rád a asi každý člověk,
když vidí starou mašinu, tak přijde
a vyfotí si ji. Neznám nikoho, kdo by
to tak neměl. V Olomouci jsem pak
bydlel u nádraží, takže když jela parní
lokomotiva, tak jsem si ji šel vyfotit
nebo se svézt. Ale že bych byl nějaký
extrémní fanoušek a více o tom věděl,
to ne. Spíš jen to, co jsem měl v okruhu.“
yy Takže trať z Náměště do Prostějova dobře znáte?
„Vše vzniklo právě v Náměšti, kde je
historická budova. Estetikou sice nijak moc neoplývá, co si budeme povídat. Ale k městečku prostě patří, je
zajímavá a velká, Když jsem se začal
hrabat v historii trati, byl to úsek, který
končil stanicí Kostelec na Hané, vlaky
pak pokračovaly na hlavní nádraží.
Samozřejmě jsem zkoumal i směr na
Dzbel a Chornici, dále na Litovel či
do Mladče. Je i spousta nerealizovaných tratí, třeba z Příkaz přes Těšetice

a Vojnice na Olšany a do Vrbátek na
hlavní trať. Postupně jsem to dával
dohromady, vzpomínal na konkrétní
budovy, když jsem jezdil do Brna, na
Blatec a podobně. Začal jsem tratěmi
na lokálce, co s nimi bude. Třeba Slatinice měly jít k zemi, pak se situace
obrátila. Nebo Skrbeň, tam je taková
budka, malá čekárna, která je pozůstatkem větší budovy. Je hrázděná
a ve výměru, že se má zbourat, místo
ní se má postavit ‚antivandal‘...“
yy U Náměště na Hané jste začal
situaci řešit, když bylo nádraží ještě v majetku Českých drah?
„Bylo to v roce 2017 a mám dojem,
že městys to už dva roky předtím
řešil. Bavil jsem se s Andy Primusovou, která natáčí dokument Záhada
lokálek. Napadlo mě založit stránku
Zachraňme nádraží. Něco v tom
stylu už existuje, ale nikdy to nebylo
tak komplexní, vždy šlo o uzavřenou
skupinu. Řekl jsem si tedy, že to můžeme zkusit a sdělil jsem jí svůj nápad.
Ona řekla, že do toho půjde se mnou,
i když sama na sociálních sítích není
tak aktivní. Tak jsem začal dělat Facebook, Instagram a Twitter. Zkusil to
a za jeden den jsme měli na dvě stovky fanoušků. To byl hukot.“ (smích)
yy Je tedy patrné, že zájem existuje?
„Ano, lidé mají s nádražími spojené
různé vzpomínky. Jiné zase třeba ani
nenapadne, že ho mají u baráku, přitom důležitý je podnět. Zjistil jsem,
že když jej lidem dáme a vnukneme
jim myšlenku: ‚Máte tady nádraží,
jezdili jste odsud k babičce. Víte, že
je zavřené? Co s ním?‘, tak je to nakopne. Dokážeme vytáhnout informace z registru zakázek a zjistíme
tak třeba, jestli má jít o demolici. Tak
jsme s tím začali a nyní má stránka
šestnáct set fanoušků. Zvedlo se už
několik vln za posledních pár let, pak
to zase trochu utichlo, Správa železnic couvla. Teď od prosince, když se
zveřejnil seznam sedmdesáti budov
k demolici, se vše rozjelo ještě víc.
Tato vlna je zdaleka největší a už se
do toho zapojil třeba i poslanec Jurečka, měli jsme schůzku v Domašově nad Bystřicí, řeší se zde s další
aktivitou trať na Opavu. A taky jsem
se setkal s Ivo Slavotínkem, který se
snažil o velkobystřickou budovu.
Měla taky buď padnout, nebo se na
ní má bourat patro…“
yy Osobně znám situaci v pohraničí, kde jsou obce a města oproti
dřívějšku vylidněná a nádraží ztratila svůj význam. Mluvíme teď tady
ale také o Velké Bystřici a Prostějově, o městech, která obyvatele neztratila. Proč myslíte, že se hrozba
demolice týká i těchto míst?

vizitka
MARTIN KAŠPAR
✓ narodil se 18. července 1988 v Olomouci
✓ nadšenec, aktivista, zachránce nádražní
budovy v Náměšti na Hané a iniciátor
záchranných prací u dalších železničních stanic
✓ dětství a také většinu dospělého života pro
žil v Těšeticích na Olomoucku
✓ vystudoval na střední škole v Brně obor fotografie, což se stalo spíše už jen jeho
koníčkem
✓ po škole se živil různě: nejprve rozvážel pizzu, dále pracoval jako taxikář
a několik let v knihkupectví
✓ od roku 2017 se jako živnostník zabývá genealogií a v Těšeticích zastává
pozici kronikáře
✓ pořádá přednášky o genealogii a na toto téma píše také knihu
✓ v únoru 2017 začal pracovat na odkoupení a záchraně náměšťského
nádraží
✓ v březnu 2019 založil spolek, který se zabývá obnovou a využitím nádraží
v Náměšti na Hané
✓ mezi jeho koníčky patří kromě fotografování také jízda na kole a historie
zajímavost: označuje se za knihomola a o svém domově prohlašuje,
že to tam v důsledku prací, jimiž se zabývá, vypadá jako v knihkupectví...

„To je hodně těžká otázka, kterou
nedokáže nikdo zodpovědět. Správa
železnic argumentuje tím, že budova pozbyla původního významu. Že
tady byla příjímací hala a další, kterou
jste vycházel ven. To je třeba pravdivý
argument, že se vše dnes zrychlilo.
Já třeba nejsem zastáncem toho, aby
na každé zastávce byly prodejny jízdenek. Svět jde dopředu a je to, jako
kdybych chtěl, aby tady jezdily parní
vlaky. (úsměv) Někdy o sobě slyším,
že jsem staromilec, to ale nejsem. Nemám problém s tím něco hezky opravit, dát tam nové prvky a nejsem tak
ani přesvědčený, že by měly být všude
jízdenky. Chápu, že starší generace je
na ně zvyklá, ale
je to prostě posun, s tím nic neuděláte. A tudíž pokud je nádraží někde
uprostřed lesa a zájemce nenajde, tak
bohužel. Ale měla by to být vždycky
až ta poslední možnost.“
yy Takový přístup ale ze strany
Správy železnic není...
„Ne, a právě u Prostějova se to ukázalo v plné nahoře. Město má skoro
padesát tisíc obyvatel, a nevěřím, že
by nikdo neprojevil zájem o takovou
budovu. Zásadní chyba ze strany
Správy železnic je v komunikaci. Protože pokud o tom, že se má nádraží
demolovat, nikdo nevěděl, což mě
v případě Prostějova udivuje ještě
více než u vesnic, a najednou sem někdo přišel s představou, že to shrnou,
je asi něco špatně. A i s poštou, která
je secesní z roku 1913, má ještě prvky
okřídleného kola, patří jednoznačně
k nádraží. Najednou že vše zbourají
a postaví něco jiného, co bude o patro
nižší, ale bude to podobná architektura. A za pětatřicet milionů korun!
Naštěstí se tedy ozval magistrát a jeden soukromý podnikatel, občané
se začali více zajímat. Věci se hýbou
a jedná se. Teď se v republice tvoří
seznam nádraží a bude zaznamenán
jejich stav, aby lidé věděli a podívali
se, případně mohli doplnit, že se má
třeba bourat. Ale celkově je problém
v komunikaci, kdy já mám představu:
přijde někdo na úřad nebo pošle dopis, v němž sdělí- ´Máme nádraží, je
prázdné…“
yy A začne se jednat: je to ve vašem katastru, co s tím...
„Ano, přesně tak. Je to součást vaší
historie, u čehož mám pocit, že se na
to pořád nehledí. Já neříkám, že by
se vše památkové mělo chránit, ale
měly by se posuzovat stavem budovy
a charakterem místa. Mám představu,
že by měl existovat společný postup
v komunikaci. Jenže se opět ukazuje,
že Správa železnic nejenže neumí komunikovat s občany a se spolky, ale
nedokáží komunikovat ani se samosprávou, což mě hodně udivuje. Města i vesničky obvykle nemají problém
umístit do budov třeba skauty, je to
dobré místo i na komunitní centrum.
Takže základní chyba je v komunikaci
a politice toho, jak se k nádražím chovají. Přitom z ekonomického hlediska
je bourání nesmysl. A z historického
se připravujeme o dědictví, jež nám
zanechali naši předci. Na to by se ani
v této pohnuté době nemělo zapomínat...“
yy Zmínil jste konec s prodejem
jízdenek na nádražích. Je to spolu
třeba se zrušením místa výpravčího takový první krok k tomu, aby
budova byla za pár let zbořená?
„Víceméně ano. Ještě se vrátím k Náměšti na Hané, kde výpravčí byl. Tam
se později funkce spojovaly, máme
ve spolku členku, která tam asi před
patnácti lety dělala. Původně tam
pracovalo více lidí, jednotlivé funkce
ale různě zanikaly. Stejně tak se zde
nacházely původně čtyři koleje, pak
zbyla jedna, takže už nebylo potřeba

člověka na přehazování výhybek,
protože žádné nebyly. Jsem tomu
takto přesvědčený i u modernizace
to vše bude muset projít, že ani ten
výpravčí jednou nebude potřeba.
Negativní na tom je, že už pak konkrétní budova ztrácí smysl. Protože
uděláte ‚antivandal‘ čekárnu, kdy sedíte v budce, fouká na vás, ale neprší.
V Náměšti byl další krok v tom, že
odešel nájemce. Od té doby budova
posledních zhruba dvanáct let chátrá,
už v ní nikdo nebydlí. Do té doby se
to nějak udržovalo. A to je přesně ten
krok, kdy nádraží přestane žít svým
životem. Nádraží je prostě k tomu,
aby tam někdo fungoval, dnes je ale
potřeba hledat pro ně nová využití.“
yy Co „antivandal“ zastávky, které
se teď staví, obvykle ve formě betonové kostky?
„Nevím, jak to nazvat jedním slovem, napadá mě sice nějaké, ale jen
vulgární... Je to prostě humus. Když
se podíváte na nádraží z doby Rakouska-Uherska nebo první
republiky, jsou to funkcionalistické budovy jako třeba
to prostějovské hlavní nebo
pardubické. Tak s tím nemám
problém. Mně se třeba nelíbí
taková ta jako v Havířově, to
není můj styl. Ale chápu architektonickou hodnotu, k dané
oblasti to prostě patří. Někdo si
s tím vyhrál, stálo to peníze...
Byly to dříve typovky, které se stavěly. Styl byl ale
vždycky trošku jiný,
záleželo třeba na
prostředí. Kaž-

dé tak stejně bylo svým způsobem
specifické. Ale ten ‚antivandal‘ je napodobenina hrázdění, v lepší verzi to
má udělanou střechu s taškami, aby
to nějak vypadalo. Ale architektonickou hodnotu nemá vůbec žádnou.
Přitom ty zastávky nejsou nejlevnější, viděl jsem, že se to pohybovalo
kolem milionu korun. Teď jsem
viděl, že v Litovli-Předměstí udělali
nové nástupiště, budiž jim to připsáno k dobru. Ale mají tam také dvě
zmiňované budky, deset metrů od
sebe. I když tam stojí malá nádražní
budova, kde paní prodává jízdenky,
je tam krytá a vytápěná čekárna, stejně je tam postavily. To je úplně špatný směr. A jestli se někdo za třicet let
zeptá, co po naší generaci zbylo, tak

právě ‚antivandal‘ budky… Budou
je přestavovat a doufám, že budou
moudřejší. Je to prostě katastrofa.“
yy Vy už dlouho plánujete využít
nádraží v Náměšti na Hané. Jaké
byste navrhl využití tomu prostě-

tak pokud už je byt zkolaudovaný
jako byt, neměl by být problém. Prostory můžou sloužit nadále jako čekárna, dále zde mohou být obchůdky, není problém zřídit služby, na
náměstí je to půl kilometru. Prostě

Z ekonomického hlediska je bourání
nesmysl. A z historického se bohužel
připravujeme o dědictví, jež nám
tady zanechali naši předci.
Na to by se ani v této pohnuté
době nemělo zapomínat...

fantazii se
meze nekladou.
Vůbec
využití je hodně
individuální a hodně
záleží na konkrétním místě. Stačí
si představit, co kde chybí. Základní
komunikace by samozřejmě měla
být se Správou železnic. Mohl bych
ještě něco dodat?“
yy Prosím, povídejte...
„Musím říct ještě takovou negativní
zkušenost s touto společností. Když pominu různé
řvaní ze strany pana
Kašpara, ředitele
Správy železnic
Olomoucka,
největší

jovskému, které je trochu větší?
„Samozřejmě je to vždy na domluvě
s danou samosprávou. Správa železnic často operuje různými hygienickými limity. V tom úplně nejsem kovaný, tak nevím, co přesně je pravda.
Připadá mi, že ale dost manipulují
fakty. Jejich mantra je, že je budova
neudržovaná, tak se prostě zbourá.
To je úplně mimo.“
yy A už se nikdo nezabývá otázkou, proč je neudržovaná...
„Přitom nikdo od nich ani do té budovy nevleze, prostě to vezmou z papírů někde od stolu! V Náměšti jsme
byli překvapení, jak je budova zachovaná, že tam neteče. Třeba by se tady
daly udělat nové byty. Co vím od
známých, kteří se věnují stavařině,

absurdností
bylo, když o mně
tisková mluvčí přede dvěma lety prohlásila,
že jsem v Náměšti na Hané
byl uvnitř budovy a pustila
to tehdy jako informaci do
ČTK. Udělali jsme tenkrát
rozhovor a ona tvrdila, že
společně se dvěma zájemci
jsem vše odmítl. Tak jsem
se s ní dohadoval po e-mailech, ať se mi omluví, že takhle ne.
Dodneška jsem nic nedostal. Mě to
dost poškozuje, když o mně státní
úřad vypustí nepravdivé informace.
Máme to zdokumentované a je asi
pět svědků, kteří potvrdí, že jsme
vevnitř ani nebyli. Tak to mi přijde,
že se vracíme někam, kam se vracet
nechceme. Abychom takhle do sebe
kopali… Tato organizace přitom
pečuje o státní majetek, měla by se
podle toho chovat. Jsou pod nějakou kontrolou Ministerstva dopravy. A oni nemůžou říct, my vám to
nedáme a na dotaz ‚proč?‘ ani neodpovědět. Je to státní majetek, který
se platí z daní nás všech. Měli by se
o něj starat s péčí řádného hospodáře. A to nedělají.“
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PROSTÌJOVSKO & ZAHØEJTE SE V ZIMÌ

Minulá tematická strana věnovaná topné sezóně ukázala, že zájem o tuto problematiku je
nemalý, a proto se PROSTĚJOVKÝ Večerník rozhodl přidat ještě druhý díl, který je součástí právě dnešního vydání. Novostavby domků i bytových domů, v nichž jsou už různé energetické
vychytávky takřka samozřejmostí, sice poslední léta přibývají jako houby po dešti, stále je ale
dostatečná poptávka po dobrých a zkušenostmi prověřených radách pomáhajících ušetřit
v rodinných rozpočtech nějaké ty koruny, jichž zvlášť v dnešní době není zrovna nazbyt. Co
radíme tentokrát?
Text připravil: Tomáš Kaláb

Promyšlená regulace
a úspora tepla se vyplatí

rovněž docela přijatelnou cenu. Po
každém zásadním úsporném opatření by mělo následovat vyregulování
topného systému domu.
Důležitou stránkou při minimalizaci tepelných ztrát je i větrání. V létě
můžeme mít okna stále pootevřena.
V zimě je ale třeba otevřít celé okno
na krátkou dobu a zajistit intenzivní větrání. Rychle se tak vymění
vzduch, ale neprochladnou stěny,
jejichž ohřátí si vyžádá mnohonásobně více energie než ohřátí rychle vyměněného vzduchu. Součet
teplot stěn a vzduchu v místnosti by
měl být kolem 38 °C, přičemž rozdíl
mezi teplotami vzduchu a stěn by
neměl přesáhnout 6 °C, abychom
nepociťovali chladné sálání stěn.
Zároveň by stěny neměly být chladnější než 18 °C, aby se nešířily plísně.
Radiátory zpravidla bývají umístěny
pod oknem, aby mohlo do místnosti lépe proudit teplo. Proto nejsou
vhodné těžké závěsy či mohutná
bednění kolem nich. Nevhodné je
i obložení nábytkem. Tmavý nátěr
není jen neobvyklou dekorací, zvyšuje sálavé účinky radiátoru. Pro další snížení ztrát tepla můžeme mezi
radiátor a stěnu místnosti umístit
teploodraznou desku.

21012010053
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Průměrná česká domácnost spotřebuje až čtyři pětiny energie
na vytápění a ohřev vody. Nejjistějším, ale také finančně nejnáročnějším způsobem úspor je
komplexní zateplení budov s výměnou oken a vyregulováním
otopné soustavy v domě. Dosažené úspory se pohybují mezi 30
až 50 % tepla na vytápění. Záleží
samozřejmě také na tom, v jakém
stavu byl původní plášť budovy
a okna.
Termoregulační ventily na radiátorech už patří k základním regulačním prvkům soustav v domech.
Hlídají za nás nastavenou tepelnou
pohodu v místnostech a tlumí vytápění s každým tepelným ziskem
v místnosti (při nadměrném oslunění, při pobytu více osob, při provozu
elektrospotřebičů apod.).
Udržování nastavené teploty je zajištěno vzduchem proudícím okolo
teplotního čidla v hlavici ventilu. Pokud teplota v místnosti roste, teplotní
čidlo hlavice zvětšuje svůj objem, což
způsobuje přivírání vlastního ventilu, na němž je termostatická hlavice
našroubována. Pokud teplota klesne,
objem čidla se zmenšuje a tím se
opět proporcionálně pootevře ventil. Termostatický ventil propustí do
otopného tělesa jen tolik teplé vody,
kolik je třeba pro udržení teploty, již si
v místnosti nastaví odběratel.
Ztráty tepla výrazně snižují nová
okna. Pokud je hned na začátku léta
doplníme také žaluziemi, dobře nám
poslouží už přes prázdniny. Udrží
v místnostech přijatelnou tepelnou
pohodu i při nesnesitelném slunečním žáru, v zimě pak mohou snížit
další tepelné ztráty oken. Stejnou
plochou jednoduchého okna uniká
až pětinásobně více tepla než obvodovým zdivem.
S růstem cen energií se vyplatí i další
méně náročná opatření. Například
obložit tepelnou izolací i všechna
teplovodní vedení ve sklepech a na
dalších chladných místech domu.
Vedle poměrně jednoduché montáže mají zmíněné izolační materiály
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PRODÁM

REALITY

FINANCE

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.

Prodám cirkulu, kvalitní domácí výroba.
Cena 10 000 Kč, tel. 773919167.

„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777135540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčkem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy
vodovod. baterií - WC - plynové
ohřívače vody (KARMY - PO 35371). Zabudování bezpečnost.
zámků do bytů.

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

RŮZNÉ

Stříhání pejsků. PV. 606 166 853.

Přála bych si, aby se mi ozvala paní Jarmila
Kolářová (švadlenka). Rádi bychom
jí pomohli. Už je to dlouho, co jsme ji
viděli. Hledají ji příbuzní.
Tel.: 605 471 522.

V

Provádím čištění a kultivaci stavebních
pozemků, zahrad, prořez dřevin.
Ivo Kroupa 605 864 140.
www.seceni-kaceni.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

www.vecrnikpv.cz
AUTO-MOTO

Prodám disky kol Octavia 1 combi
4 ks za 1100 Kč. Tel. 603160656.

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

SEZNÁMENÍ
Muž z Prostějova 54 roků hledá šikovnou, sportovně založenou a veselou ženu. Jen Prostějov.
Tel. 739 170 114

Převedu záznamy z videokazet na
DVD nebo Flešku, levně.
Tel. 777 554 484.

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za
nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Platba v hotovosti za váš zajímavý
starý nábytek a bytové doplňky jako
obrazy, grafiky, starožitné zbraně
i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové,
rádia, fotoaparáty, porcelán figurky
i servisy, sklo, lidovou keramiku,
staré hračky, šperky ze stříbra a zlata
i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání, odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel. 605138473

1$52.ÿ,1Ì.ÿ
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 staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel : 732170454, sběratel
Koupím obrazy Krasický, Mervart,
Jambor a jiné, tel. 605138473

Objednávky zasílejte na e-mail: predplatne@vecernikpv.cz,
pište či volejte 608 960 042 či se za námi zastavte osobně
na provozovně v ulici Vápenice 19, Prostějov.

SLUŽBY

Koupím chatu, chalupu okolo Plumlova Pila Otaslavice nabízí palivové dříví krácené (buk, dub, jasan). Cena 600 Kč
do 15 km. Tel.: 732 116 877
za sypaný kubík. Doprava zajištěna.
Hledám ke koupi pozemek nebo Tel: 731 471 123, 582 371 493
rodinný dům. Tel.: 737 827 329
Prodám Favorit 135 L,2 × krouhaSháním byt přímo v PV. Dojíždím če na ovoce, drtič ovoce, turbo gril,
2 × kuchyňský robot, 2 × mrazák.
a potřebuji koupit byt ve městě.
Tel. 736 188 194
Tel.: 605 011 594

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.,
Tel.: 604 820 358

15021020132
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vzpomínky

Čas letí, ale bolest zůstává.

Smutno je žít bez drahého
člověka, stále se ohlížíš,
zda někde nečeká.
Osud nám bohužel nevrátí,
co vzal, zůstanou jen milé
vzpomínky a s nimi žal.

Dne 30. ledna 2021
uplynulo 28 let,
co nás navždy opustil náš
milovaný manžel a tatínek,
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcera Milena
a synové Pavel a Petr
s rodinami.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
společně s námi.

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

Dne 3. února 2021
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
našeho strarostlivého manžela,
tatínka a dědečka,
pana Vlastimila LIZNY
z Horního Štěpánova.
S velkou bolestí v srdci vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 2. února 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Františka RAMPOUCHA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 19. ledna 2021
uplynulo 20 roků od úmrtí
pana Aloise HRUBANA
z Krumsína.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jarmila, dcera Olga,
synové Alois a Robert
s rodinami.

Dne 2. února 2021
vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří TESAŘ
z Kelčic.
S láskou stále vzpomínají
manželka Ludmila
a synové s rodinami.

Dnes, tj. 1. února 2021
uplyne rok od úmrtí
paní Emilie PIŠŤÁKOVÉ
PIŠŤÁKOVÉ,,
rozené Chytkové z Prostějova.
Vzpomínají manžel Miroslav,
syn Radim a sourozenci
Vladimír Chytka a Zdena
Jančíková s rodinami.

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

Dne 31. ledna 2021
uplynulo 23 roků od úmrtí
pana Jindřicha TÁBORSKÉHO
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomíná
manželka a synové.

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

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

Dne 7. února 2021
vzpomeneme 11. výročí od úmrtí
pana Jana MAREŠE
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika
s rodinou.

Dne 6. února 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Štefana BRÍDZIKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka a děti.

Dík za to,
čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste s námi žili.
Váš odchod stále bolí,
na Vás zapomenout nedovolí.

Dne 4. února 2021
vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jana BURGETOVÁ

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

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 3. února 2021
tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil jedinečný
a vzácný člověk, náš tatínek
pan Miroslav SLEZÁK
ze Soběsuk.
Děkují dcery s rodinami.

Dnes, tj. 1. února 2021
si připomínáme
24. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka PODHORNÉHO
z Brodku u Konice.
Stále s láskou vzpomínají
manželka, synové
a dcera s rodinami.

a dne 14. dubna 2021
si připomeneme 13 let,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk BURGET,
oba z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.

Očím jsi odešel,
ale v našich srdcích zůstal.

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 6. února 2021
uplyne 10 roků od úmrtí
pana Františka HRADILA
z Prostějova - Čechovic.
Za tichou vzpomínku, kterou mu
věnujete s námi, děkují manželka,
dcera a syn s rodinami.
Dnes, tj. 1. února 2021
si připomínáme 12. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel SEKANINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcery s rodinami.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou
vzpomínku na mne uchovejte.
Dne 2. února 2021
vzpomeneme 2 roky,
kdy nás navždy opustila
paní Anna HAVLÍKOVÁ.
Stále vzpomíná rodina.

Dnes, tj. 1. února 2021
uplyne 5 dlouhých a smutných roků
od chvíle, kdy nás opustila milovaná
manželka, maminka a babička,
paní Jana ENTLOVÁ
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
manžel a syn s rodinou.

Dne 2. února 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Rudolfa SVOZILA
z Pivína.
Vzpomínají manželka
Mirka a dcery Anička
a Dáša s rodinami.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
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SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Zavzpomínejme
na naše blízké!

To, že již nejsou
mezi námi,
neznamená,
že stále nejsou
v našich srdcích.

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

Dne 31. ledna 2021
by se dožil 50 let náš milovaný syn,
pan Richard HLUŠTÍK.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka s rodinou.

Odešla jsi,
ale v našich srdcích zůstáváš.

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

Tak rád bys tu s námi ještě byl,
nemoc zlá Tě však utrápila.
Odešel jsi tam, kde věčností je čas,
ve vzpomínkách se
k nám vracíš zas a zas.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
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Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Dne 7. února 2021
vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí
paní Věry KALABISOVÉ
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

Nelehké je pro nás
rozloučení s těmi,
které milujeme...

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Srostlík 1932 Dobrochov
Jaroslava Kadlčíková 1932 Prostějov
Marie Maulerová 1931 Kostelec n/H
Alena Krčová 1938
Prostějov
Vladimír Sokol 1945
Smržice
Anděla Vavrušová 1949
Prostějov
Vladimír Kappl 1970
Prostějov
Libuše Menšíková 1930
Prostějov
Dobromila Krejčiříková 1922 Smržice
Jaroslav Beneš 1940
Klopotovice
Růžena Slepánková 1930
Vyškov
Eva Knapíková 1937
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 1. února 2021
Stanislav Trnečka 1962 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Sikora 1948 Držovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Karel Linduška 1950 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 2. února 2021
Lubomír Voráč 1953 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 3. února 2021
Karel Rolenc 1983 Vrahovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 4. února 2021
Anna Ospalíková 1936 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 5. února 2021
Arnošt Anděl 1942 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dne 5. února 2021
by se dožil 100 let
náš tatínek a dědeček,
pan Karel KOCOUREK
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou v srdci
vzpomíná dcera Věra,
Zdena, syn Karel
a vnučka Deniska.

Prostějov Zdeněk Fritz 1943
Bohumila Obořilová 1942 Prostějov Leo Čečman 1934
Milan Ševčík 1947
Prostějov Jarmila Kratochvílová 1933 Prostějov
Víceměřice
Ivana Hejčíková 1959 Horní Štěpánov Dušan Feike 1965

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vojtěch Roba 1955

Vícov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 1. února 2021
Marie Lišková 1927 Prostějov 13.00 kostel Otaslavice
Středa 3. února 2021
Marie Marková 1940 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
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.

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

Nový salon krásy EGO přijme 3 kadeřnice a nehtovou designérku. Pro více
informací volejte 604 881 600.

Do výrobní firmy přijmeme mechanika,
zámečníka - svářeče. Možno brigádně
i HPP i důchodce. Bližší info
tel: 603 533 508, technikpv@seznam.cz
Do výrobní firmy hledáme manuálně zručného pracovníka možno brigádně i HPP, důchodce, studenty
i ZPS na pomocné a montážní práce.
Bližší info tel: 603 533 508,
technikpv@seznam.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
20111921742

Úklidová firma přijme pracovníkyna
HPP. Pracovní místa jsou vyhrazena pro
osoby s ČID a OZZ. Tel. 775 605 121

nabídka pracovních míst

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

Pozice
Elektromontéři
Fakturanti
Konstruktéři
Kuchaři
Obchodní zástupci
Obsluha zařízení
na zpracování kovů
Operátoři
Referenti
vymáhání pohledávek
Řidiči MKD

Plat (Kè)
17 800 Kč
12 500 Kč
17 800-30 000 Kč
20 000 Kč
20 000-30 000 Kč

Provoz
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnusový
pružná prac.doba

Kvalifikace
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSO s maturitou

Firma
WISCONSIN ENGINEERING CZ,
FTL-First Transport Lines,
ODT Management, Prostějov
TJ Sokol Konice
OKNO NEMOVITOSTÍ, Prostějov

20 160 Kč
15 500-17 500 Kč

třísměnný
jednosměnný

základní+praktické
základní+ praktické

LASER TECHNOLOGY, Prostějov
Farma Kopeček, Smržice

19 730-28 920 Kč
35 000-45 000 Kč

pružná prac.doba vyšší odborné
pružná.prac.doba základní+praktické

Statutární město Prostějov
LKW Zlámal, Vřesovice

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

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

21012710099

21011310031

21011410041

21012710103

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže

19

1. února 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH
Také páté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 4. ÚNORA 2021, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
nám. Odboje
Lenka NĚMCOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Daniel a Dominika Ponížilovi
Jiří KONEČNÝ, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DOUČOVÁNÍ
Josef ČERNÝ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 2, 5, 7
Inka KALÁBOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby lázní.
SU
DO
KU

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

20050760687

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Máš-li hlad dej si kebab.
Jakub ZEMÁNEK, Bedihošť
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQD]NXãHEQtKRGLQX
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili zkušeného člena sociální demokracie, který je jediným radním své strany ve vedení
Statutárního města Prostějov...
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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PŘEKOP, KAFR, OLYMPUS, OHONY, HLAS, DEKA, ŠNECI, AFEKCE, VÝKRM,
BAGR, VALNÍKY, ÚSPORA, KLID, KLIK, ŠRANK, SOCHOR, OBAL, OPUKA,
IZOLÁT, RYBA, BARD, ŠAFAŘÍK, SHOZ, BRACH, FAZOLE

20122262018

JEN U NÁS NAJDETE TOP ..........

%R.

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\SURGHMQ\

21012610096
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Číslo 5 •Ročník 25
Pondělí 1. února 2021
Naleznete
uvnitř

MĚLI JSTE COVID-19?
ƔƔ Přijďte na vyšetření a Nemocnice
Prostějov vám řekne, zda-li jste se s koronavirovým onemocněním už setkali
strana 23

OMEZENÉ POLOLETÍ
ƔƔ Někteří si pro vysvědčení mohli
přijít osobně, většina se ale musela
spokojit s elektronickou formou
strana 26

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Bájné postavy sice nepøišly,
ale i tak se finanèní sbírka
charit utìšenì rozrostla

21012610098

strana 25

Michal SOBECKÝ
„Pokud by na testu uspěl, jednalo
by se o hostování do konce sezóny
s opcí. O Šteigla ale je údajně zájem i od nejmenovaného českého
prvoligového týmu,“ konstatoval
sportovní manažer 1.SK Prostějov
Ladislav Dudík.

Sám Šteigl, který je dlouholetým
hráčem Prostějova nastupujícím
v záloze i v útoku, je zatím v novém
prostředí spokojený. „Je to nové
prostředí, ale jsem spokojený, jsou
zde dobří kluci, parta i trenéři. Pod
trenérem Šustrem v Prostějově
jsem pak tvrdě trénoval, což mi pomohlo s fyzičkou. Teď se tak můžu

soustředit jen na to, abych podal co
nejlepší výkon a ukázal se,“ vyjádřil
se exkluzivně pro Večerník Jan Šteigl, který by měl v Líšni hrát zejména
útočníka. Ale pokud se v týmu neuchytí? Jaká bude jeho budoucnost?
„S největší pravděpodobností by
nešel nikam na hostování a zůstal by
v Prostějově,“ sdělil Ladislav Dudík.

