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Zaèátek roku
YH]QDPHQÉYÙOXN
Prostějov (sob) – S omezeným
počtem spojů z důvodu koronaviru a zároveň výlukami. Tak přivítal
úvod letošního roku cestující vlaky
na Prostějovsku. Ani tento týden se
přitom bez výluky neobejde, opět
se bude jednat o trať mezi Prostějovem a Olomoucí. Tentokrát nastane
omezení v dopravě v úterý 9. a ve
středu 10. února. „Po dobu výluky
budou všechny vlaky ve vyloučeném
úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Ta je organizována
dle výlukového jízdního řádu. Vlaky
kategorie R jsou souběžně vedeny
odklonem přes Přerov. Cestující
nedoplácí rozdíl jízdného za jízdu
odklonem,“ vzkazují cestujícím České dráhy. Výluka proběhne oba dny
mezi 8.00 a 14.00 hodin.

U
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Forma Jestřábů. Prostějovští hokejisté
zase po čase válí a přestože diváci do hlediště nemůžou, dělají jim svěřenci kouče
Jiřího Šejby radost alespoň na dálku. Naposledy dokázali přemoct lídra druhé nejvyšší soutěže z Vrchlabí a byla to již jejich
pátá výhra v řadě za sebou. Z uplynulých
osmi střetnutí přitom vydolovali dokonce
jednadvacet bodů, což je vyneslo na sedmé místo tabulky nedaleko od jejího čela.

&21É68',9,/2«

Martin ZAORAL
M
PROSTĚJOV „Chodím ještě na nočník, ze všeho
nejraději si prohlížím obrázkové knížky, hraju
si i s kostkami a panenkami, ale to v žádném případě neznamená, že si nechám všechno líbit!“ To
vzkazuje roční Jasmínka všem chlapcům, kteří by
ji snad chtěli jakýmkoliv způsobem obtěžovat.
Nelze se tedy divit, že když jí bráška zapůjčil tatínkovy ladem ležící boxerské rukavice, hned věděla,
co s nimi. Jasmínka se prostě jen tak nedá, na případné obejdy je připravena.

.UDMY\KO½VLOGDOvÉVRXWÈz
Prostějov (sob) – Po soutěžích Sportovec roku nebo Stavba roku vyhlásil
Olomoucký kraj propozice dalšího
klání. Tentokrát půjde o soutěž, kde se
budou posuzovat aktivity lidí v oblasti
sociální. Konkrétně půjde o Cenu za
práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením. Tu letos kraj udělí už pošestnácté, přičemž nominace můžete
posílat do 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 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 poštou nebo e-mailem na adresu
zbynek.vocka@olkraj.cz. Nominován může být jak jednotlivec, tak
organizace.

rubriky

WWW.VECERNIKPV.CZ
KPV.CZ

Foto: Martin Zaoral

Agentura
Už je to několik let, co Plumlov
zmizel z hokejové mapy světa
a s ním také pověstná derby s Prostějovem. Co jsme si tenkrát při
těchto utkáních užili srandy…
Nicméně Agentura Hóser vypátrala, že plumlovští hokejisté se od
nové sezóny hodlají vrátit do soutěží, a dokonce díky místnímu zemědělskému družstvu koupí třetí
nejvyšší soutěž v republice. Tedy
druhou ligu!

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

•• Pondělí ••
Špatný začátek. Říká se, že neštěstí nechodívá nikdy samo. První únorový den
přinesl hned dvě zbytečná úmrtí. Nejprve z okna panelového domu v ulici Jana
Zrzavého vyskočila sedmadvacetiletá žena, hodinu před půlnocí v zatáčce před
Prostějovem ve směru od Kostelce na Hané zemřel pětatřicetiletý řidič.
•• Úterý ••
Hodina navíc. „Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut,“
napsal řecký dramatik Sofokles. Na Hromnice jsme díky prodlužování dne všichni získali onu pověstnou hodinu navíc.
•• Středa ••
Bez mrazáků. Uprostřed týdne se v republice podařilo překonat milion registrovaných případů koronaviru v České republice. Nakažený by tedy měl být zhruba
každý desátý z nás. Přestože se jedná o pozoruhodné číslo, žádné mrazáky v ulicích se u nás zatím nekonaly a zřejmě už ani konat nebudou.
•• Čtvrtek ••
Prymulos. Hovoří se o tom, že zavedený výrobce prezervativů v nejbližší době
uvede na trh nový výrobek pojmenovaný Prymulos. Ten by měl nejen mužům
zajistit nejvyšší možný stupeň ochrany... Epidemiolog Roman Prymula je zřejmě nejvýraznější tváří vládních opatření proti koronaviru u nás. Nejenže se díky
tomu na měsíc stal ministrem zdravotnictví, navíc se stal terčem velkého množství vtipů. Nyní oslavil své 57. narozeniny.
•• Pátek ••
Otevřená náruč. „Otevřeme náruč, jinak se tu sežereme!“ vyzýval zřejmě poněkud marně český filozof a publicista Erazim Kohák. Tento originální myslitel měl
vztah k nedaleké Olomouci, kde býval pravidelným hostem Ekologických dnů či
centra Sluňákov. Čas od času zavítal i do Prostějova. Přesně před rokem Erazim
Kohák ve věku 86 let zemřel.
•• Sobota ••
Zastavený čas. Existuje jediný způsob, jak zastavit čas: fotografie. Právě tomuto
oboru zasvětila svůj život Františka Ševčíková. Manželka zakladatele věhlasného
fotoateliéru na náměstí E. Husserla v Prostějově byla svému muži velkou oporou
a bezkonkurenční aranžérkou svateb, rodin a různých skupin. I po združstevnění
závodu byla jeho dlouholetou vedoucí a odešla do důchodu až ve svých dvaasedmdesáti letech. Františka Ševčíková se narodila před 98 lety v Čechůvkách.
•• Neděle ••
Rok bez divadla. Říká se, že odklad je zloděj času. V tomto směru byl už návštěvníkům prostějovského divadla ukraden zhruba jeden rok života. Zcela vyprodaný swingový muzikál Saturnin se u nás měl původně hrát 4. října, pak 26. listopadu a nakonec 7. února. Ani tento termín však nevyšel, a tak bylo představení
přesunuto na 15. září. Vyjde to alespoň na podzim?

Hokejový Plumlov koupil ligu
„Zatím bych byl velmi opatrný,
ale některá jednání se už vedou,“
přiznal dlouholetý předseda
plumlovského hokejového družstva a stále ještě aktivní hráč Petr
Hudebník. Jeho firma zůstává
i nadále sponzorem, ale Plumlovští se dočkali mnohem movitějšího generálního partnera.
„Hlavním sponzorem obnoveného hokejového mužstva je JZD
Plumlov, jehož předseda Rostislav Bioplyn je vášnivým fanouškem hokeje. Byl to právě jeho nápad, aby tento sport v Plumlově
vstal z mrtvých,“ uvedl ještě Petr
Hudebník.

KRIMI
Ü½NGJ

Tak to byla partička jako z příručky ředitele školy „dopraváka“! Hned třikrát policisté v noci
ze středy 3. na čtvrtek 4. února
stavěli ve Výšovicích totéž auto
a pokaždé seděl za volantem někdo jiný. Všichni přitom byli pod
vlivem drog!

3

Čtvrtý spolujezdec už se odjet
z místa neodvážil a jelikož kvarteto nejspíš seznalo, že bude lépe
pohybovat se po svých a odešlo,
auto na místě zůstalo až do dalšího dne. Hříšníci jsou nyní vyšetřovaní Policií ČR pro spáchání
hned několika přestupků v jednom. A jelikož si ze strážců zákona navíc dělali šoufky, je jasné, že
jim, nikdo nic neodpustí…

www.
vecernikpv
.cz

Na to, jaké jsou ambice obživlého
hokejového klubu, se byla Agentura Hóser zeptat přímo předsedy
plumlovských družstevníků. „Kdo
mě zná, tak ví, že mám ty největší ambice. Budujeme úplně nový
mančaft, který by měl obstát v té
nejvyšší české konkurenci. Prozatím je dostupná pouze třetí nejvyšší soutěž, kterou kupujeme. Rádi
bychom se ale hned v příští sezóně
probojovali k postupu do Šance ligy a vyzvali tak prostějovské
kondory. Už se těším na ta pravá
mistrovská derby,“ uvedl exkluzivně pro Agenturu Hóser Rostislav
Bioplyn, předseda JZD Plumlov.

Otázkou ale je, na kterém stadionu budou mít plumlovští hokejisté
svůj domovský stánek. „Zatím budeme hrát asi v pronájmu v Prostějově, ale rýsuje se velice dobře
jednání s našimi sousedy z Vícova,
že bychom tam mohli postavit svůj
vlastní zimní stadion,“ šokoval
Bioplyn.
Za Agenturu Hóser Majkl

Totální nezodpovědnost. Naštvanost
na nelepšící se stav koronavirové pandemie i zmatečná nařízení vládních činovníků se dá pochopit, co ale akceptovat
nejde a nad čím zůstává rozum stát, je
lhostejnost a sobeckost řady jedinců, kteří nerespektují nařízení jen proto, že jim
přece nebude nikdo sahat na svobodu.
Síla k osobní zábavě a alkoholu je u nich
větší, než například úcta ke zdraví druhému. A byli jste se podívat v nemocnicích?

.
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Přesně tolik nezaměstnaných eviduje
k poslednímu lednovému dni prostějovská pobočka Úřadu práce. V porovnání
s prosincem loňského roku jde o nárůst
více jak osmi procent, co je však horší,
meziroční zvýšení oproti prvnímu měsíci roku 2020 je takřka 33procentní!
Čtěte na dvoustraně 16-17
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OTAKAR
HANZELKA

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.

JAROSLAV KULHAN
se narodil 26. října 1963 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. října 2020. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí 55 až 60 let, měří
asi 180 centimetrů, má střední postavu,
modré oči, hnědé vlnité vlasy a nosí knír.

Foto: prostejov.eu
Úspěšně řídil přes pět set koncertů, komponoval vlastní skladby a byl zakládajícím
členem Unie českých pěveckých sborů. Na
jeho práci v oblasti hudby a ochrany přírody dodnes s úctou vzpomíná řada Prostějovanů a členů Orlice. Řadu let pracoval
také jako ředitel zásilkového obchodního
domu Dona v Prostějově, kde také 2.
září 2003 ve svých dvaaosmdesáti letech
zemřel. Uplynulý čtvrtek 4. února jsme si
připomenuli 100 let od jeho narození.

=$6/(&+/,-60(«

„OD JEHO MANŽELKY
JSEM SI PŮJČOVAL
PENÍZE, KTERÉ JSEM
MU PAK SÁM DAL...“
Poškozený řemeslník se u Okresního
soudu v Prostějově ve sporu s Emilem
Šťukou přiznal, že napálit se nechal
vlastně hned několikrát...

32¤$6©YUHJLRQX
3RQGÈOÉ 1/-8 °C
Milada

¶WHUÙ -1/-8 °C
Apolena

Støeda -4/-13 °C
Mojmír

LUBICA HEGEROVÁ
se narodila 26. září 1971 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. listopadu 2019. Její
zdánlivé stáří je 48 až 55 let, měří 170 až
175 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a hnědočerné vlasy.

Ètvrtek -2/-7 °C
Božena

Pátek

-2/-9 °C
Slavěna

Sobota

0/-5 °C

Věnceslav

1HGÈOH 0/-3 °C
Valentýn
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Tenhle dům jakoby
neštěstí přímo přitahoval. Sedmiposchoďový panelák v ulici Jana
Zrzavého na prostějovské m sídlišti Hloučela byl již svědkem celé
řady tragédií. K té poslední došlo
první únorový den, kdy život skokem z balkónu ukončila život mladá žena.