DEFINITIVNĚ
ZRUŠENO!
ƔƔ Mládežnické soutěže stojí a volejbalový svaz jako první oznámil, že
ty pod vysokou sítí se už nerozjedou.
strana 39
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(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV O hráče prostějovského eskáčka je v ostatních klubech zájem. Potvrdila to
například zimní zkouška Omaleho v Mladé Boleslavi či opavský interes o Romana Balu.
A v Karviné se před časem snažil uchytit Jan Šteigl. Neuspěl, nicméně je jednou nohou
na cestě ke konkurenci! Minulý týden totiž strávil ve druholigové Líšni, v jejíž dresu se
hned prosadil brankou proti Petržalce v přípravném zápasu.

bude v¿
ký

Touha prosadit se v zaměstnání nyní přepadne vícero Prostějovanů.
Doba je těžká a většina z nás bude zápasit o udržení se na současném
pracovním postu. Proto snaha předčit své kolegy bude namístě a určitě se
tím zalíbíte nadřízeným.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Pečlivě
si rozmyslete, zda jsou vaše každodenní nákupy v supermarketech
potřeba a zda to není jen vaše marnotratná závislost. Potřebujete šetřit, takže si raději nakupte jednou
týdně a do zásoby.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Bedlivě budete pozorovat své kolegy v práci,
protože máte pocit, že jsou výkonnější a vám ujíždí vlak. Svěřené úkoly se vám nebude dařit plnit, takže
jediným řešením bude vzít si dovolenou a zmizet pryč.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Domácí práce vás budou stresovat.
Nebude tedy divu, že spíše budete
vyhledávat aktivity mimo domov,
i když partnera to bude rozčilovat.
Budete si muset ale každý den vymýšlet nové a nové výmluvy.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Dostanete
se do složitých situací, ze kterých
vyváznete nakonec sice dobře, ale
s pošramoceným egem. Musíte totiž vždy vyhledávat pomoc svých
přátel a známých, takže k samostatnému řešení se nedostanete.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Hodně se
díváte na druhé a berete si za vzor
ty, kteří něco dokázali. Na tom by
nebylo vůbec nic špatného, ovšem
logicky vás bude trápit, že sami nedokážete vůbec nic. Zlepšení situace nastane během víkendu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Při úklidu půdních prostor najdete něco,
co vám vyrazí dech. Ani jste netušili, že vaši předkové byli tak bohatí.
Nalezený dokument můžete využít
ve svůj prospěch i nyní, ucházejte se
o dědictví.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Prožijete
velice hektický týden plný událostí, ale i rapidních změn ve vašem
dosavadním životě. Nikdo se vám
tedy nebude divit, když o víkendu
zmizíte všem z očí a budete si chtít
o samotě odpočinout.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Potrápí
vás nespavost, která se promítne
i do vaší nálady během dne. V pracovní době se budete utrhovat na
kolegy a doma to s vámi bude také
k nevydržení. Raději se ukliďte někam do kouta.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Dostanete celkem slušný nápad,
který ovšem sami nedokážete zrealizovat. Svěřit se druhým také
nechcete, protože případný zisk si
hodláte přivlastnit jen pro sebe. Budete na vážkách.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Je třeba se více věnovat výchově
svých ratolestí, začínají vám přerůstat přes hlavu. Zkuste je zabavit
a hlavně je pověřte kloudnou prací.
Už se určitě těšíte, aby jim konečně
začala škola.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Ve vaší blízkosti se objeví člověk,
který vám bude na první pohled
odporný. Teprve až postupem času
přijdete na to, že jde celkem o zábavnou postavičku, která vás dokáže hodně rozptýlit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dejte si
pozor na to, co jíte. Vaše tělesná
schránka by potřebovala zdravou
výživu, takže na několik dní zapomeňte na zákusky nebo pečený
bůček. A hlavně si obujte každý den
tenisky a začněte běhat.

nákupní
servis
pro vás
-

-

-

84,90

-

-

&LI3RZHU 6KLQHNRXSHOQDPO

59,90

54,90

84,90
(750ml)

69,90

64,90

-

6DQ\WRO'H]LQIHNFHÿLVWLÿ
SRGODK\ SORFK\O

79,90

-

93,90

99,90

-

99,90
(500ml)

6DYRSURWLSOtVQtPUR]SUDäRYDÿPO

89,90

39,90

99,90

59,90

71,90

89,90

&LIOHPRQNUpPPO

44,90

54,90

69,90

69,90

39,90

59,90

-

56,90
(665ml)

36,90

-

Naše
4'57/¦

-

Kdo z nás by nechtěl mít doma krásně poklizeno bez nejmenšího smítka? Asi drtivá většina udržuje nejen za dveřmi
svého obydlí pořádek a voňavo. Vypomoci k dobrému pocitu a bezpečné hygieně mají přípravky všeho druhu. Univerzální Mr. Proper Citron má v regálech pouze Kaufland, Cif
Power&Shine do koupelny i rozprašovač Savo proti plísním
jsme objevili za nejnižší cenu v Lidlu. Na rez a vodní kámen
můžete použít Fixinelu, kterou stejně jako krém Cif lemon
nabízí nejlevněji Tesco. Čistič podlahy Sanytol vám poskytne
cenově nejvýhodněji Albert.
Čistota je půl zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 27. ledna 2021.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
YSRQGČOt~QRUDRGGR
hodin se koná ./8% 52',ýģ
$'ċ7Ë21/,1(.
6RXþiVWt NOXEX MVRX ĜtNDQN\
D StVQLþN\ SUR PDOp GČWL NUiWNp
SRYtGiQtDGLVNX]QtþiVWSURURGLþH

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.
Ekocentrum Iris
Konzultační hodiny na Svatoplukové
Husovo nám.67, Prostějov
ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.00YHVWĜHGX~QRUDRGKRGLQ se 16.30 a dále po tel. domluvě.
NRQiDNFH=$678'È1.$0,1$
=È+2ěË 9\FKi]ND SUR VHQLRU\
RÙZNÉ...
DGDOãt]iMHPFHSRYHGH]H6HORXWHN
Regionální pracoviště TyfloCentra
GR 'RPDP\VOLF NROHP  VWXGiQHN Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
6SROHþQê RGMH]G MH QDSOiQRYiQ QD služby nevidomým a slabozrakým obča KRGLQ DXWREXVHP GR 6HORXWHN nům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
VW þ   QiYUDW 0+' ] 'RPD
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
P\VOLF NROHP  KRGLQ 'pOND 12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý
WUDV\DVLNP
a ve středu po telefonické domluvě.

INFORMUJE

POVINNÝ POMÌR ÈESKÝCH POTRAVIN
V OBCHODECH JE NEPØÍPUSTNÝM ZÁSAHEM
STÁTU DO SVOBODNÉHO TRHU!
NAVÍC V ROZPORU S PRAVIDLY EU
Pozměňovací poslanecký návrh
hnutí SPD k vládní novele zákona o potravinách a tabákových
výrobcích způsobí deformaci tuzemského trhu a může vést k zániku některých prodejců a nižší
kvalitě potravin na trhu. O opatření, podle kterého by mělo být
73 % potravin v tuzemských obchodech od roku 2028 výhradně
z české produkce, dnes rozhodli
poslanci ve třetím čtení. Hospodářská komora proto věří, že při
jednání v Senátu budou diskriminační kvóty odstraněny.
Pozměňovací návrh předsedy poslanců hnutí SPD Radima Fialy,

Tomia Okamury a Moniky Jarošové omezující dovozové potraviny je
podle Komory v rozporu s právem
Evropské unie. „Varováním pro zákonodárce by měla být i výzva některých unijních států adresovaná
předsedovi Zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny Jaroslavu
Faltýnkovi, v němž upozorňují, že
povinné kvóty na tuzemské potraviny jsou vysoce diskriminační,“ říká
prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý s tím, že ČR hrozí odvetné kroky od ostatních zemí
EU. To může výrazně dolehnout i na
celkovou bilanci exportu z ČR.
Varováním pro poslance by měl být

mj. případ Rumunska, které před několika lety nařídilo velkým maloobchodníkům nakupovat nejméně 51
% potravin od místních producentů
a které kvůli hrozbě soudního řízení
u Soudního dvora EU dané ustanovení předloni raději zrušilo.
Neméně závažným problémem je
také administrativní zátěž obchodníků a výrobců, jejichž povinností
by bylo prokazovat původ zboží
a surovin. Stát by tak podnikatelům
svojí regulací naložil na bedra další
desítky formulářů a riskuje, že řadu
prodejců tím donutí k zavření jejich
byznysu.
„V některých aspektech rozumím
argumentu, že jiné země provozují
skrytý protekcionismus při dovozu
potravin. Stejně tak rozumím, že
je třeba podpořit domácí výrobce.
Přijetí tohoto zákona však není tou
správnou cestou,“ uzavírá Dlouhý.
(ohk)

elektrické energie
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Oznámení o přerušení dodávky

... tentokrát ze sortimentu: ą,67,&Ì35267Ĥ('.<

)L[LQHODQDUH]DYRGQtNiPHQPO

infoservis

WWW.VECERNIKPV.CZ

en?
šd

Konstelace hvězd Prostějova

Ja

1. února 2021

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

Obec: Nezamyslice
Dne: 15. 2. 2021 od 8:00 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast: ulice Vyškovská od ul. 30. dubna po
konec obce směr Těšice. Ulice 30.
dubma od ul. Vyškovská po konec
obce.
Obec: Prostějov
Dne: 16. 2. 2021 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ulice Blahoslavova s č. 6 a 8.
Obec: Prostějov
Dne: 17. 2. 2021 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část ul.
Kojetínská s č. 1, 1a, 2, 3 - INSTA
CZ s.r.o., IBL-CONSULT, s.r.o.,
GIENGER, s.r.o., STRABAG a.s.,
KONSTRUKTA s.r.o, Pneukar
s.r.o., Melzer, spol. s r.o., RWE
GasNet, s.r.o. atd., část ul. Kralická
- od kruhového objezdu po Peršan, autoservis Králíček, Mechanika Prostějov 97, Peršan, pneuservis Florýk, č. 4313, ul. Dolní 115.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Nezamyslice
Obec: Prostějov
Dne: 17. 2. 2021 od 8:00 do 13:30 Dne: 24. 2. 2021 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: ulice Ko- hodin. Vypnutá oblast: celé ul.
menského od č. 333 po č. 228 Sebastiniho, J. Haška (mimo č. 9),
vč. nádraží. Oboustranně ulice oboustranně ul. Dr. M. Mičoly od
1. Máje od č. 239 a 187 (mimo ul. Sebastiniho po č. 15 a 10, Autozdravotního střediska a areálu elektro Buriánek s.r.o., ul. Za OloZŠ) po č. 233 a 35, dále č. p. 211, mouckou.
K/959/66, K/964/1. Jednostran- Obec: Kobeřice
ně ulice Nezamyslova od č. 46 po Dne: 24. 2. 2021 od 8:00 do 15:00
č. 51.
hodin. Vypnutá oblast: odběratelObec: Prostějov
ské trafostanice: Kobeřice lom1
Dne: 18. 2. 2021 od 7:30 do 15:00 (č. 300702), Kobeřice lom2 (č.
hodin.
300703).
Vypnutá oblast: bytové domy Obec: Obědkovice
Dolní 26, 28, 30.
Dne: 25. 2. 2021 od 7:30 do 15:30
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: obouDne: 22. 2. 2021 od 7:30 do 15:00 stranně od č. 103 a 99 po č. 51 a 25
hodin. Vypnutá oblast: ul. Dolní a dále jednostranně od č. 1 po kos č. 2, 4, 6 vč. restaurace, obchodů, nec obce s čísly 93, 49 a 37 (mimo
pošty atd.
č. 90 a 86).
EG.D, a.s.

)LOPRYÇ
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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
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2ÜOü@OÁOÑ?@I-,ß16I<F<Ü@IÑ>C()"0'¡ Chcete vìdìt, zda jste prodìlali
V prostějovské nemocnici je hospitalizováno 61 pacientů onemocnìní covid-19?
PROSTĚJOV Olomoucký kraj také minulý týden potvrdil pokračující klesající tendenci v počtu nově nakažených osob
covidem-19. Od pondělí 25. do soboty 30. ledna přibylo „jen“
2 555 nakažených, což je o necelé tři stovky nově pozitivně
testovaných osob méně než týden předtím. Kraj se už dostal
do čtvrtého protiepidemického stupně. Místo očekávaných
rozvolnění však přišly ze strany vlády další přísnější restrikce.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Uplynulou sobotu večer registrovala
Krajská hygienická stanice v Olomouci už 57 913 pozitivně testovaných
osob na covid-19 od začátku pandemie. Mezitýdenní přírůstek nově
nakažených je znovu nižší, tentokrát
o 248 případů. „Doposud jsme taktéž
evidovali od začátku pandemického
období už 51 791 vyléčených osob,
ale v Olomouckém kraji na covid-19
už bohužel také zemřelo 1 043 lidí.
Aktuálně je k sobotnímu večeru v kraji
nemocných koronavirem 5 079 osob,“
přednesla aktuální statistická data krajská hygienička Růžena Haliřová.
Co se týká aktuálně pozitivně tes-

tovaných obyvatel Olomouckého
kraje, nejvíce jich je na Olomoucku
(1 345), pak na Prostějovsku (696),
Přerovsku (689) a Šumpersku (607).
V regionu se navíc aktuálně potýká
s koronavirem i 68 osob na Konicku. „Neustále klesající čísla jsou pro
mě potěšující, ale na druhé straně
se v nemocnicích, co se týká počtu
hospitalizovaných pacientů, situace
tak rychle nezlepšuje. I to byl zřejmě
důvod toho, že vláda ve čtvrtek opět
protiepidemická opatření zpřísnila. V našem kraji ale pokračujeme
v úzké spolupráci s vedením každé
nemocnice a denně monitorujeme
i stav v sociálních zařízeních. Zde je
potěšitelné, že se až na menší výjimky
podařilo vyhnat koronavirus ze všech
domovů seniorů i dalších zařízení,“
řekl pro Večerník Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje.
Situace se stabilizuje také v prostějovské
nemocnici. „Aktuálně je u nás hospita-

PROSTĚJOV Bylo vám špatně, Je nutné rovněž počítat s možností
ale nejste si jisti, zda jste prodělali ´selhání´ testu u asymptomatických
covid-19? Chtěli byste to zjistit? osob,“ vysvětlila Radka Miloševská,
Od středy 20. ledna je možné se tisková mluvčí společnosti Agel prov prostějovské nemocnici testovat vozující Nemocnici Prostějov.
na vyšetření na přítomnost proti- Testuje se na dva druhy protilálátek proti SARS-CoV-2.
tek, každý z testů vyjde na šest set
Vyšetření se provádí v budově po- korun, odběrové dny jsou od ponlikliniky v odběrové místnosti ve dělí do čtvrtka od 9:30 do 10:30
4. poschodí. Během vyšetření vám hodin. S jakým zájmem se testování
změří množství protilátek, z jehož setká, zatím není jasné. Přestože se
množství můžete zjistit, zda jste se jedná o jistě zajímavou věc, svoji roli
s nemocí setkali, či nikoliv.
určitě sehraje fakt, že si je lidé budou
„Detekce protilátek umožňuje muset zaplatit. „Vím, že jsem covid
tzv. nepřímý průkaz infekce co- prodělal už loni v březnu, ale test si
vid-19, tedy informaci o tom, že kvůli tomu platit nebudu. Když jsem
daný jedinec onemocnění v mi- ho potřeboval, nedal se ani koupit,
nulosti prodělal. Nevypovídá však teď už nevidím důvod,“ vyjádřil svůj
z tohoto počtu dostalo už i druhou nic o intenzitě ochrany či o sta- názor Martin, jeden z Prostějovanů,
dávku 1 420 lidí,“ přidal čísla hejtman. novení období prodělané infekce. jehož jsme oslovili.
(mls)
Do Olomouckého kraje bylo zatím
dodáno 21 060 dávek vakcíny, k dispozici jich nyní je 5 076. „V současné době
máme vakcínu pro druhá očkování
a očkujeme podle plánu ve všech osmi
nemocnicích. Kapacity v očkovacích
centrech nyní vysoce převyšují dodávky vakcín. Zmatkování vlády z úrovně
kraje a nemocnic zachytáváme, korigujeme a ladíme. Chybějící dodávky vakcíny do Česka ovšem řešit neumíme,“ 2TQUV÷LQXUM¾PGOQEPKEGPCDÊ\Ê\CLÊOCXQWPQXKPMWFoto: www.nemocniceprostejov.agel.cz
podotkl ještě Josef Suchánek.

denní nárůst nakažených covidem-19 v olomouckém kraji

lizováno jedenašedesát pacientů, z toho
osm z nich je ve vážném stavu. Počet
tedy v posledních dnech tohoto týdne
opět poklesl,“ prozradila Večerníku včera odpoledne pozitivní zprávu Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Nadále pokračuje očkování proti
koronaviru zahájené na přelomu
loňského a letošního roku. „Vakcínu
postupně dostávají zdravotníci, klienti domovů pro seniory i senioři nad
80 let. Podle mých informací bylo
dosud v kraji očkováno 15 984 osob,

V kosteleckém Domovì pro seniory

1DGQHORJLêQRVWËRSDWĆHQËSRGQLNDWHONDNURXWËKODYRX

probíhá druhé kolo oèkování ·/LGLMVRXYSDVWL§ŁtNi3HWUD6WU\NRYi
PROSTĚJOV Mnoho oblastí
života a taky jednotlivých oborů bolestivě zasáhl v posledním
roce koronavirus. Patří mezi ně
také posilovny a fitness centra.
Ta sice mohla žádat vládní kompenzace, musí mít ale nuceně zavřeno. „Zvládáme to špatně, protože dopady nejsou jen finanční,
ale taky psychické. A nejen mé,
-NKGPVKCRGTUQP¾N&QOQXCX-QUVGNEKPC*CPÆUGRQRTXÆQéMQXCNKLKåNGFPC jako majitelky, nýbrž všech kli
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW entů kolem,“ smutní Petra Strya zároveň u nich nebyly zjištěny Podobná situace panuje i v dalších ková, majitelka prostějovského
možné problémy,“ prozradil Večer- zařízeních pro seniory, jako je na- TRX bez hranic.
níku David Ševčík, ředitel koste- příklad Domov v Soběsukách, kde
první kolo očkování proběhlo o dva Michal SOBECKÝ
leckého domova.
dny později než v Kostelci na Hané. Podobně jako mnozí jiní se i ona
Pro návštěvníky se tím však ani po musela uchýlit do home-office. „Od
očkování nic nezmění. „Navzdory března jedu on-line lekce jako videofaktu, že téměř všichni v domově konference, vzájemně se vidíme. Je
budeme naočkovaní, budeme mu- to určitá cesta, jak se udržet v proset i nadále dodržovat nařízení vlá- vozu a pomáhat klientům. Už však
dy. Takže výraznější uvolnění pod- nemají chuť, náladu, jsou v pasti,“
„Máme jen dva
mínek pro návštěvníky zatím nelze konstatuje vitální dáma. S TRX byla
zamìstnance v izolaci,“
hodně vidět i díky spolupořadateločekávat,“ vzkázal Ševčík.
Stále tedy bude platit, že se zájemci ství Army testu, masové závody posdìlila øeditelka
budou muset dopředu zarezervovat řádala rovněž u Hloučely.
H. Vránová
a mít negativní test na covid, který Petra Stryková pak podle svých slov
lze podstoupit přímo v domově. žádala o vládní kompenzace. Úspěš(mls) ně. Má to ale háček. „Mám pětistov-

KOSTELEC NA HANÉ Tady to
funguje dobře! Dnes, tj. v pondělí 1. února, proběhne v Domově
pro seniory v Kostelci na Hané
už druhé kolo očkování proti nemoci covid-19. Do něj se zapojili
všichni, kteří chtěli a mohli.
Do Kostelce na Hané zdravotníci
s jehlami a vakcínou od firmy Pfizer dorazili poprvé už v pondělí
11. ledna. „Naočkováno tehdy
bylo zhruba pětadevadesát procent klientů a sedmdesát procent
zdravotnického personálu. Šlo
prakticky o všechny, kteří chtěli

6LWXDFHY&66VHVWDELOL]XMH

ku na den jako OSVČ, zaměstnance
nemám žádné, takže to se mě netýká. Bylo mi však od prvního července zvýšeno nájemné bez ohledu na
koronavirus. Takže jsem dosáhla na
polovinu tří měsíčních nájmů, jenže
ze snížené částky před navýšením...,“
prozradila Petra Stryková s tím, že
stejně tu druhou půlku musí někde
vydělat.
Se slzou v oku vzpomíná na období,
kdy pracovala pro stát. A dostává se
tak k tématu nerovných koronavirových pravidel. „Po sedmnácti letech
ve státní správě a dvou rocích na
vlastní noze neříkám, že se biju hlavou do zdi. Jen chci stejná práva jako
všichni. Jestliže má obchod patnáct
metrů čtverečních, já je chci taky.
A jestli lidi jsou na sto procentech
doma, já chci být taky,“ říká podnikatelka rozzlobeně.
Sama se pak zamýšlí nad smyslem
pravidel. I nad tím, zda je vůbec má
cenu dodržovat. „Co je lepší? Dodržovat vše jako ovce už jedenáctý
měsíc? Nebo to, abych se prostě
vzbouřila? Jenže jako jednotlivec
neudělám nic, to se musí vzbouřit
všichni,“ konstatuje a připomíná

/CLKVGNMC64:DG\JTCPKERQWMC\WLGPCPG
TQXPQUVKXRTCXKFNGEJ#LGLKEJPGNQIKéPQUV
Foto: internet

nelichotivé aktuální statistiky, kdy
každodenně přibývá přes sedm tisíc
nových případů koronaviru. „Nejdřív to bylo roušky ano, teď roušky
ne, spěje to k tomu, že budou nařízené respirátory. Proč se nemůžu najíst
v restauraci při dodržení všech bezpečnostních opatření? A proč veškeré fabriky jedou?“ pokládá nejen
sobě otázky, na něž se ale jen těžko
hledají odpovědi.
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PROSTĚJOV Přestože se situace s nově nakaženými pacienty v celé republice stabilizovala, minulý čtvrtek vláda ČR rozhodla o dalším
zpřísnění proticovidových opatření. Zdůvodnila to změnou trendu ve vývoji epidemie a obavami z šíření takzvané britské mutace. Večerník
přináší svým čtenářům stručný přehled hlavních změn. Většina z nich platí už od soboty 30. ledna, další od pondělí 1. února.

8%GPVTWUQEK¾NPÊEJUNWåGDWåPGOCLÊLGFKPÆJQPCMCåGPÆJQMNKGPVCXK\QNCEK
LUQWRQW\GRQUNGFPÊFXC\CO÷UVPCPEK
(QVQ%552TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Centrum sociálních služeb v Prostějově si v posledních dvou měsících prošlo
v souvislosti s koronavirem
mnohými obtížemi. Po uzavření
denního stacionáře následovala
taktéž izolace celého domova,
v němž se nákaza covid-19 objevila u většího počtu klientů i zaměstnanců.
V současnosti je již situace v největším sociálním zařízení v Prostějově
stabilizována. „Aktuálně nemáme
ani jednoho nakaženého klienta
v celém Centru sociálních služeb,
pouze dva zaměstnanci zůstávají
i nadále v izolaci. Návštěvy klientů

našeho zařízení probíhají za přísných podmínek, ale probíhají,“ sdělila Večerníku v neděli odpoledne
Helena Vránová, ředitelka Centra
sociálních služeb v Prostějově.
Jak vzápětí dodala, v ústavu probíhá
i nadále očkování novou vakcínou.
„Minulý týden jsme dokončili první
vakcinaci proti covid-19. Naočkovaných máme celkem 263 osob z řad
klientů i zaměstnanců. Doufáme,
že se v termínu naočkujeme i druhou dávkou. Očkování zajistila Nemocnice Prostějov prostřednictvím
skvělého mobilního týmu v čele
s doktorem Řezníčkem,“ konstatovala Vránová.
(mik)

,H@U@IÁ
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Vláda nařídila, aby lidé omezili
kontakty s jinými osobami než
se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru.
Lidé budou moci cestovat pouze
do vlastních rekreačních objektů,
v nich mají být pouze členové
jedné domácnosti.
Ubytovací služby budou moci
využívat pouze osoby na služební
cestě, ale bez dalšího doprovodu.
Budou se také muset prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele či objednatele služby.
Pro veřejnost se uzavírají vleky
a lanovky. V provozu budou jen ty,
které jsou důležité pro dopravní obslužnost, energetiku či záchranáře.

Vláda zakázala pobyt cizinců na území České republiky, pokud od soboty přijedou z jiných důvodů než kvůli
práci, škole, za příbuznými nebo na
nějakou povolenou akci nebo pokud přicestovali v rozporu s opatřeními ministerstva zdravotnictví.
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Z dosud platných výjimek byly
nově zcela vyňaty prodeje zboží
na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.
Povolen zůstává jen provoz těch
mobilních prodejen, které zajišťují
prodej potravin a drogistického
zboží v obcích, kde není možné toto
zboží zakoupit v jiné provozovně
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V autoškolách budou muset
instruktoři i žáci využívat nově
respirátory třídy FFP2 nebo
KN95. Dále ale budou moci řidičské lekce fungovat.
Nošení respirátorů na rizikových
místech povinné nebude, jak vláda zvažovala, kabinet je ale jako
ochranu doporučuje.
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Lidé se budou moci nechat zdarma testovat na covid-19 každé tři
dny. Nyní na test zájemci mohou

po pěti dnech. Toto opatření,
které vychází vstříc především
pendlerům, má podle ministra
zdravotnictví Jana Blatného platit
od pondělí 1. února.
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Obnovuje se zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče.
Výjimku mají za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu,
návštěvy pacientů s omezenou
svéprávností a návštěvy pacientů
v hospicech a dalších pacientů
v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

pracovní listy, kde mohou návštěvníci přímo na místě doplňovat tajenky,
pátračky a pro školy je připravený
doplňující vzdělávací program s interaktivními prvky. Nechybí však
ani ukázka staré školní třídy. Tu si
pracovníci zapůjčili z Hanáckého
muzea v Cholině na Olomoucku.
„V muzeu máme řadu zajímavostí
a školní třída příchozí vždy zaujala.
Jsme rádi, že část naší sbírky mohou vidět i další návštěvníci, kteří by
k nám do muzea jinak třeba nepřijeli,“ řekla Kamila Navrátilová, starostka Choliny.
Dvojvýstava s názvem Jak chtěl
změnit svět a J. A. Komenský
v umění, bude v nabídce muzea
do 21. března. „O otevření budeme návštěvníky informovat prostřednictvím internetových stránek
www.muzeumpv.cz a sociálních
Školní tøída
à z dob babièek sítí,“ poznamenala ředitelka Soňa
Výstavu doplňuje interaktivní panel, Provazová.

plňující projekty, které představí
jednu z nejvýznamnějších postav
české historie. „Velmi zajímavým
grafickým a výtvarným provedením a pečlivě zváženým obsahem je
na patnácti panelech zvolena výseč
ze života a díla tohoto národního
velikána, která by měla působit především na děti jako výzva k objevování J. A. Komenského známého
i neznámého,“ řekla Kamila Husaříková, kurátorka výstavy. Druhou
část prezentace tvoří umělecké
artefakty z podsbírky Muzea Jana
Ámose Komenského v Uherském
Brodě. „Pro prezentaci jsme vybrali obrazy, grafiky, plastiky, plakety,
medaile,“ řekla Lenka Pospíšilová,
kurátorka sbírky uherskobrodského muzea, které do Prostějova jednotlivé
anebartefakty
názor zapůjčilo.

Poslední rozloučení proběhlo
v kruhu rodinném. Na poslední
cestě Kamilu Opletalovou vyprovázel citát: „Žít je tak složité a umřít
je tak prosté“. Za rodinu i přátele se
na pohřbu rozloučil Miloš Forst několika autorčinými básněmi, a taky
verši Jana Skácela a Mirka Kubese.
S jejím životním osudem vás Večerník v minulosti podrobně seznámil.
Nyní bychom připomněli, že podstatnou část svého tvůrčího života

Martin MOKROŠ
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PROSTĚJOV V minulém roce
vás Večerník informoval o výstavě prstomaleb prostějovské
rodačky Kamily Opletalové
v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Stále platí i to, že výstava
kvůli koronavirovým opatřením
i nadále pokračuje. Bohužel název „Stále žiju“ již nekoresponduje se skutečností. Jsme totiž
nuceni oznámit smutnou zprávu, že autorka výstavy zemřela
18. ledna 2021 ve věku 54 let po
těžké nemoci.

prožila v Brně v umělecké čtvrti
zvané Kamenka. Práci jí postupně
ztěžovala těžká choroba roztroušená skleróza. Uplynulá léta trávila
doma v péči rodičů a posledních
šest let v Domově Daliborka Charity Prostějov.
Nejen v našich srdcích zůstane Kamila Opletalová hrdinkou, která se dokázala se ctí popasovat se svým nelehkým bytím, a pokud mohla, věnovala
se i umělecké tvorbě. Jejími náměty
byli lidé a vztahy z okolí, proměny
v čase, zkrátka co život dal a vzal.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Již jen smutná vzpomínka...

Muzeum je aktuálně kvůli vládním
koronavirovým opatřením zavřené,
přesto se připravuje na možnost, že
se v polovině února otevře. „Pracujeme naplno, abychom s otevřením
mohli návštěvníkům nabídnout
něco nového a zajímavého. Na návštěvníky se samozřejmě už nedočkavě těšíme,“ vzkazuje Soňa Provazová, ředitelka Muzea a galerie
v Prostějově.
Ve spolupráci s Muzeem Jana
Ámose Komenského v Uherském
Jaktaktoprostějovské
vidí
Brodě
muzeum,
jako první akci letošní výstavní
sezóny, připravilo vzájemně se do-

Petr
KOZÁK

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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MQTQPCXKTQXÚOQRCVąGPÊO
Foto: Galerie a Muzeum Pv

daøilo
komu se ne
a komu
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PROSTĚJOV Obrazy,
grafiky, medaile a také
plastiky z bronzu nebo
moduritu zaplnily výstavní prostory galerie
Špalíček Muzea a galerie v Prostějově. První
nová výstava letošního
roku představuje velikána českých dějin Jana
Ámose Komenského.

kultura/společnost
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Olomouce, Kroměříže nebo Litovle. Nicméně zapojit se mohou
všichni, kteří chtějí tuto zajímavou
myšlenku rozvíjet a přizpůsobit
„svým“ hrdinům hry.
Pokud tedy máte nápad, kterou
historickou osobnost Prostějova by bylo zajímavé do hry začlenit a sdílet s ní její trable, pošlete
svůj návrh na adresu:
milada.sokolova@prostejov.eu.
První návrhy padly již na sociálních
sítích, kde byla v souvislosti s průvodci nejčastěji zmiňována jména
vynálezce Otto Wichterleho, básníka Jiřího Wolkera či pohádkové
„Marušky“ Mileny Dvorské. „Lidé
mohou své návrhy posílat do poloviny února,“ vzkazuje Milada Sokolová.
(mls)
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vyberou cíl výletu, do mobilu si
stáhnou připravené mise s mapou,
audio nahrávku příběhu s herními
instrukcemi a již se mohou vydat za
zábavou. „Na každé trase se účastníci zaposlouchají do příběhu vyprávěného historickou postavou, která
je spojena s daným místem, a právě
řeší nějaký malér nebo obtížný záměr. Na jednotlivých zastaveních
účastnící pomáhají posunovat historii tím, že řeší úkoly, za to sbírají
body. Na konci trasy si mohou udělat selfie s postavou, které pomohli,“
ozřejmila náměstkyně primátora
Milada Sokolová.
O zpracování příběhu se postará
sama společnost, která Skryté příběhy rozběhla již v mnoha městech
ČR včetně nedalekého Přerova,
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PROSTĚJOV Že je léto ještě daleko? Jak pro koho. Třeba u organizátorů táborů to neplatí, jejich
přípravy běží na plné obrátky.
Termíny už jsou známé, nyní ke
všemu spouští registraci. A co
tedy děti čeká? Je toho hodně.
Například němčický dům dětí
a mládeže Orion chce obsadit
hned dvanáct táborů.
„Z toho je sedm pobytových a pět
příměstských. Zájem je už teď obrovský, ale udržovali jsme zatím rodiče v hezkém napětí. Až dnes jsme
spustili registraci,“ prozradila koncem uplynulého týdne s úsměvem
ředitelka Orionu Eva Bašková.
Orion nabídne mezi tábory hned
několik novinek. „Nově máme
třeba lukostřelecký příměstský tábor. A na jeden dokonce bereme
i dospělé děti ve věku devatenáct či
pětadvacet let. Pojedeme s nimi do
‚Česko-Saského Švýcarska‘,“ popisuje plány Bašková.
Pozadu ale nezůstává ani třeba
vrbátecký Volňásek. Chystá například pobytový tábor Trosečníci v obci s poetickým názvem
Smraďavka. Nebo rodinný tábor
Pevnost Boyard, kde se může, jak
už název napovídá, účastnit klidně
celá rodina.
Tradičně hodně táborů nabízí také
Sportcentrum DDM Prostějov.
A opět s různými zaměřeními: tematické, sportovní, zážitkové jako
například Pán prstenů nebo adrena-
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linový. Zážitky slibuje rovněž tábor
pro bikery v Rychlebských horách.
„Táborů nebude míň, někteří kolegové teprve připravují. Snaha z naší
strany je, aby jich bylo i víc, aby měli
rodiče možnost výběru a aby se
hlavně na ně děti dostaly, jelikož už
teď je velká část vypsaných táborů
dost zaplněná,“ konstatuje za Sportcentrum DDM Prostějov Kateřina
Koudelková.
Nad letními akcemi samozřejmě
visí strašák koronaviru. „Pokud to
ale covid a hygiena nezakážou, tak
tábory budou, pobytové i příměstské,“ konstatuje Koudelková. „Koronavirus? Ani nad tím nepřemýšlíme, že by léto nebylo,“ vzkazuje pak
Eva Bašková.
(sob)
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Sportcentrum nabídne „Rychlebky“,
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PROSTĚJOV Navzdory všem
opatřením není nutné, abychom
všichni jen seděli doma! Prostějovský magistrát aktuálně chystá
dobrodružnou venkovní hru,
která zvídavým dětem a jejich
hravým rodičům slibuje poznávání nových míst i cestování
v čase. Kdo se stane jejím průvodcem?
Prostějov se zapojí do hry, která už
v celé řadě jiných měst přináší zábavu pro volné dny. „Doufáme, že
hra nadchne turisty i místní, kteří
mají rádi vše zajímavé a netradiční.
Jde o jeden ze způsobů, jak ještě
více poznat zdejší lokalitu a její
historii a zpestřit si třeba víkendový den,“ nastínil prostějovský primátor František Jura.
K zapojení do hry stačí chuť, čas
a také mobilní telefon. Zájemci si

Koho byste chtěli za průvodce?
Večerník odhaduje průběh zbytku dlouhodobé fáze,
prostějovskému týmu prorokuje uhájení sedmé příčky

1. února 2021

JEDNIČKA VK PODLE

36
24
1. února 2021

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Sportcentra DDM v odpoledních
tréninkových hodinách domácího
týmu. I tentokrát však mají diváci zakázaný vstup do hlediště kvůli opatřením vůči šíření koronaviru.

vs.

díky zdolání Frýdku-Místku z minulého
víkendu sedmí.
A stále máme postup do vyřazovacích bojů extraligy ve svých
rukou. Po pohárové přestávce zkusíme něco urvat u Šelem v Brně, hlavně
pak musíme doma porazit Šternberk.
Což by mělo definitivně potvrdit naši

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

účast v play-off. Následně do Přerova
pojedeme potvrdit sedmou pozici,
chybět v závěrečné části soutěže zkrátka jednoznačně nesmíme.“

„My jsme řešili jedinou věc, a to konec
měsíčního hostování blokařky Terezy Blumentritové z prvoligové Plzně.
Za normálních okolností bychom její
působení u nás zřejmě prodloužili do
konce sezóny, ale v současných ekonomických podmínkách ovlivněných
i dopady koronaviru šetříme peníze.
A jakmile máme po návratu Míši Jurčíkové z marodky všechny střeďačky
zdravé, zvolili jsme radši finančně

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Nejen v ledním hokeji, ale také ve volejbalu se na české
profi scéně uzavíraly přestupy hráčů
a hráček v neděli 31. ledna úderem
půlnoci. S jedinou výjimkou však
tahle uzávěrka žádné pozdvižení nepřinesla, právě naopak. U ženských
extraligových klubů včetně VK Prostějov téměř nic nenarušilo stojaté
vody všeobecného poklidu.

úspornější variantu pokračování bez
Terky,“ na rovinu vysvětlil sportovní
ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Zatímco v předchozích letech a zvláště
ve zlatých dobách prostějovského volejbalu se kádr doplňoval či vyztužoval
o nové posily i na poslední chvíli dost
často, nyní nic podobného nebylo absolutně na pořadu dne. „Bylo jasné,
že pokud se nic nestane po zdravotní
stránce, půjdeme do zbytku sezóny se
stávajícím týmem v současném složení.
A vím, že podobně šetrně teď smýšlejí
všechny extraligové kluby. Letos nikdo
nesestupuje, tudíž se celky ze spodku
tabulky nemají čeho bát. A družstva ze
špičky mají soupisky už delší dobu hotové,“ přiblížil Čada coby zkušený odborník na dění pod vysokou sítí v ČR
u něžného pohlaví.
Jedinou výjimku představuje UP Olomouc, kde na rozdíl od ostatních oddílů vsadili na větší počet cizinek. Časem

pak zjistili, že kvalitativně úzký kádr potřebují alespoň trochu rozšířit. Proto ze
Šternberka, což je vlastně farma úpéčka,
povolali nahrávačku Nicole Šmídovou
a blokařku Emu Kneiflovou. Zatímco opačným směrem poslali mladičké
naděje Adriani Kamidinovou a Báru
Abendroth. Zajímavostí je, že všechny
čtyři zasáhly dost výrazně hned do prv-
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ních možných zápasů v nových působištích o uplynulém víkendu.
Všude jinde mezi tuzemskou elitou
volejbalistek se v hráčských kolektivech podle dostupných informací před
nástupem února nic nezměnilo. Tudíž
rozložení sil pro Final Four Českého
poháru i vrcholnou fázi UNIQA extraligy zůstává stejné.
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EXKLUZIVNĚ

Prostějov (son) – Volejbalové kluby
UP Olomouc a TJ Sokol Šternberk
jsou zdánlivě samostatné subjekty, ale
přitom každý nejen v zákulisí ví, že
druhý jmenovaný oddíl prakticky funguje coby jakási farma prvního ve vzájemně úzkém provázání i spolupráci.
Proto mohlo aktuálně dojít k hráčskému přesunu mezi úpéčkem a Sokolkami, když ještě před uzávěrkou přestupů 31. ledna zamířily dvě stěžejní
šternberské plejerky na olomouckou
soupisku formou hostování do konce této sezóny 2020/21. Staly se jimi
nahrávačka Nicole Šmídová (před
dvěma lety působila rok v Prostějově)
a blokařka Ema Kneiflová. Pikantní je
tahle výměna tím víc, že hned v neděli
7. února se oba zainteresované týmy
střetnou ve vzájemném semifinále
národní pohárové soutěže. „I za normálních okolností by Olomouc samozřejmě byla jasným favoritem tohoto
utkání, bez dvou opor naše šance na
slušný výsledek ještě víc klesají. Hlavně
však budeme citelně oslabeni pro závěrečný boj o postup do extraligového
play-off,“ posteskl si kouč TJ Jan Drešl.

Olomouc stáhla
ze Šternberka dvojici
Šmídová a Kneiflová

Prostějov (son) – Poprvé za čtrnáctiletou historii VK Prostějov nepostoupily
volejbalistky tohoto klubu mezi čtyři
nejlepší celky Českého poháru žen.
Aktuální ročník soutěže 2020/21 tak
vyvrcholí závěrečným turnajem Final
Four premiérově bez desetinásobných
vítězek (2008 až 2016, 2018). Kromě
prohry vékáčka 1:3 se Šternberkem
nedošlo ve čtvrtfinálových zápasech
k žádnému jinému překvapení, postupovali favorité. Nejprve rozjetý Liberec
bez větších problémů porazil Šelmy
Brno 3:0, poté Olymp Praha suverénně
triumfoval na KP Brno také 3:0 a nakonec Olomouc přemohla Ostravu
po boji 3:1. Final Four proběhne 7. a 8.
února v Teplicích. V neděli jsou na
programu obě semifinále, jako úvodní
hanácké derby s jasně předpokládaným vývojem a následně lítá bitva mezi
Severočeškami a PVK. Pondělí bude
patřit duelu o bronz i velkému finále
před televizními kamerami ČT Sport.
Pohárovou trofej z předchozích dvou
let obhajuje kolektiv UP Olomouc.
ČESKÝ POHÁR ŽEN 2020/21
– VÝSLEDKY
Dohrávka 2. kola: Volejbal Přerov –
TJ Ostrava 0:3 (-14, -14, -18). Čtvrtfinále: UP Olomouc – TJ Ostrava 3:1
(22, -21, 11, 24), VK Prostějov – Sokol Šternberk 1:3 (-22, 23, -20, -15),
Dukla Liberec – Šelmy Brno 3:0 (19,
22, 22), KP Brno – Olymp Praha 0:3
(-12, -15, -11).
Program závěrečného FINAL
FOUR v Teplicích – neděle 7. února:
15.00 hodin první semifinále UP Olomouc – Sokol Šternberk, 18.30 hodin
druhé semifinále Dukla Liberec –
Olymp Praha. Pondělí 8. února: 13.00
hodin o 3. místo, 16.30 hodin finále.

)LQDO)RXU¤3zHQ
pøivítají Teplice
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Premiérově během tohoto soutěžního ročníku měla masérka žen VK
Prostějov Ivana Kratochvílová zároveň ještě druhou roli: jako hráčka nachystaná ke střídání. Do zápisu o utkání UNIQA extraligy ČR
2020/21 ji trenéři zařadili coby druhé libero, tudíž se před zápasem
normálně rozehrávala a teoreticky pak do něj mohla aktivně zasáhnout. Nestalo se, přesto
šlo o zajímavý taktický
tah. Dodejme, že teprve
pětadvacetiletá Iva má na
postu libera bohaté zkušenosti z mládežnických
výběrů vékáčka i druholigových mačů za dospělý
celek TJ OP Prostějov.

ZAUJALO NÁS -

OBRAZEM
Masérka Ivana Kratochvílová
připravena jako druhé libero

Volejbalová uzávìrka pøestupù v klidu

WWW.VECERNIKPV.CZ

Šípová s Terkou Pluhařovou. Naopak
s námi naposledy byla Terka Blumentritová.“
yy Její hostování z Plzně tedy končí?
„Ano. Během absence kapitánky kvůli
zranění naskakovala na bloku a v dané
situaci nám dost pomohla. I když vůbec netrénovala a jen hrála zápasy,
za což jí patří poděkování. Teď po
návratu Míši z marodky však
Terčino hostování v Prostějově podle původního plánu
vypršelo.“
yy Nyní máte před
sebou dva týdny bez
soutěžního mače. Na
co se zaměříte?
„V prvním týdnu zařadíme do přípravy
o něco víc posilovny
i kondice. A abychom si
během delší zápasové pauzy aspoň
něco zahráli, domluvili jsme na čtvrtek 4. února domácí přátelák s Ostravou. Víkend dostanou holky volný
a příští týden už budou tréninky hodně zaměřené na hru, ať jsme dobře
nachystaní na důležitý zbytek sezóny.“
yy Jak vidíte situaci ohledně postupu do extraligového play-off?
„Přerov teď zvítězil 3:1 ve Šternberku,
ale protože jinak celky z nejnižších
míst tabulky nebodují, zůstáváme

PRAHA, PROSTĚJOV Chce vyhrát každé střetnutí, ovšem v probíhající sezóně se současným
kolektivem prostějovských volejbalistek je tato obecná touha naplňována jen velmi zřídkakdy.
Hlavní kouč žen VK Lubomír Petráš (na snímku) se naopak musí často smiřovat s porážkami,
další přibyla na hanácké konto v sobotu u pražských favoritek.

ßÜÜéåågáêêäÜååÜêêëØØdàãà¥ÇããØðð¤ææÝÝ
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yy Jak byste zhodnotil sobotní duel
na Olympu?
„Bojovnost nám nechyběla, ale kvalita
byla jednoznačně na straně domácích.
My jsme drželi krok do stavu 10:10
v prvním setu, potom se nám povedl
úsek při snížení z 19:13 na 19:18. Což
byla asi jediná chvíle, kdy jsme měli
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 /LEHUHF
     reálnou šanci na solidní výsledek. Ji 832ORPRXF      nak měl Olymp po celý zbytek utkání
 2O\PS3UDKD      jasně navrch, a to všemi činnostmi.
 âHOP\%UQR      Zejména pak útokem, kde se nejvíc
 2VWUDYD
     projevil rozdíl ve volejbalové úrovni
 9..3%UQR      mezi oběma týmy. Po herní stránce
 9.3URVWčMRY      jsme silnému soupeři prostě nestačili,
 3ĜHURY
     přes veškerou snahu.“
 )UêGHN0tVWHN      yy Dalo se najít i něco pozitivního?
âWHUQEHUN      „Určitě to, že jsme po delší době nastoupili zcela kompletní. Po covidu
.$03ĜÌã7Č
se vrátil asistent Kuba Krčmař, pátečNRORVRERWDKRGLQ
ní testy na koronavirus měli všichni
/LEHUHF±3ĜHURYâWHUQEHUN±.UiORYR3ROH s negativními výsledky. Konečně na%UQR ² 3URVWčMRY   2O\PS ± 2OR stoupila Míša Jurčíková, která v týdnu
PRXF)UêGHN0tVWHN±2VWUDYD
před zápasem už naplno trénovala
a s uzdraveným kolenem zvládla bez
problémů celé tři sety. Lépe jsou na
tom po zdravotních potížích také Iva

 NROR .UiORYR 3ROH %UQR ² ãHOP\
%UQR       1HMYtFH
ERGĥ %DLUG  âXQGHUOtNRYi  3DY
OtNRYi  ± )DOWtQRYi  0DUNRYi 
0LN\VNRYi  3RGKUi]Ni   )UëGHN
0tVWHN ² 2ORPRXF     
1HMYtFH ERGĥ 3DYHONRYi  0LWUHJD
0DPLFD  âQHOO\RYi  ± 3LOHSLþ 
/D]iUNRYi  6WPSHORYi   2O\PS
²3URVWčMRY   2VWUDYD
²/LEHUHF  1HMYtFH
ERGĥ äDUQRYLFNi  .DOXVNRYi 
âWUERYi1HþDVRYi±.YDSLORYi
7UQNRYi6YRERGRYi(PHOLQD*
ãWHUQEHUN²3ĝHURY  
1HMYtFHERGĥ:DQF]\N+HUGRYi
/iWDORYi  ± .RWODERYi  3ROiãNRYi
'LDWNRYi
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Má pouze dva zápasy na únik z poslední pozice. Sice oba hratelné, leč
bez dvou klíčových opor stažených
Olomoucí již Sokolky své konto
nerozšíří ani proti Královu Poli, ani
v rozhodujícím utkání na prostějovském hřišti.

utkání rozhodně nechceme.
To by bylo do pokračování
ligové soutěže a hlavně pro
nejbližší soutěžní duel u Šelem Brno špatně. Proto jsme
hledali soupeře, který by si
s námi chtěl dát přípravný zápas. A našli jsme ho v Ostravě,
s níž jsme nějaké přáteláky v předchozím průběhu ročníku už absolvovali,“
shrnul kouč VK Lubomír Petráš.
Cvičný mač Prostějovanek proti TJ je
domluven na čtvrtek 4. února do haly

ÇÜëé[çæÆãðäçì± „¹¹æáæííåæêëëåå[ä
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PROSTĚJOV Nepostup do Final
Four Českého poháru postavil
před prostějovské volejbalistky
jednu nepříjemnost, dva týdny
zůstanou bez jediného soutěžního střetnutí. Realizační tým VK
vyřešil tuhle poměrně dlouhou
přestávku v době vrcholící sezóny
zařazením přípravného zápasu.

rovému vyvrcholení termínovou
pauzu. A je na každém ze šesti „neúčastníků“ závěrečného turnaje ČP,
jak s nuceným volnem bez mistráku
naloží. Premiérově ve své historii
se do této konkrétní situace dostaly
i Hanačky, jež v minulosti dosud vždy
do medailových bojů v poháru zasahovaly. Nyní poprvé nikoliv, a tak se
náhradní program.
Marek SONNEVEND hledal
„Hned po čtvrtfinálovém vypadnutí
Stejně jako v minulých letech má se Šternberkem nám bylo jasné, že
UNIQA extraliga ČR kvůli pohá- neodehrát během dvou týdnů žádné

ve čtvrtek doma proti Ostravě

'YDWÛGQ\EH]VRXWøæQËKRGXHOX"

(;75$/,*<" Vékáčko si zahraje aspoň jeden přátelák
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volejbal
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Hned deset prostějovských plejerek dokázalo
alespoň jednou skórovat během extraligového duelu v české metropoli. Což byl vzhledem
k nízkému množství získaných bodů celým
hostujícím družstvem nezvykle vysoký počet,
u vékáčka v aktuální sezóně málokdy vídaný.













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).

Večerník odhaduje průběh zbytku dlouhodobé fáze,
prostějovskému týmu prorokuje uhájení sedmé příčky

aneb názor
à
Michaely Jurcíkové
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ČR. Ovšem prostějovský mančaft pořád
ještě dokázal připisovat na své konto
o poznání víc výsledkových úspěchů než
nezdarů, v ligové tabulce i v hodnocení
ČP se držel hodně nahoře.
To až během aktuálního ročníku nastal prudký a tím nepříjemnější propad
dolů. Dost se šetřily peníze, byl sestaven
objektivně slabší kádr a rázem je tu něco
nového: někdejší desetinásobné mistryně republiky i pohárové hegemonky si
náhle musejí zvykat na četné porážky.
Samozřejmě nejen hráčky, ale i členové
realizačního týmu, celý klub a rovněž
jeho příznivci. A je pochopitelné, že takové zvykání je neporovnatelně horší
oproti někdejšímu stavu příslušnosti
k národní smetánce. Jako lék existuje
jediný recept. Co nejvíc makat na všech
frontách oddílového chodu, aby se neprohrávalo tolik.

2=9<.1©6,1$325l.<

Volejbalový klub Prostějov vznikl v roce
2007 jako ambiciózní projekt zaštítěný
nemalou finanční silou. Hned od počátku se tak jeho ženský tým zařadil na
absolutní špičku obou českých soutěží
dané kategorie a dlouhých jedenáct let –
s výjimkou nevydařeného závěru úvodní sezóny – doslova válcoval tuzemskou
konkurenci neustálým sběrem titulů
extraligových i pohárových. K čemuž se
vázaly dlouhé série zápasových vítězství
doplněné minimem porážek, na triumfy
si vékáčko snadno a přirozeně zvyklo.
Pouze na mezinárodní scéně (a především v elitní Champions League) tomu
bylo jinak, s přibývajícím časem přesně
opačně: časté prohry jen občas proložila
nějaká ta výhra. Od roku 2018, kdy ekonomika hanáckého oddílu citelně slábla,
docházelo k postupnému zředění také
v případě vítězného teroru VK na území

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Do utkání jsme se vrhly dobře, bojovně, agresivně a určitě s cílem zahrát podobně
kvalitně, jako před dvěma týdny proti Pražankám doma. Do poloviny prvního
setu to byla tahanice o každý bod, hrály jsme dobře. Další průběh pak byl hlavně
o nás: o naší chybovosti, nedůrazném útoku i horší obraně, která byla proti rychlé hře soupeřek spíš roztrhaná. Holky z Olympu hrály disciplinovaně i agresivně,
proto zaslouženě zvítězily. Můj návrat do sestavy? Trenér avizoval už ve čtvrtek,
že nastoupím v základu, takže jsem měla čas si to nějak srovnat v hlavě a jít do zápasu připravená, abych mohla konečně pomoct týmu. Bohužel pak nebylo během
utkání tolik příležitostí k mému oblíbenému útoku, zatímco v mojí méně oblíbené
obraně na síti to skřípalo a byla jsem tam takřka nulová. Z toho vyplývá, že na
sobě musím dál makat, hlavně co se týče výskoku a rychlosti. Koleno sice drží, ale
po více než měsíční pauze určitě mám rezervy. Jako mančaft se musíme soustředit
na zbývající zápasy dlouhodobé části, především na dva poslední se Šternberkem
a v Přerově. Zvládnout je co nejlépe a disciplinovaně, postoupit do extraligového
play-off.““
Michaela JURČÍKOVÁ, blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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Frýdku v posledním kole bude nakonec rád i za setrvání na stávající třetí
příčce.

Lídr pořadí si nejvyšší pozici bez problémů pohlídá, neboť využije přízniŠELMY BRNO
vého losu. Přesvědčivě porazí Přerov
(aktuálně 4., 34 bodů)
i zvítězí ve Frýdku-Místku, výbornou
formu potvrdí rovněž hladkým vyško- Kvůli jedné předehrávce zbývají ambiciózním Jihomoravankám už pouze
lením KP Brno.
dva duely. Čtvrté místo potvrdí zdoláUP OLOMOUC ním Prostějova, výš je nepustí závěreč(aktuálně 2., 37 bodů) né podlehnutí na olomoucké půdě.

DUKLA LIBEREC
(aktuálně 1., 40 bodů)

zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Dohrávaným
9. kolem se UNIQA extraliga
žen ČR 2020/21 přiblížila na
tři dějství konci své dlouhoMarek
dobé části, z níž tentokrát zůstala po vynucené covidové
SONNEVEND
pauze jen základní fáze bez
obvyklé nadstavby. Zbývá odehrát už pouze čtrnáct střetnutí,
než propukne závěrečné play-off. A my jsme si zkusili tipnout,
co a jak se před rozhodujícími boji uskuteční.

KP BRNO
(aktuálně 6., 20 bodů)

VOLEJBAL PŘEROV
(aktuálně 8., 9 bodů)

SOKOL ŠTERNBERK
(aktuálně 10., 6 bodů)

Celek ze severu Moravy doplatí na
vražedný los ve finiši soutěže. Narazí
totiž na rivalskou Ostravu, rozjetý Liberec a nekompromisní Olymp, tím
pádem získá všehovšudy jediný set.
A zůstane těsně pod čarou.

SOKOL FR.-MÍSTEK
(aktuálně 9., 7 bodů)

Nabušená Dukla i výkonnostně lepší
KP budou venku nad síly přerovských
bojovnic, proti vékáčku urvou možná
bodík. Přesto se do extraligového k.o.
systému podívají, neboť oba mančafty
pod nimi nepřipíšou vůbec nic.

rozhodli, že sobotní zápas na Olympu Praha bude pro Terezu posledním
v našich službách. Tedy tak, jak zněla
původní dohoda,“ potvrdil Čada.
Blumentritové sdělil oddílové rozhodnutí osobně právě v české metropoli
s velkým poděkováním. „Terka přesně splnila to, co jsme od ní v nelehké
situaci potřebovali. A řekl bych, že za
daných okolností naše očekávání ještě
překročila,“ pochválil ostřílený bard
osmadvacetiletou střeďačku z první
ligy žen.
Na mysli měl především fakt, že od
začátku října netrénovala s míčem a za
prostějovský tým pouze hrála utkání
bez společné přípravy, neboť má časo- stala a odvedla pro nás solidní výkony,
vě náročné zaměstnání. „Na Terce ale celkově dobrou práci. Za což jí moc
tahle pauza nebyla nijak extra znát, na- děkujeme,“ zdůraznil Miroslav Čada.
(son)
opak se do toho poměrně rychle do-

6GTG\C$NWOGPVTKVQX¾QFXGFNCRTQ8-2TQUV÷LQXD÷JGOO÷UÊéPÊJQJQUVQX¾PÊ\2N\P÷XGNK
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PRAHA, PROSTĚJOV Jedinkrát
během sobotního duelu 9. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21
v Praze se prostějovské volejbalistky ocitly trochu blíž možnému
překvapení, to když v úvodní sadě
dotáhly na 19:18. Jinak měl celkově
lepší Olymp zápas jasně pod kontrolou a s přehledem jej proměnil
ve svou předpokládaně hladkou
výhru.
Hanačky nastoupily po téměř dvou
měsících kompletní i s plně uzdravenou kapitánkou Jurčíkovou. Na palubovce rovněž kompletního PVK začaly slibně (2:4), ale soupeřky vzápětí
přitlačily podáním i útokem a rychle
otočily na 6:5. Od té chvíle bylo domácí družstvo neustále o kousek vepředu, načež po dílčím vyrovnání využilo série nevynucených ofenzivních
chyb na opačné straně sítě k většímu
odskočení (z 10:10 na 13:10, 17:12).
Leč za stavu 19:13 výborně zaservírovala Dvořáčková, chytil se celý hostující tým a díky pětibodové šňůře se
povedlo výrazně dotáhnout (19:18).
Pražanky však okamžitě kontrovaly
svým dalším náporem, Komárková
6HW\25:18, 25:18, 25:14

20:7). Alespoň že v závěru Petrášův
mančaft novým zlepšením jak odvrátil nebezpečí jednociferného debaklu
(20:10), tak zkorigoval hrozivé skóre
do přijatelnější podoby – 25:15 a 2:0.
Naděje moravské party ožily zkraje
třetího pokračování díky třem vítězným blokům, ale komplexně šlapající
Olymp tohle teoretické nebezpečí
bleskově zadusil sedmi získanými výměnami za sebou (z 3:3 na 10:3). Od
toho momentu nebylo z výsledkového hlediska co řešit a papírově silnější
kolektiv dovedl střetnutí k naprosto
pohodovému triumfu – 25:14 a 3:0.
(son)

už zahajovací část dopodávala – 25:18
a 1:0.
Druhé dějství odstartoval soubor
z české metropole podobně dominantním způsobem, jakým končil to
předchozí - 6:2. V prostějovských barvách se nedařilo Kopáčové, zhoršila
se přihrávka, úplně odešla útočná činnost. A favorit vysokou kvalitou veškerých činností letěl vstříc nekompromisnímu zvýrazňování svého náskoku
až na 14:3. Teprve po prostřídání se
vékáčko částečně chytilo a několik
minut drželo herní krok, než Mitáčovy svěřenkyně v čele s ranařkou Kocmanovou znova udeřily (ze 16:7 na

5R]KRGÿt5\FKOtND.RĜHQHN
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STANISLAV MITÁÈ – OLYMP PRAHA
„Po těžkém utkání v Prostějově jsme se
soustředili především na obrannou činnost
proti Gábině Kopáčové, která nám dělala
nejvíce problémů před čtrnácti dny. Do
zápasu jsme vstoupili velmi dobře, kvalitně
servírovali, bránili i následně útočili. Před
Českým pohárem jsme prokázali dobrou
výkonnost.“
LUBOMÍR PETRÁŠ – VK PROSTÌJOV
„Olymp v současné době předvádí velmi
dobrou hru. My jsme ve všech setech po
nadějném úvodu odpadli a pokaždé brzy
prohrávali o tři a více bodů, jen ve druhé
polovině úvodní sady se nám vydařeným
úsekem povedlo přiblížit na těsný rozdíl.
Jinak byli domácí jasně lepší především
v útoku.“
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2, 2:4,
4:4, 6:5, 7:7, 9:7, 10:10, 13:10, 15:11,
17:12, 19:13, 19:18, 25:18. Druhý set:
0:1, 2:1, 6:2, 14:3, 16:5, 16:7, 20:7, 20:10,
21:13, 23:13, 25:15. Třetí set: 1:2, 3:2,
10:3, 13:4, 18:5, 18:9, 20:9, 25:14.
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PROSTĚJOV Do posledního ledna
platilo hostování plzeňské blokařky
Terezy Blumentritové u volejbalistek VK Prostějov. A přesně takhle
to nakonec i zůstalo, k případnému
prodloužení spolupráce nedošlo.
„Pro nás bylo zásadní, jak je na tom po
zdravotní stránce kapitánka Michaela
Jurčíková. Terku jsme totiž přivedli na
výpomoc právě místo ní po dobu, než
se Míša dá do pořádku po prosincové
artroskopii kolene,“ vyložil sportovní
ředitel vékáčka Miroslav Čada.
„Během závěrečného lednového týdne
už Míša konečně mohla naplno trénovat, a proto jsme jako klubové vedení

Hostování Blumentritové nebylo prodlouženo

Silný soubor z metropole sice svede
vyrovnaný boj s Olomoucí, ale pak
něco ztratí v Ostravě a smetením

S průnikem do play-off nebudou mít
Hanačky větší potíže. U Šelem sice nic
nezískají, ale vzápětí přesvědčivě skolí
oslabený Šternberk a sedmý flek udrží
vydřeným vítězstvím v derby na palubovce Zubřic.

VK PROSTĚJOV
(aktuálně 7., 10 bodů)

Postavení Králova Pole je při velkých
bodových rozdílech už de facto pevně
dané. Očekávané výhry ve Šternberku
i nad Přerovem, stejně jako porážky
od Liberce a Olomouce jej nijak neovlivní.
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Kasiček bylo na
Konicku více jako loni

v průběhu uplynulého týdne pak
nastal čas kasičky rozpečetit a vše
pečlivě spočítat.

'9$0ă6Ì&(=&(/$='$50$

str. 16

9ë+2'1e3ċ('3/$71e1$0ă6Ì&Ď$.7208

7RN[PWNÚVÚFGPUGXRTQUV÷LQXUMÆKMQPKEMÆ%JCTKV÷PGUNXG\PCOGPÊUéÊV¾PÊXÚUNGF

EXKLUZIVNĚ

Připravil: Michal Sobecký

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - I. díl

vždyť až před nějakými sto lety naši
předkové začali ve velkém vracet
zeleň tam, odkud původně vymizela. Další z tabulí se věnují zpěvným
ptákům, a dokonce i drobným tvorům, jichž bychom si jen sotva všimli
nejen proto, že jsou malého vzrůstu,
ale navíc žijí také ve vodě.
Zajímavostí je, že se pod vznik naučné
stezky kdysi podepsalo kromě Ekocentra Iris také několik studentek Cyrilometodějského gymnázia pod vedením
učitelky biologie Jany Daňkové. Na
finální úpravě se podílel kolektiv auto-

Foto: Michal Sobecký

se životem úseku v mnohem větším
rozsahu. Koneckonců Hloučela si to
zaslouží. Jsou zde místa, kde při větší
dávce štěstí naleznete raka, říčku rovněž ještě zcela neopustily ryby. Na
jejích březích toho také mnoho kvete
a roste.
Právě těmto skutečnostem se pak věnují tabule, které jsou v biokoridoru
rozmístěné v nepravidelných rozestupech podél hlavní cesty. Jejich
zaměření je různé: tu na rostliny, tu
na dřeviny. Krátce je zde zvěčněná
i historie osázení břehů Hloučely,
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Oázou klidu, místem pro rekreaci,
zejména však koutem přírody, kde
můžete mít to štěstí, že uvidíte řadu
živočichů i rostlin. To je biokoridor
Hloučela, který lemuje mezi takzvanou „Tichou“ a Olomouckou ulicí
koryto stejnojmenné říčky. A spolu
s ním také naučná stezka, která do
značné míry nahradila starší a vandaly značně poničené informační
tabule.
Ovšem „nahrazení“ možná není tím
správným slovem. Infotabule naučné
stezky totiž návštěvníky seznamují
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rů a výsledkem je velice pěkná ukázka
příjemného skloubení stránky grafické
a informační. Kdo má rád procházky
a navrch přírodu, tak Naučnou stezku
Hloučela určitě přivítá.

umístìní: 

vznik:
délka: 
poèet zastavení:
téma: 
zajímavost:



OBRAZEM

Hloučela provede oázou
klidu na dosah města

Foto: www.trikralovasbirka.cz
Jsme rádi, že jsme se do toho pustili, Mč6ąÊMT¾NQXÆUDÊTM[
hlavní aktivita letos vzešla přímo od Dárci si přitom mohou letos vybrat ze poslat. Budou tak moci činit až do
lidí, kteří se nás velmi často ptali, kde konkrétní Charitu, které chtějí pení- dubna.
vlastně budou moci kasičky najít. Jsme
moc vděční za vstřícnost všech, kteří -&'#-1.+-.+&¦2Ą+52ª8#.+0#-10+%-7"
nám umožnili u nich kasičky umístit, obec
pokladniček
částka
ačkoliv to bylo občas spojeno s obaKladky
5 ks
7 470,00 Kč
vami, aby je někdo nevykradl,“ konLudmírov
6 ks
14 034,00 Kč
statoval koordinátor sbírky v prostěVysoká
1 ks
2 400,00 Kč
jovském děkanátu Vít Forbelský s tím,
Hvozd
6 ks
12 814,00 Kč
že peníze by na Prostějovsku kromě Bohuslavice
3 ks
7 369,00 Kč
přímé pomoci postiženým lidem měly Ochoz
1 ks
5 650,00 Kč
jít také na potřebnou opravu domova Hačky
1 ks
7 719,00 Kč
pro mentálně a zdravotně postižené Raková u Konice
2 ks
6 371,00 Kč
Marta fungujícího v ulici Daliborka.
Rakůvka
1 ks
5 700,00 Kč
Polomí
1 ks
3 347,00 Kč
Sbírka pokračuje on-line
Březsko
2 ks
8 690,00 Kč
Budětsko
4 ks
3 079,00 Kč
Kdo si tu svou kasičku nenašel, může Laškov
5 ks
19 445,00 Kč
stále ještě přispívat v rámci on-line Pěnčín
4 ks
1 600,00 Kč
sbírky na www.trikralovasbirka.cz.
Čechy pod Kosířem
5 ks
14 972,00 Kč
Hluchov
2 ks
2 996,00 Kč
Přemyslovice
7
ks
16
741,00 Kč
YÙVOHGHNVEÉUN\]DSRVOHGQÉFKOHWQDSURVWÈMRYVNX
Konice
16 ks
43 272,00 Kč
<FTQL%JCTKVC2TQUV÷LQX
Jesenec
2 ks
14 230,00 Kč
Dzbel
2 ks
4 334,00 Kč
Šubířov
2 ks
5 250,00 Kč
Skřípov
3 ks
6 094,00 Kč
Horní Štěpánov
5 ks
17 599,00 Kč
Brodek u K.
6 ks
8 269,00 Kč
Suchdol
4 ks
20 637,00 Kč
Lipová
6 ks
18 190,00 Kč
Buková
1 ks
6 250,00 Kč
Stínava
5 ks
3 550,00 Kč
Ptení
8 ks
14 441,00 Kč
*
Zdětín
2 ks
1 600,00 Kč
XÚUNGFGM\CMCUKéGM
Stražisko
3 ks
10 406,00 Kč

Prostějovsko: nejvíc peněz
se vybralo v kostelích
Spokojeni určitě byli i v prostějovské
Charitě, byť v tomto případě oproti
uplynulým rokům zaznamenali výraznější pokles. Zatímco loni se v Prostějově a okolí vybralo neuvěřitelných
1 222 769 korun, letos to byla necelá
třetina. Lidé přispívali do 78 pokladniček, do uplynulého víkendu bylo
rozpečetěno 68 z nich. V těch organizátoři objevili 334 711 korun, zbytek
čekal na dopočítání na začátek tohoto
týdne.
Z již zveřejněných statistik vyplývá,
že nejvíce peněz se na Prostějovsku
vybralo v kostelích. V hlavním prostějovském kostele to bylo 24 885,
v Kostelci na Hané 17 042 a v Určicích 15 520 korun. Částku přes deset
tisíc korun pak překonal ještě výtěžek
z kasičky umístěné v obchodě v nevelkých Vřesovicích, kde se jednalo
o 14 794 korun. Podrobné výsledky
lidé mohou najít na internetových
stránkách Charity Prostějov.
„Letošní výsledek je velice pozitivní
a moc bych za něj chtěl poděkovat.