Martin ZAORAL

Na přítomnost policistů, záchranářů i hasičů jsou v ulici Jana Zrzavého relativně zvyklí. V minulosti
se tu již odehrálo několik dramat
se špatným koncem. Nejinak tomu
bylo v pondělí 1. února. „Prověřujeme okolnosti smrti mladé ženy
po pádu z výšky, k níž došlo kolem
devatenácté hodiny,“ potvrdil nám
tragickou událost František Ko-

řínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Přivolaní záchranáři již mladé
ženě nemohli pomoci. Podle
všech dosavadních indicií spáchala sebevraždu. „Ve věci byla nařízena soudní pitva, ale v tuto chvíli
nic nenasvědčuje cizímu zavinění,“ potvrdil Kořínek.
O celé události se záhy hojně
hovořilo nejen v inkriminovaném domě, ale po celém sídlišti
i městě. „Co jsem slyšela, tak snad
měla skočit z balkónu v šestém
patře. Prý byla mladá, asi kolem čtyřiadvaceti let, nikdo neví
přesně. Je také zajímavé, že na
místě, kde ji našli, je rozbité sklo.
Ale nevím, jestli to s tím nějak
souvisí,“ prozradila Večerníku

starší dáma, podle níž nikdo ze
stálých nájemníků nešťastnici
neznal. „Těžko říct, proč to udělala, to ví jen ona sama. Určitě tu
ale nebydlela dlouho, možná byla
jenom na návštěvě,“ zauvažovala
v rozhovoru před domem. „To
víte, hodně nájemníků se tu ani
moc neohřeje a my, co tu žijeme
delší čas, ani nemáme příležitost
se s nimi seznámit. Navíc někteří
z nich často mají finanční i jiné
problémy,“ dodala starší obyvatelka nedávno zatepleného paneláku se sociálním bydlením.
V něm se již opakovaně například stalo, že osaměle žijící člověk zemřel za zavřenými dveřmi,
přičemž o jeho smrti se ostatní
dozvěděli až s delším časovým
odstupem.

2QFNGP÷MVGTÚEJP¾LGOPÊMčO÷NCåGPCX[UMQéKV\DCNMÐPWXwGUVÆORCVąG
RCPGNQXÆJQFQOW
Foto: Martin Zaoral
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V příštím týdnu začnou v našem městě práce na rekonstrukci Vrahovické ulice, které na
různých úsecích této komunikace potrvají až
do prosince letošního roku. Významnou část
nákladů bude hradit Olomoucký kraj, kterému silnice patří. Magistrát se na akci bude samozřejmě také podílet. Je dobře, že několikrát
odložená investiční akce konečně odstartuje.
Kromě této významné stavby budou probíhat práce také na dálnici D46, která by měla
být na území Prostějova bezpečnější, a to především v místech nájezdu na tuto komunikaci a výjezdu z ní.
Obě stavby si v průběhu času vynutí dopravní
omezení a v některých případech také objízdné trasy. Bude to vyžadovat trpělivost ze strany motoristů i obyvatel žijících v dotčených
částech města. Za vedení města mohu slíbit,
že budeme usilovat o co nejkratší trvání těchto
omezení, aby pokud možno co nejméně zasahovala do života obyvatel Prostějova.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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PROSTĚJOV Bohulibá pomoc
nebohým zvířátkům? Nebo
spíše otravné znečišťování veřejných prostorů u lidí, kteří o to
nestojí. V okolí prostějovského
Domova seniorů v Nerudově
ulici probíhá už pět let tuhý
boj. Jde v něm o krmení divokých koček. Ale také potkanů
a dalších hlodavců. „Kvůli jedné
dámě se k nám slézají divoké
kočky i potkani, nechávají nám
tu spoustu exkrementů, které
musíme neustále uklízet,“ upozornil Večerník jeden z obyvatel
přilehlé ulice Kpt. Jaroše.

původní
ví
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

HQD]YtĨDWģP
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lem našeho domu se svým
pejskem. Bývala příjemná
a neměli jsme s ní žádný
problém. Potom však začala chodit i s velkou igelitovou taškou a přímo
naproti dávala misky se
všemožným žrádlem,
vodou a mlékem,“ prozradil nám jeden z obyvatel ulice Kpt. Jaroše, která navazuje na
Nerudovu ulici. V ní se nachází Domov
seniorů, v jehož zahradě se zdivočelé
kočky mimo jiné již řadu let prohání.
Mohou tak činit právě i díky lidem
z okolí, kteří je krmí. „Když jsme paní
společně se sousedy upozornili, že nám
to vadí, přesunula se vedle k bráně jiného souseda směrem k sídlišti. Ten to
chvíli toleroval, ale jelikož má zahradu,
tak mu došla trpělivost a slušně ji požádal, aby tak nečinila. Na to mu začala
sprostě nadávat, od té doby s ní není
kloudná domluva,“ pokračoval muž.

QDSROLFLLQHGEi

Nedá si øíct

Vše již opakovaně řešili prostějovští
strážníci, kteří ženu upozornili, že
Vše vypuklo už před více jak pěti lety. znečišťuje veřejné prostranství. Chvíli
„Kočky tu krmí jedna zhruba šedesáti- byl klid, ale pokaždé se vše spustilo naletá paní. Začalo to tím, že chodila ko- novo. „Letos v létě se u našeho sporu

Prodávala
noviny bez

ROUŠKY

PROSTĚJOV Na zlotřilou trafikantku narazila hlídka městské policie
v hale prostějovského hlavního nádraží. Žena totiž uplynulou středu prodávala noviny a kuřivo, aniž by měla
obličej zakrytý rouškou či alespoň
nějakým kusem látky!
Třetího února po osmé hodině prováděla hlídka strážníků na hlavním nádraží
v Prostějově kontrolu zaměřenou na veřejný pořádek a také na dodržování opatření v době nouzového stavu. V prodejně
denního tisku uviděla prodavačku, která
při obsluhování zákazníků nemá nasazenou ochranu dýchacích cest. „Strážníci ji
kontaktovali a vyzvali, aby si neprodleně
nasadila roušku nebo respirátor nebo jiný
ochranný prostředek, který brání šíření
kapének. Sedmatřicetiletá žena je poslechla, víc se však s nimi odmítla na dané
téma bavit,“ popsal zásah tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov Petr Zapletal
s tím, že po zadokumentování bude celá
událost oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.
(ofr)

RGVWURMXMH
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krmení koèek
srdcatou dámou očividně neví rady.
„Chápu, že má ráda kočky. Nic proti
tomu, ale může třeba přispívat nějakému útulku. A pokud je chce krmit, ať
to dělá před svým domem. My si to tu
nepřejeme a už si s ní opravdu nevíme
rady. Trvá to hrozně dlouho,“ uzavřel
zoufalý muž.
Identitu uvedené dámy má redakce
k dispozici, na adrese jejího trvalého
bydliště se ji však Večerníku nepodařilo
zastihnout.

äGPCPCXGąGLPÚEJRQ\GOEÊEJ
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sešla městská i státní policie. Všichni
se shodli na tom, že žena nesmí na
veřejných prostranstvích nechávat
potraviny. Ujistili mě, že jí to vysvětlili
a už se to nebude opakovat. Jenže před

Za krmení koèek má
padnout pokuta

pár dny to tu bylo zase! Už jsme třikrát
volali městskou policii, vše má snad
řešit přestupková komise. Nám už
však opravdu dochází trpělivost i nervy!“ rozhorlil se muž, jenž si s měkko-

Vztah k opuštěným zvířatům je jedna věc, na druhou stranu prostějovští
strážníci opakovaně upozorňují na
fakt, že krmení toulavých koček může
být pokutováno. „Kočky jsou volně
žijící tvorové, jejichž odchyt na rozdíl od psů neřešíme. Jsou něco jako

holubi. Tato zvířata by se o sebe měla
postarat sama. Velmi ojediněle na veterinu vozíme malá koťata, která by se
o sebe nezvládla postarat. Je to však tak
přibližně jednou do roka,” vyjádřila se
před časem k problematice koček Jana
Adámková z prostějovské městské policie. Ta zároveň upozornila, že pokud
lidé kočky krmí na veřejnosti, může to
být skutečně považováno za znečištění veřejného prostranství. „V takových
případech můžeme udělit i blokovou
pokutu,” dodala Adámková, která
rovněž zdůraznila, že toulavé kočky
mohou přenášet řadu nemocí jako
například toxoplazmózu. Ta je zvláště
nebezpečná pro těhotné ženy.
Podobný případ s přemnoženými kočkami se řešil například na Sídlišti Edvarda Beneše, kde se nakonec magistrát
rozhodl vykácet staré keře před paneláky, ve kterých kočky sídlily.

Oblíbený dìtský lékaø

ZAVØEL ORDINACI!I!

Proè
se tak
rozhodl?
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PROSTĚJOV Tohle je pro řadu rodičů velká komplikace. A nejen to. Už začátkem prosince minulého
roku se začaly objevovat indicie o zdravotních potížích velice oblíbeného i uznávaného dětského lékaře, který kromě Prostějova řadu let ordinoval také v Čelechovicích na Hané. Vše vyvrcholilo tím, že se
MUDr. Stanislav Spurný na konci ledna definitivně rozhodl ukončit svoji činnost. Velké množství jeho
současných i bývalých pacientů a rodičů mu při této příležitosti vyjádřilo nebývalou podporu. (mls)

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 26

21020410135

NA VÁŠ NÁMÌT

21020320119
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PROSTĚJOV Není to tak dávno,
co občané Krasické ulice sepsali
petici za vykácení zhruba deseti javorů, jejichž padající nažky
znečišťovaly zdejším obyvatelům
chodníky i předzahrádky před jejich domy. Javory tehdy na příkaz
radnice šly k zemi a byly nahrazeny „neškodnými“ duby. Zcela
jinak se ale magistrát zachoval ke
stížnostem lidí z ulic Vasila Škracha a Vícovské. A přitom jde o podobný druh javorů...
„U hřiště na křižovatce ulic Vasila
Škracha a Vícovské jsou tři vzrostlé
javory s větvemi obalenými nažkami, které padávají od podzimu až do
jara. Nažky létají po celé ulici, zanáší
kanály ve vjezdech domů i na silnici,
jsou zkrátka všude. Pod stromy dělají silnou pokrývku, kde neporoste
ani tráva. Takové stromy by si nikdo
nezasadil poblíž domu, zahrádky
a kanalizace. Možná se najde řešení
a nahradí se tyto stromy jinými. Za
to bychom byli moc rádi,“ napsal
úředníkům jeden z obyvatel ulice
Vasila Škracha v Prostějově.
Určitě nejen pro něj byla překvapením odpověď z odboru správy
a údržby majetku města prostějovského magistrátu. „Jedná se o dospívající stromy javoru mléčného, a to
dlouhodobě perspektivní s dobrým
zdravotním stavem a rostoucí ve
volné travnaté ploše na pozemku
ve vlastnictví města. Javor mléčný
je jeden z nejběžnějších javorů čes-

tyto stromy kácet a nahrazovat jinými,“ uvedla vedoucí odboru Alexandra Klímková. „Do června tohoto
roku budou tyto dřeviny ošetřeny
zdravotním řezem,“ slíbila. (mik)

,CXQT[QMQNQJąKwV÷XG8ÊEQXUMÆWNKEKUGM¾EGVPGDWFQWRQFNGX[L¾FąGPÊOCIKUVT¾VW
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kých a slovenských ulic, stromořadí
i parků. Správce zeleně zabezpečuje
v dané lokalitě sečení trávy, sběr listí
a úklid. Vzhledem k těmto skutečnostem nemá město žádný důvod

'<QJMTN@Fµ>@O
NEBUDOU!