EXKLUZIVNĚ

ve dvou kategoriích – dobrovolník a profesionál,“ řekl náměstek
hejtmana pro oblast sociálních
věcí Ivo Slavotínek.
Návrhy na udělení ceny za rok 2020
mohou lidé zasílat na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje do 19. února, a to
poštou nebo e-mailem (zbynek.
vocka@olkraj.cz). Podrobnější informace a nominační formulář je
k dispozici na internetových stránkách olkraj.cz v části Pro osoby se
zdravotním postižením.
(red)
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Olomoucký kraj začal přijímat nominace na Cenu za práci ve prospěch
osob se zdravotním postižením.
Ta se bude letos udělovat už pošestnácté a získat ji mohou fyzické
osoby i společnosti. Příjem nominací končí 19. února.„Minulý rok
se naplno ukázalo, že Olomoucký
kraj je regionem dobrosrdečných
lidí, kteří se umí semknout a pomáhat si. Ceny za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se letos budou opět udělovat

s dobrým srdcem
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Zdroj: Charita Konice
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Tříkrálová sbírka se v průběhu let Na Konicku se podařilo mezi lidi
stala největší sbírkou na pomoc dostat neuvěřitelných 121 zapečetěhandicapovaným, seniorům, mat- ných kasiček. Bylo to dokonce o jedkám s dětmi v tísni a dalším soci- nu více jako loni. Výnos z nich činil
álně potřebným lidem. Poprvé se 314 519 korun. Přestože se před rokonala v roce 2000 právě na Pros- kem na Konicku vybralo rekordních
tějovsku, o rok později se z ní stala 579 028, zklamání v tomto případě
díky velkému úspěchu celonárodní určitě nebylo namístě. Ba právě naosbírka.
pak. „Je to určitě víc, než jsme čekali.
Letos se však kvůli protiepidemic- Jsme obzvláště vděčni nejen za podkým opatřením musela vypořádat poru, ale i vlastní iniciativu všech
s mimořádně těžkými podmínkami. dárců, kteří si nás museli najít. Rádi
S kasičkami už totiž nemohly chodit bychom všem moc poděkovali, výoblíbené tříkrálové skupinky. Lidé
je sledek sbírky je pro nás opravdu zaMarek
však mohli objevit zejména na obec- vazující,“ vzkázal všem ředitel ChaSONNEVEND
ních úřadech, v obchodech, v kosterity Konice Marek Navrátil s tím, že
lích, na poště či u jednotlivých rodin. výtěžek půjde na přímou efektivní
Dvě kasičky se objevily také v pros- pomoc lidem, kteří se i kvůli covidu
tějovské firmě Kendrion, která byla dostali do těžké životní situace, část
jedinou, jež se tímto způsobem do by měla sloužit jako příspěvek na vysbírky zapojila. Lidé do nich moh- budování výtahu v Domově pokojli přispívat až do neděle 24. ledna, ného stáří v Bohuslavicích.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOVSKO Tohle asi nikdo nečekal! Tradiční Tříkrálová sbírka s populárními malými koledníky se mezi lidmi těší velké oblibě. Letos však bylo kvůli pandemii všechno
jinak. Se svojí tradiční podobou měla sbírka společné pouze jméno a lednový termín
konání. Přesto se podařilo organizátorům z konické i prostějovské Charity zabojovat
a do měst i obcí dostat desítky kasiček. A navíc spousta lidí projevila nejen štědrost,
ale i vlastní aktivitu. Jelikož koledníci nemohli přijít za nimi, museli si oni sami tu „svoji“
kasičku vyhledat. A to se zejména na Konicku podařilo skutečně nad očekávání.

Na Prostějovsku se podařilo
dopočítat 334 tisíc, deset kasiček ještě zbývá

Vékáčko
si zahraje aspoň jeden
-$.'23$'1(=·./$'1ºĂ·67Û(16.e (;75$/,*<"
Husarsk
ý TØÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA vynesla
ve čtvrtek doma
kousek!
na Konicku 314 tisíc korun

Největší předsezónní favorit uhájí
TJ OSTRAVA
aspoň druhý post. Důležitá bude tie(aktuálně 5., 29 bodů)
breaková bitva na pražském Olympu,
rozhodující pak nelehké přemožení Severomoravská družina se dlouho
brněnských Šelem i jasnější vyloupení držela na medailových postech, leč
postupně klesla. Zpátky nahoru ji neKrálova Pole.
posune ani zvládnuté derby v neda1HKRGQRFHQ\7HUH]D%OXPHQWULWRY¿ EORNDĆND MHQQDFKYLONXVWĆËGDOD3HWUD
lekém Frýdku-Místku, ani cenný zisk
OLYMP
PRAHA
.RæRXxNRY¿ EORNDĆND QHQDVWRXSLOD
(aktuálně 3., 36 bodů) proti Olympu.
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OLYMP PRAHA – PROSTÌJOV

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY
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Kateøina KVAPILOVÁ
Vypadá to, že vysoká střeďačka Prostějova se poslední dobou
dostala do velmi solidní formy. V sobotu na pražském
Olympu si Hanačky sice moc neškrtly, ale právě Katka
vykázala nejlepší statistická čísla: 7 dosažených bodů
včetně 3 bloků při úspěšnosti útoku 50 procent a s celkovou užitečností +5, když jen dvakrát za celé střetnutí chybovala. Sice nejde o nijak výrazné cifry, leč
žádná ze spoluhráček jim tentokrát nekonkurovala.

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

36
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tudíž jsme je, a samozřejmě jejich rodiče, museli o pololetním prospěchu
informovat elektronickou cestou,“
sdělila Večerníku Petra Rubáčová,
ředitelka Základní školy Prostějov
Dr. Horáka. „Každému z rodičů
našich školáků je umožněn přístup
do klasifikace Bakalář, takže i tímto
prostřednictvím jsme jim sdělili prospěch jejich dětí. Zaznamenali jsme
i několik případů, kdy někteří rodiče
nemají doma internet nebo nebyli
ochotni se na elektronickou klasifikaci napojit. Těm jsme vyhověli
jinak, výpis o prospěchu jejich dětí
jsme jim oskenovali a zaslali elektronickou či klasickou poštou. V některých ojedinělých případech jsme
pak o pololetních známkách školáků
informovali rodiče prostřednictvím
SMS zprávy,“ prozradila Rubáčová,
která zároveň dodala, že v případě

návratu dětí ze třetích až devátých
ročníků do školy i jim budou předána klasická tištěná vysvědčení. „U nikoho z rodičů jsme nezaznamenali
stížnosti, nikdo se nepodivoval nad
tím, že se kvůli koronaviru dozvídal o pololetním prospěchu dítěte
takzvaně na dálku. Myslím si ale, že
hodně dospělých už na současnou
situaci rezignovalo. V době hrozby
nákazy covid-19 a nejrůznějších protiepidemických opatření se už žádný
z rodičů ničemu nediví. Já osobně
jsem ze současného stavu už také
skeptická. Skutečnost, že většina dětí

tel nezamyslické základní školy Petr
Jordán.
Minulý týden ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga
konstatoval, že většina škol nadále
hodnotila známkami. Patří mezi ně
i ta nezamyslická. „Hodnotili jsme
známkami. Nicméně v průběžném
hodnocení učitelé přidávali i slovní
komentáře. Domnívám se, že to zejména rodiče ocenili,“ prozradil Petr
Jordán.
Rovněž v Němčicích nad Hanou
hrály prim známky. „Vysvědčení
dostaly první dva ročníky, ostatní
žáci byli prostřednictvím bakalářů
informováni o výsledcích. A až bude
povoleno přijít do školy, tak ho dostanou v papírové formě,“ potvrdila
MARKA
ředitelka tamní základky Hana Matušková.
5100'8'0&#

„V tištěné podobě obdržely výpis
všechny děti z prvního a druhého
ročníku. Žáci od třetí do deváté třídy obdrželi výpis v elektronické podobě díky informačnímu systému.
V běžné podobě ho dostanou při
návratu do lavic,“ konstatoval ředi-

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Slavnostní oblečení, většinou i nálada. A nezbytné
dárky učitelkám. Tato klasika spojená s předáváním
vysvědčení se

tentokrát kvůli koronaviru konala
jen v prvních dvou třídách. Dojem navíc narušovaly roušky a respirátory, které jsou už skoro rok
ve školách všudypřítomné. I tak
ale školy dělaly, co mohly, aby se
obvyklé situaci na konci pololetí
přiblížily.

+NWUVTCéPÊHQVQTHEQO

Jinde bylo ještě veseleji. Pro malotřídky totiž pravidla zákazu presenční výuky neplatí. Alespoň ne
v některých případech. „Předali jsme
všechno. Jsme malotřídka a podle
výjimek, kdy vyšší ročníky jsou ve
spojení s první a druhou třídou,
mohli všichni žáci chodit do školy. Všech jednatřicet nám jich tedy
chodilo po celou dobu od osmnáctého listopadu. Všem jsme řádně
předali vysvědčení,“ těší ředitelku
školy v Laškově Hanu Mikulkovou.
Spokojená mohla být i s tím, že se
dlouhodobě škola zdravotně drží.
„Musím pochválit, že se zdravotně
držíme, děti jsou málo nemocné
a máme skoro plný stav. Jak máme
roušky, tak vymizely rýmy a běžné
respirační nemoci,“ prozradila Mikulková.

Školy zùstaly u známek

9UHJLRQXVLSRFKYDOXMËGLVFLSOËQX

Na tyto okamžiky se školáci vždy
těšili, ale letos se klasického rozdávání pololetního vysvědčení na
základních školách dočkali pouze
prvňáci a druháci. „Bohužel nám
současná situace neumožnila všem
našim žákům předat osobně klasické
vysvědčení. To obdrželi pouze ti nejmenší, tedy žáci prvních a druhých
ročníků, kteří docházejí do školy na
klasickou prezenční výuku. A pro ně
jsme připravili klasické slavnostní
předání pololetního vysvědčení, což
si děti užily. Žáci třetích až devátých
ročníků pokračují v distanční výuce,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

ZAUJALO NÁS

PROSTĚJOV Protikoronavirová opatření notně ovlivnila
jindy slavnostní chvíli, kdy za půlroční práci byli hodnoceni
všichni žáci základních škol. Letos se však pololetního vysvědčení dočkaly během uplynulého pátku v klasické formě
jen děti z prvních a druhých ročníků. Ty si to podle ohlasů
ředitelů prostějovských základních škol užily. Ostatní rodiče
pak ale soupis známek a celkového prospěchu svých ratolestí dostali pouze v elektronické podobě.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

Rodiče většiny žáků byli
o prospěchu informováni
jen elektronicky

se nemůže vrátit do škol, považuji za
umělé prodlužování koronavirové
agónie,“ míní ředitelka ZŠ Dr. Horáka.
Předávání pololetního vysvědčení
probíhalo na všech základních školách v Prostějově úplně stejně. Klasickou podobu si užili žáci prvního
a druhého ročníku. „Jediné štěstí, že
existuje elektronická evidence školního prospěchu každého žáka, do které
mohou kdykoliv nahlédnout rodiče.
Tak se rovněž stalo i v případě pololetního vysvědčení. Není to samozřejmě ono, ale co se dá dělat. Jakmile
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„Mám dvě děti, chlapec chodí do
druhé třídy a dcera do páté. Zatímco
Honzík přišel v pátek ze školy celý
rozjařený s vysvědčením, dcerka to
oplakala. Ta je pořád na distanční výuce a hodně ji mrzelo, že si bráška vysvědčení převzít mohl a ona nikoliv.
Nic s tím ale nenaděláme, musíme to
přečkat. Nám dospělým je to opravdu
asi jedno, protože o prospěchu svých
dětí jsme pravidelně informováni.
Každý den se můžeme napojit na
elektronickou klasifikaci,“ prozradila
Večerníku Lucie Drnovská z Prostějova.
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se děti vrátí do lavic, do tří dnů také
obdrží klasické tištěné vysvědčení.
Osobně ale nedokáži odhadnout, kdy
to bude. Pokud se nezmění aktuální
informace z ministerstva, tak v nejbližších dvou týdnech se školáci do
lavic nevrátí,“ podotkl ještě Večerníku
Dalibor Ovečka, ředitel Základní školy Jana Železného v Prostějově.
Rodiče dětí, kteří byli kvůli přetrvávajícím protiepidemickým opatřením
informováni o pololetních známkách
pouze elektronickou formou, skutečně nijak neprotestují, nebo spíše je
jim to úplně jedno.

-NCUKEMÆX[UX÷FéGPÊQDFTåGNKXR¾VGMRQW\Gå¾EKRTXPÊEJCFTWJÚEJ
TQéPÊMč
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

prvoligovou tabulkou letí svěřenci kouče Šejby nahoru

NEJMENŠÍ ŠKOLÁCI

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

KAM PŘÍŠTĚ:
Předehrávka 30. kola, pondělí 1. února, 17.00
hodin: Slavia Praha – Jihlava
Předehrávka 29. kola, pondělí 1. února, 18.00
hodin: Kadaň – Šumperk
Předehrávka 26. kola, pondělí 1. února, 18.00
hodin: Kladno – Třebíč
Dohrávka 12. kola, pondělí 1. února, 18.00 hodin: Kolín – Sokolov
26. kolo, středa 3. února, 18.00 hodin: Havířov
– Slavia (17:00), Kadaň – Ústí (17:00), Vsetín – Poruba (17:30), Kolín – Litoměřice, Přerov – Jihlava,
Šumperk – Prostějov.
Dohrávka 17. kola, středa 3. února, 14.20 hodin:
Vrchlabí – Kladno
Dohrávka 9. kola, středa 3. února, 16.00 hodin:
Benátky – Sokolov
Dohrávka 1. kola, středa 3. února, 17.30 hodin:
Třebíč – Frýdek-Místek
27. kolo, sobota 6. února, 16.00 hodin: Benátky
– Šumperk (15:00), Slavia – Litoměřice (15:00),
Kladno – Frýdek-Místek, Poruba – Havířov, Ústí
nad Labem – Sokolov, Kadaň – Kolín (17:00), Prostějov – Vrchlabí (17:00), Jihlava – Vsetín (17:30),
Třebíč – Přerov (17:30).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Vrchlabí
25 15 2 1 7 98:58 50
2. Jihlava
24 13 4 3 4 91:57 50
3. Třebíč
24 15 1 2 6 78:58 49
4. Poruba
25 14 2 2 7 85:57 48
5. Kladno
23 13 2 5 3 83:61 48
6. Přerov
25 12 4 2 7 79:62 46
7. Prostějov
25 11 3 2 9 94:75 41
8. Slavia Praha
24 10 3 2 9 72:66 38
9. Litoměřice
25 9 4 3 9 92:87 38
10. Vsetín
25 10 3 2 10 67:71 38
11. Sokolov
23 9 3 2 9 83:74 35
12. Benátky n. J. 25 9 2 4 10 69:79 35
13. Kolín
24 9 2 1 12 68:89 32
14. Ústí n. L.
24 6 4 4 10 60:75 30
15. Havířov
25 7 1 4 13 63:70 27
16. Frýdek-Místek 24 8 0 1 15 67:85 25
17. Šumperk
24 3 1 3 17 55:108 14
18. Kadaň
24 3 2 0 19 59:131 13

CHANCE LIGA
Dohrávka 26. kola: Vrchlabí – Frýdek-Místek
9:0 (2:0, 5:0, 2:0). Branky: 1. Machala, 2. Vála
(Urban, Hozák), 21. Pochobradský (Machala, Oliva), 25. Pochobradský (Machala), 31. Niko (Urban,
Jirků), 33. Mrňa (Urban, Jirků), 38. Pochobradský
(Nouza, Machala), 41. Rohlík (Zeman, Niko), 60.
Formánek (Chrtek, Oliva). Dohrávka 1. kola:
Litoměřice – Kadaň 7:1 (3:0, 1:0, 3:1). Branky:
6. Stehlík (Urban, Konečný), 16. Procházka (Jánský, Svoboda), 17. Beran (Miškář, Holý), 21. Beran
(Miškář, Svoboda), 47. Stehlík (Urban, Konečný),
51. Procházka (Marcel, Jánský), 59. Stehlík (Urban,
Konečný) – 58. Delmarche (Havlín). Dohrávka 9.
kola: Slavia – Havířov 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Branky: 11. Kružík (Ondráček), 12. Doležal (Pšenička,
Jeřábek), 23. Doležal (Ondráček, Barák), 41. Novák
(Vampola, Jeřábek) – 18. Maruna (Bambula, Prokeš), 40. Prokeš (Bořuta, Bambula).
Dohrávka 17. kola: Třebíč – Kolín 5:0 (3:0, 1:0,
1:0). Branky: 3. Šťovíček (Bittner, Psota), 13. Psota
(Bittner, Tejnor), 17. Malý (Tejnor, Kowalczyk),
22. Šťovíček (Michálek, Psota), 60. Hrubec (Ferda,
Chalupa). 24. kolo: Ústí nad Labem – Benátky
nad Jizerou 5:4 PP (1:0, 1:3, 2:1 – 1:0). Branky:
12. Trávníček (Klikorka, Vrdlovec), 23. Severa (Trávníček, Š. Havránek), 47. Moravec (Vrdlovec, Severa),
60. Tůma (Severa, Matějček), 65. Sklenář (Severa,
Klikorka) – 26. Gajda (Špaček, Kunst), 36. Čederle
(Kunst), 40. Špaček (Rychlovský), 45. Gajda (Jansa,
Wiencek) * Kadaň – Prostějov 2:9 (1:3, 1:4, 0:2)
* Kladno – Poruba 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). Branky:
23. Guman (Račuk, Marosz), 34. Pitule (Frye,
Hlava), 54. Marosz (Guman) – 23. Raška (Sikora,
Hudeček), 38. Stloukal (Jáchym, Korkiakoski) *
Šumperk – Třebíč 2:8 (0:4, 1:3, 1:1). Branky: 25.
Moučka (Ševčík, T. Král), 50. P. Kratochvíl (Milfait,
Jaroš) – 12. Malý (Křehlík, Stehlík), 14. Vodný, 17.
Krliš (Vodný), 20. Kowalczyk (Hrubec), 24. Šťovíček (L. Chalupa, Ferda), 27. Nedbal (Vodný), 39.
Hrubec (Michálek), 58. Bittner (Psota, Šťovíček).
Dohrávka 14. kola: Vrchlabí – Sokolov 5:2 (3:0,
0:2, 2:0). Branky: 4. Niko (Heřman, Nouza), 10.
Nouza (Heřman), 18. Machala (Machač), 58. Heřman (Linhart, Pochobradský), 59. Chalupa – 23.
Kropáček (T. Rohan, M. Houdek), 40. T. Rohan
(Kverka, Vracovský) * Litoměřice – Frýdek-Místek 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Branky: 2. Berka, 20. Procházka (Jánský, Marcel), 33. Berka (Moravec, Pajer),
60. Procházka (Jánský, Holý) – 39. Shepelev (Flok,
Stuchlík). Dohrávka 8. kola: Vsetín – Slavia Praha
3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Branky: 21. L. Bednář (Bartko,
Pechanec), 38. Pechanec (Jenáček, Gorčík), 47.
Bartko (Vlach, Pechanec) – 7. Kafka (Šmerha, Jeřábek), 36. Novák (J. Bednář, Pšenička). Dohrávka 9.
kola: Jihlava – Přerov 2:4 (0:1, 0:1, 2:2). Branky:
41. Skořepa (Pekr, Čachotský), 57. Pekr (Čachotský) – 18. Hrabal (Štefka, Macuh), 24. Číp (Zbořil,
Hejcman), 44. Pšurný (Černý, Hrabal), 60. Štefka
(Macuh, Černý). 25. kolo: Slavia Praha – Vsetín
3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Branky: 25. Pšenička (Novák,
Doležal), 35. Kafka. (Bednář, Všetečka), 58. Ondráček (Kružík, Poletín) – 16. Vlach (Bartko, Pechanec)
* Poruba – Přerov 5:3 (1:1, 2:2, 2:0) Branky: 17.
Špaček (Hudeček, Teper), 22. Korkiakoski (Stloukal, Teper), 40. Szathmary (Žovinec, Korkiakoski)
53. Korkiakoski (Kozák), 60. Hudeček (Korkiakoski) – 3. Dřímal (Dluhoš, Štefka), 25. Dostálek
(Pšurný, Dluhoš), 33. Hrabal (Dluhoš, Dostálek)
* Ústí nad Labem – Kolín 3:4 SN (0:1, 2:1, 1:1,
0:3n). Branky: 23. Bláha, 27. Furch (Bláha), 45. Havránek (Severa, Trávníček) – 18. Šafránek (Král), 26.
Šafránek (Král, Kukla), 54. Stehlík (Husa, Stohanzl),
rozhodující nájezd Šafránek. * Třebíč – Vrchlabí 5:2
(2:1, 0:0, 3:1). Branky: 16. Michálek (Vodička,
Hrubec), 16. Psota (Šťovíček, Stehlík), 43. Nedvídek
(Kowalczyk, Ferda), 45. Bittner (Psota), 52. Psota
(Bittner, Stehlík) – 19. Chalupa (Mrňa, Urban), 57.
Linhart (Heřman) * Benátky nad Jizerou – Kadaň
4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Branky: 13. Šír (Rychlovský,
Kunst), 26. Pabiška (Čederle), 33. Rychlovský (Šír),
50. Jansa (Cibulka, Pabiška) – 36. Kulich (Zabloudil,
Chlouba) * Frýdek-Místek – Šumperk 6:3 (2:1,
2:1, 2:1), Branky: 3. Repe (Tomi, Martynek), 11.
Klimša (Hrachovský, Kindl), 38. Tomi (Martynek,
Peterek), 40. Kofroň (Haman, Mikulík), 45. Mikulík
(Haman, Kofroň), 59. Peterek (Haman, Repe) – 15.
Záruba (Baláž, Jaroš), 40. Křejčiřík (Horký), 56. Jaroš (Milfait, Moučka) * Jihlava – Kladno 4:3 SN
(1:0, 2:0, 0:3 - 2:0). Branky: 20. Harkabus (Černý, Zadražil), 25. Brož (Lichanec), 32. Dundáček
(Fronk, Pekr), rozhodující nájezd Fronk – 42. Hlava,
43. Zakharchuk (Macháč), 52. Jágr (Plekanec, Kubík) * Prostějov – Sokolov 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

samozřejmě vždycky, ale tentokrát
nic takového skutečně nepředpokládám. Peníze i možnosti jsou dost
omezené, sami se do ničeho už pouštět nebudeme,“ ujistil Vykoukal.
V minulých letech hanácký klub hojně využíval střídavých startů, touhle
formou za elhákáčko nastupovala
spousta plejerů – i extraligových.
A občas někteří místní borci stejným
způsobem nakoukli naopak do nejvyšší tuzemské soutěže. „V letošní sezóně však střídavé starty skoro nevyužíváme, celý přístup jsme vzhledem

k okolnostem přehodnotili,“ upozornil Vykoukal.
Tudíž platí, že pokud se nestalo
něco nepředpokládaného, půjde
prostějovský kolektiv do zbytku prvoligového ročníku 2020/21 v nezměněném složení. „Jak říkám, kádr
teď máme početně dostatečný, věříme, že i kvalitativně. Momentálně se
nám navíc daří, k přesunům nebyl
důvod. Soustředíme se na sportovní stránku a další utkání, abychom
postoupili do play-off,“ zdůraznil Jiří
Vykoukal.

tí gól, co jsme dali, tak to byla v přesilovce taková střela. Naštěstí to vyšlo.“
yy V polovině prostřední části
jste jel sám na brankáře a zakončoval jste, ale neúspěšně. Co chybělo k hattricku?
„Tak asi ten gól. (smích) Já nevím,
dělám to takto pořád. Sice jsem hattrick nedal, ale vyhrálo se, a tak se
nic neděje.“
yy Utkáním skončila lednová šňůra zápasů, ve které jste zaznamenal
9 branek a 6 asistencí a dostal jste
se na třetí místo kanadského bodování Chance ligy.
„Hlavní je, že my jako Prostějov stoupáme tabulkou. To si, myslím, že je
nejdůležitější, abychom se dostali do
play-off z co nejlepší pozice. To,
že se mně osobně daří, je jen
takové plus.“
yy V lednu se po
dlouhém zranění vrátil

k vám do lajny Michal Gago.
Jak se vám spolu opět hraje?
„Jsem rád hlavně za Michala, že si vyléčil rameno
a může zase zpátky s námi
být. Společně se nám hraje asi
dobře. Ani předtím to nebylo
vůbec špatné.“
yy Ve středu vás čeká zápas
v Šumperku, jak se na něj
připravit?
„Teď si dáme jeden den volno,
od pondělí zase potrénujeme.
Připravíme se na to jak na každý jiný zápas.“ (úsměv)

Foto: Josef Popelka
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Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV O výhře prostějovských
Jestřábů na domácím ledě rozhodla
v sobotním utkání 25. kola Chance
ligy až třetí třetina. Trápící se Sokolov
nezačal na Hané vůbec špatně, když
v první třetině dvakrát vedl, a svěřenci
trenéra Šejby tak měli co dělat, aby do
konce první dvacetiminutovky vyrovnali. Stejné to bylo i po druhé části. Jestřábi krátce před koncem třetí třetiny
dvakrát skórovali a díky trefám Žálčíka
s Jandusem nakonec zvítězili. Prostějovský celek tak na svém ledě vyhrál už
počtvrté za sebou a udržel si sedmou
příčku prvoligové tabulky.

žitkoval dobře postavený Prymula – 0:1.
Vedení si ale sokolovský Baník dlouho
neudržel. V čase 5:54 nahrával z kruhu
Mrázek před branku, jeho přihrávku hostující Kverka nešťastně srazil za záda Cichoně – 1:1. V dalších minutách prověřili
hosté prostějovskou jedničku znovu, ta
ale svůj tým držela. V 9. minutě se už
Baník radoval ze druhé branky a vedení,
když Tůma využil volného prostoru před
Bláhou a přesné nahrávky od Rohana –
1:2. V polovině úvodního dějství sehráli
první početní výhodu i Hanáci. Sokolov
však dobře bránil, a dokonce si dovolil
jít i do protiútoku. Nejblíže k přesilovkovému vyrovnání měl kapitán Kaut, který
orazítkoval tyčku. Přesilovku domácí
Vstup do utkání se lépe vydařil hostují- nevyužili, ale po chvíli se stejně radovali
címu celku, který v 5. minutě hrál první z vyrovnání. Ve 12. minutě poslal obránpřesilovou hru zápasu, kterou záhy zu- ce Krejčí nenápadnou střelu na branku

lépe Cichoň. Ve 36. minutě se Baník dočkal vyrovnání. Rohan vyslal Švece, jehož
střelu sice Bláha chytil, ale puk nedokázal pokrýt. Pohotový Švec ho vydoloval
a uklidil za brankovou čáru – 3:3.
Tlak domácích i hostů k vedení nutil i nadále oba brankáře vytahovat perfektní zákroky. Párkrát mužům v masce pomohla
i branková konstrukce, která zvonila prázdnými tribunami. Nejprve po fintě domácího Hrníčka a poté po střele sokolovského
Šika. V 56. minutě se po vyhraném vhazování pohotově dostal puk na Žálčíka, který
neomylně pálil a přiblížil svůj celek k zisku
tří bodů – 4:3. Dvě minuty před koncem
zápasu se Sokolov ještě nadechoval k tlaku.
Po oddechovém čase to dokonce zkusil
i v šesti bez brankáře. Nehrál tak však dlouho. Ihned po buly se ke kotouči dostal Jandus, který šťastným odrazem od mantinelu
poslal puk do prázdné branky a pojistil výhru svému týmu – 5:3.

„Zápas se mi hodnotí těžce. Dvě třetiny jsme byli lepším týmem, do třetí jsme nastoupili ne úplně
koncentrovaně, možná se báli o výsledek. Začali jsme více bránit, což ale nebyla naše představa.
Prostějov chytře vyhraným buly dal rozhodující gól. A v power-play se takto puk odrazí opravdu
jen málokdy… My jsme štěstí urazili v předchozích zápasech a takto nám to vrací...“

Tomáš HAMARA – HC Baník Sokolov

„Vyhráli jsme a to je hodně důležité. První třetina byla vyrovnaná, na obou stranách byly dobré šance. Z naší strany zbytečné vyloučení. Ve druhé části jsme po vstřelené brance na 3:2
hráli hrozně benevolentně. Soupeř tam měl spoustu šancí a nebýt Bláhy, tak jsme mohli být
dole o tři branky. Nicméně ve třetí dvacetiminutovce jsme se srovnali, už to nebyl takový hurá
hokej a z naší strany tam bylo více taktiky. Šlo jen o to, kdo dá rozhodující gól. My jsme krásně
sehráli signál po buly a ke konci i power-play. Myslím, že si tři body zasloužíme.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov
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Sokolova, Podlaha dobře clonil brankáři
a puk tak nakonec zapadl až za jeho záda
– 2:2. Autor vyrovnávacího gólu si pak
odseděl dvě vyloučení. Brankář Bláha ale
vytahoval opět svoje dobré zákroky a stav
udržel. V samém závěru první části si první formace domácích vypracovala dobré
šance, které hostující brankář pohlídal,
a vyrovnaný stav se už nezměnil.
Na začátku druhé třetiny se domácí usadili v obranném pásmu Baníku a zkoušeli
jeho brankáře překonat. Hra se posléze
přelévala za strany na stranu bez nebezpečných pokusů a vstřelení branky. Ve 29.
minutě přišlo další oslabení sokolovského
mužstva. Třicet sekund před koncem přesilovky dostal na levé straně nabito Mrázek, který překonal hostujícího gólmana
a poslal prostějovský celek poprvé v utkání do vedení – 3:2. Zanedlouho mohl
stejný hráč dosáhnout i na hattrick, ale
tentokrát ze vzájemného souboje vyšel

3R]GROiQt6RNRORYDGUçt3URVWěMRYVpULL

yy Co říct k utkání?
„Byl to hodně vyrovnaný zápas. Sokolov v něm dobře bruslil. Jsme určitě rádi za dnešní tři body do tabulky.“
yy V první třetině padly hned čtyři góly. Čekali jste, že to bude takový vstup do zápasu?
„Ano. Jak jsem říkal, věděli jsme, že
soupeř dobře bruslí. Snažili jsme se
jim v bruslení vyrovnat, abychom
měli také nějaké šance. Nakonec byl
zápas vyrovnaný až do konce.“
yy Vstřelil jste první a třetí branku
Jestřábů. Jak byste oba góly popsal?
„U té první jsme jeli dva na jednoho
a nějak se to na mě odrazilo. Chtěl
jsem nahrávat do prázdné
brány a hráč Sokolova si
to tam srazil sám. Ten tře-

Eva
REITEROVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Dvěma brankami se v utkání proti Sokolovu
prosadil nejlepší střelec Jestřábů Petr Mrázek (na snímku).
Šestadvacetiletému útočníkovi se v lednovém zápasovém kolotoči dařilo, svými výkony se dokonce posunul na třetí příčku kanadského bodování Chance ligy. Proti Sokolovu neměl tahoun
Hanáků daleko ani k hattricku.„Sice jsem ho nedal, ale vyhrálo se,
a tak se nic neděje,“ komentoval Mrázek svoji nevydařenou akci.