Prostějovská radnice zpracovala
před časem žádost na Podporu
systému na separaci bioodpadu ve
městě. Projekt počítá s těmi částmi
města, kde je zástavba rodinných
domů, což předpokládá vznik bioodpadu z údržby zahrádek.
„Chceme využít možnosti dotace na
nákup sběrných nádob na bioodpad
nebo kompostérů, které pak zapůjčíme občanům. V první fázi jsme oslovili zejména občany příměstských
částí, o kompostéry a nádoby na

Čechovická ulice

a kompostéry na odpad ze zahrádek
nebudeme nabízet jen lidem z okrajových částí města. Oslovíme také
ty ve vnitřním městě,“ dodal Jiří Pospíšil, který metodicky řídí odbor
komunálních služeb. Svůj zájem tak
mohou občané vyjádřit odevzdáním
anketního lístku do 28. února 2011
na Informační službě Městského
úřadu Prostějov na náměstí T. G. Masaryka nebo na regionálním informačním centru v zámku na Pernštýnském náměstí.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Na tomto případě je vidět, jak se nátura Prostějovanů mění. Zatímco v roce 2011 si i zahrádkáři ťukali významně na čelo, proč
je odpad ze zahrádek nutné dávat do zvláštních popelnic, během
uplynulé dekády se stal z bionádob v Prostějově doslova fenomén.
Magistrát zdarma rozdal zájemcům, na které dokonce musel být
stanoven pořadník, už tisíce těchto zelených či hnědých popelnic.
A zájem je dodnes vysoký, ale rozdávání bionádob skončilo, stát
už tuto aktivitu měst a obcí nedotuje. A lidé? Ti se nadále dožadují častějšího svozu bioodpadu, protože si na ukládání odpadu
ze zahrádek natolik zvykli, že pokud by ta možnost byla, žádali
by po radnici i dvě nebo tři nádoby na bioodpad navíc. (mik)

Příště: ulice Přemyslovka

V bývalých Cziechowizczich.7NKEGRQLOGPQXCP¾FPGąÊLPCPCRCO÷ċDÚXCNÆUCOQUVCVPÆ
QDEGèGEJQXKEGQPÊåUGRTXPÊRÊUGOPÆ\OÊPM[QDLGXWLÊXRTCOGPGEJXTQEG èGEJXKE 8TQEG
FQNQåGPP¾\GX%J\KGEJQYKE\G1FTQMWLUQWèGEJQXKEGUQWé¾UVÊ2TQUV÷LQXC0CUPÊOMW
LGXKF÷VDWFQXCwMQN[RčXQFP÷\TQMWCUQMQNQXPCRQUVCXGP¾XTQEG8WNKEKLGRąGX¾åP÷
\¾UVCXDCUQWMTQOÚEJFQOMčCNGUÊFNÊ\FGKP÷MQNKMHKTGO0CMąKåQXCVEGU(QGTUVTQXQWWNKEÊLGRCM
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral

bioodpad však mohou žádat všichni
občané města, kteří zde mají trvalý
pobyt, platí poplatek za komunální
odpad a vlastní oplocenou zahradu,“ uvedl Jiří Pospíšil, místostarosta
města. Problém je ovšem v tom, že
zatímco město objednalo přes dva
tisíce nádob na bioodpad, jen málo
občanů o ně zatím projevilo zájem.
„Zatím registrujeme zhruba pouze
sedmdesát žádostí. Možná jsme také
podcenili propagaci tohoto záměru.
Ale nyní jsme rozhodli, že nádoby

2ELRQ¿GRE\QHQËPH]L3URVWøMRYDQ\]¿MHP

vejte se však na druhou stranu kopce,
tam je to velmi podobné! Pravdou
je, že jsme si mysleli, že už vodu nebude třeba odčerpávat, ale tak tomu
není. Každopádně díky chladnějšímu
počasí nyní voda v tůni nekvasí a nezahnívá. Po odčerpání se využívá na
oplach komunikací,“ vysvětlil provozní ředitel bioplynové stanice a paletárny Milan Zouhar, jenž z iniciativy
místních občanů rozhodně nebyl
nijak zvlášť nadšen. „Určitě bych více
uvítal, kdyby nám do lesíka přestali
vozit staré gumy či pytle s odpadky,
které pak musíme uklízet,“ vzkazuje
Zouhar.
(mls)
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voda dál odsávat nebude. Tak tomu
ovšem není. Přestože byla laguna tři
týdny odčerpávána, opět se zaplnila
kalnou vodou. „Stává tam traktor
a čerpá kaly z lesíka někam do roury. Zajímalo by mě, co tím myslí,“
napsal v této souvislosti do redakce
čtenář, který nám k uvedené věci poskytl i fotografii.
I proto se Večerník rozhodl opět obrátit na vedení bioplynové stanice.
„Mohu jen zopakovat, že rybníček
se stále plní dešťovou vodou z polí
a částečně i z našeho areálu, který byl
vyasfaltován. Stojí za tím hlavně počasí s velkým množstvím srážek. Podí-

jak šel čas Prostějovem ...

7. 2. 2011

Napsáno
SĊHG

SMRŽICE Mnoho povyku pro
nic? Fekální vozy odsávající zapáchající vodu v lesíku pod bioplynovou stanicí ve Smržicích vzbudily
loni na podzim u místních velkou
pozornost i bouřlivé diskuse. Na
základě podnětu jedné z občanek
se celou záležitostí zabývala i Inspekce životního prostředí. Vedení
bioplynky razantně popřelo, že by
došlo k jakémukoliv úniku, fekální
vozy měly odsávat dešťovou vodu,
která stekla z okolních polí. S odstupem času Večerník zajímalo, jak
se situace vyvinula...
Vedení bioplynové stanice a paletárny přitom deklarovalo, že už se

µ9RGDMHLQDGUXKpVWUDQüNRSFH§
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STÍNY MINULOSTI

pohled zpátky
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WWW.VECERNIKPV.CZ

/DJXQXX6PUçLFPXVtVWiOHRGViYDW

PO STOPÁCH

STARÉHO

8. února 2021
WWW.VECERNIKPV.CZ

PRACOVNÍCH MÍST
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21020510134
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20 000 Kč

Natěrači

Kvalifikace

Firma

střední odborné

střední odborné

střední odborné
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou

NATURE, Držovice
SIDA, Prostějov
Zemědělské družstvo Vrahovice
Patriot Marketing Froup, Pv
MEDICOM S spol.,
Kostel. nad Č.Lesy
LACHMAN INTERIER
DESING, Prostějov

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

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

jednosměnný

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
pružná prac. doba

22 000 Kč

Provoz

13 190 Kč
33 000-35 000 Kč
20 000 Kč
18 500-35 000Kč

Plat (Kè)

21 000-25 000 Kč jednosměnný
ÚSO maturitou STATEK Prostějov
22 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou Toray Textiles Central Europe, Pv

Administrativní
pracovníci
Všeobecní účetní
Řidiči nákladního
automobilu
Operátoři pultu
centrální ochrany
Traktoristé
Obchodní zástupci
Zdravotní sestra/bratr

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

8. února 2021

21020310120
21020210117
20061210950

21020320123

PRÁCI NABÍZÍ

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

Do výrobní firmy přijmeme mechanika,
zámečníka - svářeče. Možno brigádně
i HPP i důchodce. Bližší info
tel.: 603 533 508, technikpv@seznam.cz

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidního důchodce. Ostraha vnitřního
areálu budovy v Prostějově, denní
směny, jednání s lidmi výhodou.
Informace na tel.: 602 786 692.

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

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

OLOMOUCKÝ KRAJ Covidová doba si žádá
oběti. Problémy vyplývající ze složité situace
spojené s koronavirovou pandemií již dávno
zasahují do ekonomické sféry, což pochopitelně nese neblahé důsledky. Leckteré firmy

se číslo zvýšilo o 32,6 %! Jedna uklidňující zprá- Na Olomoucku se počet lidí bez práce zvýšil nejvíce,

„Žádná společnost se sídlem v Olomouckém kraji
nenahlásila záměr hromadně propouštět,“
uklidňuje analytik Úřadu práce Jaroslav Mikšaník

Nezamìstnanost stoupá, zatím ještì mírnì

EXKLUSIV NABÍDKA

je v PÁTEK
12. února v 10.00 hodin

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ INZERCE

bojují o přežití, lidé přicházejí o práci, malí
podnikatelé ruší své živnosti. A tak stejně jako
v prosinci loňského roku, i v lednu 2021 vzrostl v Olomouckém kraji podíl nezaměstnaných,
který se aktuálně vyšplhal již na 4,4 procenta.
Také v Prostějově přibyl počet uchazečů o zaměstnání. Zatímco ještě na konci listopadu
jich bylo 1 964, nyní už 2 269. A oproti prosinci byl růst 8,2 procent, v meziročním srovnání

nost se sídlem v Olomouckém kraji nenahlásila
záměr hromadně propouštět,“ prozradil analytik trhu práce Jaroslav Mikšaník.
K 31. lednu 2021 evidoval Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci celkem 18 493 uchazečů
o zaměstnání, počet hlášených volných pracovních
míst se zvedl na 7 229 a podíl nezaměstnaných osob
stoupl na již zmíněných 4,4 %. „Počet se s číslem
na konci předchozího měsíce zvýšil o 1 223 lidí, ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku dokonce o 4 523 osob,“ uvedl Mikšaník s tím, že z tohoto počtu je 17 640 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. „Bylo to o 1 233 více
než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku byl jejich počet
vyšší o 4 693,“ upřesnil.
Pojďme na další čísla. „V průběhu ledna bylo
nově zaevidováno 2 966 osob. Ve srovnání s minulým měsícem šlo o 176 osob více, ale naopak
v porovnání se stejným obdobím předchozího
roku o 632 méně. Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 743 uchazečů, což je o 426 osob více
než v prosinci minulého roku, ale o 703 méně než
v lednu 2020. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 349; přičemž 241 lidí
bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce.
A v neposlední řadě bylo 394 uchazečů vyřazeno,“ poskytl výčet údajů Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce ÚP – Krajská pobočka v Olomouci
a doplnil, že podíl nezaměstnaných žen vzrostl na
4,3 %, mužů pak na 4,5 %.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný
– ve všech došlo k nárůstu nezaměstnanosti.
růstu došlo na Jesenicku (o 11 %).
Ke konci prvního měsíce roku bylo na pobočce evidováno 8 835 žen. Jejich podíl na celkovém počtu
uchazečů činil 48 %. V evidenci bylo 2 569 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 14 %
z celkového počtu nezaměstnaných. „Ke konci
ledna bylo evidováno 877 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 30 osob
a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku
byl vyšší o 231 osob. Na celkové nezaměstnanosti
se podíleli pěti procenty,“ poznamenal Mikšaník
s tím, že podporu v nezaměstnanosti pobíralo
6 884 uchazečů o zaměstnání, což je pouze 37 %
všech uchazečů vedených v evidenci.
Nejzajímavějším údajem je, že podíl nezaměstnaných
osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně vzrostl na 4,4 %, což je o 0,1 procentního
bodu vyšší hodnota než v celé ČR! Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republiková hodnota vykázaly
tři regiony – Jeseník, Přerov a Šumperk. Naopak nejnižší je i nadále na Prostějovsku – 3,1 %.
Kraj evidoval k 31. lednu celkem 7 229 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 106 vyšší než v předchozím měsíci a o 2 447 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo
připadalo v průměru 2,6 uchazeče, z toho nejvíce
v okrese Jeseník (5,1).
Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR
v elektronické formě jsou zveřejněny
na internetové adrese
www.mpsv.cz/web/cz/statistiky.
(red)

podíl nezaměstnaných osob v okresech olomouckého kraje čr k 31. 1. 2021 va by tu však byla. „Během ledna žádná společ- a to o 400 osob, k největšímu procentuálnímu ná-
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nabídka pracovních míst

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. Tel.: 777 010 323.
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Zpříjemnit si složitou dobu chtěli
1. února obyvatelé jednoho z prostějovských bytů a doma si udělali
malý večerní hudební dýchánek.
Bohužel však mají nepřející sousedy, kterým malá noční hudba po
dvaadvacáté hodině vadila. Se škodolibou udavačskou radostí proto
zavolali strážníky. Těm se podařilo
na místě kontaktovat majitelku
bytu, kde hrála hudba, a vyzvat ji
k dodržování nočního klidu. Strážníci pak ženě udělili symbolickou
blokovou pokutu a ona hudbu ke
spokojenosti všech okolo ztišila.