Dvoubrankový Petr Mrázek nejen o sobotním zápase

Å6WRXSiPHWDEXONRXæHVHPěGDőtMHWDNRYpSOXV´

Marek SONNEVEND

pohromadě takový kádr, jaký máme.
To znamená na soupisce čtyři gólmany, devět obránců a šestnáct útočníků, přičemž většinu z těchto hráčů
reálně využíváme zápas co zápas.
Pokud jsou zdraví,“ řekl Večerníku
v neděli odpoledne sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Přestupový deadline vypršel až úderem včerejší půlnoci, nicméně bývalý reprezentační bek a nyní i jeden
z trenérských asistentů Jiřího Šejby
„Za současné zdravotní, ekonomické nepředpokládal žádné změny na poi celkové situace jsme rádi, že máme slední chvíli. „K něčemu může dojít

PROSTĚJOV V předchozích letech byly poslední dny a zvláště hodiny končícího termínu pro přestupy v českém profesionálním hokeji
(Tipsport extraliga a Chance liga)
nadmíru hektické, plné zajímavých
hráčských přesunů. Letos? Nic
moc, faktor koronaviru se jednoznačně projevil. Ani v LHK Prostějov prý nic zásadního neřešili.
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Muži LHK využívají schůdného losu v současném období,
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äGD[UGKPGMXCNKVPÊMNW\KwV÷RąGP¾
wGNQLCMQXKTWU"2QFÊT¾EJXNGFWLGå
RQVT¾RKN[ Wå FąÊXG *TCFGE -T¾NQXÆ
CPGF¾XPQ5NCXKK2TCJCUGVGPVQMT¾V
UVGLPÚRTQDNÆOQDLGXKNX$GP¾VM¾EJ
PCF,K\GTQW/CéU-CFCPÊO÷NXKPQW
×RTCXJTCEÊRNQEJ[PGRN¾PQXCPQWJQ
FKPQXQWRąGUV¾XMWPCXÊE

3. Další díra
v ledové ploše

5JQMGLKUV[RTCåUMÆ5NCXKGD[NMQWé
/KNQwĄÊJCONCFwÊD÷JGORąGFEJQ
\ÊEJFXQWNGVXGNOK×UR÷wPÚP¾UNGF
P÷\COÊąKNLKPCO#OQOGPV¾NP÷UGFQ
'FGPWQR÷VXT¾VKNPCOÊUVQQFXQNCPÆ
JQ/CTVKPCiVTD[d%JEK5NCXKKRQOQEV
XÊEPCJQTWqRN¾PWLGX\GUVWR

2. Trenér Øíha
zpátky ve Slavii

,CTQOÊT,¾ITXCMVW¾NPÊUG\ÐP÷RTGOK
ÆTQX÷UMÐTQXCN5KEGCåXGUXÆOFG
X¾VÆOWVM¾PÊCNGRąGEGLGP2TQ4[VÊąG
LUQWQXwGOFčNGåKV÷LwÊ\ÊUMCPÆRQUKN[
\GZVTCNKIQXÚEJ2CTFWDKEMVGTÚOKUG
UVCNKDTCPM¾ą8QLV÷EJ0GéCUC×VQéPÊM
1PFąGL/CEJCNC

1. Kladno s posilami
i gólem „68“

NEJ události
Chance ligy

Jak ve středu v Kadani, tak v sobotu proti Sokolovu nehráli muži
LHK od začátku nijak přesvědčivě,
naopak byl jejich výkon během zahajovacích period jen průměrný.
Přesto často skórovali, nicméně
i inkasovali. A obě střetnutí poslali ve svůj prospěch až zlepšením
v dalším průběhu.

Hernì slabší
první tøetiny

Jestřábi z posledních šesti prvoligových utkání hned pět vyhráli,
vytěžili skvělých patnáct bodů
a během téhle povedené série
nasázeli výživných třicet čtyři
branek! Proto není divu, že rázem
atakují horní patra tabulky, byť zatím trochu zpovzdálí.

Úrodná
bodová jízda

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ
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„Co mi dnes chybělo
k hattricku?
Asi ten třetí gól.“

(uohĹ

3

Třetí místo v hráčské produktivitě celé Chance ligy mužů
ČR 2020/21 drží prostějovský
útočník Petr Mrázek. V pětadvaceti duelech nastřádal úctyhodných 34 kanadských bodů
(17 gólů + 17 asistencí), pět
z nich přitom stihl za poslední
dvě střetnutí.
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KADAŇ - PROSTĚJOV 2:9

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

1. star:2GVT/T¾\GM DQF[ 
2. star:2GVT-TGLéÊ DQF[ 
UVCT6QO¾w,CPFWU DQF 

PROSTĚJOV – SOKOLOV 5:3

1. star:2GVT/T¾\GM DQF[ 
2. star: (TCPVKwGM*TFKPMC DQF[ 
UVCT&CXKF$CTVQw DQF 

6GPVQ UQWV÷åPÊ TQéPÊM O÷N RTQ
,GUVą¾D[ FNQWJQ FQUV VWTDWNGPV
PÊ XÚXQL VCMQXÆ MNCUKEMÆ PCJQTW
C FQNč 0GWUV¾NG UVąÊFCNK XÊV÷\UVXÊ
KRQT¾åM[CMF[åRCMRąKwNC×UR÷w
P¾ UÆTKG VąÊ \¾RCUQXÚEJ ×UR÷EJč
\CUGDQWQMCOåKV÷LKP¾UNGFQXCNC
RąGUP÷QRCéP¾wÿčTCRTQJGT&Q
VQJQRąKwNCVÆO÷ąFXQWO÷UÊéPÊMQ
TQPCXKTQX¾XÚNWMCURQLGP¾URTQ
JNQWDGPÊO GMQPQOKEMÆ MTK\G
URGEK¾NP÷X2TQUV÷LQX÷UGHKPCPéPÊ
QRCUM[WVCJQXCN[QRTCXFWUKNP÷
2ąGUVQ UG PG \TQXPC RąÊLGOPÚOK
QMQNPQUVOK QXNKXÿQXCPÚ VÚO RQ
UNGFPÊ FQDQW XÚTC\P÷ \XGFN LCM
RQJGTPÊVCMRQXÚUNGFMQXÆUVT¾P
EG8[WåKNRąÊ\PKXÆJQNQUWMF[O¾
PC RTQITCOW XÊE UVąGVPWVÊ RTQVK
RCRÊTQX÷ RąKLCVGNPÚO UQWRGąčO
#RTCXKFGNP÷DQFWLG%QåJQOQ
OGPV¾NP÷X[PGUNQPCUGFOÆOÊU
VQ RTXQNKIQXÆ VCDWNM[ U VCMQXÚO
\KUMGOMVGTÚPCX\FQT[XwGORąG
M¾åM¾OUNKDWLGX[VQWåGPÚRQUVWR
FQRNC[QHH
<XN¾wċXMQPVTCUVWMOKPWNÆJTWD÷
PGX[FCąGPÆUG\ÐP÷UGLCUP÷RQ
VXT\WLGPCMQNKMPG\D[VP¾KURT¾XP¾

D[NCNQPKPCLCąGTC\CPVPÊQDO÷PC
M¾FTW 5O÷TGO M QONC\GPÊ C RąK
U¾\EG PC LKPÆ V[R[ JT¾éč EQå
TCRKFP÷ \XÚwKNQ T[EJNQUV CMVKXKVW
K CITGUKXP÷LwÊ RQLGVÊ RąGFX¾F÷PÆ
JQJQMGLG8[RCF¾VQåGTQXP÷å
RąÊEJQFPQXÆJQMQWéG,KąÊJQiGL
D[ D[ċ RčXQFP÷ PGRN¾PQXCPÚ 
OCPéCHVW LGFPQ\PCéP÷ RTQUR÷N
<MWwGPÚP¾TQéPÚCRąKVQOVTR÷NKXÚ
VTGPÆTRQUVWRP÷PCwGNUG\FGLwÊO
MQNGMVKXGOURQNGéPQWąGé\VQJQ
VGòXwKEJPKURQNGéP÷V÷åÊ
1JNGFP÷ FCNwÊJQ RąÊRCFPÆJQ
RQUWPW X\JčTW Cå FQ GNKVPÊJQ
MXCTVGVCURąÊOÚORQUVWRGOFQ
X[ąC\QXCEÊEJ DQLč D[EJ VQ RQF
FQLOGO UQWéCUPÆ GWHQTKG TCF÷LK
PGRąGJ¾P÷N VCM X[UQMQ *CP¾
EK CUK O[UNGV PGOQJQW 0KEOÆ
P÷ RTčPKM FQ RąGFMQNC RNC[QHH
CXP÷OVTKWOH\PCOGPCLÊEÊéVXTV
HKP¾NQXQW×éCUV"6QJNGUGVGòLGXÊ
LCMQTG¾NPÚCURNPKVGNPÚEÊN,GPF¾N
OCMCVPGRQNGXKV

MARKA
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2QUVWRFQRNC[QHHUG\JOQVÿWLG

Mezi hokejovými mantinely

str. 16
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Do konce sobotního dramatu mezi hokejisty Prostějova
a Sokolova zbývá necelých pět minut, skóre je stále nerozhodné
3:3. Vypadá to na prodloužení. Stačí však málo – konkrétně trocha lsti a fištrónu ze strany domácích – a Hanáci dávají rozhodující gól. Jak? Petr Chlán při vhazování v útočném pásmu vůbec
neposlal buly za sebe jako obvykle, ale místo toho puk okamžitě
nasměroval dopředu před bránu, kde už v rámci domluveného
signálu číhal najetý Lukáš Žálčík. A vyhlášený kanonýr sám
před Cichoněm nezaváhal, jeho pohotová trefa byla zlomová.
Nacvičená finta se tak bohatě vyplatila.

Foto: Michal Sobecký

Baník zlomili fintou po buly

ZAUJALO NÁS

PŮVODNÍ
zpravodajství

„Dvě třetiny však náš výkon rozhodně
nebyl v pořádku. V úvodní jsme měli
zbytečná vyloučení, ve druhé kluci po
gólu na 3:2 začali hrát hrozně benevolentně. Nebýt Ondry Bláhy v bráně,
mohlo všechno vypadat dost špatně,“
viděl Šejba příčiny rovnocenného vývoje. Ten elhákáčko zlomilo na svou
stranu povedeným závěrem. „Ve třetí
části se hrálo velmi takticky. Bylo jasné,
že kdo dá gól, ten asi vyhraje. Což jsme
naštěstí byli my, kluci zvládli konec
výborně. A za hokej, jaký předvádíme
poslední zápasy, jsme si všechny body
zasloužili,“ říkal hlavní trenér Prostějovanů spokojeně.
Nicméně jakékoliv uspokojení není podle něj ani trochu namístě. „Tabulka je namačkaná, hned tři celky za námi mají jen
o tři body méně než my a další dva o šest.
Využili jsme příznivějšího losu, jenže závěr základní části pak budeme mít hodně
těžký, proto teď potřebujeme co nejvíc
bodovat. Tím pádem si nesmíme dovolit
žádné polevení nebo podcenění, jakákoliv zbytečná ztráta by nás mohla později
mrzet. Určitě se chceme udržet v horní
osmičce,“ zdůraznil Jiří Šejba.

6NCMGOFQUQMQNQXUMÆDT¾P[,GUVą¾DKX\¾X÷TWTQ\JQFNKQXÊV÷\UVXÊPCF$CPÊMGO
Foto: www.lhkjestrabi.cz

Ostatně draví ptáci se o tom na vlastní perutě přesvědčili 7. října, kdy
ještě před koronavirovou výlukou
podlehli outsiderovi na svém ledě
3:4. „Věřím, že si kluci tuhle zbytečnou prohru pořád dobře pamatují
a i vzhledem k ní tentokrát nic nepodcení. Musíme zodpovědně makat
od začátku do konce, bereme jedině
vítězství,“ pravil zřetelně hlavní lodivod elhákáčka Jiří Šejba.
Sobota 6. února od 17.00 hodin poté
bude vyhrazena domácí bitvě s Vrchlabím, tedy vedoucímu celku průběžného pořadí soutěže. Že nováček z Podkrkonoší trůní v úplném čele, je rozhodně
překvapením, leč nikoliv úplnou senzací. Po loňském postupu ze druhé ligy
totiž vyztužil kádr řadou zvučných posil s extraligovými zkušenostmi, k jeho
tahounům patří například i bývalí prostějovští útočníci Tomáš Nouza, Michal
Pochobradský, Michal Machač, Jiří Hozák či Ondřej Matýs.
Naposledy výběr HC padl v Třebíči
2:5, avšak předtím uspěl šestkrát v řadě.
A právě díky tomu se vyhoupl až na
první pozici. Na ní figuruje s padesáti
nastřádanými body, což je o devět víc
v porovnání s jestřábími borci. „Půjde
o závěrečné utkání před repre pauzou,
můžeme i musíme do něj dát úplně
všechno. Vrchlabí ukazuje, jak dobrý
tým v téhle sezóně poskládalo, ale hrát se

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

dá ve vyrovnané první lize proti komukoliv. To už dobře víme,“ odtušil Šejba.
Diváci mají bohužel do hlediště nadále zakázaný vstup.
(son)

Prostějov – Vrchlabí:
aktuální sezóna 5:2,
minulá sezóna neutkali se.

Prostějov – Šumperk:
aktuální sezóna 3:4,
minulá sezóna neutkali se.

KADAŇ, PROSTĚJOV Zápasy
proti papírovým outsiderům bývají někdy ošidné, ale to nebyl tenhle
případ. Právě naopak. Prostějovští hokejisté postupem času zcela ovládli středeční duel 24. kola
Chance ligy u tabulkově poslední
Kadaně, kde nebohého soupeře
rozmetali chutným devítigólovým
přídělem. Jen tu kulatou desítku
už nestihli.
Zpočátku, a to i během první přesilové hry Trhačů, se do větších
šancí dostával M. Zabloudil. Úvodní trefa však přišla zanedlouho na
druhé straně. Jestřábí souhra v čele
s Kautem skončila v 8. minutě brankovou radostí – 0:1. Svůj náskok
hosté zvýšili již ve 12., kdy rozruch
před Hamrlou úspěšně finalizoval
Bartoš – 0:2. Po pár pokusech (například Kottka) domácí snížili, díky
přihrávce od Koblížka se poštěstilo
Houškovi – 1:2. Leč pouhých jedenáct sekund před sirénou znovu jásali Hanáci, tentokrát se do střelecké
listiny zapsal Jandus ranou přímo do
šibenice – 1:3.
Po aktivním vstupu Severočechů
do prostřední části došlo na jejich
dvojité vyloučení, což znamenalo
pro ptačí dravce velkou příležitost,
kterou také proměnili. Zavěsil Mrázek, jenž ve 25. využil odraženého

kotouče od jednoho z bránících hráčů – 1:4. Do zajímavých možností se
ale dostávali i plejeři SK, například
ve 28. to proti Bláhovi marně zkoušel J. Svoboda. O čtyři minuty později hosté opět trestali vyloučení Trhačů zásluhou Hrníčka – 1:5. Chvíli
nato se Kadaňští dostali do brejku,
na jeho konci neuspěl teprve šestnáctiletý Koblížek. Rozdíl ve skóre
umocnil nedlouho poté Mrázek pohotovým usměrněním předchozího
pokusu Gaga – 1:6. Odpověď vzápětí našel Z. Zabloudil jedovkou z levého kruhu – 2:6. Svou krasojízdu
druhou třetinou ovšem završil Prostějov ve 39. z hole Nováka – 2:7.
Do třetí periody vstoupili Rosolovi
svěřenci výměnou gólmanů, místo
Hamrly se mezi tři tyče postavil Běhula. A hned po třiceti vteřinách ho
palbou otestoval Hrníčko. Následovalo několik střel domácích, proti
kterým musel zasahovat Bláha, jehož
betony následně provětral i M. Svoboda. Ačkoliv vedení borců elhákáčka bylo už tak výrazné, ještě ho dokázali navýšit dvěma slepenými zásahy.
Nejprve Chlán v 54. poslal puk nad
beton Běhuly – 2:8. A za necelé dvě
minuty završil výsledek Podlaha –
2:9. Magických deset sice Jestřábi
nedočepovali, přesto odjížděli domů
navýsost spokojeni.
(son)

2
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„Utkání to pro nás nebylo vůbec jednoduché, zkraje měli domácí několik šancí a tým
hodně podržel Ondra Bláha v bráně. Nicméně pak nám to tam začalo padat. Myslím si,
že kadaňský gólman dnes neměl úplně formu, ale pořád ten zápas nebyl zcela rozhodnutý. Až na konci první třetiny se nám podařilo zvýšit na 3:1, což byl uklidňující moment. Jinak mě Kadaňští překvapili, jak hráli dobře do útoku, šance měli. Kvůli ne tolik
kvalitnímu brankáři je však výsledek takový, jaký je.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Bohužel jsme inkasovali dvě laciné branky v první třetině. Pak se nám podařilo stáhnout na 1:2 a nehráli jsme úplně špatně, ale jedenáct vteřin před přestávkou jsme dostali
ještě na 1:3. To nás položilo a soupeře naopak nakoplo. Celkově jsme během utkání
dostali spoustu laciných gólů. Samozřejmě že byl Prostějov lepším týmem, ale výsledek
2:9 vypadá jako obrovský debakl, byť herně to dle mého názoru takový rozdíl nebyl.“

Petr ROSOL – SK Trhaèi Kadaò
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PROSTĚJOV Vydatnou porci
jedenácti odehraných střetnutí
během dvaatřiceti dnů završí hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
dvěma zápasy během tohoto prvoligového týdne, posledního před
následnou přestávkou vyhrazenou
reprezentační náplni.
Ve středu 3. února od 18.00 hodin
nastoupí hanácká letka do krajského
derby na kluzišti Šumperku. Draci jsou sice v tabulce Chance ligy
2020/21 až sedmnáctí, mají na kontě
pouhých čtrnáct bodů (o jediný víc
než poslední Kadaň) a táhnou černou sérii sedmi porážek za sebou,
nicméně mohou být nebezpeční.

GHUE\YäXPSHUNXDGRPDOtGU]9UFKODEt

3őHGUHSUH]HQWDĀQtSDX]RXĀHNiSWDĀtGUDYFH

Skvělým způsobem Jestřábi zvládli už
středeční duel na ledě tabulkově poslední
Kadaně. Mač byl sice první třetinu herně
dost vyrovnaný, ale v jejím závěru hosté
odskočili na 3:1, následně nasypali do
domácí kasy další čtyři trefy za druhou
část a nakonec outsidera rozstříleli 9:2.
Chyběl kousek a jedenáct dní po Kolínu
by se čepovala další desítka.
„Pořád tam byly z naší strany nedostatky,
i když konečné skóre vypadá jasně a je
pro nás velice dobré. Hlavně do poloviny
utkání však soupeř neproměnil několik
šancí, mančaft podržel gólman Ondra

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

Bláha. My jsme dnes příležitosti naopak
proměňovali a dali spoustu gólů. Většinu
při hře pět na pět, navíc i tři z přesilovek
díky tlaku do brány, dorážkám. Což je jedině dobře, zlepšenou hru v početní převaze potřebujeme,“ shrnul rozcupování
Trhačů kouč LHK Jiří Šejba.
V sobotu Hanáci vyzvali na vlastním kluzišti Sokolov, na rozdíl od předchozího
ročníku soutěže velmi nebezpečný. Baník své kvality potvrzoval a více než dvě
periody držel vyrovnaný krok. Dlouho
to vypadalo, že bitva dospěje až do prodloužení, ovšem pět minut před koncem
za nerozhodného stavu 3:3 vsítil vítězný
zásah probuzený kanonýr Lukáš Žálčík.
Aby v power-play do opuštěné svatyně
pečetil Tomáš Jandus na finálních 5:3.
Předtím už dvakrát skóroval nadmíru
produktivní Petr Mrázek, celé mužstvo
Prostějova ovládla euforie.

PROSTĚJOV Tak vysoko jako právě teď nebyli prostějovští
hokejisté v Chance lize mužů ČR už hodně dlouho. Minulou
sezónou se hrozivě protrápili, v té aktuální se od začátku pohybovali okolo prostředku průběžného pořadí. Momentálně
však díky dvěma výhrám za uplynulý týden a celkové šňůře tří
vítězství v řadě za sebou poskočili na pěknou sedmou pozici
– hned za arcirivala z Přerova!

prvoligovou tabulkou letí svěřenci kouče Šejby nahoru

TRIUMFY t#,'56Ą$+,5177ä
1. DVA
Muži LHK využívají schůdného losu v současném období,
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PROSTĚ JOV Žádná
přestupová bomba na
poslední chvíli (rozuměj
krátce před uzávěrkou
hráčského trhu) v táboře
prostějovských hokejistů nevybuchla. Už dříve
se jedinou změnou v kádru Jestřábů stal návrat
nadějného brankáře
ještě teenagerovského
věku Marka Micky.

Teprve devatenáctiletý strážce svatyně se
narodil 22. září 2001, měří 191 centimetrů,
váží 82 kilogramů a má pravé držení hole,
tedy v opačném gardu. Místní odchovanec
opustil Prostějov již v žákovském věku, dorostenecká léta strávil ve Vítkovicích (2016
až 2018) a jako junior se přesunul nejprve
do Komety Brno (2018/19), poté do Plzně
(2019 až dosud). Současně třikrát naskočil
i za druholigové muže Klatov, než ze západu
Čech nabral zpáteční směr na Hanou.
„Marek je mladý a talentovaný, podepsali
jsme s ním smlouvu zatím do konce této sezóny. Co bude dál, to se teprve uvidí,“ struč-

Marek SONNEVEND
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ně okomentoval příchod Micky sportovní
manažer LHK Jiří Vykoukal. Není však
pravděpodobné, že by mladičký nováček
šel ještě v aktuální Chance lize mužů ČR
2020/21 přímo do akce. Drtivou většinu
zápasů totiž chytá
stabilní jednička Ondřej Bláha, jen málokdy naskočí dvojka
NíN?H;
Adam Wolf. A navrá- 2À=?ß
tilec bude maximál>PIOMNL;Hí
ně trojkou pravidelně
trénující s A-týmem
elhákáčka.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

5
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Počty nemocných koronavirem v České republice nijak zásadně neklesají, navzdory poměrně
přísným hygienickým opatřením. Proč? Oficiální zdůvodnění generality naší krásné země je
hned po ruce – někteří lidé jsou nezodpovědní
a nařízení nedodržují.
Ano, určitě to je jedna z příčin. Ale rozhodně
nevidím důvod překračování všemožných zákazů jen ve zmíněné nezodpovědnosti. Podstatná
část těch, kteří na omezení více či méně kašlou,
je totiž bytostně přesvědčena o nesprávnosti či
přímo nesmyslnosti zvolené cesty plošných restrikcí bez rozdílu pro všechny.
Z tohoto rozporu se pak množí situace, kdy
„hříšníci“ dělají, co se momentálně nesmí. Například pořádají oslavy, aniž by si s covidem
lámali hlavu. V případě politicky velkých zvířat
jsou z toho někdy opulentní akce v honosném
stylu. A pokud se provalí na veřejnost, je rozpoután hon na důležité lidi vedoucí k odvolávání či odstupování z čelních funkcí.
My „normální“ máme v případě občasného
překročení hranic covidu-19 většinou štěstí
ve své nedůležitosti a anonymitě. Zatím. Co až
se hon začne víc týkat i nás, obyčejných občanů?

COVID – HON NA LIDI

PROSTĚJOV Fotbalová veřejnost pláče. V pátek zesnul po krátké nemoci ve věku 82 let fotbalista a dlouholetý fotbalový činovník Pavel Winkler. Svou fotbalovou kariéru začal v klubu TJ
OP Prostějov, kde strávil také většinu života. Jeho hvězda letěla
strmě vzhůru, bohužel ho vážné zranění nepustilo dále než do
divize. Po předčasném fotbalovém konci na něj však nikdy nezanevřel a začal působit jako funkcionář. O tom, co vše fotbalu obětoval, jednoznačně vypovídá fakt, že v roce 2017 obdržel ocenění
Dr. Václava Jíry, které si od svazu osobně převzal. O jeho úmrtí informoval klub Haná Prostějov, kde působil poslední čtvrtstoletí.

Foto: www.hanapv.cz

Abych se v této rubrice alespoň trochu věnoval i konkrétně sportu, zabrousím (či zabruslím) do oblasti ledního hokeje. Tedy kdysi naší národní chlouby v mezinárodním měřítku, která za posledních patnáct let až
takovou chloubou postupně přestala být.
Tradičně po nevydařeném mistrovství světa U20,
kde se česká mládežnická reprezentace opět herně
ani výsledkově neprosadila, začaly médii proudit obvyklé debaty o příčinách úpadku. Pořádně ji vyhrotily
výbušné výroky svazového odborníka z Liberce Filipa Pešána, po nichž se tuzemská hokejová suita ještě
víc rozdělila na nesmiřitelné tábory stojící proti sobě
a metající na druhou stranu své těžké argumenty.
Hlavním tématem logicky je, jak zlepšit vlastní práci,
především péči o mládež. Aspoň na tomhle se snad
všichni dokážou shodnout. Ale při hledání způsobů
i cest vedoucích k možnému progresu jako by zainteresovaní zapomínali na jednu naprosto zásadní
věc: že ke zlepšování je potřeba trénovat a hrát. Zatímco mládežníci ledového sportu kvůli hygienickým opatřením proti šíření covidu-19 již dlouhé
měsíce jaksi netrénují ani nehrají.
Tudíž se ohnivé řeči vedou, zatímco skutek neustále
utíká. Samozřejmě nejen v hokeji, fatální problém
vynuceného ničení rozvoje našich budoucích generací se týká všech sportovních odvětví.

AKADEMICKÉ DEBATY

Foto: www.hanapv.cz

víme, kolik toho pro nás udělal. Po roce jsme
tak ztratili po panu Rekovi další významnou
osobnost, která pomohla klubu tam, kde
nyní je. Znal jsem ho od doby, kdy jsem byl
malý kluk, posledních patnáct let jsme spolu
byli prakticky v denním kontaktu. Kromě něj
nám pomáhala celá jeho rodina, manželka
stála nejen za praním dresů... Pevně věřím,
že se tam nahoře mají dobře,“ prozradil zdrcený předseda a trenér mužů Daniel Kolář.
Kromě klubové kariéry funkcionáře působil
také řadu let v okresním fotbalovém svazu
v disciplinární komisi. V ní skončil v roce
2016. Za svou celoživotní práci pro fotbal
dostal Pavel Winkler také nejvyšší možné
ocenění Dr. Václava Jíry v roce 2017 za obětavost, práci a zásluhy o rozvoj českého fotbalu.
Vedle lásky k fotbalu měl také jednu vášeň,
která s ním přímo souvisí. „Vzpomínám si,
s jakou radostí s námi jezdil na každý venkovní zápas a velmi se těšil, když jsme jeli k novému soupeři. Miloval veškerou uzeninu a sám
se hlásil jako odborník na klobásky. V žádném
zápase ji tak nemohl vynechat. Teď už na něj
čeká jiný svět,“ uzavřel předseda klubu. (jaf)
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Existuje jeden velmi zajímavý vesmírný jev
v souvislosti s černou dírou. Jakmile se k ní nějaký hmotný objekt přiblíží na určitou kritickou
vzdálenost, začne do ní padat a z tohoto osudného pádu již není žádného úniku. Zmíněná
hranice kritického přiblížení se nazývá horizont
události.
Osobně mám značné obavy hraničící s vnitřním
přesvědčením, že v souvislosti s aktuálními událostmi týkajícími se „boje“ proti koronaviru jsme
jako celosvětová lidská společnost překročili právě horizont události své další budoucí existence.
Snaha o záchranu úplně každého lidského života je jistě chvályhodná, humánní a z morálního
hlediska naprosto správná. Jde však o to, za jakou
cenu jsme se z rozhodnutí mocných touhle cestou vydali bez možnosti zvolený směr jakkoliv
zásadně ovlivnit.
Obrovské a zatím zdaleka nekončící zadlužování vedoucí k neodvratnému kolapsu ekonomiky.
Omezování základních práv a svobod každého
člověka. Neumožnění dostatečného vzdělání
dětí a mladých. Eskalace názorového rozdělení
veškerého obyvatelstva. A tak dále. Opravdu ještě věříte, že co se teď děje může mít šťastný konec? Já tedy ne, byť se strašně rád spletu.

ZA HORIZONTEM UDÁLOSTI

2CXGN9KPMNGTHQVDCNGOåKNRQEGNÚåKXQVKRQ\¾RCUG

Pavel Winkler fotbal miloval už od útlého
věku. Jeho první fotbalové krůčky byly v TJ
OP Prostějov, kde začal hrát krátce po druhé
světové válce. Svou fotbalovou kariéru však
musel ukončit z důvodu vážného zranění,
i tak se však stihl dostat i do divizní soutěže. Po předčasném fotbalovém důchodu se
vydal na dráhu funkcionáře. Tu zastával ve
svém mateřském klubu až do roku 1995, kdy
klub zanikl. V témže roce se etabloval do nového klubu. V Hané Prostějov pokračoval až
do své smrti, v oddíle zanechal nesmazatelnou stopu.
„Hlásíme jediný odchod během letošní zimy,
o to však bolestivější. Zprávu jsem se dozvěděl během pátku od nejbližší rodiny. Pavel
měl v posledních letech problémy s mobilitou, i tak však nevynechal jediný zápas a stále
byl velmi důležitým členem naší sportovní
rodiny. V posledních dnech se však situace
zhoršila. Bohužel dostal virovou infekci a byl
převezen do nemocnice. Ještě ve středu jsem
s ním mluvil, byl velkým optimistou, ostatně
jako po celý život. Pak už to však mělo rychlý
spád a v pátek jsem se dozvěděl o jeho úmrtí. Je to opravdu smutná zpráva, všichni tady

PROSTĚJOV V pátek 29. ledna
měl úctyhodné šestadevadesáté
narozeniny Jan Mrázek, bývalý vynikající prostějovský atlet
a později i trenér, místní rodák.
K jubileu mu přejí vše nejlepší
a hlavně pevné zdraví všichni
zdejší atleti. A se srdečnou gratulací se připojuje také redakce
Večerníku.
Jan Mrázek byl dlouholetým československým reprezentantem,
specializoval se na překážkové
sprinty. Hned sedmkrát se stal
mistrem ČSR v běhu na 110 metrů
překážek, národní rekord překonal
na trati 200 metrů překážek. A jedno zlato z tuzemského šampionátu
přidal i ve skoku do dálky.
Během aktivní kariéry absolvoval
v reprezentačním dresu celou řadu
mezistátních utkání, mimochodem společně se slavnými manžely Zátopkovými Emilem i Danou,
s nimiž se osobně kamarádil. Stal
se rovněž mnohonásobným vítězem domácí Velké ceny města
Prostějova.
Po ukončení závodní dráhy pokračoval s atletikou jako trenér
a pomohl vychovat další výborné překážkáře, například Milana
Čečmana, Františka Slavotínka,
Zdenu Černou, Viktora Zbožínka
či olympijského vítěze v desetiboji
Roberta Změlíka.
Od roku 2006 je Jan Mrázek členem Síně slávy prostějovského
sportu.
(son)
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NÁVRAT MLADÉHO GÓLMANA
MICKY
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Cyklisté stále .ì,þ8-Ì6,/1,&( v okolí Alicante
ALICANTE, PROSTĚJOV Až do soboty 6. února pobývají cyklisté Tufo Pardus Prostějov na třítýdenním
zahraničním soustředění v teple Španělska. Cíl je jasný, maximálně využít tamních skvělých podmínek
k přípravě a najezdit silnicemi okolo města Alicante
v provincii stejného názvu co nejvíc tréninkových
kilometrů.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Zatímco doma v České republice
panuje zima plná sněhových přídělů i s občasnými mrazy a navíc
utužená dost přísnými hygienickými opatřeními proti šíření
koronaviru, na Pyrenejském poloostrově je po všech stránkách
neporovnatelně příjemněji.
„Máme velkou radost, že za současných okolností můžeme plnohodnotně makat v tak optimálním
prostředí, jaké nám poskytuje
slunné Španělsko. V teple a za příznivého počasí jsou tady podmín-

ky k trénování opravdu vynikající,“ pochvaluje si jeden z koučů
Tufo Pardus Martin Cetkovský.
Na pobřeží Středozemního moře
pobývá většina obměněného
elitního týmu mužů prostějovské stáje v sestavě Wojciech Pszczolarski, Daniel Babor, Bruno
Stoček, Jakub Hník, Marek Dolníček, René Smékal, Filip Řeha,
Pavel Gruber a Pavel Grässle, dále
vybraní junioři hanáckého klubu
a navrch juniorka Gabriela Bártová.
Brzy po sobotním návratu domů
se výprava Tufo Pardus vydá na
dráhové mistrovství republiky
v Praze-Motole (8. až 10. února),
následně přijde na řadu druhé
soustředění v cizině - tentokrát
tradičně v italském Toskánsku.