Nepřející sousedé

Naprosto nepoučitelná je devětadvacetiletá žena, kterou strážníci
zadrželi v jednom z prostějovských
supermarketů. V prodejně zmíněná
osoba vkládala vybrané zboží ne do
nákupního košíku, ale rovnou do
své kabelky. Přes pokladny se pak
bez placení pokusila pronést věci za
bezmála tisíc korun. Odcizené věci
byly vráceny zpět do regálů. Ženu
ale čekají nemalé problémy. Takto
přistižena při krádeži totiž byla už
několikrát. V lepším případě jí hrozí
jen řízení před správním orgánem
a pokuta 70 000 korun. Seznají-li
však orgány činné v trestním řízení,
že už byla naplněna skutková podstata trestného činu krádež, může
zlodějka putovat až na osm let za
mříže.

Nakupuje
za pět prstů

Složitý případ řešili strážníci
v jednom z prostějovských bytů
29. ledna, kdy jim neznámý oznamovatel volal, že se v bytě odehrává nějaký vážný konflikt mezi
partnery. Situace na místě nebyla
jednoduchá, protože dvaatřicetiletému muži kolovalo v žilách
2,61 promile alkoholu, jeho o šest
let starší přítelkyně měla v žilách
2,16 promile. Strážníci nakonec
z výpovědi vzájemně se překřikujících partnerů zjistili, že po opilecké hádce muž zřejmě nejprve
počastoval partnerku sprškou
vulgárních nadávek a potom došlo mezi dvojicí na facky. Partneři
se nedokázali shodnout, kdo si
začal. Ani jeden neměl žádná viditelná zranění a nikdo nepožadoval ošetření. Jako rozumnější
se pak ukázal muž, když si zavolal
taxi a se slovy, že raději přespí jinde, odjel. Potyčka bude mít dohru
u přestupkové komise.

V hlavní
roli chlast
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Červené víno si předminulou sobotu 30. ledna sedíc na „pankejtu“ vychutnávala šestačtyřicetiletá
žena bez domova ve Vrahovicích.
To se nelíbilo projíždějící hlídce
strážníků, protože popíjení alkoholu na veřejnosti je v Prostějově
zakázáno. Když to ženě oznámili
a požádali ji, aby jim dvoulitrovou
lahev zhruba s polovinou původního obsahu vydala, snažila se ještě
rychle co nejvíc vína vypít. Až do
dna se jí to však nepodařilo. Muži
zákona lahev ženě odebrali a její
přestupek proti vyhlášce města
oznámí správnímu orgánu.

Pochutnávala
si na víně
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ublížení na zdraví, přečinu omezování osobní svobody a přečinu nebezpečné vyhrožování. Za ty
podezřelému muži hrozí v případě prokázání viny
a odsouzení trest odnětí svobody na šest měsíců až
tři roky,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

kontrolovali policisté. Tentokrát už
byl případ předán správnímu orgánu.
Ani to ale nepřimělo zřejmě závislou
osobu, aby se polepšila a řízení pod vlivem drog zanechala. Hned 29. ledna
se nechala zfetovaná chytnout znova
dokonce hned dvakrát. „Poprvé byla
kontrolována před jedenáctou hodinou
na Sídlišti Svobody. Provedený test prokázal přítomnost cannabisu a ženě byla
další jízda zakázána,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Navzdory tomu natrefili muži zákona
na nezodpovědnou řidičku o pět hodin
později znovu. „Tentokrát v Anenské
ulici u ní byla zjištěna přítomnost nejen
cannabisu, ale i metamfetaminu,“ sdělil
Kořínek a doslova šokoval informací,
že zfetovaná žena měla v autě dokonce
sotva dvouletého synka!
Nyní na nepochopitelně konající ženu
čeká správní řízení kvůli přestupkům

dle zákona o silničním provozu a s největší pravděpodobností i trestní stíhání pro maření úředního rozhodnutí.
V neposlední řadě musí také počítat
s tím, že se o ni budou zajímat specialisté z toxi týmu a sociálka. „Pro své
jednání je podezřelá z přestupků podle
zákona o silničním provozu, za které
jí hrozí pokuta 2 500 až 20 tisíc korun
a zákaz řízení na dobu od šesti měsíců
do jednoho roku,“ doplnil policejní
mluvčí.
(ofr)

Ještě před dvěma roky bylo u pana
Radima (36) vše v pořádku. Pracoval jako dlaždič, a tak o práci i solidní
příjem neměl nouzi. Bydlel u rodičů,
díky čemuž se mu dařilo nějaké peníze ušetřit. Zároveň se chystal na
stavbu vlastního rodinného domu.
K tomu však potřeboval financí více,
než měl naspořeno. V té době mu
jeden z romských spolupracovníků
doporučil Emila Šťuku, který se prý
„vyzná“... Stačí, když mu půjčí peníze
na koupi domu ve Vídni, jenž se měl
obratem prodat realitní kanceláři za
výrazně vyšší částku.
„Na úplném začátku si pan Šťuka
řekl o devadesát tisíc korun. Pak
po mně chtěl menší částky, a to
kvůli údajným poplatkům spojeným s převodem a tak. Jeho nároky

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Podle obžaloby nakonec Emilu Šťukovi vyplatil minimálně 1,1 milionu korun, přičemž tato částka byla
ve skutečnosti zřejmě vyšší. Navíc
narostla o úroky a náklady spojené
s následnými exekucemi. „Obžalovanému jsem věřil, byl velice přesvědčivý, dokonce mě vzal do Vídně,
aby mi ten dům ukázal. Měl s sebou
i nějakého německy mluvícího

Pùjèit mìl 1,1 milionu,
zpìt dostal 60 tisíc

se stále opakovaly. Vždycky mi zdůrazňoval, že jestli včas nezaplatíme,
tak o dům přijdeme a nic nevyděláme. Takže jsem platil a platil. Tímto
způsobem jsem přišel o všechny své
úspory ve výši zhruba tří set tisíc korun. Pak jsem si na jeho doporučení
vzal několik úvěrů a začal si také půjčovat od rodiny a kamarádů. Stále
jsem věřil, že následný prodej domu
mi vše vynahradí, ale to se nestalo,“
vypověděl poškozený, nad jehož naivitou skutečně zůstával rozum stát.

PROSTĚJOV Cigánit, tedy lhát, vymýšlet si a přehánět, umí nepochybně lidé všech ras. Za skutečného„mistra“ v této činnosti
lze považovat Emila Šťuku žijícího na Pernštýnském náměstí
v Prostějově.Ten dle obžaloby vytáhl z jednoho z prostějovských
řemeslníků více jak 1 100 000 korun! Třiapadesátiletý řemeslník
si s vidinou výhodné investice postupně nabral řadu úvěrů, až
nakonec skončil v osobním bankrotu. Oba muži se sešli minulé
úterý u prostějovského soudu. A Večerník byl u toho!

muže. Teprve můj švagr na internetu
zjistil, že je Šťuka podvodník a byl již
odsouzen,“ snažil se poškozený objasnit, jak někomu mohl tak dlouho
a slepě důvěřovat.
Jisté je, že po setkání s podvodníkem
se mu v mnoha ohledech zhroutil
život. „Od rodičů jsem se musel odstěhovat, naštěstí mě k sobě vzala
přítelkyně. Dům však nyní stavět
určitě nebudu, naopak jsem skončil
v osobním bankrotu,“ potvrdil muž.
Předsedu senátu Petra Vrtěla zajímalo zejména to, zda všechny peníze,
které si poškozený všude možně napůjčoval, skutečně směřovaly k obžalovanému. „Ano, nic z toho jsem
si nenechal. Ostatně po celou dobu
jsem pracoval, z čehož jsem měl i příjem. To mi na normální život stačilo,“
reagoval poškozený, který však nebyl
soudu schopný doložit přesnou
částku, o kterou přišel. Problém byl
v tom, že peníze Šťukovi předával,
aniž by si vyžádal jakýkoliv písemný doklad. Ten mu před zahájením
hlavního líčení na konto vrátil zhruba šedesát tisíc korun.

Pro obžalovaného to rozhodně
nebyla první podobná zkušenost.
Nezaměstnaný muž angažující se
v olomouckém boxerském klubu byl
v minulosti za podvody již odsouzen,
naposledy byl z vězení propuštěn
v roce 2017. Na policii ovšem odmítl vypovídat a rovněž u soudu zarytě
mlčel. Pouze jeho právní zástupce
naznačoval, že si poškozený půjčoval
i od manželky obžalovaného. „To je
pravda, skutečně to tak bylo. Ovšem
s nápadem, abych si od ní půjčil, přišel právě pan Šťuka, který tvrdil, že
jen tak to celé můžeme dotáhnout
do konce. Zpětně to vidím tak, že
jsem si vlastně půjčoval své vlastní
peníze,“ povzdechl si poškozený.
Rozsudek v celé věci zatím nepadl, soud se ještě rozhodl vyslechnout právě ženu obžalovaného.
I proto bylo hlavní líčení odročeno na polovinu března.

Podvodník
u soudu mlèel
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Sliby podvodníka Emila Šťuky
vedly k osobní tragédii
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PROSTĚJOV Hrozbou pro silniční
provoz je osmadvacetiletá nezodpovědná řidička. Se svým Seatem
totiž brázdí ulice Prostějova pod vlivem drog! Během ledna ji policisté
chytili hned čtyřikrát.
Poprvé kontrolovali muži zákona řidičku 13. ledna. Test na návykové látky
prokázal, že žena před jízdou bohatě
holdovala marihuaně. Z udělené pokuty se však nepoučila a jointa si dala
i před jízdou 25. ledna, kdy ji ale opět
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z domu utéct. S pomocí sousedů pak zavolala
policisty a záchranku. S řadou zranění skončila
v péči lékařů. Surový chlap poté, co se vyvztekal
a uklidnil, skončil pro změnu v policejní cele.
„Na základě provedeného setření policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezřeníz přečinu

chlap nebouchl...
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Hádky ve víceměřickém rodinném domě nebyly
ničím neobvyklým. Na mužův vulgární slovník
byla žena zvyklá a to, že sem tam slízla nějakou tu
ránu, se snažila přecházet.
V noci z 19. na 20. ledna však kalich hořkosti
v této ne zrovna příkladné domácnosti přetekl.
Muž se tentokrát pustil do ženy s neobyčejnou
brutalitou, přičemž ji zasypával tvrdými údery do
všech možných částí těla. Nevynechal hlavu, krk,
záda, břicho, prsa ani genitálie. Když žena prosila,
ať ji nechá, že mu půjde z cesty, křičel na ni, že jí
zpřeráží nohy, než by ji nechal odejít.
Krvácející ženě se nakonec přece jen podařilo
ve chvilce, kdy muž sbíral síly k dalším ranám,

František OMASTA

VÍCEMĚŘICE
CEMĚŘICE Heslem, že žena je jako
kotleta
tleta a čím víc se do ní tluče, tím je
měkčí,
ěkčí, se řídil jedenatřicetiletý násilník
z Víceměřic. O rok mladší družku bil tak,
že skončila v prostějovské nemocnici.
Samotnému agresorovi nyní hrozí nejen
konec vztahu, ale i pobyt za mřížemi.

Z přečinu zatajení věci podezírají prostějovští policisté dosud
nezjiMyslet na roušku, rukavice, nákup a na kabelku současně nezvládla jedenašedesátiletá žena nakupující ve středu
3. února v obchodní zóně v Konečné ulici. Poté, co zaparkovala nákupní vozík a vzala si z něj
svou minci, se vydala ke svému
jízdnímu kolu, na němž na nákup přijela. V tom si však uvědomila že ve vozíku zapomněla
kabelku a ihned se pro ni vrátila. Jenže, kabelka tam na dámu
už nečekala, vozík byl prázdný.
Neznámý pachatel jednoduše
využil příležitosti a nezákonně
se obohatil. Žena přitom s kabelkou přišla o mobilní telefon,
peněženku s finanční hotovostí
6 000 korun, osobní doklady
i platební kartu. Policisté nyní
věc šetří pro podezření z přestupku proti majetku a přečinu
neoprávněné opatřen, padělání
a pozměnění platebního prostředku, za což lze uložit pokutu až do výše 50 000 korun za
přečin pak trest odnětí svobody
až na dva roky.
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Zapomněla kabelku
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Na ženině těle nebylo místečko, kam by si

krimi

KRGLQ

16

21020510134

8. února 2021

NEMOCNICE

...