#LGFGOGPCVQOQJQWUK\XQNCVRTQUV÷LQXwVÊE[MNKUVÆDT¾\FÊEÊUKNPKEGQMQNQ#NKECPVG
Foto: Tým Tufo Pardus PV
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PROSTĚJOV Při globálně se
zhoršující zdravotní situaci s šířením koronaviru zavládla nejistota, jestli se v plánovaném termínu 10. až 24. dubna uskuteční
Mistrovství světa juniorů a juniorek v boxu 2021, na něž se pod
vedením reprezentačního trenéra
Martina Klíče z BC DTJ Prostějov
dlouhodobě připravují mladé rohovnice České republiky.
Obavy však rozptýlila pořadatelská
země Polsko ujištěním, že šampionát v Kielcích rozhodně proběhne,
byť za dodržování četných hygienických i bezpečnostních opatření.
„Je pochopitelné, že všechny znepo-

kojuje současná pandemická situace
v celém světě. Ale organizační výbor
vrcholného mládežnického turnaje má plnou podporu polské vlády
i tamního ministerstva sportu, které
umožní vstup veškerých účastníků
mistrovství do země bez výraznějších omezení. Jediným požadavkem
budou negativní výsledky testů na
covid-19,“ uvedl šéf Mezinárodní boxerské federace AIBA Umar
Kremlev.
Příznivá zpráva logicky potěšila
i kouče tuzemských juniorek. „Pokračujeme v systematické přípravě
na šampionát. Holky trénují ve svých
mateřských klubech, v plánu máme

i další společná soustředění a přípravné turnaje v cizině. Pokud by
se časem rozvolnila opatření v ČR,
mohli bychom případně svolat nějaký tréninkový kemp i do Prostějova,
ale s tím radši po pravdě moc nepočítám,“ řekl Večerníku Martin Klíč.
Největším dívčím želízkem v ohni
na juniorském MS bude z českých
boxerek Claudie Tóthová, stříbrná
medailistka z nedávného mistrovství Evropy dané věkové kategorie.
A jestli stihne uzdravit zlomenou
ruku, zabojuje na vrcholné akci
v Kielcích rovněž zástupkyně SK
Prostějov Kristýna Václavíková.
(son)

PROSTĚJOV Letos koncem června
se měl Olomoucký kraj včetně Prostějovska stát dějištěm jubilejní 10.
letní olympiády dětí a mládeže ČR.
Na tuto významnou sportovní akci
však dojde až o dvanáct měsíců později oproti původnímu plánu, neboť
byla odložena na příští rok 2022 kvůli koronaviru.
„Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale
v podstatě jediné možné. Vývoj epidemické situace je i letos nejasný, a kdybychom olympiádu posouvali později,
mělo by to daleko vážnější důsledky pro
všechny zúčastněné strany. Problém by
mohl být s nedodržením podepsaných
smluv, komplikace by to představova-

lo i pro pořadatele a především mladé
sportovce a jejich týmy,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek.
Nový termín 10. letní olympiády připadne na 19. až 24. června 2022. Centrem rozsáhlého klání pro talentované
sportovce od dvanácti do šestnácti let
věku z celé České republiky reprezentující své kraje zůstane Olomouc. Tamní
Pevnost poznání se stane olympijským
domem, areál studentských kolejí Univerzity Palackého poslouží coby olympijská vesnice pro účastníky.
A co prostějovský region? Ten stejně
jako v roce 2011 při pátém ročníku
Letní olympiády dětí a mládeže ČR organizačně přivítá hned několik různých
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soutěží. Například v halách Národního
sportovního centra Prostějov a Sportcentra DDM Prostějov se bude hrát
basketbal i volejbal a na kurtech TK
Agrofert Prostějov tenis, Základní škola
Prostějov v Melantrichově ulici se stane
dějištěm sportovní gymnastiky a prostějovský velodrom dráhové cyklistiky.
Prostějovskem by navíc měly vést i tratě
orientačního běhu, částečně také silniční cyklistiky.
Ovšem vinou situace s koronavirem
nikoliv letos, ale až příští léto, tedy téměř
za půldruhého roku.
(son)

=YHOHERY¼QÈ]DçDlo

/XNRVWíHOFLXÿEXGXMt

]i]HPtSURVWíHOQLFL
Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Nejen sportovní úspěchy, ale i jeden stavební si v letošním
roce chce připsat klub Lukostřelba
Prostějov. Minulý týden začal budovat
zázemí ve svém areálu v ulici U Stadionu. Výsledkem by měl být větší komfort pro střelce a také celkově zázemí
na úrovni.

„Chceme zde vybudovat sociální zázemí,
například sprchy, šatnu a bezbariérové toalety, mnoho závodníků z celé republiky je
na vozíku. Dále plánujeme v místě klubovnu nebo kancelář,“ prozradila Večerníku
předsedkyně oddílu Magda Robová.
Práce začaly nezbytnými výkopy, proto
střelnice v současnosti vypadá jako oraniště. „Zatím jsme v první fázi. Doufám,
že nám na jaře začne sezóna. Chtěli jsme
mít výkopy co nejdříve za sebou, protože

trénovat a závodit v tom blátě, to by bylo
dost šílené,“ konstatuje Robová.
Přípravné práce jsou v plném proudu. Klub
však čeká ještě hodně peripetií, než vytoužené zázemí získá. „Budeme nyní žádat
o stavební povolení, následně oslovovat dodavatele stavby. Chystáme se taky zažádat
o dotaci,“ plánuje šéfka lukostřelců s tím, že
o dobrovolníky není v oddíle nouze a část
prací provádí jeho členové svépomocí.
„A za to všem i touto cestou děkuji!“

-QRUGOMQRVCO2TQUV÷LQXwVÊNWMQUVąGNEK\CJ¾LKNKRT¾EGPC\XGNGDGPÊUXÆJQCTG¾NW Foto: Facebook
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„UVÍTAL
BYCH
MÍT
BÉČKO!“
Trenér eskáčka Pavel Šustr vyhlíží zápasové prověrky
PROSTĚJOV Měsíc zimní přípravy je minulostí. Fotbalisté
eskáčka tak mají za sebou zhruba polovinu přípravného období. To poznamenal koronavirus, zejména pak nutnost nechat se očkovat a nemožnost hrát s týmy od třetí ligy níže.
Prostějovští fotbalisté tudíž zatím odehráli pouze jediné přípravné utkání, a to s Baníkem Ostrava (1:0). Zatím však během
přípravy došlo hned k několika zajímavým změnám, dva hráči
odešli, čtyři naopak přišli, z toho dva byli brankáři. Jeden hráč
do pole je navíc nyní stále ještě na testech. Aktuální novinky
jsme zjišťovali u trenéra Pavla Šustra. (na snímku)

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Sportovní ředitel Ladislav
Dudík nedávno deklaroval, že
hráčský kádr je kompletní. Berete ho tedy jako hotovou věc?
„Tak to není nikdy... (úsměv) To
znamená, že kádr máme nějakým
způsobem pohromadě, začne
nám období s přípravnými zápasy.
V nich uvidíme, jak kluci vypadají.

Musím říct, že zatím všichni pracují. Ale až zápasy ukážou, jak na tom
ve skutečnosti jsou. A podle toho
bychom pak rozhodovali, zda tým
nějak doplnit, nebo někoho uvolnit.“
yy Je zde možnost některého
z hráčů poslat na hostování, kádr
má přes dvacet jmen. Máte už
představu, z jakého postu by to
bylo?
„To právě bude vyplývat z těch zápasů. Máme všechny posty zdvojené. A protože nemáme ‚B‘ tým, tak
se pak budeme rozhodovat, koho
bychom případně uvolnili. Samo-

Termínová listina pøíštího

roèníku
PROSTĚJOV Členské kluby Ligové fotbalové asociace
v on-line režimu minulý týden
schválily termínové listiny nadcházejícího ročníku 2021/2022.
Profesionální fotbal na obou
ligových úrovních se rozjede
dva týdny po finále mistrovství
Evropy. Je třeba připomenout,
že v tomto ročníku už bude
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
čítat obvyklých šestnáct klubů.
Úvodní druholigové kolo je tak naplánováno na víkend 24. července.
Během podzimu se uskuteční tradičně tři reprezentační přestávky,

zřejmě nám hlavně jde o herní vytížení hráčů. Rozhodneme se v podstatě až na základě zápasů.“
yy Do kabiny zavítali mladíci
jako Zlatohlávek, Straňák, Kvapil. Jak jste s nimi zatím spokojený?
„Jak říkám, poctivě pracují všichni.
Straňáka zde máme něco přes týden, takže uvidíme, jak bude vypadat v ostřejším zápase. Zlatohlávek
je kluk, který má spoustu dobrých
návyků z Olomouce, myslím si, že
je to hráč s budoucností. A brankář Kvapil dostal příležitost, aby se
nám tady ukázal, jak vypadá po čase
stráveném v Přerově. Co se týká jejich práce, nemám žádné výhrady,
bude záležet na chlapcích, jak nás
zaujmou.“
yy Jak to nyní vypadá s marodkou?
„Není tam úplně nic zásadního, samozřejmě vždycky se objeví nějaké
šrámy. Ať už z únavy, nebo z nachlazení, ale není to nic dlouhodobého.
Po této stránce je všechno v pořádku.“

yy A nikdo není v karanténě?
„Ne, teď zrovna ne.“
* Vzhledem k (ne)zvládání očkování a postoji vlády ke kulturním
a sportovním akcím bude nejspíš
celé jaro bez diváků. Co na to říkáte?
„Že je to určitě škoda. Fotbal se hraje pro radost ze hry, ale i proto, aby
se na nás mohli lidi podívat. Což
je teď horší. Ale já pořád říkám, že
nemá smysl nad tím dlouho přemýšlet a říkat ‚proč jo, proč ne‘. Situace je prostě taková, jaká je. A říkám, udělejme všichni maximum
pro to, aby se situace vrátila co nejdříve k normálu.“
yy Jak nyní řešíte posilování hráčů? Posilovny jsou zavřené…
„Řešíme to v rámci daných možností. To znamená, že v rámci tréninků
nahrazujeme posilovnu jiným způsobem. Ale zase to není nic, co by
nešlo takzvaně oželet nebo bez
čeho bychom se neobešli.“
yy Zmínil jste „B“ tým, který
v Prostějově dlouhodobě neexistuje. Zajímalo by mě, zda byste
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vy osobně uvítal, kdyby vznikl
a hrál například krajský přebor?
„Já bych to určitě uvítal. Nejde ani
tak o mě, ale spíše o to, že máme
mládež, vychází hráči z dorostu a ti,
kteří se nedostanou do ‚A‘ týmu, pak
bohužel musí odcházet. Přestože se
jedná o spřátelené kluby, tak odchází

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021
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schválena
takže plánovaných šestnáct podzimních kol se završí až o posledním listopadovém víkendu 27.
listopadu.
Jarní sedmnácté kolo naváže o prvním březnovém víkendu, aby celá
porce třiceti kol byla odehrána
do 22. května 2022. V posledním
květnovém týdnu pak dojde k barážovým utkáním o postup do nejvyšší soutěže.
Jelikož ale do poloviny roku nebude populace zdaleka proočkována,
je zde stále hrozba případných
komplikací svázaných s epidemií
koronaviru.
(tok)

z jim známého prostředí. Chybí nám
tady takový mezičlánek. Současně
by se zde dali vytěžovat hráči, kteří
tolik nezasáhnou do zápasů ve druhé lize. Ale tohle je spíš otázka na vedení klubu. Já prostě pracuji s tím, že
béčko nemáme a v nejbližší době ho
ani nejspíš mít nebudeme.“

Machala skonèil
v Blansku

Podruhé do akce: Eskáèko vyrazí do Líšnì
PROSTĚJOV Měsíc. Tak dlouho
čekali fotbalisté 1.SK Prostějov
na svůj druhý zápas během probíhající zimní přípravy. A právě se
dočkali, když tuto sobotu 6. února změří své síly s celkem SK Líšeň hrajícím stejně jako eskáčko
Fortuna:Národní ligu. Utkání by
mělo začít na trávníku týmu z jihomoravské metropole 6. února
od 10.00 hodin.
Líšeň je bezesporu největší překvapení podzimní části druholigové
soutěže. Brňané totiž přezimovávají
na druhém místě o dva body za vedoucím Hradcem Králové. Za sebou
nechali mnohé favority (Jihlava,
Žižkov, Dukla Praha), které navíc
Líšeň s chutí porážela. Z posledních
čtyř zápasů brala dvě výhry a dvě remízy – jednu z nich s Prostějovem.

Kádr Líšně se notně proměnil.
Ostatně z Prostějova do něj zamířil
Martin Zikl. Byť sportovní manažer
Prostějova Ladislav Dudík připouští,
že existuje i možnost jeho návratu.
Další změny klub představil začátkem ledna. „Po roční pauze přišel
Reteno Elekana z Gabonu. Obránce
Erik Otrísal z Lanžhotu už s námi
odehrál na podzim přípravný zápas
s Ostravou. Z divizních Tasovic se
vrátil odchovanec brankář Jan Mrázek, který odešel v mládí chytat do
Zbrojovky, odkud přešel po ukončení mládežnické kategorie právě
na Znojemsko. Zajímavou tváří je
útočník Martin Vaďura z Veselí nad
Moravou,“ okomentoval trenér Milan Valachovič novinky v kádru.
Líšeň zatím v přípravě odehrála
čtyři zápasy. A rozhodně se nešet-

řila, za soupeře si domluvila Zlín
(1:3), dále ostravský Baník (0:2),
slovenskou Senici (1:2) a Jihlavu
(1:1). Až v posledním utkání se
Líšeň radovala z vítězství, porážku
uštědřila Petržalce (3:1). A jak vidí
nadcházející zápas s Brňany trenér
Pavel Šustr? „Hráči se dostanou
do reálných podmínek. Od zápasu
očekávám, že začneme pracovat na
týmové součinnosti a hráči si začnou zvykat na své posty,“ poznamenal lodivod eskáčka.
(sob)
9]½MHPQÙ]½SDV
v sezónì 2020/2021:

2. prosince 2020, 11. kolo
FN:Ligy
SK Líšeň – 1.SK Prostějov 2:2 (2:2)
Branky: 3. Kučera, 7. Málek – 1.
Píchal, 9. Zikl.

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.
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PROSTĚJOV Jedenatřicetiletý gólman prožívá obvykle
svůj nejlepší fotbalový věk. Přestože Michal Bárta (na snímku) prošel několika prvoligovými kluby, za které si připsal
více jak čtyři desítky startů. Poslední rok a půl však chytal
„pouze“ v třetiligovém Frýdku-Místku. Kvůli koronavirové
pandemii mu nevyšlo ani zahraniční angažmá u našich
východních sousedů, a tak není divu, že příchod na kádru
prostějovského eskáčka, tedy návrat do profesionálního
fotbalu, pro něj znamená velkou šanci.
zím, v dorostu jsem šel do Sigmy
Olomouc. Pak jsem chodil po různých hostováních, z prvoligových
klubů jsem byl v Baníku Ostrava,
pro Večerník
Jablonci, v Českých Budějovicích
Tomáš
a na Bohemce, poté v Třinci, na
jaře na skok ve slovenském TrebiKALÁB
šově ve druhé lize. Naposledy jsem
yy Zkuste přiblížit svoji dosa- chytal ve Frýdku-Místku, odkud
vadní kariéru...
jsem přišel sem do Prostějova.“
„S fotbalem jsem začínal v Rožno- yy Na jaký moment vzpomínáte
vě pod Radhoštěm, odkud pochá- nejraději?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

„Na dobu, kdy jsem chytal v ostravském Baníku. Když vyvolává
vaše jméno patnáctitisícový stadion, je to až dojemná vzpomínka.“
yy V zahraničí jste byl jen u našich východních sousedů, jakou
úroveň má tamější druhá liga?
„Na Slovensko jsem odcházel
před startem loňské jarní sezóny, stihl jsem tam být jen
měsíc a půl. Odehráli jsme
pouze první jarní kolo,
kdy jsme zvítězili, a hned
zavírali hranice, takže já
jel domů. Sezóna se pak
nedohrála, tudíž jsem
tam opravdu dlouho nepobyl.“
yy Z třetiligového klubu
se vracíte do profesionálního fotbalu, berete to
jako určitý restart další fotbalové kariéry?

„Jistě bych chtěl ještě zabojovat,
příchod do Prostějova beru jako
velkou příležitost. Chtěl bych se
poprat o místo v sestavě a ještě
ze sebe něco vymáčknout.“
yy Přicházíte za situace, kdy
byl Filip Mucha v podzimní
části F:NL jasnou jedničkou,
o to větší to bude pro vás výzva?
„Žádný hráč nechce pouze
sedět na lavičce. Uvidím, jak to bude
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všechno fungovat, já musím především makat a bude samozřejmě na trenérovi, jak se rozhodne, komu dá šanci. Pro mě je teď
důležité zapracovat se do týmu,
poznat více spoluhráče. Čas ukáže, jak na tom budu, jestli budu
připraven.“
yy Přicházíte do úplně nového
prostředí nebo někoho ze současného kádru znáte blíž?
„Znám dobře Dana Bialka, který
před rokem byl se mnou ve Frýdku-Místku. Samozřejmě některé
zkušené spoluhráče znám podle
jmen, třeba Aleše Schustera nebo
Martina Suse, jinak to jsou vesměs
mladí kluci.“
yy Můžete se podělit o první
dojmy z nového klubu?
„Všechno je v pohodě, zázemí je
tady hezké, stadion taky pěkný,
takže dojmy určitě příznivé.“
yy Do Prostějova tedy přestupujete?
„Jsme domluveni na spolupráci do
konce jarní sezóny. Pak si vyhodnotíme, jestli bude zájem i nadále.“
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fotbal extra - 16. díl
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3 – Tomáš Božek (Čechy pod Kosířem),
Tomáš Křeček (Kladky), 2 – Jiří Božek,
Martin Žídek (Čechy pod Kosířem), Radek Kvapil, David Kvapil (Hvozd), David
Vašků (Zdětín), Petr Vydržel (Luká)
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8 – Lukáš Tyl (Přemyslovice), 5 – David
Jedlička (Luká), Jaroslav Koudelka (Brodek u Konice), Miloš Navrátil (Kladky),
Jiří Smékal (Čechy pod Kosířem), Robin
Štefl (Kladky), Radek Švec (Vilémov), 4
– Kamil Mrnka (Hvozd), Jakub Pluháček
(Luká), Martin Tyl (Přemyslovice)
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1 – Adam Saulich (Čechy pod Kosířem)
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636 – Lukáš Motl, Pavel Muzikant, Milan
Oračko, Jakub Pluháček (všichni Luká),
552 – Jindřich Beneš, Luboš Burian, Tomáš Dostál, Vít Koutný, Filip Růžička,
Lukáš Spíchal, Jiří Vánský (Hvozd)
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1 – Jaroslav Koudelka (Brodek u Konice), Radek Švec (Vilémov), Kamil Mrnka (Hvozd)
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Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO A pokračujeme dál! 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.
Nezastavili jsme ani v letopočtu 2021. Hned v prvním lednovém
vydání vše odstartovalo sondou do nejvyšší klání pod hlavičkou
OFS Prostějov. V rámci Okresního přeboru alias II. třídy, který
Večerník 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 patří III. třídě, přičemž minule to byla skupina „A“ a dnes uzavřeme seniorské soutěže „béčkem“.
Ani to ale není všechno! V dalších týdnech neopomeneme ani
ženský fotbal a chystáme se také na 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!

Za touto dvojicí se vytvořila malá
čtyřbodová propast. V ní se do jediného bodu rozdílu naskládala hned
pětice mužstev, která může do konečného pořadí rozhodně promluvit. Dvouciferný počet bodů dokáza-
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sedmi odehraných kol z devíti vypozorovat, kdo by chtěl v letošní sezóně
hrát prim. Ve velkém stylu do svého
sousedního okresu vstoupila Luká,
která prošla prvních pět kol jako nůž
máslem, a i přes dvě porážky na závěr
vévodí průběžné tabulce. Hned v závěsu už se nachází celek Hvozdu, který
po dvou letech trápení vypadá, že jde
zase správným směrem.
nále poháru, nejsou se svými výkony
spokojeni.
Všechna tyto mužstva jsou navíc
schopna brát si body navzájem a je
otázkou, zda to tak bude pokračovat
i v jarních bojích, případně se někdo
z nich vyhoupne nahoru. Dvě příčky
na spodní části tabulky si zarezervovala béčka Protivanova a Brodku
u Konice, která zkrátka pravidelně
na další celky zatím nestačí. Do jarní
části by však i ona mohla překvapit
a někoho z popředí připravit o důležité body v konečném zúčtování.
Pokud se tedy jarní polovina sezóny
2ąGO[UNQXKEGUG<F÷VÊPGOQFMWFLGP¾wUPÊOGMRCVąÊFQX[TQXPCPÆJQUVąGFWVC
2020/2021 odehraje, čeká tuto skupiDWNM[
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
nu zcela jistě napínavé drama, které by
li posbírat ve Zdětíně a Čechách pod z Vilémova. Především u Kladek, mohlo být opravdu zajímavé sledovat,
Kosířem. Jen o bod méně mají Klad- které ovládly předcházející ročník je však otázkou, zda někdo z těchto celky, Přemyslovice i druhý nováček a v letošní sezóně se dostaly až do fi- ků bude chtít postoupit o úroveň výše.

per bylo, že na zápasy fakt chodili diváci
a asi nejlepší byl zápas s Hodolany, protože ty mají super fanoušky. Na utkání
mohlo být nějakých dvě stě padesát lidí,
bubny, transparenty. A nakonec jsme
vyhráli na penalty. To byl jeden z nejhezčích zápasů, jaký jsem kdy zažil.“
yy Pro vás je to ale zajímavější o to
víc, že žijete na Prostějovsku?
„Ano, žiju přímo v Prostějově. Takže
na tréninky a domácí zápasy jezdím
nějakých třicet kilometrů. A aby to
bylo ještě zajímavější, tak když se jelo
někam ke Šternberku, byl to výlet na
celý den.“ (úsměv)
yy Jak často jste zvládal tréninky,
když to máte tak daleko?
„Scházeli jsme se tak dvakrát týdně.
Ono hodně kluků z Luké je místních,
zas je to ale půl napůl. Druhá půlka dojíždí z Olomouce. Ale všechno jsou to
kluci, kteří vyrostli v Luké a mají k obci
nějaký vztah, takže se tam takto vrací.
Co se týká zápasů, nedělá to problém.
Vždycky nás bylo dost.“
yy Co vás vůbec přivedlo k angažmá
v Luké?
„Vedl mě k tomu dobrý kolektiv lidí.
S některými kluky jsem hrál v Konici
za dorost, takže v tom bylo rozhodová„Zaprvé, aby se to rozjelo. Co jsem se
bavil s ostatními kluky napříč soutěžemi, například z Čechovic, z Určic, tak
všem fotbal hodně chybí. A pak zlepšit
hru, závěr podzimu nebyl úplně ideální, možná za to marodka. Takže si hlavně přeji, aby všichni byli zdraví a aby se
nám podařilo obhájit přední místa.“

yy A u sebe?
„Vím, že když to zveřejním, tak mi
to kluci vyčtou. Ale dobře. Jsem pravidelný exekutor penalt a teď jsem
asi tři po sobě nedal. Takže zlepšit
jejich kopání. To bych měl asi ještě
dražší, kdybych neproměnil další.“
(smích)
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ní snadnější. Navíc na to, že jsme hráli
čtvrtou třídu, tak chodí na fotbal hodně
lidí a celá vesnice tím žije. A v neposlední řadě kvalitou zázemí, máme nově
udělané hřiště, které by se kvalitou
neztratilo ani ve vyšších soutěžích.“
yy Vy jste na podzim 2020 hrál
pravidelně. Máte na kontě zatím dva
góly. Co si přejete zlepšit či změnit?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„U nás až tak ne. Kluci se už těší, až
se budou moci zase vrátit na hřiště,
a myslím si, že to tak i zůstane. Podobná situace by ale mohla v některých
klubech nastat a fotbal by zase mohl
opravdu hodně tratit. Snad se tento
scénář nenaplní.“
yy V tabulce jste zatím na druhé
příčce, máte však o zápas méně. Případný postup byste zvažovali?
„V kabině zastává většina názor, ke
kterému bych se asi přidal i já. Máme
opravdu potřebu někam postupovat?
Zde hrajeme skupinu, kde máme
každý týden derby, všechno máme
kousek poblíž. Těch zápasů sice není
mnoho, ale troufám si tvrdit, že pro
nás je to asi dostačující. Zápasy mají
náboj i diváky baví. Samozřejmě bychom nad tím popřemýšleli. Ale pro
nás je hlavní to, abychom hráli a mohli
se hýbat. Až tohle bude možné, budu
z toho mít větší radost než z případného postupu.“
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kterou jste se během dlouhé
pauzy zaměřovali?
„Ano, to byla určitě jedna z důležitých věcí, které jsme chtěli
zlepšit. Velice nám k tomu pomohly příchody. Především
Radka Kvapila, který obranu
hodně vyztužil a dodal jí potřebný klid. S ním přišel i jeho
bratr David, který nám zase hraje důležitou roli ve středu zálohy. Celkově
se tak mužstvo docela zkonsolidovalo
a je to znát jak na počtu obdržených
branek, tak na výsledcích. Největší podíl na tom však má Víťa Koutný, který
v brance čaruje a je podle mého názoru
dlouhodobě naším nejlepším hráčem.“
yy Covid-19 zase přerušil soutěže.
Věříte, že se letošní sezóna dohraje?
„Je to šílenství... Já pevně věřím, že se
sezóna nějakým způsobem rozjede,
ale co si budeme namlouvat, u těch
našich představitelů v křeslech nikdo
neví, co bude zítra, natož tak za měsíce. Já jsem určitě zastáncem toho, že
mladí by měli běhat a sportovat, co
jen mohou. To jim k dobré imunitě
pomůže daleko více než to sezení
doma u počítače a nicnedělání. Zase
takové riziko v tom teda v žádném případě nevidím.“
yy A nemáte obavy i ohledně kádru, aby někteří hráči neskončili?
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yy V probíhající sezóně jste neprohráli jediný zápas. S výsledky tak
musíte být spokojen?
„Ano, podzim se nám opravdu vydařil. Domnívám se, že si kádr dobře
sedl, máme to rozdělené na dravé
mládí a velké zkušenosti. Když jsou
výsledky, funguje dobře i parta. Jsme
rádi, že se nám to dařilo potvrzovat.
Bohužel jsme však skončili dříve. Je to
pro nás škoda, protože věřím, že i ty
dva zápasy bychom zvládli.“
yy Panuje spokojenost také s herním projevem i morálkou mužstva?
„Určitě. Hráči se snaží poctivě trénovat
a plnit pokyny. Na hřišti to pak podle
toho také vypadá, současně věřím, že
naše příznivce to musí bavit. Obě tyto
vlastnosti jsou navíc jasně propojeny
i s výsledky, pokud by nefungovaly,
určitě bychom na tom nebyli bodově
tak, jak nyní jsme.“
yy Našel byste v podzimní části zápas, který se opravdu zdařil a který
se naopak nepovedl?
„Každý vítězný zápas se hodnotí kladně. Váhu pro mě mají všechny stejnou.
Nepovedený zápas bych tedy jen těžko během podzimu našel.“ (úsměv)
yy Oproti loňské podzimní části
jste letos velmi zlepšili obranu. Inkasovaných branek máte daleko
méně. Byla to právě defenziva, na

Poslední chmurné roky jsou zřejmě definitivně pryč. Hráči Hvozdu se
po pádu na úplné dno postupně zvedají. V probíhající sezóně to jasně
deklarují ve III. třídě OFS Prostějov, kde během na podzim odehraných
šesti duelů ztratili ve skupině „B“ jediný bodík. V průběžném pořadí se
nachází na druhém místě, když na první Lukou ztrácí pouhý bod. Navíc
mají ještě zápas k dobru a v přímé konfrontaci svého soka porazili. Mladý
kádr Hvozdu posílily zkušenosti, které jsou na hřišti rozhodně znát. Trenér
Rudolf Švehla (na snímku) se zamýšlel nejen nad otázkou, zda by celek na
kraji regionu o případný postup do Okresního přeboru vůbec stál.

počtu a věřím, že si všichni dostatečně
zahráli. Všem hráčům, kteří opravdu
poctivě v letošní sezóně chodili, už
jsme nemuseli odehrávat zápasy v devíti deseti jako loni, patří určitě poděkování. Hrajeme především pro zábavu a radost ze sportu, takže třetí místo
je určitě pěkné. Hlavní pro nás je, že se
fotbalem bavíme.“
2) „Hned si vybavím zápas v Protivanově s tamním béčkem, kde se nám
v prvním kole opravdu zadařilo a zaslouženě jsme si odvezli výhru. Tam
se navíc potkala dvě velmi zkušená
mužstva, a i celkový zápas byl kvalitní. Co se nám nezdařilo, byl domácí
zápas s Čechami pod Kosířem. Ten
velmi ovlivnil na naší větrné hůrce
61/
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silný vítr, který jsem ještě nezažil za
t5QMQN<F÷VÊPt
třicet let, co zde působím. Hráčům
1) „S podzimní částí jsme nesmírně v zápase nemám co vytknout. V takospokojení. Scházeli jsme se ve velkém vém větru by našeho soupeře nepo-
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Skvělou první část sezóny mají za sebou fotbalisté Luké. Tým, který ještě
minulý ročník odehrál ve IV. třídě OFS
Olomouc, se rozhodl přejít na Prostějovsko. Jak se ukázalo, nový celek zvládl
tuto výzvu skvěle. Nachází se na špici
tabulky, když za sebou nechal i favorizované Kladky. Bohužel Večerníku se
i přes veškerou snahu a opakovanou
aktivitu nepodařilo v uplynulém týdnu získat ze strany činovníků oddílu
odpovědi na anketní otázky pokládané
všem týmům v okresních soutěžích na
Prostějovsku. A to ni přes příslib sekretáře a dohodu s předsedou oddílu. Nic
z toho ke škodě čtenářů neklaplo.
razil snad ani Real Madrid.“ (smích)
3) „Co bych chtěl vypíchnout, je zápas s Vilémovem, kdy nám nedorazil
sudí a musel se této funkce chopit laik
z diváků. Zápas skončil remízou a výkon sudího si nakonec pochvalovaly
obě strany. Sám si myslím, že tato varianta stejně okresní fotbalové úrovně
nemine, a pokud se dokážou najít lidé,
kteří do toho půjdou s tím, že přesně
vědí, jaký je jejich úkol, určitě bych se
této varianty nebál.“
4) „Byl jsem stále nesmírným optimistou. Poslední dny už se ale začínám trochu obávat. Okolnosti i ohledně pana Hniličky tomu podle mého
názoru také nepomohou. Hodně jsem
mu fandil, ale tady si podle mě ani sám
neuvědomil, co všechny bylo ve hře.
Bojovat způsobem večírku v Teplicích
za to, aby se sportovci mohli vrátit alespoň částečně ke sportu, určitě není

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?
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1) „U nás panuje spokojenost, čtvrté
místo jistě bereme. Hlavně jsem rád,
že jsem za celý podzim nemusel řešit
žádné problémy se sestavou a hráči
chodili opravdu poctivě, jejich docházka byla výborná. Snad v tom budeme i nadále takto pokračovat.“
2) „Absolutně se nám nevydařil domácí souboj s Přemyslovicemi B. To
byl zápas, jaký bychom zkrátka prohrávat neměli, ještě ke všemu před
vlastním publikem. Nejvíce se nám
zdařilo to, že jsme během podzimu
neprohráli venku. Toho si cením,
snad na to navážeme i doma lepšími
výsledky.“
3) „Zde bych nejvíce zmínil docházku, která byla více než dobrá. Když
máte z čeho vybírat, je to daleko lepší, než když se hráči schází všemožně.
Za to patří všem klukům dík. Snad

nejlepší. To se pak opravdu těžko vysvětluje dětem i všem aktivistům, že je
areál hřiště uzavřený… Doufám, že se
už však příště budeme moci zase bavit
o výsledcích jarní části.“

v Čechovicích, kde jsme prohrávali
0:2, ale dokázali jsme se jako tým semknout a otočit. To byl pro náš tým
ten nejlepší okamžik. A i ve finálovém utkání to bylo stejné, opět jsme
prohrávali 0:2 a znovu otočili. Jako
tým sílu máme, ale nedařilo se nám
střelecky – nedávali jsme jasné šance.
Jinak musím kluky pochválit, za bojovnost, za všechno.“
4) „Nemyslím si, že se dohraje. Je to
škoda, ale asi to tak má být. Musíme
to respektovat. Škoda, že se nemůže
2''64((+#.#
#
aspoň trénovat... Protože aspoň by
t6,5QMQN-NCFM[t
byl nějaký pohyb. Nevěřím, že v sou1) „Po výsledkové stránce se nám těži, co hrajeme, si jde někdo sám od
moc nedařilo, ale myslím, že po herní sebe zaběhat.“
jsme na tom byli docela dobře. Hráli
jsme docela dobrá utkání. Některá se
,15
5'( -7è''4#
nám nevyvedla, protože nedáme góly
t6,5QMQN2ąGO[UNQXKEGt
z vyložených šancí. Ale jinak díky hře 1) „Podařilo se nám stáhnout hráa poháru hodnotím sezónu kladně.“ če, kteří od nás dříve odešli, tři čtyři
2) „Podařil se nám určitě pohár, my- kluky. Současně s tím se všechno
slím, že to nikdo nečekal. A co se ne- zlepšilo. Nevím, jestli se nám podaří
podařilo? Ten koronavirus… To, že je domluvit dál, uvidíme, jak se to vyse nedohrála ani půlka soutěže. Po- vine. Ale kluci měli do hry chuť, to je
kud se ještě sezóna rozjede, tak určitě důležité.“
ještě zabojujeme o přední příčky. “
2) „Nepodařil se nám začátek, ten byl
3) „Vyzdvihl bych pohárový zápas hodně špatný. Měli jsme hodně šancí,

i po další ne zrovna krátké pauze
u fotbalu zůstanou.“
4) „Já stále doufám, že se jarní část
rozběhne. Už teď je situace na nejmenších klubech hodně těžká, pokud by se na jaře nehrálo, mohlo
by to znamenat pro některé kluby
opravdovou katastrofu. Doba je to
nesmírně těžká. Snad se však podaří
funkcionářům zajistit to, aby se alespoň fotbal vrátil k dohrání sezóny
a částečně se zase vrátil do normálu.“

/#4'- 567&
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1) „Asi tak průměrně. Byly zápasy,
které se nám povedly, byly naopak takové, které se nepodařily. Zejména co
se týká produktivity. Jinak se hrou asi
můžeme být spokojeni. Třeba v derby s Lukou jsme ve druhém poločase
vyloženě byli lepší, nedokázali jsme
ale vyrovnat, případně dát vítěznou
branku. Podobné to bylo se zápasem
ve Zdětíně, kde jsme nebyli schopni
proměnit šance. To nás asi nejvíce tíží,
tady to zakončování, proměňování
šancí. Tím pádem bychom měli i víc
bodů, kdybychom to dokázali zúročit.

ale nedařilo se střílet branky. Postupně se to ale zlepšilo a pak to přece jen
celkem šlo. Kluci se snažili, a když si
vezmu, že dřív jsme netrénovali, tak
teď tréninky probíhaly a fungovalo to.“
3) „Nechávám bez odpovědi.“
4) „Doufám, že by se sezóna mohla
dohrát. Zatím se zdá, že by se situace
mohla zlepšit, aby se zase začalo vše
povolovat. Nyní se hlavně snažíme
udržet kluky, a to jak dospělé, tak
mládež v pohotovosti.“

Zase ale v některých zápasech jsme
měli štěstí. Třeba doma s Čechami
pod Kosířem nebo v zápase s Kladkami. Takže nedohranou podzimní část
hodnotím průměrně.“
2) „Dost to souvisí s první odpovědí. Herně se nám dost povedl druhý
poločas s Lukou, která je fotbalově
kvalitnější než my. Je to derby, na kterém bylo obrovské množství fanoušků, a my jsme celý druhý poločas
tlačili, tlačili a nebyli jsme schopní
dát gól. Ale byli jsme velmi chváleni
za to, jakým způsobem jsme se tam
prezentovali a jak jsme soupeře zatlačili. A taky pěkný zápas doma s Kladkami, který jsme vyhráli na penalty.
Samozřejmě Kladky byly asi trošinku
fotbalovější. Ale podařilo se nám to
uhrát na penalty a ty jsme vyhráli.
I zde byla spousta fanoušků a super
atmosféra. Tyhle věci se nám na podzimu určitě líbily.“
3) „Ježíšmarja, už je to taky chvíle,
co se hrálo. (smích) No, nebyl to třeba ani tak vtipný jako spíše smutný
okamžik, tedy zápas. Bylo to utkání
v Brodku u Konice, kde jsme si nechali soupeře blbě utéct o dva góly.
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Velmi mile se v soutěži představili oba nováčci z olomouckého regionu.
A oba jasně ukázali, že nepřišli pouze do počtu. Luká se dokonce stala
podzimním půlmistrem. Vilémov je sice až na sedmé příčce, ale ztrácí
pouhý bod na bronzovou příčku. Kromě okysličení soutěže je tak nyní
jasné, že soupeři už s nimi musí počítat, a pokud je budou chtít porážet,
budou ze sebe muset vydat maximum.
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PODZIMU

PŘEKVAPENÍ

Za nekvalitní zápas, ve kterém slavili hosté vítězství, se nedá vinit ani
jeden z celků. Silný vítr totiž udělal ze střetu holomajznu, jaká měla
k regulérním podmínkám opravdu daleko. Už před úvodním hvizdem tak
bylo všem jasné, že vyhraje ten, které se lépe vypořádá se svým poločasem
výhody. Žádné velké parády ani fotbal nenabídl. Nikdo totiž nedokázal
během devadesáti minut ani odhadnout, kam že vlastně vítr míč zavane...
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PODZIMU

PLÁCANÁ

Tohle čekal málokdo… Poslední podzimní šampion, který vyhrál
v úvodní polovině ročníku 2019/2020 všechny zápasy, na svou fazónu
v probíhající sezóně nenavázal. Ze šesti zápasů dokázalo mužstvo zvládnout pouze polovinu a drží se jen v nabitém středu tabulky. Přitom
v poháru se týmu, které byl oproti předcházejícím bojům ještě posílen,
dařilo na výbornou. Došel až do finále a nechybělo mnoho, aby mohl
slavit. V „pralese“ to však zatím nelepí...
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PODZIMU

ZKLAMÁNÍ

Pro fotbalisty Hvozdu nastává po nepříliš zdařených ročnících nová
etapa. Mladý kádr doplnila před začátkem sezóny bratrská dvojice
Kvapilů, která hned prokázala jednoznačný přínos nejen na hřišti, ale
také v kabině. Díky nim se mužstvu opravdu zlepšila defenziva a našel
se i tvořivý hráč do středu zálohy, který dokáže hru potřebně usměrnit.
To vše se tak promítlo do podzimních výsledků, kdy se Hvozd nachází
na druhém místě, nadto má zápas k dobru.

PŘÍCHOD
„Za výsledky stojí posílený kádr,“ PODZIMU
%5$7´,.9$3,/29¥
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1) „Pár zápasů se povedlo, pár nepovedlo. Takže tak průměr.“
2) „Co se nepovedlo, tak hra dozadu.
Dostávali jsme hodně gólů a taky neproměněné šance, které nás srážely
a stály nás hodně bodů. Co bych vyzdvihl, to je asi týmová hra a hlavně
to, že byla postavená na mladých
hráčích. Náš věkový průměr je zhruba kolem 21 let. Jako trenér mám 26
let a jsem druhý nejstarší. Podle toho
vypadá hra, není to ještě dospělý fotbal.“ (smích)
3) „Prohráli jsme v jednom zápase 0:10, nedařilo se nám vůbec nic

Pak jsme pracně vyrovnali a soupeř
potom šel znovu do dvougólového
vedení. Znovu jsme vyrovnali a pak
jsme při penaltách, myslím, třikrát
netrefili branku, takže z toho byla
prohra na penalty. To bylo spíše
smutné než úsměvné.“ (smích)
4) „No…, to neumím vůbec odhadnout. V momentální situaci bych si
troufal tipnout, že ne. Ale může nás
ten vývoj překvapit.“
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1) „Co se týká postavení v tabulce,
tak to není nic moc. Ale o to nám
v případě béčka nejde. Herně to až na
zápasy, kde jsme obdrželi debakly, to
až tak zlé nebylo. Hodně bodů jsme
ztratili až v závěrech dobře rozehraných zápasů.“
2) „Povedlo se, že jsme se na zápasy
scházeli v dostatečném počtu, z čehož jsem měl po letních odchodech
obavy. Nepovedly se už výše zmíněné
debakly a zbytečně ztracené zápasy.
Také mě mrzí, že kluci z rezervy nechodí prakticky vůbec trénovat.“
3) „Zřejmě by to bylo utkání v Přemyslovicích, kde jsme v půlce s tamním béčkem prohrávali 0:3, ale nakonec se nám podařilo remizovat.“
4) „Netuším, jak tohle dopadne, ale
doufám, že se situace uklidní a my se
zase budeme moci potkávat na hřišti.“

v tom zápase. Tohle si jako první při
vzpomínce na podzim vybavím.“
4) „Spíš záleží, jestli se začne. Ale asi
ano, pokud už se začne, tak se už podle mě taky dohraje.“
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Velmi pěkný vstup do soutěží na Prostějovsku předvedlo mužstvo FK Luká.
Vedení tamního oddílu, který se nachází na samé hranici regionů, se rozhodlo, že z náručí OFS Olomouc zamíří právě do nejnižší skupiny zdejšího
Okresního fotbalového svazu. A zatím se jeho hráči předvádí ve velmi dobrém světle. Prvních pět zápasů Luká vyhrála, navíc hned v tom úvodním porazila Kladky, loni druhý celek tabulky. Svými výkony a taky dvěma góly přispěl k dobrému postavení nováčka soutěže Lukáš Motl (na snímku). Z něj se
postupně stal fotbalový cestovatel. Ne snad proto, že by často střídal kluby,
ale v důsledku faktu, že i na tréninky dojíždí přes třicet kilometrů. Působení
v Luké si však pochvaluje. A věří, že tým, který hrál o úroveň níže, než hraje
nyní, papírově silnějším soupeřům bude i naddále vytírat zrak.
yy Jak z hráčského i týmového hle- třída, tak v ní byly podle mě lepší celky
diska hodnotíte odehranou pod- a hrál se lepší fotbal. Ale na Prostějovzimní část?
sko jsme přešli hlavně kvůli počtu týmů
„Z týmového hlediska spokojení jsme. a cestování, protože na Olomoucku
Tedy byli bychom, kdyby se sezóna do- jsme jezdili padesát i šedesát kilometrů,
hrála... Protože jsme jako tým výborně až někam ke Šternberku. Z tohoto pozačali, hráli jsme dobře. Pak už to ale hledu to splnilo účel.“
bylo horší, protože jsme měli hodně yy Na Olomoucku jste ale zůstazraněných. Celkově se ale dá vystoupe- li kvůli poháru. A tam jste dosáhli
ní hodnotit opravdu pozitivně. I když skvělého úspěchu, dokonce finále.
jsme v soutěži nováčkem, tak jsme hráli Čím si to vysvětlujete?
na špici a předváděli dobrý fotbal. Po- „Když jsme šli do poháru, tak jsme si říkud se soutěž dohraje, bylo by to úplně kali, že to bude aspoň nějaká zkušenost,
nejlepší.“
že budeme takto hrát přáteláky, prostě
yy Udělali jste skok mezi regionál- si to zkusíme. Šli jsme zápas od zápasu,
ní svazy. Jak soutěže vycházejí ve ani jsme nepočítali s tím, že dojdeme tak
srovnání?
daleko. Dělali jsme si z toho ještě srandu.
„Abych byl upřímný, olomoucká sou- (smích) Měli jsme na úvod Nemilany,
těž byla kvalitnější. I když to byla čtvrtá a prohráli 2:5. Poté se to ale zvedlo. Su-
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b JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
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Skupina B ve III. třídě OFS Prostějov
je v letošním ročníku 2020/2021 zcela jistě sledovanější soutěž než v letech
předešlých, a to díky dvěma novým klubům z okresu Olomoucka. Dosavadní
průběh zatím potvrzuje předsezónní
předpoklady o tom, že „béčko“ nejnižší
třídy výrazného favorita nemá.
Dvěma celkům se sice mírně odskočit
podařilo, ale náskok Luké a Hvozdu
do jarní části ještě nemusí nic znamenat. Stále se jedná o rozdíl, který mohou změnit dva zápasy, a najednou
může vyskočit některý z čekajících pěti
vlčáků, kterých se do jednoho bodíku
vklínilo hned pět. Spodek si zabraly
rezervy, což se před začátkem ročníku
také dalo předpokládat.
I když se podzimní část nestihla dohrát ani v „pralese“, dá se určitě ze
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Sportovní funkcionář
a házenkářský nadšenec Petr Kudláček
rozebírá situaci v koronavirových souvislostech
PROSTĚJOV Jsou jedinci, kteří
doslova hýří aktivitou za jakékoliv
situace, a téměř žádná překážka
je nezastaví, maximálně přibrzdí.
Přesně k takovým lidem patří Petr
Kudláček (na snímku), šéf dvou házenkářských oddílů, člen Sportovní komise města Prostějova a ředitel sportovního areálu v Kostelci
na Hané. I v těžké době způsobené
covidovými komplikacemi se ze
všech sil snaží, aby zmíněné subjekty fungovaly v rámci možností
co nejlépe. A s námi se podělil o své
názory na tuto snahu, aktuálně
mezi bojovníky za sport zdaleka ne
ojedinělou.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Jak přežívají TJ Sokol Centrum
Haná a Házenkářská akademie
Olomouckého kraje v době hygienických lockdownů?
„Všechny naše mančafty obou klubů
měly suprovou letní přípravu, panovalo nadšení. Obrovským přínosem
se stal návrat kouče Radka Flajsara
z Nového Veselí, díky jeho schopnostem i odbornosti a výborné spolupráci se všemi dalšími trenéry se
kluci veškerých týmů dokázali skvěle
nachystat na sezónu 2020/21. Tomu
odpovídal hodně vydařený start do
soutěží jak po herní, tak výsledkové
stránce. Nový projekt HAOLK vzali
naši mladí hráči veskrze pozitivně,
nedošlo k ničemu negativnímu a naopak to chlapce spíš zdravě motivovalo. Pak se v říjnu bohužel vše zastavilo, což platí v podstatě až dosud.
Průběžně jsme si říkali: snad znovu
začneme v prosinci, potom v lednu.
A teď doufáme, že k restartu dojde
konečně v únoru nebo aspoň od
března. Snažíme se zůstávat optimističtí, ale pauza už je fakt dlouhá a víra
postupně klesá.“
yy Čím vším jste prodlužující se
výluku řešili?
„Trenéři od začátku nucené přestávky
intenzivně komunikovali se svěřenci
prostřednictvím sociálních sítí, pravidelně jim posílali podrobné tréninkové plány pro individuální přípravu. Ligovým dorostencům HAOLK jsme
dokonce pořídili speciální tréninkové

programy XPS, aby jejich příprava
pokračovala i za složitých podmínek
na co nejvyšší možné úrovni. Ale jak
říkám, teď je ta pauza už příliš dlouhá a nikomu neprospívá, zvlášť ne
mladým talentovaným sportovcům.
Momentálně mohou trénovat na
výjimku pouze studenti specializovaných sportovních tříd prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera.
Všem ostatním strašně chybí kontakt
s míčem, normální příprava i pobyt
v kolektivu.“
yy Souhlasíte, že dopady na mladé
sportovce budou po mnohaměsíční covid přestávce – navíc již druhé
za poslední rok – obrovské?
„Určitě ano. Například spousta kluků,
hlavně těch mladších dělala házenou
spíš pro radost a měla ji na podobné úrovni s řadou jiných zájmů. Ty
pochopitelně dostaly během uplynulých týdnů přednost, různých
lákadel na mobilech a počítačích je
v dnešní době ohromné množství.
A řada z těchto hráčů si po skončení
lockdownu třeba řekne, že jim házená zase tak moc nechyběla, aby začali
opět podstupovat fyzickou zátěž.
Tenhle problém či nebezpečí přitom
obecně platí pro všechny sporty.
Stejně jako možné obavy některých
rodičů pouštět své děti do kolektivu,
čemuž se při neustálém zdůrazňování
strachu z koronaviru v médiích ani
nelze divit. Úbytek mladých sportovců tak může být značný. A ti, kteří
vydrží, se budou nějaký čas dostávat
na svou předchozí úroveň herních
i kondičních schopností, nemluvě
o postupném obnovování osobních
sociálních kontaktů v partě kamarádů
po dlouhém odloučení. Nadcházející
období tedy bude velmi složité. Navíc
neexistuje žádná jistota, co přijde dál
a že téma covid-19 se podaří komplexně vyřešit.“
yy Vidíte vy osobně jinou cestu,
jak s covidem bojovat, než je za
poslední rok zvykem v celém světě
včetně České republiky?
„Abych řekl pravdu, i u mě se názor
na covidovou problematiku časem
měnil. Skutečně jde o záležitost celosvětovou a nyní je bohužel čím
dál víc zřejmé, že nikdo nemůže
říct: za pár měsíců máme definitivně vyhráno. Ani s pomocí rozjíždějícího se očkování, neboť vznikají
nové mutace koronaviru a celkově je
tahle nemoc natolik specifická i nevyzpytatelná, že nikomu nezávidím
rozhodování o aktuálních opatřeních

rozhovor večerníku
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v danou dobu. A obávám se, že návrat
k úplně normálnímu fungování celé
společnosti včetně sportu nebude
vůbec jednoduchý, rozhodně žádná
samozřejmost v dohledné době. Každopádně je potřeba nastavit taková
pravidla veškerých lidských činností,
abychom mohli v rámci možností
dlouhodobě existovat na nějaké přijatelné úrovni. Podstatné přitom bude
plošné dodržování těchto pravidel,
jinak cestu ven ze současné situace
nenajdeme. Konkrétně u sportu bych
zavedl trochu víc volnosti v tom, že
kdo se nebojí a chce sportovat, tak ať
může právě za dodržení klidně i přísnějších hygienických opatření. Což
by momentálně znamenalo testování
dvakrát týdně, přípravu v uzavřeném
kolektivu a posléze naočkování. Ať
hlavně mladí můžou normálně trénovat, zdravým pohybem podporovat
vlastní imunitu.“
yy Co ekonomické následky covid éry?
„Hlavně doufáme, že samosprávy
krajů, měst i obcí a také stát prostřednictvím ministerstva nesníží nijak
razantně finanční podporu sportovní
sféře v ČR, zvlášť za současné těžké
situace. Firmy a společnosti coby
soukromí partneři či sponzoři logicky
utahují opasky, prostředky do sportu
výrazně omezují nebo rovnou ruší.
Tím víc bude nejen pro nás důležité zachování dotací ze strany Olomouckého kraje, statutárního města
Prostějov, města Kostelec na Hané
i MŠMT v nějaké rozumné míře.
Aby sportovní kluby nemusely své
rozpočty snižovat třeba na polovinu.
Každý chce logicky zachovat nastavené podmínky, pokračovat v činnosti
bez drastických omezení, starat se

Mužské týmy z regionu by měly z akademie
získávat dostatek kvalitních hráčů na to, aby
v horizontu pěti let měl Olomoucký kraj dva
nebo tři mančafty v první lize mužů. Extraliga?
Na tu zde není dostatek sponzorských peněz...
mého názoru není dostatek sponzorských peněz.“
yy Kostelec je vyhlášený svým
sportovním areálem, o který se staráte. Jak je to momentálně s jeho
využíváním?
„V posledních letech se Městský sportovní areál v Kostelci na Hané, kam
patří hala s veškerým zázemím i rege-

kvalitně o mládež,
udržovat sportoviště
a podobně. Navzdory
těžké době, kterou je potřeba
společnými silami překonat.“
yy Věříte, že Centrum Haná
a HAOLK pomůže časem pozvednout i úroveň mužské házené v regionu?
„Samozřejmě ano. Kdybychom o tomhle nebyli pevně přesvědčeni, tak do takových
projektů vůbec nejdeme. Házenkářská akademie

nerační linkou a Penzionem Sport,
venkovní hřiště s umělým povrchem,
antukové kurty na tenis, nově vybudované dětské hřiště a také sokolovna, povedlo krásně zrekonstruovat.
Zejména díky Ladislavu Hynkovi,
který se o to zasadil z pozice náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
Normálně máme v areálu skoro pořád
plno, obsazenost různými sporty je
velká. Teď samozřejmě platí koronavirová omezení, ale situace se snažíme
využít jinak. S kolegou správcem
doděláváme spoustu různých
věcí, které bychom za běžného
provozu nestíhali, a celý areál se
snažíme dál zvelebovat. Například jsme nedávno vysazovali tuje
okolo tenisových dvorců, brigádně nám pomáhali kamarádi z obou
házenkářských klubů. Zanedlouho
budeme pokračovat druhou brigádou, v plánu máme i jiná vylepšení.
Prostě chceme – až se všechno vrátí
víc do normálu – aby sportovci
do Kostelce nadále rádi
směřovali a cítili se tu
dobře.“

21012910114
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Olomouckého kraje měla jen tu
smůlu, že vznikla loni v zimě krátce
před nástupem první vlny koronaviru. Bez ohledu na to však stoprocentně platí, že hlavním cílem je zvýšení
kvality práce s mladými házenkáři
v kraji a vytvoření jim takových podmínek k působení, aby nemuseli ve
větších počtech odcházet za nejvyššími dorosteneckými soutěžemi jinam, do vzdálenějších klubů. A místo toho na sobě pracovali, zlepšovali
se a dospívali v extraligách dorostu
tady doma. Potom je předpoklad, že
kluků zůstane u házené větší počet,
navíc na vyšší herní úrovni. A mužské týmy z regionu pak budou získávat dostatek kvalitních dospělých
hráčů na to, aby v horizontu nějakých pěti let měl Olomoucký kraj
dva nebo tři mančafty v první lize
mužů. Extraliga? Na tu zde podle

(QVQCTEJKX2-WFN¾éMC

vizitka
PETR KUDLÁČEK
✓ narodil se 4. února 1976 v Prostějově
✓ od dětství se aktivně věnoval házené,
celou hráčskou kariéru strávil
v TJ Sokol Kostelec na Hané
✓ aktuálně je ředitelem Sportovního areálu města Kostelec na Hané,
starostou Tělocvičné jednoty Sokol Kostelec na Hané, předsedou
házenkářského oddílu TJ Sokol Centrum Haná, předsedou
Házenkářské akademie Olomouckého kraje, předsedou Komise
házené při České obci sokolské a členem Sportovní komise
statutárního města Prostějov
✓ vystudoval Střední školu oděvní Prostějov a následně
i Střední školu v Boskovicích
✓ dříve pracoval v OP Prostějov a také jako obchodní zástupce
Mrazíren Olomouc
✓ je ženatý, má dvě dcery
zajímavost: mezi lety 2017 a 2020 byl předsedou Sportovní komise
krajského úřadu Olomouckého kraje

fotbal
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Které fotbalové kluby jsou aktivní?
Valné hromady
QHMVSÉvYEÔH]QX

PROSTĚJOVSKO Zimní přestupový trh je stále klidný, některé vlaštovky se však přece jen objevují. Spíše než o velké
přestupy se jedná o návraty, které by měly být co nevidět
potvrzené. Také se řeší různé přestupové spekulace i zalepení děr, o nichž bude jasno později. O které hráče tedy jde?

Jan FRÉHAR
Konice øeší náhradu
za Pìrušku
Ambiciózní celek „A“ skupiny
I.A třídy Olomouckého KFS řeší do
jarní části alternativu za zraněného
Tomáše Pěrušku, který si přetrhal
kolenní vazy a určitě vynechá minimálně jarní část sezóny. Variant řeší
v Konici více. Návratu se nebrání
David Škrabal. Ten odešel v podzimní části do Kostelce, kde se však příliš
neprosadil. Stále ještě dorostenec by
tak mohl zase pokračovat v Konici.
To však není všechno. „K fotbalu by
se měl vrátit také Roman Krása. Uvidíme, jak na tom po půlroce bude.
Případnou další alternativu bychom
asi řešili někým na hostování. Zatím
ale probíhá spíše takové oťukávání.

Nicméně nahradit Toma bude určitě
těžké,“ uvědomuje si lodivod Konice
Petr Ullmann.

Plumlov hlásí návrat
z Rakouska
Před jarní částí oznamuje první příchod Plumlov. Po dlouhých letech
v Rakousku se na české trávníky vrací Karel Frantík, který by měl pomoci mužstvu v souboji se záchranou
soutěže. Kromě Frantíka se poslední
celek podzimní části I.A třídy poohlíží i po dalších posilách. „Příchod
Karla Frantíka již mohu potvrdit.
Jsme rádi, že se nám ho podařilo konečně dostat zpátky, a věřím, že nám
velmi pomůže. Jednáme i o dalších
hráčích, určitě bychom chtěli jít do
jarní části posilnění. Zatím však nemáme nic dalšího potvrzeno,“ říká
kouč Plumlova Petr Matoušek.
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V „Metlích“ by mìl
SRNUDÄRYDW0DÎ½N

Návrat do známého prostředí by měl
nastat na jarní část pro Lukáše Fryse,
který by se chtěl z rodinných důvodů
vrátit zpátky do mateřského klubu
z Klenovic. Už během podzimu se do
Brodku vrátil jeho mladší bratr Ondřej
z Čechovic. Nyní by se tak mohli oba
zase potkávat v jednom dresu. „Je pravda, že s Lukášem už tuto situaci řešíme.
Přišel s tím sám, že by se chtěl vrátit.
Důvodem jsou především příjemné
rodinné důvody, kvůli kterým by chtěl
být více doma,“ prozradil sekretář brodeckého mužstva Radek Kolařík.

Podzimní hostování Radka Maňáka
by chtěli v Otaslavicích prodloužit
i pro jarní část. Maňák přišel pomoci
vyztužit defenzivu celku v průběhu
podzimní části z Klenovic. „Myslím
si, že jak z naší, tak Radkovy strany
panuje u nás spokojenost. Kromě
A mužstva pomáhal i béčku. Navíc
to má z Kelčic kousek. Určitě se tak
budeme chtít s Klenovicemi dohodnout na pokračování i v jarní části.
Řešit to budeme hned, jak bude jasné, zda se vlastně jarní část rozjede,“
řekl redakci kouč Otaslavic Jiří Hon.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Josíf do Kostelce a
7UDMHUGR¤HFKRYLF"
V Kostelci by měl přijít na zkoušku do přípravy i nejlepší střelec
III. třídy OFS Prostějov Adam
Josif. O tom, zda se případný přestup bude řešit, však bude jasno
až podle přípravy. Žádné změny
se neplánují v Protivanově, pokud
by však přišla možnost okysličení
kádru jednou až dvěma posilami,
kouč Musil by se nebránil. Spekuluje se také nad zahájením přípravy
s Čechovicemi střelce Pivína Davida Trajera.
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Prostějov (jaf) – Situace s pandemií
zřejmě neumožní uskutečnit volební
valné hromady ani v průběhu února.
Zatímco se ještě v předchozích týdnech hovořilo o rozvolnění pro fotbal,
nyní už to tak nevypadá. Opatření se
místo rozvolňování stále zpřísňují. Na
uspořádání valné hromady setkání
maximálně dvou lidí opravdu nepostačí. „V tomto týdnu se už projevily
první náznaky. Během příštího týdne
bude jasno, zda se budou valné hromady posouvat. Záviset to bude na
domluvě výkonných výborů. S největší pravděpodobností však budou
reálné až březnové termíny,“ odtajnil
sekretář OFS Petr Antoníček.