Valentýnský odběr se podle MUDr.
Mileny Lukešové od dalších podobných akcí zaměřených na darování krve liší v tom, že k němu
chodí více mladých lidí.
Dárce krve musí podle ní splnit
i podmínku, že v posledních 14
dnech nebyl v kontaktu s covid
pozitivní osobou a není mu nařízena karanténa. „Pokud byl dárce
pozitivně testován na covid, může
se k odběru dostavit nejdříve měsíc
od pozitivního PCR testování. Minimálně však 14 dní po skončení
pracovní neschopnosti při lehkém
průběhu, po těžkém průběhu až za
28 dní,“ uvedla dále vedoucí lékařka
Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov. Krev mohou darovat i ti lidé,

kteří už byli očkováni RNA vakcínami (Pfizer/BioNTech, Moderna,
proteinovými vakcínami Novavax
a Sanofi). Ti se mnohou dostavit
k odběru minimálně sedm dní po
každé vakcinační dávce. „Podmínkou je, že nemají žádné zdravotní
potíže. Po aplikaci vektorových
vakcín AstraZenaca je pak odklad
osmadvacet dní po každé vakcinační dávce,“ doplnila Lukešová.
Dárcem krve se může stát každý
zdravý občan České republiky
ve věku 18 až 60 let. Legislativa
nabízí dárcům krve bonusy jako
možnost čerpat pracovní volno
s náhradou mzdy či uplatnit si
nárok odpočtu ze základu daně
z příjmu, a to ve výši 3000 korun
za každý absolvovaný odběr.
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Julie KACAFÍRKOVÁ
3. 2. 2021 50 cm 3,65 kg
Prostějov

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
P
miminka

LGVąÊCåéV[ąNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW8čéKPQXÚONKFGO
LGXGNOKPGFčX÷ąKXÚCLGUEJQRGPKPCRCFPQWV,CMQJNÊFCé
LGPGMQORTQOKUPÊ<¾LGOEGQ$TWPCOWUÊ\CPÊOXÊEGMT¾V
LG\FKV-FQUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TW\ÊUM¾X÷TPÆJQRCTċ¾MC0GPÊ
XJQFPÚMF÷VGO
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LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč,GVQ
RUÊDCDKéMCMVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾WP¾UUG\MNKFPKNCCNGXčéKP¾XwV÷X¾OLGUV¾NGPGFčX÷ąKX¾,GFQDTÚJNÊFCé
<¾LGOEGD[\CPÊO÷NP÷LCMQWFQDWFQEJ¾\GVCRQUVWRP÷UK
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LGéV[ąNGVÚMąÊåGPGEDWNN-F[åMP¾ORąKLGND[NKLUOGUVT¾åPÊM[
WRQ\QTP÷PKåGPGX¾J¾MQWUPQWV5V¾NGUKLGJQFčX÷TW\ÊUM¾X¾OG8čéKPQXÚONKFGOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÚ<¾LGOEGQP÷L
D[OWUGN\CPÊOXÊEGMT¾VRąKLGV2QVąGDWLGéCU

ALEXANDRA

LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE XG X÷MW FXQW TQMč ,G VQ ×åCUP¾ RUÊ
F¾OCMVGT¾MP¾ORąKwNCLCMQwV÷ÿ¾VMQMVGTÆRTQF÷NCNQV÷åMÆ
QRGTCEG+MF[åQFéNQX÷MCPG\CåKNCPKEFQDTÆJQPG\VTCVKNC
XP÷LFčX÷TW2QVąGDWLGFQOQXDG\F÷VÊRUčKMQéGMMFG
PGDWFGOÊVéCUPCNWOR¾TP[

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 společnosti Agel) Transfuzní stanice
Nemocnice AGEL Prostějov
chystá na příští pondělí 15. února akci s názvem „Valentýnský
odběr krve“. Svatý Valentýn bývá
svátkem láskyplných gest. Tím
největším dárkem, který však
můžeme druhým dát, je darovat
nejcennější tekutinu ‒ krev.
Valentýnský odběr má v Nemocnici AGEL Prostějov již svou tradici a cílí především na dvojice
s myšlenkou, že společné darování
dva lidi sblíží. Také letos zájemci
jsou pro účastníky Valentýnského
odběru krve připraveny dárky. Jedná se o sladkost od Ferrero Raffaello. Dárci, kteří přijdou v páru, se
pak mohou těšit na láhev vína.
„Vzhledem ke koronavirové epidemii budou letos platit zvýšená bezpečnostní opatření. To samozřejmě
znamená dodržování rozestupů,
nošení roušky a dezinfekce rukou.
Tedy běžná bezpečnostní opatření,
která vyplývají z doporučení ministerstva zdravotnictví,“ upřesnila
vedoucí lékařka Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice
AGEL Prostějov Milena Lukešová.
Zájemci o darování nejcennější
tekutiny se mají v den odběru dostavit na transfuzní stanici do 2. patra polikliniky Nemocnice AGEL
Prostějov v době od 6 do 8 hodin.

Michal
KADLEC

Patrik VRBATA
26.1.2021 52 cm 4,00 kg
Prostějov

Valentýnský odběr krve nabídne
speciální odměnu pro dárce,
kteří přijdou v páru

Z

Dominik JANSA
18.1.2021 50 cm 2,85 kg
Přerov

děti a pejsci

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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„Postupně zavádíme LED lampy, jsou ale finančně náročné,“
podotýká první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil

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

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

6
14
8. února 2021

PROSTĚJOV Úvodní týdny nového roku strávil první muž prostějovské radnice František Jura
i mimo svoji kancelář primátora
statutárního města. A měl k tomu
opět notné důvody. Společně se
svými kolegy zavítal na prohlídku
dvou nových budov, které už brzy
začnou sloužit sportu. V obou

jura na
cestách

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.
„Naším cílem je zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Prostějově, zlepšit její dostupnost a zvýšit

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)

případech je staví prostějovský
magistrát, kterému se podařilo
zajistit část peněz z dotací.
V první řadě je to stavba nového zázemí pro hokejovou mládež, kam první
muž města pozval na prohlídku své
kolegy s cílem ukázat jim velké prostory určené nejen pro lední hokej,
ale i další sporty a sportovce. Radní
a někteří zastupitelé si tak prohlédli
prostory čtrnácti hokejových šaten
s dobrým sociálním zázemí i horní
patro, kam bude možné umístit například tělocvičnu a v budoucnost
možná vybudovat ubytování.
O několik dnů později se radní
v čele s Františkem JJurou vydali
také
y

la. Mimo jiné i z těchto důvodů byl
poté provoz márnice ukončen. Objekt (a jeho okolí) se následně stal
cílem vandalů a zlodějů, docházelo
postupně k devastaci exteriéru i interiéru.
Autor článku dále píše - cituji:
„V roce 1988 rozhodl městský národní
výbor pod diktátem komunistů o demolici kostela“. Jedná se o nepravdivé
tvrzení, přesněji řečeno o vědomou
lež. Případné rozhodnutí o demolici by muselo být podloženo
například demoličním výměrem,

rozhodnutím rady nebo zastupitelstva města, projednáním v komisi
výstavby, zápisem z porady vedení města, souhlasným vyjádřením
památkářů apod. Žádný odkaz na
relevantní zdroj, z kterého autor čerpal informaci o rozhodnutí MěNV
v předmětné věci, bohužel v článku
uveden není. Zarážející a v protikladu k vyznění článku je skutečnost,
kterou autor (vědomě, či nevědomě) pomíjí, totiž, že oprava kostela
byla zařazena do neinvestiční části
akce Z a financoval ji městský úřad.

do dokončované tělocvičny u DDM
Vápenice. Podobně jako v prvním
případě město získává prostory, které budou sloužit především dětem
a mládeži. Tělocvičnu se léta nedařilo dotáhnout až k realizaci, nové
vedení města ale projekt přepracovalo a podařilo se mu získat všechna
potřebná povolení, jejichž vydání
dříve blokovali majitelé sousedního
pozemku.

„Prostějov je městem sportu, který
nás proslavil daleko za hranicemi
České republiky. Pokud chceme
i nadále vychovávat skvělé reprezentanty, potřebujeme jim nabídnout
odpovídající zázemí už od dětských
a mládežnických kategorií. Myslím,
že obě velké investice do nových
sportovišť přesně tento účel splňují,“
nechal se slyšet primátor František
Jura.
(red)

2TKO¾VQT5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCPCMQPVTQNGXÚUVCXD[wCVGPRąK
8ÊEG×éGNQXÆJCNG\KOPÊJQUVCFKQPW
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

na obhlídku připravovaného sportoviště i šaten

PROSTĚJOV Dne 25 ledna 2021
Večerník otiskl na straně 4 článek
„Komunisté rozhodli o demolici
kostela v Brněnské ulici“. V tomto textu se vedle skutečného popisu
událostí nachází i podstatná nepravda, která se týká i mé osoby. V roce
1988 jsem byl totiž členem vedení
města a tudíž i na mne tak dopadá
neoprávněná kritika týkající se údajného rozhodnutí o zbourání kostela.
Autor článku píšící pod značkou
„mls“ celkem pravdivě popisuje historii kostela a jeho opravy od roku

1988. S jednou výjimkou: Zásadně
nemohu souhlasit s tvrzením, vyjádřeném v titulku výrazným palcovým
červeným písmem, že komunisté
rozhodli o demolici kostela. Jedná
se o fakty nepodloženou, troufám si
říci, že účelovou smyšlenku.
V článku je mj. uvedena skutečnost,
že kostel sloužil i jako márnice.
Občané ze sídlišť Libušinka, Brněnská, ale i Tylova si opakovaně
u vedení města stěžovali na situaci,
kdy na sídlišti je v provozu márnice
a také na nepořádek v okolí koste-

Občané města prostřednictvím této
formy výstavby („neinvestiční část
akce Z“) si pak mohli kostel opravit,
stejně tak jak si opravovali požární
zbrojnice, pohostinství, obchody,
školky apod. Z jakých zdrojů byl
kostel financován po roce 1989 nevím (od února 1990 jsem nebyl ve
funkci), autor uvádí, že do otevření
kostela 31. ledna 1991 “hrál významnou roli nedostatek finančních
prostředků“.
Ing. Václav Šmíd,
zastupitel za KSČM

-QOWPKUVÆNEROZHODLIQFGOQNKEKMQUVGNCX$TP÷PUMÆWNKEK

došlo na naši adresu...

kého 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

Prostějovský primátor František Jura vyrazil

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 doposud 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 Olomouc-

2TXPÊOWåTCFPKEG(TCPVKwGM,WTCPCXwVÊXKNFQMQPéWLÊEÊUGV÷NQEXKéPWXWNKEK8¾RGPKEGKUGUXÚOKMQNGI[ ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

lampy, které se využívají i pro osvětlení cyklostezek. Musím ale zároveň
podotknout, že LED zářivky jsou sice
modernější, ale finančně náročnější,“
odůvodnil první náměstek primátor
jen mizivé procento modernějších
světelných zdrojů v rámci celkového
veřejného osvětlení.
Magistrát platí ročně bezmála pět
milionů korun za energie na veřejné
osvětlení. Na těchto nákladech se
dá ale ušetřit. „Úspory se dají zajistit
modernizací zářivek, to jsou zmíněné
LED zářivky, ale také například instalací takzvaných energy saverů, které
postupně zavádíme do našeho systému. Energy savery jsou stručně řečeno spořiče energie, dokáží uspořit
ročně až patnáct procent elektrické
energie,“ vypočítal závěrem dnešního
tématu Jiří Pospíšil.

zdejší obyvatele. „Z hlediska oprav
přípojek se lidé mohou obracet na
stavební úřad, co se týče technického
a přepojení na Moravská vodárenská
a Vodovody a kanalizace Prostějov,“
vzkazuje ředitel VaK Prostějov Pavel
Řepka.
Vzhledem k tomu, že se vodovod nachází v travnatém pásu mezi místní
komunikací a chodníkem, bude nutné vykácet lípy, které stojí téměř přímo na vodovodním řadu. „Po opravě
vodovodu provedeme také výměnu
sloupů a kabelového vedení veřejného osvětlení. Letos na podzim pak
bude realizována nová výsadba stromů v celé ulici. Zvolíme pro ni druh,
který bude pro uliční stromořadí
èGUM¾WNKEKDWFGXRTčD÷JWNGVQwPÊJQTQMW\EGNCTQ\MQRCP¾ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
vhodnější než stávající lípy,“ ubezpečil Pospíšil.
„Vzhledem k tomu, že se akce bude termínu zahájení prací. Každopádně by
O přesném termínu opravy vodovo- teprve takzvaně soutěžit, není v sou- měly proběhnout letos, pokud možno
du však zatím ještě není rozhodnuto. časnosti možné informovat o přesném co nejdříve,“ doplnil Řepka.

.ROiőRY\VDG\GRSOQtQiYåWěYQLFNp]i]HPt

Vzhledem ke stáří vodovodu je téměř
jisté, že i mnohé přípojky budou ve
špatném technickém stavu. „Proto by
bylo vhodné při probíhající opravě
opravit i je. Jejich špatný technický stav
by totiž mohl zvyšovat ztráty vody na
vodovodní síti. Současný vodovod je
z litiny a bude nahrazen opět tvárnou
litinou,“ uvedl náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Vše se neobejde bez komplikací pro

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tady se bude budovat ve velkém! V letošním roce plánují Vodovody a kanalizace Prostějov v České ulici opravu vodovodu.
Zařízení z roku 1922 totiž již značně překročilo svoji životnost. Doplatí na to i zdejší vzrostlé stromy,
které ovšem budou posléze nahrazeny novými.
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náměstek primátora Statutárního zda je osvětlení dostatečné? „Ano,
odpově- s rozšířením v zásadě nepočítáme.
města Prostějova, který odpově
Večerníku, K němu dochází jen v případech, kdy
děl i na další otázku Večerníku
noví investoři vybudují nové bytové
domy a součástí prostoru areálů je
Q½NODG\]DHQHUJLL
i nové veřejné osvětlení.“
veøejné osvìtlení v prostìjovì
V současné době existují různé druhy světelných zdrojů, ovšem v Pros<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
tějově se nejvíce využívají sodíkové
lampy. Pochopitelně i v tomto případě nás zajímalo, proč? „Protože jsou
to standardní světla, která jsou využívána ve všech koutech světa. V minulosti se používalo pouze sodíkové
osvětlení, takže i v Prostějově je zatím
tento typ nejrozšířenější,“ uvedl Jiří
Pospíšil s tím, že naopak modernějších LED svítidel je v našem městě
naprosté minimum. „Samozřejmě
také postupně na sídlištích v rámci jejich revitalizací zavádíme LED

Podle vedení
edení magistrátu je současné veřejné
né osvětlení v Prostějově na
kvalitní úrovni. „Vzhledem k tomu,
že do něj
ěj každoročně investujeme na
modernizaci
izaci a opravy okolo osmi milionů korun,
orun, v minulosti dokonce až
deset milionů,
ilionů, tak naše veřejné osvětlení je vee velmi dobrém stavu,“ potvrzuje Jiříí Pospíšil (PéVéčko), první
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PROSTĚJOV „Musíte být pořád ve
střehu!“ říkal v příbězích o Harrym
Potterovi bystrozor Alastor Moody.
Stejnou poučku ale mají pro řidiče
také instruktoři v autoškolách. Nepozornost se totiž nemusí vyplatit,
a i když vás nikdo čarodějnickou
hůlkou nejspíše neprokleje, mějte na
paměti, že můžete vyčarovat nemalé
škody na svém okolí.
Přesně to se také stalo v Prostějově minulé pondělí 1. února po čtrnácté hodině, kdy řídil třiadvacetiletý muž Peugeot
407 ulicí Aloise Krále. „V křižovatce na
náměstí Spojenců chtěl umožnit průjezd
vozidlu technických služeb po hlavní ko-

(QVQ2QNKEKGè4

munikaci, proto se rozhodl zacouvat zpět
do ulice Aloise Krále. Při manévru však
přehlédl za ním stojící Škodu Superb řízenou dvaačtyřicetiletým řidičem,“ popsal
okolnosti srážky František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Při následné kolizi pocuchalo tažné zařízení Peugeotu druhé z vozidel. Nehoda
se obešla bez zranění, vznikla však škoda
50 000 korun. „Alkohol u obou řidičů
policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ dodal Kořínek. (sob)

K nehodě došlo v pondělí 1. února
kolem třiadvacáté hodiny. „Pětatřicetiletý muž z Prostějova řídil
osobní automobil Fiat Stilo od
Kostelce na Hané k Prostějovu.
Asi tři sta metrů před Prostějovem
z dosud přesně nezjištěných příčin
nezvládl řízení a po projetí mírnou
pravotočivou zatáčkou vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam vozidlo narazilo do hliněného náspu,
v důsledku čehož se přetočilo přes
střechu. Řidič při nehodě utrpěl
zranění, kterým na místě podlehl,“
popsal smrtelnou havárii František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Jak divoce žil, tak
i zemřel. Minulé pondělí hodinu
před půlnocí uháněl Mirek R. od
Kostelce na Hané směrem k Prostějovu. V místech, kde se nyní
buduje severní obchvat města,
nezvládl zatáčku a vyletěl ze silnice. Ze zcela zdemolovaného
Fiatu Stilo jej už záchranáři vytáhli bez známek života.
kraje pro Územní odbor Prostějov
s tím, že ke zranění dalších osob
nedošlo a výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
50 000 korun. Co bylo příčinou
nehody, policie začala okamžitě
šetřit. Do uzávěrky tohoto vydání
Večerníku žádné další podrobnější
informace nedodala.
Do redakce však hned z několika nezávislých zdrojů doputovala
zpráva, že obětí autonehody byl
Mirek R., který žil v Prostějově,
nicméně delší dobu pobýval v Belgii. „Znal jsem ho od vidění a vím,
že před dvěma lety v létě po něm
pátrali policisté. Tehdy uvedli, že je
ozbrojený a nebezpečný, což mně
k němu vůbec nesedělo. Ptal jsem
se ho, co blbne, ale on se tomu jen
smál a obratem mi poslal fotografii,
na níž byl se strážníkem městské
policie v Praze. Takové a podobné
fórky pro něj byly naprosto typické,“
prozradil Večerníku jeden z Prostějovanů, který současně vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým.

➢ z titulní strany
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Neměl šanci přežít...

PROSTĚJOV Psí loučky se staly v minulých letech trendem
Prostějova. Na různých místech
města vznikly plochy, kde mohou lidé nechat své mazlíčky bez
starosti proběhnout. Samozřejmě bez vodítka.
V minulosti si však lidé nejednou
stěžovali, že loučky často nejsou
oplocené. A jelikož v blízkosti
mnoha se nacházejí rušné dopravní tepny, hrozila při vyběhnutí psa
z prostoru újma zvířeti i motoristům. V Plumlovské ulici by tomu
ale brzy měl být konec.
„Obrátili se na mě pejskaři, že
by byli rádi za oplocení. Na radě
města proto projednáme ohrazení části u garáží, což znamená, že
zhruba polovina loučky bude nově
obehnaná plotem,“ prozradila Večerníku náměstkyně primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Louček je nyní na tucet. Bude jich
více? „Další nechystáme. V roce
2019 došlo k významnému rozšíření a je jimi pokryto celé město,“
zopakovala Sokolová již dříve známé rozhodnutí.
(sob)

louèku

chce oplotit
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roèní spotøeba elektøiny
veøejného osvìtlení v prostìjovì
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PROSTĚJOV Možná to málokdo z Prostějovanů ví a jen těžko by to některý jedinec dokázal sám přesně spočítat. Dokumenty jsou ale přesné, veřejné
osvětlení v Prostějově čítá celkem 5 250 světelných bodů, to znamená pouličních lamp, světelných sloupů v parcích nebo na náměstích. O celou síť veřejného osvětlení se magistrát pečlivě stará a ročně jeho údržba přijde na částku
v rozmezí od osmi do deseti milionů korun. Ani placení elektrické energie
nevyjde lacino, za rok 2020 dosáhla tato suma bezmála pěti milionů korun.

„Postupně
P t p ě zzavádíme
ádí LED llampy,
py jjsou ale
l fi
finančně
č ě náročné,“
á č é“
podotýká první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
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Prostějov (sob) - Začátek února byl
u městské policie ve znamení změny.
Do ostrého provozu totiž uvedla informační systém pro strážníky. Ten má
sloužit k evidenci a dokumentaci přestupků, a to nejen v dopravě. „Systémem
je možno v tabletu či chytrém telefonu
dokumentovat přestupek, pořídit fotografii přestupkového jednání, provést
dokumentaci o uložení příkazu na místě
nebo připravit dokumentaci pro správní
řízení. Do fotografie se zapisuje datum,
čas a souřadnice GPS pro případné další
využití v rámci správního řízení. Lze provést také automatickou lustraci a záznam
o přestupku přímo předat správnímu
orgánu k řešení. Systém také může generovat dokumentaci pro odesílání přestupků s bodovým hodnocením přímo
na jednotlivé správní obvody pro zápis
do karty řidiče,“ informoval zástupce
ředitele Městské policie Prostějov Libor
Šebestík. Software bude rovněž dokumentovat činnost strážníků ve službě
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Prostějov (sob) - Opravy řady budov v městském majetku budou řešit
na svém dalším zasedání prostějovští
zastupitelé. Cílem budou zejména mateřské, ale také základní školy. A obsah
oprav bude rozmanitý od podlah přes
osvětlení až po toalety. „Hlavně ve školkách a školách je zacíleno na obnovu
sociálních zařízení, venkovních prostor
škol, jako jsou chodníky, zpevněné
plochy či oplocení. Nemalé prostředky půjdou také na interiéry budov,
například na výměnu dveří, obložení,
osvětlení či rekonstrukce šaten,“ uvádí
náměstek primátora za oblast školství
Jan Krchňavý (PéVéčko). Řada oprav
si vyžádá částky ve statisících korun.
Nejvíce peněz, a sice 480 tisíc korun, by
mělo spolknout osazení markýz školky
na Husově náměstí a také oprava dveří
základní školy v ulici Dr. Horáka

Mìsto opraví
mateøské školy

Prostějov (sob) - Třetí letošní zasedání
dánní
šellé.
é.
mají před sebou prostějovští konšelé.
utár
árrV pořadí již 77. zasedání Rady statutárním
m
ního města Prostějova v tomto volebním
nora
období se uskuteční v úterý 9. února
adní
v jednací místnosti radnice. A na radní
čeká opravdu nabitý program. Už sám
úvod jednání by ale měl přinést zajímavý
bod, a sice vyhodnocení stavu veřejného pořádku ve městě za uplynulý rok.
Dále dojde na zřízení pracovní skupiny
pro udělení Cen města Prostějova 2020
a změnu výkonu uvolněné funkce náměstkyně primátora Milady Sokolové
na neuvolněnou. Prim ale budou hrát
zejména investiční záležitosti. Vedení
města probere například stavbu cyklostezky v ulici Pod Kosířem, z dopravních
záležitostí pak řešení prostoru před hlavním vchodem do městského hřbitova,
s čímž souvisí dlouhodobé poukazování veřejnosti na chybějící zrušený přechod pro chodce v dané lokalitě. Rada
rovněž bude rozhodovat o energeticky
úsporných opatřeních bytového domu
v Norské ulici číslo 3. A řešit se bude i několik novinek, například soutěž školáků
o ztvárnění vítacích tabulí na příjezdech
do města, podoba trafostanice v Janáčkově ulici a na přetřes přijde i petice proti
postřikům a návštěvnické zázemí v parku. V neposlední řadě budou probrány