.UDMVNÙSÔHERU
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Prostějov (jaf) – Už za necelé tři týdny
by měla začít jarní část nejvyšší krajské
soutěže. V neděli 21. února by se měla
představit Lipová ve Velkých Losinách
a Kralice v Mohelnici. V současné chvíli
to však příliš reálně nevypadá. PES zůstává na pětce, takže příprava neprobíhá
žádná. Navíc se situace stále nelepší, dá
se proto předpokládat, že ani dohrávky podzimní části jen tak na fotbalisty
nečekají. Těžko říct, jak bude nakonec
sezóna probíhat, pravděpodobně však
určitě nezačne ve stanoveném termínu.
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„V Líšni jsem nastoupil na hrotu a sedlo mi to“ 3ċ('3/$71e

PROSTĚJOV Brzy šestadvacetiletý ofenzivní záložník Jan Šteigl (na snímku)
má většinu své fotbalové kariéry spojenou s prostějovským klubem, odkud
si v sezóně 2015/16 a pak ještě v roce 2017 odskočil do olomoucké Holice,
kde získal cenné zkušenosti v mužské kopané. Na počet odehraných minut nemá vůbec špatnou střeleckou bilanci, takže po něm sáhla SK Líšeň,
kde momentálně hledají posilu do útoku. Výsledky týdenního testování
rozhodnou o jeho dalších krocích.

yy Uplynulý týden jste strávil na
testování v Líšni. Jak se to přihodilo?
„Měl jsem sezení u nás v klubu, kdy
jsme probírali moji další spolupráci
s Prostějovem, co a jak dál. Pak jsem
dostal nabídku, že bych si to mohl
zkusit v Líšni, kde hledají útočníka.
Jelikož na těchto postech je v eskáčku určitý přetlak, docela mě to lákalo. V Prostějově jsem poměrně delší
dobu a není špatné vyzkoušet něco
nového. Líšeň jsem z našich vzájemných zápasů vždycky respekto-

val, snažili jsme se s ní uhrát dobrý
výsledek, což se nám ne vždy dařilo.
Jejich postavení v tabulce je nadmíru dobré, takže mě zajímalo, jak
to tam bude vypadat. Takže jsem
z mnoha důvodů neváhal.“
yy Jaké jsou vaše zkušenosti?
„Mám teď za sebou týden, v němž
se odehrály dva přípravné zápasy.
Ve středu s Petržalkou jsme vyhráli 3:1, měl jsem to štěstí, že jsem
byl u dvou gólů. Při první líšeňské brance jsem vystřelil, brankář
míč vyrazil a Krška míč dopravil
do brány. Při druhé brance jsem
dostal přízemní centr z boku a míč
se mi podařilo čistě trefit do brány.
Měl jsem pak ještě asi tři šance, ale
brankář Petržalky prokázal své kvality a vychytal mě. V sobotu s rezervou Slovanu jsme vyhráli dokonce
5:1, ale mně se nedařilo chodit do

PROSTĚJOV Ve svých třiceti letech je už zkušeným fotbalistou,
který prošel několika kluby druhé
nejvyšší fotbalové soutěže. Někdejší tahoun útočných snah a ostrostřelec prostějovského eskáčka Tomáš
Machálek (na snímku) se stále pohybuje na Moravě a z Líšně předminulý týden zamířil do jiného druholigového klubu, a sice do Blanska.
To se pod vedením nového trenéra
Martina Pulpita snaží posílit ofenzivu, která na podzim příliš nešlapala,
a tak ruka byla v rukávě.
Jak vůbec k přesunu stálého prostějovského patriota došlo? „Už nějakou
dobu se ukazovalo, že moje pozice
v Líšni není do té míry stabilní, jak
tomu bývalo. Smlouvu v tomto klubu jsem měl do konce jarní sezóny,

takže mi vedení Líšně dalo volnou
ruku, pokud bych dostal nějakou
zajímavou nabídku. Ty jsem měl od
klubů z MSFL, ovšem v té době se
ozvali rovněž z Blanska. Nad touto
nabídkou jsem neváhal,“ popsal sled
událostí Machálek.
V Blansku nepřichází do neznámého
prostředí, z jeho působení v Líšni se
protočili třeba brankář Pavel Halouska, záložníci Tomáš Vasiljev nebo Lukáš Lahodný. Oba kluby mají navíc
společnou domáckou atmosféru pramenící z faktu, že do profesionálního
fotbalu se propracovali pilnou prací až
z divizní úrovně. „Atmosféra v obou
klubech je přece jen trochu jiná, což
pramení z rozdílného postavení v aktuální tabulce. Za těch zhruba deset
dnů jsem ale poznal, že to v Blansku

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš

KALÁB

koncovek, měl jsem spíše na starost takovou tu
‚černou práci‘, rozbíhat
útoky, držet míč. Pro mě
to byly vcelku dva rozdílné zápasy, v každém
z nich jsem ukázal něco
jiného.“
yy Zkoušeli vás jako
klasického útočníka?
„Ano, nastoupil jsem tam
jako hrotový útočník a cítil se
na tomto postu nejlépe. V Prostějově jsem se teď díky

současnému trenérovi hodně posunul z hlediska fyzické kondice,
tréninky jsou velká dřina. Pokud
jsem nastupoval do utkání, vystřídal různé posty na hřišti a byl spíše
nasazován tam, kde bylo třeba.“
yy Jaké dojmy jste si odnesl
z prostředí brněnského klubu?
„Prostředí rozhodně nebylo špatné, líbilo se mi tam. Kluci jsou
v pohodě, vypadá to také na
dobrou partu. Je to tam trochu
jinak postavené než v Prostějově,
ale vyhovuje mi to. Změnit prostředí by mohlo pomoci dalšímu
fotbalovému růstu, pokud to ale
nevyjde, mám platnou smlouvu
tady, kde bych se snažil zabojovat
o post útočníka.“
yy Máte v líšeňském kádru někoho známého?
„Hraje tam Marek Matocha, který
tam přišel z Vyškova, potkal jsem
ho v Sigmě Olomouc. Je tam ještě můj dávný kamarád Ondřej
Ševčík, který v Sigmě začínal
ve dvanácti letech, teď jsem se
s ním po hodně dlouhé době
potkal. Další kluky znám sa(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
mozřejmě od vidění.“
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„Mám rád výzvy, Blansko takovou je,“ 6ÚO[RąKJNCUVGUGFQQMTGUPÊEJUQWV÷åÊ
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se záchranou druhé ligy myslí vážně, věřím tomu, že se to podaří. Sám
mám rád výzvy, přestup do Blanska
beru jako další milník ve svém fotbalovém životě. Doufám, že z pozice
útočníka Blansku v jeho cílech pomohu,“ říká ostřílený fotbalista, který si
ale drží i své civilní zaměstnání. (jaf)

PROSTĚJOV I v pokračující
nejisté době stižené koronavirem probíhají přípravy na nový
ročník okresních soutěží v malé
kopané, které na Prostějovsku
již řadu let zastřešuje Česká unie
sportu. Týmoví zájemci o start
v nadcházející sezóně regionálních lig této odnože velkého fotbalu si už nyní s časovým předstihem mohou zajistit své místo.
Přihláška do okresních soutěží
malé kopané ČUS Prostějovska
2021 je pro kluby k dispozici pro
vyplnění i elektronické odeslání
na internetových stránkách www.
cuspv.cz v sekci Malá kopaná, uzávěrka platí do 19. března. Startovné je potřeba uhradit na poklad-

ně Okresního sdružení ČUS PV
(Česká ulice 15, Prostějov), a to ve
výši 3000 korun pro členské oddíly
České unie sportu a 3300 Kč pro
nečleny České unie sportu.
„Věříme, že určitá nejistota, která
mezi veřejností panuje ohledně
další budoucnosti nejen sportovních soutěží, neodradí oddíly od
toho, aby se opět přihlásily. Máme
výhodu, že malá kopaná se hraje
venku a v nižším počtu lidí, čímž
může snadněji splňovat hygienická nařízení. Samozřejmě zatím
nikdo neví, jestli hned od dubna,
kdy normálně startujeme, budeme moci i tentokrát začít. Ukáže
teprve nejbližší vývoj situace s covidem, ale my rozhodně uděláme

maximum pro uskutečnění soutěží
v normálním rozsahu,“ ujistil předseda výkonného výboru malé kopané ČUS PV Pavel Kočíb.
„Podle počtu přihlášených klubů pak stanovíme přesný hrací
systém nové sezóny. Ještě před
příchodem koronaviru jsme měli
rozpracovanou verzi s rozdělením
účastníků do dvou územních lig,
kde by základní část hrály v jedné
skupině prostějovské týmy a ve
druhé skupině ty ostatní. Teď však
teprve uvidíme, které mančafty
se za současných nelehkých okolností reálně přihlásí. A až podle
toho bude vypracována konkrétní
podoba soutěží 2021,“ upřesnil
Kočíb.
(son)
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PRO NADSTAVBU: OPUSTIT POSLEDNÍ MÍSTO
VEČERNÍKU CÍLPohárový
plán zhatila BK Olomoucko zranění
PROSTĚJOV Ani v pohárové soutěži basketbalisté BK
Olomoucko neuspěli. V osmifinále vypadli s Hradcem
Králové a přišli o možnost zahrát ti závěrečný turnaj nejlepších osmi týmů. Až do konce sezóny se proto soustředí na
ligu s touhou opustit poslední příčku tabulky. Na jedenáctou Ostravu zatím ztrácí dvě výhry.

NEMANJA BEZBRADICA

Hned v několika případech si pivot Olomoucka vylepšil svá sezónní maxima, když
nastřílel devětadvacet bodů, v koeficientu
úspěšnosti dosáhl na číslo 35. Proti Kolínu
navíc proměnil pět trojek, na vyšší hodnotu
se zatím nedostal. Slovinský legionář si polepšil i v doskočených míčích. Tentokrát vybojoval míč pod košem v patnácti případech,
tři doskoky byly pod košem soupeře.

LUKÁŠ
FEŠTR

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Dohrávka 18. kola
Na Folimance
Prostějov (lv) – Ve středu 3.
února vyrazí basketbalisté Olomoucka do hlavního města, kde
od 17.000 hodin nastoupí k dohrávce 18. kola Kooperativa NBL.
Soupeřem bude tým USK Praha,
který si již v předstihu vybojoval
postup do nadstavbové skupiny
A1. „Soupeř hraje dlouhodobě
dobře, opírá se o výkony Sehnala, Prolety nebo Štěrby. Navíc se
v hale vysokoškoláků hraje každému soupeři těžce. Přesto se
pokusíme uspět a oplatit USK
výsledek z prvního vzájemného
utkání,“ připomíná trenér BK
Olomoucko Predrag Benáček
smolnou porážku 75:76 z prostějovské palubovky.

Konec základní èásti
v Hradci
Prostějov (lv) – Potřetí v krátké
době narazí hráči BK Olomoucko
na Královské Sokoly z Hradce
Králové. Poslední kolo základní
části Kooperativa NBL je na programu v sobotu 6. února od 17.00
hodin na půdě soupeře. „Z pohárového osmifinále si opory Sokolů dobře pamatujeme. Platí to pochopitelně také opačně. Myslím,
že v této fázi sezóny se vzájemně
příliš překvapit nemůžeme. Budeme se snažit vyhrát, abychom
do nadstavbové části vstupovali
v dobré náladě a se šancí na postup z dvanáctého místa tabulky,“
plánuje Predrag Benáček, kouč
Hanáků.

basketbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

Probíhající ročník Kooperativa NBL
basketbalistům Olomoucka nevychází.
Od ligových soupeřů nedostávají žádné debakly, přesto vyhráli jen tři zápasy
a i postup do předkola play-off se pomalu stává teorií. Přesto má tým stále
o co hrát a nechce se smířit s aktuálním
postavením v tabulce. „Na posledním
místě rozhodně skončit nechceme. To
v žádném případě,“ vyjádřil se jednoznačně trenér Predrag Benáček.

Ke splnění trenérova přání ovšem hráči potřebují dotáhnout k úspěšnému
konci jednotlivé ligové zápasy. S Kolínem minutu před koncem ztráceli
pouhé tři body, na půdě svitavských
Turů ještě ve 38. minutě čtyři. Přesto
nedokázali uspět a počet porážek po
21. kole základní části vzrostl na sedmnáct utkání. „Je to pro celý tým
nesmírně těžké období. Hráči nejsou
slepí, vědí, jak na tom jsme. Ale hlavy
dole nemají, pořád věří, že se vše může
otočit. Stačí se podívat na lavičku, jak
žije během zápasů. Často nám chybí
k výhře kousek. Jsme přesvědčeni, že
se vše ještě může zlomit,“ přibližuje

atmosféru v kabině sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek,
který si přeje, ať tým zůstane zdravotně
v pořádku. „Proti Kolínu jsme poprvé
v sezóně měli prázdnou marodku.
Snad to vydrží.“
Basketbalisté věřili, že na ligové trápení zapomenou v poháru, a toužili po
postupu do závěrečného finále. Také
v tomto případě však neuspěli, i v důsledku absence klíčových hráčů v prvním střetnutí osmifinále. Chyběl jim
František Váňa a Nemanja Bezbradica,
což se podepsalo pod vysokou porážku, která znamenala konec nadějí.
„Chtěli jsme mezi osmičku, pak by záleželo na losu. Kdybychom měli štěstí,
mohli jsme v poháru alespoň trošku
sezónu vylepšit. Ani v to se ovšem
nepodařilo, snad k nám bude osud
příznivější v nadstavbové skupině A2
a přijdou lepší výsledky,“ doufá kapitán
týmu Váňa.

Ladislav VALNÝ

První střelu utkání proměnil hostující Sedmák, Olomoucko ale rychle
kontrovalo a pak bylo naprosto vyrovnaným soupeřem. Dlouho se hrálo
systémem koš za koš, slušně se dařilo
i střelcům z dálky a skóre se přelévalo
ze strany na stranu. Až v 8. minutě
domácí mírně odskočili na 22:17, při-
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Další výsledky: Brno – Ostrava 98:62 (25:14, 47:34, 71:53).
1HMYtFHERGĥ%DOLQW%ODNH+XVWiN±+HLQ]OâPtG
3XPSUODPrvní zápas:Celkem: Postup:
%UQR  'čÿtQ ² .ROtQ      1HMYtFH
ERGĥ.URXWLOâLãND.RWiVHN±1RYRWQêýtå
:DOODFH  První zápas:  Celkem:  Postup:
.ROtQ 86.3UDKD²ÓVWtQDG/DEHP 
 1HMYtFHERGĥ3UROHWD0DUHã6HKQDO±âRWQDU
$XWUH\3HFNDPrvní zápas:Celkem:
Postup:86.3UDKD

ADA
ČÍŽ

PROSTĚJOV Ve druhém utkání
osmifinále Českého poháru zůstali
pouze na střídačce některé obvyklé
opory, odpočíval především Nemanja Bezbradica a David Pekárek.
S maskou na obličeji, která chránila
zlomený nos z nedávného ligového
utkání, se do sestavy naopak vrátil
František Váňa. Kapitán se vrátil
v pravý okamžik a k vítězství 95:87
přispěl čtyřiatřiceti body.

.223(5$7,9$1%/
Dohrávka 17. kola: Kolín – Praha 93:77 (35:15, 51:37,
 1HMYtFHERGĥ:DOODFHýtå6NLQQHU3HWUiã
±6HKQDO3UROHWD0DUHã%iWRYVNê
Dohrávka 18. kola: Opava – Nymburk 67:101 (19:27, 45:53,
 1HMYtFHERGĥâLĜLQD*QLDGHNâYDQGUOtN6OD
YtN±+DUGLQJ'DOWRQ2EDVRKDQ=LPPHUPDQ
21. kolo: Pardubice – Hradec Králové 85:79 (19:8, 45:31,
 1HMYtFHERGĥ'XQDQV9\RUDO3RWRþHN±
/RãRQVNê+DODGD6HGPiN Nymburk – Praha
  1HMYtFHERGĥ2EDVRKDQ
3DO\]D+UXEDQ±3UROHWD6HKQDO0DUHã 
Opava – Ostrava 89:78 (25:24, 44:33, 65:49). Nejvíce
ERGĥâtĜLQDâYDQGUOtN*QLDGHN±%RKDþtN3
$OOH\Q+HLQ]O Brno – Ústí nad Labem 100:72 (26:22,
   1HMYtFH ERGĥ %ODNH  %DOLQW  3ĤOSiQ
±+DQHV$XWUH\5DNRFHYLF 'čÿtQ²6YLWDY\
  1HMYtFHERGĥâLãND3RPL
NiOHN-HåHN±-RKQVRQ6OH]iN'UDJRXQ 
Více v kuponu
Olomoucko – Kolín 87:94 .

čemž třinácti body k tomu přispěl kapitán Váňa. Ve vedení se udrželi až do
konce čtvrtiny – 23:22.
S vědomím velkého náskoku Hradce
z prvního osmifinále nebyly obrany
ani na jedné straně stoprocentní a toho
využívali především střelci z dálky.
Hodně vynikal rozehrávač Kouřil, který proměnil čtyři trojky při stoprocent-

ní úspěšnosti. Přidali se i další hráči,
navíc dokázali podpořit své ofenzivní
úsilí na obranném doskoku. V závěru
poločasu díky tomu soupeři odskočili
na 53:44.
Hned po obrátce Henry navýšil vedení Olomoucka na dvouciferný rozdíl
a po trojce Erika Klepače to bylo ve
22. minutě dokonce 58:44. Následo-

þ(6.ê32+É5²260,),1É/(=É3$6

%.2ORPRXFNR².UiORYäWt6RNROL+U.UiORYp
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87

(23:22 53:44 72:65)

1. zápas: 102:63, postupuje HR. Králové
6HVWDYDDERG\2ORPRXFND

6WĝHOED]DE7URMN\
7UHVWQp KRG\  Doskoky: 
$VLVWHQFH)DXO\
5R]KRGÿt9RQGUiþHN1HMH]FKOHE+HFO

9iĖD.RXĜLO+HQU\6\FKUDâWČSiQ
$.OHSDþ)HãWU(.OHSDþ7UiYQtþHN 1HMYtFHERGĥ.UiORYVNëFK6RNROĥ
'RKQDO
âRXOD6HGPiN+DODGD/RãNRQVNê

vala však série osmi hradeckých bodů,
po níž se Sokoli vrátili do utkání. Hanákům pak pomohlo šest bodů Váni,
po kterých se hráči uklidnili a dotáhli
čtvrtinu k průběžnému vedení 72:65
na začátku poslední čtvrtiny.
Královští Sokoli v poslední periodě

ukázali, že nepřijeli na Hanou prohrát
a přestože místy prohrávali o devět
bodů, dokázali se necelé tři minuty
před koncem přiblížit na rozdíl tří
bodů. Koncovku ovšem pohlídali Váňa
s Kouřilem a díky tomu se Olomoucko
s pohárem rozloučilo vítězstvím.

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Před zápasem jsme měli dva cíle. Prvním bylo vítězství a to se podařilo. Současně
jsme chtěli dát volno Bezbradicovi a Pekárkovi, kteří toho v poslední době odehráli
opravdu hodně. Soupeř hrál s vědomím velkého náskoku z prvního zápasu, utkání
nám ale nedaroval, takže především naši mladí kluci se zase něco naučili. Doufám,
že se nám bude podobně dařit i ve zbývající části ligy.“

Lubomír PETERKA – Královští Sokoli Hradec Králové:
„Z postupu máme radost. Reálně rozhodl první zápas. Do odvety jsme nevstoupili
úplně koncentrovaní, domácím se dařilo střelecky a zaslouženě vyhráli. V koncovce jsem nechal hrát mladé kluky, protože máme nějaké problémy a potřebujeme se
dát dohromady. Postup mezi nejlepších osm se počítá, když budeme mít štěstí na
los, popereme se o další postup. Chceme mezi nejlepší čtyřku.“

Trojkaøi z Kolína si zastøíleli také na Hané
PROSTĚJOV Hodně dramatický
zápas proti Kolínu odehráli v sobotním podvečeru basketbalisté
BK Olomoucko v domácím utkání proti Kolínu, byť prakticky celý
zápas prohrávali. Duel 21. kola
nejvyšší domácí soutěže nakonec
ztratili v poměru 87:94, třetímu
týmu tabulky Kooperativy NBL
byli ale vyrovnaným soupeřem.

Ladislav VALNÝ
Ve druhé minutě domácí vedli 4:0,
Kolín se ale rychle dostal do provozní
teploty a dokázal se prosadit především při střelbě z dlouhé vzdálenosti.
Po pěti minutách hosté vedli 13:12,
v další pasáží už dokázali, proč jim
v tabulce patří třetí místo. V polovině deváté minuty vedli 25:16 a svůj
náskok do konce čtvrtiny dokázali

PROSTĚJOV Hodně rychle zapadl do
sestavy BK Olomoucko Jalen Henry
(na snímku), který přišel do týmu
teprve ve druhé polovině ledna ze
Sportingu Lisabon. V rychlém sledu
stačil odehrát hned tři mistrovské zápasy, z toho dva ligové, na palubovce
průměrně tráví třicet minut. Rychle
se adaptuje na nové prostředí a věří, že výkony budou mít vzestupnou
tendenci. „Musíme se trošku sehrát
a bude to dobré,“ věří podkošový přírůstek týmu sídlícího v Prostějově.

ještě navýšit (30:16), když střídající
Křivánek proměnil šestou trojku Kolína v úvodní desetiminutovce.
Celek z Polabí ještě chvíli pokračoval ve velkém náporu, který musel
zastavit oddechovým časem za stavu
16:37 kouč Predrag Benáček. Pauza
domácím prospěla. Pomalu se k soupeři začali přibližovat. Do útoku zavelel Henry šesti body v řadě, přidali

se také další hráči a Kolínu naopak
přestala na chvíli vycházet střelba
za tři body. Když Feštr proměnil
poslední střelu, odcházeli Hanáci
do kabiny s mankem devíti bodů –
39:48.
Dvě minuty po obrátce se domácí
po trojce Bezbradici přiblížili na šest
bodů (44:51), pak ale zaúřadoval
kolínský Novotný a pomohl celku

BK Olomoucko – BC Geosan Kolín

94

(16:30 39:48 63:74)

6HVWDYDDERG\2ORPRXFND

6WĝHOED]DE7URMN\
7UHVWQp KRG\   Doskoky: 
$VLVWHQFH)DXO\
5R]KRGÿt+UXãD.DUD¿iW0HOLFKiUHN

%H]EUDGLFD9iĖD3HNiUHN+HQU\
)HãWUâWČSiQ.RXĜLO$.OHSDþ6\FKUD 1HMYtFHERGĥ.ROtQD
(.OHSDþ'RKQDO7UiYQtþHN
1RYRWQê:DOODFH3HWUiã6NLQQHU

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yy Můžete nabídnout pohled hráče z palubovky na poslední utkání proti Kolínu?
„Pochopitelně nás mrzí, že jsme prohráli.
Přitom úplně na začátku to vypadlo docela
dobře. Pak se to ale pokazilo.“
yy Kde byl největší problém?
„Myslím, že v naší obraně. Nedokázali jsme
zastavit soupeřovy střelce z dálky. Těch

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
„Hosté vyhráli zaslouženě, protože prakticky po celou dobu vedli. Mrzí mě první
poločas, hlavně druhá čtvrtina, kterou se nám nepodařilo odehrát, jak jsme si přáli.
Přitom jsme věděli, že Kolín má výborné vstupy do zápasů a právě v té době získává
náskok. Cením si, že se hráči dokázali vrátit a bojovali až do konce. Dělali, co mohli,
na soupeře, který dá tolik trojek, se obtížně něco vymýšlí.“

Miroslav SODOMA – BC Geosan Kolín:
„Z vítězství máme radost, bylo to pro nás těžké, protože soupeř má rozhodně lepší tým, než ukazuje tabulka. V prvním poločase jsme si vypracovali docela velký
náskok, pak ale začaly problémy. Zvedl nás příchod Jiřího Jelínka, který nastoupil
ve chvíli, kdy jsme měli menší krizi. Prosadil se v útoku a dokázal ubránit pod naším
košem, což bylo důležité. Byl X faktorem zápasu.“

posila Jalen Henry
trojek proměnil Kolín opravdu hodně. Na
útočné polovině to bylo dobré, zápas jsme
ztratili pod vlastním košem.“
yy V novém působišti jste dva týdny.
Jak se vám líbí v novém týmu a co říkáte
svým spoluhráčům?
„Cítím se dobře, spoluhráči jsou v pohodě
a v týmu se mi líbí. Pochopitelně se potřebuji trošku sehrát, přijít do nového klubu
v průběhu sezóny není úplně snadné. Ale

Na začátku 33. minuty už Kolín vedl
81:65, když potrestal několik nepřesných útoků Olomoucka. Domácí
přesto nesložili zbraně. Dokázali se
zlepšit pod oběma koši a v poslední minutě snížili na 87:90, Kolín ale
koncovku ustál a vedení udržel.

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:

.223(5$7,9$1%/².2/2
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z Polabí k vedení 58:52. Následovala
pasáž, v níž se Hanákům dařilo. Po
trestných hodech Pekárka dokonce upravili na 57:61, závěr čtvrtiny
přesto patřil Kolínu a jeho střelcům
z dálky, kteří natáhli hostující náskok
až na 74:63.

myslím si, že to půjde rychle a tomu budou
odpovídat i výkony.“
yy V Evropě už působíte delší dobu, je
to třetí sezóna mimo zámoří. Vnímáte to
jako výhodu?
„To rozhodně. Už vím, jak se hraje basketbal v Evropě. Díky tomu je vše jednodušší.
Oproti zámoří je především odlišná hra
v obraně. Na to jsem už ale zvyklý, takže
vím, co se ode mě očekává.“

slibuje

(QVQ4CFGM8¾ÿC

sport
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1LçåtDPOiGHçQLFNpVRXWęçHÿ5YHYROHMEDOX
BYLY ZRUŠENY! .YģOLFRYLGXVHQHEXGRXGRKUiYDW

PROSTĚJOV Tak už je to tady! Volejbal
se stává jedním z prvních českých
sportů, který z důvodu nastavených hygienických opatření v souvislosti s šířením koronaviru takzvaně odpískal zbytek aktuální sezóny
2020/21 ve všech neprofesionálních soutěžích. Sice to ještě nebylo oficiálně oznámeno, ale jak
Večerník zjistil, tahle zásadní informace je pravdivá i definitivní.

EXKLUZIVNĚ

Marek SONNEVEND
„Kvůli situaci s vysokými počty nakažených covid-19, stále přísným
protiepidemickým opatřením i ne
moc příznivému výhledu do dalších týdnů a měsíců platí, že veškeré
soutěže kromě extralig a Českých
pohárů dospělých se už nebudou
dohrávat. Většina se rozjela během
září a úvodu října, některé zatím ani
neodstartovaly. Každopádně již nebudou v tomto ročníku pokračovat,“
prozradil nám dobře informovaný
zdroj, který si nepřál být jmenován.
Stopka se tedy týká jak neprofesionálních soutěží mužů a žen, tak

všech mládežnických soutěží.
„V podstatě budou zrušeny, jejich
výsledky anulovány. Neudělí se
tituly ani medaile, nikdo nikam
nesestoupí ani nepostoupí a příští
sezóna bude mít všude stejné týmové obsazení, jako ta současná
zrušená,“ sdělil zdroj Večerníku
další stěžejní fakt.
Bude se aspoò trénovat
a hrát nìco náhradního?

Co se týče přípravy, tu mohou
momentálně podstupovat v klasické podobě jen extraligové celky dospělých a také na výjimku
Ministerstva zdravotnictví mladí

sportovci studující specializované sportovní třídy na školách. Co
ostatní?
„Od poloviny února by se mělo
přejít z pátého stupně PES do čtvrtého. Až potom se uvidí, jestli částečné uvolnění dovolí normálně
trénovat i někomu dalšímu. Třeba
tak jako část prosince za cenu pravidelného testování i dodržování
jiných pravidel, na přesné podmínky se čeká,“ nechal se slyšet volejbalový insider.
Dokonce je prý předběžně rozpracována varianta rozjezdu
jakýchsi náhradních a časově
kratších soutěží ve chvíli, kdy to
covidové okolnosti dovolí. „Termín jejich případného zahájení je
dosud samozřejmě ve hvězdách,
stejně jako přesná podoba, počty
zápasů i věkové kategorie, jichž by
se tahle náhradní verze zkráceného
ročníku týkala,“ odtušil náš zdroj.
Hlavní cíl je tedy ovšem zřejmý
– co nejdřív znovu trénovat a alespoň něco odehrát! Půjde to?
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Korfbalové MS U19 v Kutné Hoøe
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PROSTĚJOV Stejně jako všechny ostatní neprofesionální sporty v ČR (především ty halové)
i korfbal dál netrpělivě čeká na
to, zda po případném uvolnění
hygienických opatření proti koronaviru bude moci alespoň ve
zkrácené podobě uskutečnit své
tuzemské soutěže 2020/21.
Zatím to stále nevypadá nijak nadějně, vzhledem k současnému vývoji
událostí se do reálného ohrožení
dostává už i poslední termínová va-

rianta počítající s krajně opožděným
rozjezdem sezóny od poloviny března. Navíc do problémů se podobně
jako loni znovu dostávají rovněž plánované mezinárodní akce. A neboť
oddíl SK RG Prostějov má v českých
reprezentačních výběrech všech věkových kategorií bohaté zastoupení,
týkají se aktuální odklady i řady hráček a hráčů tohoto klubu.
Například o uplynulém víkendu
mělo proběhnout úvodní letošní
soustředění týmu ČR U17, jež bylo
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logicky zrušeno. Totéž následně potká veškeré další tréninkové kempy
nároďáků plánované na nejbližší
týdny. Ještě mnohem zásadnější informací je pak odložení mistrovství
světa do 19 let 2021, které bylo na
programu zkraje dubna v Kutné
Hoře. Leč Mezinárodní korfbalová
federace IKF rozhodla s ohledem na
globální zdravotní situaci o jeho přesunu o rok na 17. až 19. dubna 2022.
Navíc je dost možné, že něco takového potká i červencový světový šam-
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Podle svých slov doufá, že se uskuteční na jaře alespoň krajské kolo
Českého poháru. Vzhledem k hodnotám PSA a jeho zpřísnění ze
strany Ministerstva zdravotnictví
to tak ale zatím nevypadá. „Šťastný
a nadšený z toho opravdu nejsem.
Co se týká rušení krajských soutěží, nebylo to jednoznačné, pořád
na jaře byla šance, že se něco odehraje. Ale stalo se,“ žehral Beneš
mladší.
Stolní tenisté tak zapsali už druhou nedohranou sezónu. Ročník
2019/2020 skončil na krajské
úrovni bez absolvování posledního kola. Ten nynější pouze začal.
(sob)

Hanácké pohár miniházenkáøù v Kostelci
PROSTĚJOV Celý víkend ve
druhé polovině ledna patřil
v Kostelci na Hané za předchozí tři roky pravidelně jednomu
z největších turnajů v miniházené na území České republiky. Hanácké pohár se během poměrně
krátké doby rychle vypracoval do
organizační i kvalitativní špičky
dané věkové kategorie. Letos se
však v obvyklém termínu uskutečnit nemohl.
Logickým důvodem samozřejmě
jsou hygienická opatření proti šíření koronaviru, jež neprofesionálním sportovcům momentálně
nedovolují nejen konat podobně
velké akce, ale ani normálně trénovat či hrát jednotlivé zápasy. Tudíž
pořádající oddíl TJ Sokol Kostelec
na Hané HK se svým početným organizačním štábem házenkářských
nadšenců neměl jinou možnost než
čtvrtý ročník turnaje zrušit.
Teoreticky by se Hanácké pohár
2021 mohl přesunout na pozdější
datum do období, až dojde ke zlepšení covidové situace a tím i k uvolnění zdravotních nařízení. Jenže
spoléhat se na něco takového s výhledem ke konkrétnímu náhradnímu termínu je v danou chvíli de
facto nemožné. Reálně by se mohlo
jevit přemístění čím dál oblíbenějšího mezinárodního klání spíš až
někam do léta pod širé nebe, což
by zrekonstruovaný sportovní areál
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ANTALYA, PROSTĚJOV Hodně divoký průběh měla účast Zdeňka Koláře na turnaji v turecké Antalyi. Pořadatelé kvůli problémům
s počasím neustále přesouvali zápasy. K utkání 1. kola měl prostějovský tenista nastoupit v pondělí, nakonec se na kurt dostal až ve
čtvrtek, a to hned dvakrát. Mezi zápasy měl přitom jen hodně krátkou přestávku, což se podepsalo pod porážku s nejvýše nasazeným
Jaume Munarem ze Španělska.
„Nebylo to příjemné. Z pondělí se zápasy přesunuly na úterý, pak středu
a nakonec ještě o další den. Pro všechny to ale bylo stejné. V současné
době jsem rád, že vůbec hrajeme,“ poznamenal Kolář.
V 1. kole narazil počtvrté v kariéře na Lorenza Giustina a poprvé italského soupeře porazil ve třech setech 6:3, 3:6, 7:5. Klíčová byla jedenáctá
hra rozhodujícího dějství, v níž prorazil servis protivníka. Po krátké pauze vyzval Munara, proti kterému využil dva ze šesti brejkbolů, sám ale
ztratil podání hned v šesti případech. „Servis neposlouchal. Možná jsem
byl i trošku unavený po předchozím utkání,“ řekl po porážce 2:6, 4:6
Kolář.
(lv)

pionát U21 na Taiwanu, paradoxně
již jednou odložený z loňska…
„V obou reprezentacích, kterých se
změny týkají, máme na soupisce
hned několik holek i kluků, takže
aktuální zprávy pozorně sledujeme. Nezbývá než čekat, nic jiného
bohužel dělat nemůžeme,“ pokrčil rameny hlavní kouč dospělého
družstva SK RG a současně asistent
trenéra dvou národních kolektivů
ČR (seniorského a juniorského)
David Konečný.
(son)

PROSTĚJOV Velmi smutný rok
zažívají stolní tenisté. Kvůli nemožnosti trénovat a hrát totiž
jejich sezóna skončila prakticky dříve, než začala. Příkladem
může být Divize, nejvyšší krajská soutěž. Ondratice a Čechovice, týmy z Prostějovska, v ní
během nynější sezóny odehrály
jen po dvou zápasech. A nyní
hlásí konec.
„Soutěže jsou zrušené. O okresním přeboru se raději ani nebavím. Ten se bude řešit, až nastane
nějaké zlepšení,“ posteskl si se
ping-pongový funkcionář a zároveň hráč Ondratic Jan Beneš
mladší.
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města Kostelec zvládl. Tohle jsou
však zatím jen spekulace.
Ve skutečnosti miniházenkáři hanáckého Sokola HK – mimochodem vítězové loňského ročníku domácího podniku – museli přerušit
společnou přípravu nejprve na jaře
od poloviny března do května, poté
0CRąGNQOWNKUVQRCFWCRTQUKPEGEJQFKNKMQUVGNGéVÊOKPKJ¾\GPM¾ąKEJXÊNKVTÆPQXCV
na podzim od začátku října do kon- XGP
Foto: Facebook
ce listopadu a následně teď v zimě
od půlky prosince až dosud. Za po- týdnů na přelomu listopadu a pro- Kdy se nejen malí kostelečtí sporslední období pouze ve zmíněném since chodily děti trénovat ven, na- tovci naplno vrátí ke své milované
mezičase dvou mírně rozvolněných vzdory ne zcela ideálnímu počasí.
činnosti?
(son)
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