Radní zpìt v akci
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Máme už nějakou dobu po Vánocích, které jsou v moderní době chápány především jako dárkové orgie.
Dávno je pryč příjemné předvánoční
napětí kulminující právě na Štědrý
den, co se objeví večer pod stromečkem, jestli tam bude to, co jsem si
strašně moc přál. Jsou tací, kteří
nápor úplně nevydrží a uspořádají
tajnou předvánoční „šťáru“ po všech
možných a nemožných skrýších, aby
dostali kýženou jistotu.
V dospělosti už jsme o podobné pocity ochuzeni, zvlášť v případě, když se
pro mnohé nepochopitelně dohodnete, že si v nejužším kruhu mezi dospělými dárky dávat nebudete. Ideální
řešení, pokud nakupování a shánění
všeho možného po všech možných obchodech zkrátka nemusíte. O překvapení ale ochuzeni stejně nejste.
Takovým překvapením totiž může
být to, co „Ježíšek“ v podobě partnera nadělí dětem pod stromeček, aniž
o tom něco víte. Zíráte, jak musely být
vaše ratolesti hodné, a s nadsázkou se
zamýšlíte, žijete-li opravdu ve stejné
domácnosti. Bleskne vám sice v hlavě,
jaké asi bude zdraví vašich rodinných

běžný čtenář až tak moc neví, takže
jsem byl hodně zvědavý. Kdybych
se měl ovšem orientovat podle toho,
jak spisovatelku vykreslily tvůrkyně
pořadu, těžko bych ji zařadil mezi
české historické osobnosti. Žena, pro
niž byla rodina jakýmsi trpěným přívažkem, neustále jí bránící v citovém
a profesním rozletu, žena, která je
schopná zanedbávat své děti kvůli citovým vzplanutím, před nimiž nebyl
uchráněn prakticky žádný pohledný
muž v její blízkosti, příliš sympatií
nevzbudí. Sobecká egoistka, myslící
pouze a jen na sebe a své potřeby.
Naštěstí máme dostatek indicií, že
tomu tak v reále úplně nebylo. Příběh
z televizní obrazovky je v určité míře
jen násilná dofabulace přesvědčených
feministek, které se ujaly realizace ve
jménu patřičně moderního dovzdělání současných divaček. Škoda že
si k tomu vybrali respektovanou postavu, která sice měla komplikovaný
život, ale vyznění takřka nymfomanky z potemnělých průjezdů si určitě
nezaslouží. Z takového dárku si na
rozdíl od těch rodinných mnoho pozitivního neodneseme.
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kde v dálce zmizí spěchající maminka,
ale i učebnice a zabalená svačina... Na
úplný závěr je třeba zdůraznit, že, ať je
to, jak chce, chodit s dětmi do školy je
vždy mnohem lepší než je tam vozit
autem. Navíc mimo uvedené kategorie existuje velké množství pohodářů, kteří si cestu se svými dětmi
užívají, povídají si o všem možném
a jsou rádi za společně strávený
čas. Ale ti už jsou svým způsobem tak
„normální“, že nás pozorovatele příliš
nezajímají…

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Na radnici se probudili

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

P

R

Takoví žáci velice často přicházejí
o jedinečnou šanci naučit se sami
řešit své problémy a v dalším životě budou vždy spoléhat na to, že to
někdo jiný učiní za ně. Jenže neudělá.
A toto zjištění je bude patřičně bolet…
odiče chrti zase patří v chůzi do
školy mezi ty vůbec nejrychlejší.
V jejich spěchu je nemůže zastavit vůbec nic, a to včetně jejich dítěte. Mají
přece zpoždění! Jejich školáček se jich
sice ze všech sil snaží držet, nicméně
oni se již ztrácejí v dálce a vyplašené
dítě začíná sondovat okolí, aby našlo
někoho, koho by se mohlo zeptat na
cestu. Takovým rodičům sice nepochybně vyrostou děti výrazně samostatnější než bernardýnům či malamutům, na druhou stranu si možná ani
nevšimnou, že je vůbec měli, a už
vůbec nebudou tušit, co se s nimi
vlastně stalo.
řesným opakem chrta je rodič
– ohař. Ten naopak ze svého
potomka ani na krátkou chvíli ne-

spustí oči, přičemž vyčenichá věci,
kterých by si nikdo jiný nikdy v životě ani nevšiml. Žák je ohařem během cesty zavalen obrovským množstvím informací o sobě samém. Ty ho
však absolutně nezajímají. I proto si
na podobné zmínky v budoucnosti
vytvoří averzi. Důsledkem toho se nebude schopen těšit ze svých úspěchů
a jakoukoliv kritiku naopak bude snášet ještě podrážděněji než my ostatní.
oslední kategorií jsou vlčáci.
Tam, kde ohař pouze slídí, tam
vlčák rovnou vrčí a štěká. Ve psím
světě je to nepochybně skvělý hlídač,
nicméně štěkající rodič – vlčák hlídá
pouze sám sebe před svým dítětem.
Výsledkem všeho toho řevu je, že školák ustrašeně kráčí vedle rodiče a těší
se do školy, kde si bude moci konečně
dělat, co bude chtít, a trápit tím učitele, jehož pozornost bude rozptýlena
mezi minimálně dalších dvacet dětí.
Toto dítě se do života bezpečně odnaučí vnímat své okolí a reagovat
bude zásadně pouze na ten nejuřvanější podnět.
amozřejmě že většina z nás rodičů
není pouze čistokrevnými bernardýny či malamuty, jedná se zpravidla o křížence. Velice často lze spatřit
křížence bernardýna s malamutem
táhnoucího nejen aktovku, ale i své
znuděné dítě, či bernardýna s chrtem,
kdy žákovi hrozí nejen to, že mu ně-

financí, ale všichni se shodneme, že
za rozzářené dětské oči stojí cokoli.
Starý vtip praví, že (nejen) vláčky
jsou určeny dětem, ale hrají si s nimi
hlavně tatínkové. Rodinné hry jsou
vůbec dobrodiním pro další upevňování pout mezi rodiči a dětmi. Dcera
si třeba moc přála kulečník, protože
ji zaujal v televizi. Pravda se stolem
na snooker nemá zmenšený biliár
mnoho společného, ale dal mi příležitost oprášit pozapomenuté dovednosti ze studentských let, kde jsme
kromě mariáše holdovali s kolegy
i tomuto „restauračnímu sportu“.
Denně se teď doma pilně zdokonalujeme a vítězství v napínavých partiích se pomalu, ale jistě přesouvá na
stranu mladé generace.
Jakýmsi dárkem svým divákům měla
určitě být i minisérie Božena, kterou
o známé spisovatelce natočila Česká
televize. Naše generace, která absolvovala základní vzdělání ještě před
rokem 1989, měla Babičku Boženy Němcové coby povinnou četbu.
Aspoň určité pasáže z knihy a hlavní
postavy včetně psů Sultána a Tyrla
zná asi každý. O autorce toho zase

Nedá se tudy projít
Každé odpoledne se vracím z města z práce domů a procházím Olomouckou ulicí.
Poslední dobou to ale nejde jinak než před nechvalně proslulou ubytovnou přejít na
druhou stranu. Pokaždé zde postává hlouček našich „menšinových“ spoluobčanů, kteří
každého procházejícího oslovují, urážejí nebo po něm chtějí nějakou korunu či cigaretu. Když jim nevyhovíte, sesype se na vás sprška sprostých urážek. Nejsem sama, kdo si
na tyto neslušné lidi stěžuje. Zdejší ubytovna je darebáky vyhlášená, ale že slušný člověk
bude mít po ulici strach chodit, to je na pováženou.
Ludmila S., Prostějov

Nebezpeèí na Vápenici
Pořád si nemohu zvyknout na nové vodorovné dopravní značení, které se před rokem objevilo na nově zrekonstruované Vápenici. Tolik čar na silnici, kdo se v tom má
vyznat? Navíc v místě autobusové zastávky se středová čára klikatí jak na toboganu
a hodně řidičů pak vjíždí i do protisměru. Nevím, jestli jsem sám, kdo na to poukazuje, ale připadá mi, že Vápenice je z hlediska bezpečnosti dopravy hodně na hraně. A to
nemluvím o nenavazujícím jízdním pruhu při odbočení z Vápenice do centra města.
Petr Labounek, Prostějov

Jsem rád, že magistrát konečně změnil systém dopravní situace při výjezdu z ulice Kpt. Nálepky na Říční ve Vrahovicích. Poté, co se změnila přednost v jízdě na nedaleké
křižovatce Říční s Tovární, jsem očekával, že stejný systém bude uveden do provozu i na prvně uvedené křižovatce. Nestalo se tak a všichni, kteří vyjíždíme s auty z ulice Kpt.
Nálepky, jsme museli čekat další rok. Teď už je tady konečně „stopka“, takže je jasné, že musíme dát přednost. Do této doby to ale bylo jinak, měli jsme přednost my zprava
a řidiči jedoucí po Říční ulici nám tuto přednost museli dát. Ale nestávalo se tak vůbec nikdy! Nikdo na pravidlo pravé ruky, když tato křižovatka nebyla označena dopravními
značkami, nedbal! Teď je už naštěstí všechno v pořádku, i díky tomu, že na radnici se probudili.
Jan Skřivánek, Prostějov

došlo na naši adresu...
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odič bernardýn je typický tím,
že nosí dítěti aktovku. Činí tak
se stejnou samozřejmostí, s jakou mohutná psiska táhnou pověstný soudek
s rumem. Rodič bernardýn je obětavý a chce svému dítěti co nejvíce
usnadnit život. To v některých případech končí tím, že si potomek neumí v osmnácti letech ohřát večeři,
neboť to nikdy nedělal. Maminka
ho k tomu totiž nikdy nepustila buď
proto, že měl vždy „důležitější“ věci na
starost, nebo proto, že se bála, že by jí
v kuchyni napáchal neodstranitelné
škody.
nad ještě hůře může dopadnout
dítě rodiče malamuta. Obdobně jako se tento nezdolný pes potýká
s naloženými saněmi, tak i rodič malamut táhne za ruku své dítě směrem
ke škole. To se příliš nezdráhá, protože
už zjistilo, že proti silnějšímu nemá
šanci. Na druhou stranu mu stále více
uniká důvod, proč do školy chodit
a vlastně proč chodit vůbec někam.

R

Chodíte každé ráno po prostějovském náměstí? Pokud ano, pak
jste si určitě všimli, že procházejících lidí kvůli epidemii výrazně
ubylo. Mezi ty, kteří zůstali, často patří rodiče vedoucí své prvňáky či druháky do škol. Sám k nim patřím, což mi umožňuje,
abych zejména při následné cestě do práce pozoroval ostatní.
Na základě toho jsem si nás rodiče rozdělil do několika „psích“
kategorií. Využil jsem k tomu typické charakterové vlastnosti
jednotlivých plemen, rozdělil jsem si rodiče na bernardýny, malamuty, chrty, ohaře či vlčáky. Poznáte je taky?

Ještě v živé paměti je prostějovský
propadák v nedávných krajských
volbách. A obávám se, že politické
subjekty až na jednu nebo možná
dvě výjimky nedokáží ani teď postavit do čela svých kandidátek
zdejší významné osobnosti, které
by prorazily u voličů a mohly tak
na podzim otevřít dveře Parlamentu ČR. Možná se mýlím a jde
o subjektivní pocit, ale podle
mého názoru politický vliv regionu slábne na všech úrovních. Je to
určitě škoda, ovšem ruku na srdce, kolik komunální politika třeba
v Prostějově nabízí silných osobností, které by dokázaly promluvit
i do duší voličů v celé republice?
Nedávné krajské volby ukázaly, že
jich moc není...

TOMÁŠE KALÁBA
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Prezident Zeman vyhlásil termín
podzimních parlamentních voleb.
Dřív, než by kdokoliv očekával.
Pro politické strany to znamená
jediné, že mají dostatek času sestavit své kandidátky a zahájit předvolební kampaň. V Olomouckém
kraji si nejvíce pospíšili Piráti, kteří
již zveřejnili jména pětice lídrů
kandidátní listiny. A jak jsem si
všiml, není mezi nimi jediný zástupce Prostějovska! Jestli tomu
bude takto i u dalších politických
stran, koalic či hnutí, obávám se, že
sešup v počtu regionálních členů
Poslanecké sněmovny bude pokračovat i nadále. Bývaly přitom doby,
kdy nás ve sněmovně zastupovala
až šestice poslanců. Nyní jsou tam
tři, a může být ještě hůře.
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Ahoj všichni,
dnes se budu věnovat tématu, které
před nedávnem vcelku vzbudilo velké
vzbouření na vsi. Nově zrekonstruovaný Lidl, respektive jeho vedení,
„znormálnil“ parkování na svém
vlastním pozemku. Z parkoviště,
opět podotýkám na soukromém pozemku, vznikla plocha opravdu pro
zákazníky, kteří zde mohou parkovat zcela zdarma hodinu a půl. Tato
zcela logická věc ovšem vzbudila odpor sousedů.
Kdo že jsou ti sousedé? Jsou to takzvaní „paneláčtí“, kteří si zvykli parkovat,
kde se jim zlíbí, a to zcela bezohledně
k majitelům soukromých pozemků či
ostatních nemovitostí, třeba rodinných
domů. Jejich suverenita je takřka nebetyčná a arogance se přímo hvězd dotýká. Pokud si snad myslíte, že se slušností dopídíte k tomu, aby vás pustili třeba
jen vyskládat nákup u vašeho domu,
zapomeňte. Začnou na vás sypat věty
o veřejném prostranství, že je vy vůbec
nezajímáte, nad termínem slušnost se
pouze arogantně zasmějí. A teď v zimě
vám pak klidně v pět ráno túrují auta
pod okny a ještě si k tomu stihnou vykouřit cigaretku…
Měl jsem několikrát stížnosti zákazníků právě z Lidlu, že nakoupit
a hlavně zaparkovat zde na nákup
je právě kvůli „paneláckejm“ autům
takřka nemožné, stejný problém nastával před delším časem i před místní
nemocnicí. A tak těm zodpovědným
došla trpělivost a změnili režim na
parkovištích jak u nemocnice, tak
u marketů. Chválím tento postup, fandím mu a také bych se přimlouval za
možnost vytvořit naopak co nejvíce rezidentních parkovacích míst ve městě.
Připadá mi normální parkovat tam,
kde bydlím, a ne se přetahovat o místo
s někým, kdo je bůhví odkud.
Za další tvrdím, že by také pomohlo vyhnat nejen kamiony, což se už stalo, ale
i firemní tranzity sloužící k podnikání
a ne rodinám. Někdo by si konečně měl
uvědomit, kam patří a ne se chovat jako
arogantní dobytek.
Marty

MARTYHO
YHO
O
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Přiznejte se, kdo by tyto dvě věci v dnešní době nepoužíval. Už pár desítek let si lidé nedokážou život bez televize představit.V posledních letech však začíná zájem o televize postupně
upadat a nemůže za to nic jiného než právě internet. Ať už upřednostňujete jakékoli služby,
obě poskytují svým uživatelům spoustu zábavy a množství informací. Mají však několik tváří.
Můžemejebrátjakoneuvěřitelněskvěléhopomocníka,nepostradatelnéhopřítelečizdrojučení se nových věcí, ale také naopak jako velkého žrouta času. Bez těchto vymožeností bychom se
však nyní jen těžko dozvídali veškeré důležité informace, a i zábavu by bylo v nouzovém stavu
těžké obstarat. Stále oblíbenější je k tomu nyní spojení obou služeb v jednu v podobě takzvané
internetové televize, která i za pár korun nabízí řadu vymožeností. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
připravil právě dnešní tematickou stranu.
Texty připravil: Jan Frehar

Internetové televize získávajína oblibě

21020310122

platformy nabízejí exkluzivní obsahy
i řadu dalších oblíbených seriálů a filmů. I české prostředí však nyní nabízí
řadu těchto aplikací, které fungují úplně stejně jako například satelit. Těchto platforem najdete na českém trhu
nyní spousty a stále přibývají. Kromě
exkluzivních titulů si tak můžete za
pár korun pořídit i obyčejnou televizi
přes internet, která vám za pár korun
zajistí velké množství výběru z různých televizních programů a funkce,
na které si člověk hodně rychle zvykne. Nabídka je opravdu velká, takže si
stačí pouze vybrat tu, která vám bude
vyhovovat jak finančně, tak programovou skladbou a můžete si užívat
řadu vymožeností. Televize funguje
svým způsobem stejně jako přes normální digitální vysílání. Takže zde najdete všechny programy plus některé
navíc, které máte v ceně svého balíčku
a normálně byste je v nabídce přes anténu neměli.
Nejvýznamnější funkcí, kterou tyto
platformy nabízejí, je stoprocentně
možnost zpětného zhlédnutí. Co
to přesně znamená? Je to zcela jednoduché. Každý program ve vašich
službách si můžete pustit minimálně
sedm dní zpětně. Už tedy nemusíte
netrpělivě čekat na svůj pořad a hlídat

si čas, abyste jej stihli. S těmito platformami tak bohatě stačí pouze přetočit
zpět a pořad si pustit v čase, kdy se
vám to zrovna hodí. I díky tomu můžete být zase pánem svého času.

21020310121

INTERNET
A TV

21020110115

PROSTÌJOVSKO &

Za poslední desetiletí zaznamenalo největší posun vysílání přes
internet. Zatímco před lety si jen
těžko někdo dokázal představit, že
k ladění televize i rádia nebude potřeba anténa či krátké rádiové vlny,
nyní se to již pomalu stává samozřejmostí. A jak funguje právě internetová televize a co je k ní třeba?
Stačí k ní vlastně jediné, a to připojení
na internet. Pomocí internetu si do
své chytré televize stáhnete aplikaci
dané internetové televize, případně
si na jejich stránkách pořídíte speciální set top box, který funguje jako
dřívější satelitní pouze s rozdílem, že
jim stačí internet, nikoliv signál různých antén. Důležitou podmínkou
pro správné fungování je však dobré
a stabilní připojení. V případě pomalého spojení se výsledného účinku
nemusíte dočkat. Vždy je tak lepší si
nejprve od poskytovatele zjistit jakou
rychlost doporučuje a změřit si svou,
aby se nejednalo pouze o vyhozené
peníze, dokud nepřejdete k rychlejšímu dodavateli či si nenecháte internet
zrychlit.
Internetové televize nabízejí obrovské
množství věcí. Bezesporu nejpopulárnější aplikací je v této době zahraniční Netflix a HBO Go, kde obě tyto

téma večerníku
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JAKÉ BYLY POÈÁTKY
TELEVIZE A INTERNETU?
ČTĚTE NA
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musel vše vysvětlovat u komise
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naopak jsem
si chtìl nìco
odvézt!“

BEDIHOŠŤ Má nechat lidi, ať do přírody vyvážejí, co chtějí?
Nebo se s tím nemá smířit i za cenu případných komplikací?
Tak to je dilema, před kterým dle vlastních slov stojí starosta
Bedihoště Jiří Zips. Ten loni v dubnu po upozornění jednoho
z místních objevil u bývalé skládky prostějovského řemeslníka s autem a vozíkem naloženým odpadem. Strhla se mela,
ke které byli přivoláni policisté. Celá záležitost měla poněkud
nečekané vyústění. Muž totiž urputně tvrdí, že v místě bývalé
skládky nevyvážel odpad, ale naopak si zde nabíral kompost.

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V prostoru pod výšovickým kopcem
v Bedihošti dříve bývala skládka.
V minulosti tam leželo dva tisíce tun
nebezpečného odpadu, který obec
nechala před více než rokem odstranit. Rozhodně se nejednalo o lacinou záležitost. Loni v dubnu zde
jeden z místních objevil prostějovského podnikatele s autem a naloženým vozíkem. „Na něm měl uložené
různé plasty, igelity a polystyreny.
Nechápu, proč je neodvezl do sběrného dvora,“ přiblížil Večerníku případ a počátek pozdějšího konfliktu
starosta Bedihoště Jiří Zips, který byl
následně na místo přivolán.
Přistižený muž se podle dalších slov
starosty choval agresivně, i proto se

Jiří Zips rozhodl zavolat policisty.
„Muži, který na něj upozornil, vytrhl mobil a hodil mu ho na zem.
Mně vyhrožoval, že mi rozbije
přední sklo lopatou. Navíc chtěl
z místa odjet ještě před příjezdem
hlídky. Proto jsem mu vzal klíče od
zapalování,“ popsal průběh událostí Zips, který byl přesvědčen, že se
událost bude řešit jako nedovolené
zakládání černé skládky. Jenže vše
j ý směr.
nabralo trochu jiný
Deset skládek roènì
„Skončilo to u přestupkové komise, kde se řešilo hlavně to, že jsem
mu bránil v odjetí z místa. Žádnou
pokutu jsem nakonec nedostal,
nicméně to pro mě znamenalo
velké komplikace. A pokud vím,
tak za zakládání černé skládky nakonec nebyl nikdo postižen,“ posteskl si Jiří Zips, podle něhož celá
záležitost byla dosti demotivující.

Vysadí stovku stromù
Č
Čechy
pod Kosířem (mls) - Výssadbu zhruba stovky stromů plánnují v Čechách pod Kosířem v lokkalitě Pod hřbitovem, kde aktuálně
pprobíhá rozsáhlá výstavba rodinnných domů. Obec tím chce navázzat na předchozí výsadbu. „Na tuto
aakci se nám podařilo zajistit dotaci
vve výši šedesát tisíc ,“ uvedl starosta
obce Milan Kiebel.

Dodìlají kanalizaci

Opraví další sochu
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„Skoro to vypadá, že by příště bylo
lepší se na to vykašlat a nechat každého, ať si do přírody vyváží, co
chce, jen abych s tím neměl komplikace,“ shrnul své pocity starosta
Bedihoště, podle něhož na katastru obce vznikne v průběhu celého roku zhruba desítka černých
skládek. „Místní to už nedělají, ale
lidé odjinud nám třeba do biokoridoru vozí pneumatiky, eternity ze
střech, nejrůznější plasty a spoustu
dalších ‚lahůdek‘. Pouze u minima
z těchto případů se díky šťastné
náhodě podaří odhalit pachatele. A pak to dopadne tak, že s tím
máte ještě problémy.“

Venèil psa
a nabíral kompost?
Daného muže se Večerníku podařilo zkontaktovat. Na celou
událost ovšem nabídl diametrálně
odlišný pohled. „Rozhodně nebylo prokázáno, že bych tam chtěl
nějaký odpad vysypat! Nikdo mě
u ničeho takového neviděl. Byl
jsem tam pouze venčit psa, a navíc si ještě nabrat z bývalé skládky
kompost, který využívám při pěstování rostlin na záhoncích na své
chalupě. Nic jsem tam nepřivážel,
naopak jsem si chtěl něco odvézt,“
předestřel svoji verzi zmiňovaných

událostí Jaroslav Patlejch z Krasic.
„Rozbití mobilu mě mrzí. Pravdou
je, že jsem nechtěl, aby mě u toho
někdo fotil, to je však celé. Jedná
se pouze o hru pana Zipse, kterou si vymyslel,“ tvrdí muž, který
dle svých dalších slov měl na vozíku věci, jež se chystal odvézt na
chalupu, kam měl namířeno. On
sám se pak cítil poškozený. „Pan
Zips mi vzal klíče od auta, čímž mi
znemožnil přístup k lékům na cukrovku. Ty mi pak citelně chyběly,“
dodal Patlejch, který na starostu
Bedihoště trestní oznámení dosud
nepodal, nicméně to prý stále zvažuje.

UWFÝJDFTF[GFUPWBMBQFSOoLFNCWLÊåF÷NCRQNKEKUVčO
tili přítomnost látek THC a metamfetamin. Pro své jednání je muž nyní
podezřelý z několika dopravních
přestupků a přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Za
přestupky mu hrozí pokuta a prodloužení zákazu řízení. Za uvedený
přečin pak trest odnětí svobody až
na dva roky,“ poznamenal Kořínek.
Odjet se pokoušeli i další dva

to celé ovšem neskončilo.
Martin ZAORAL Tímto
Netrvalo dlouho a policisté ve VýVše začalo ve čtvrtek 4. února hodinu šovicích zastavili Saaba znovu. „Tenpřed půlnocí, kdy z Němčic uviděli tokrát ho řídil devatenáctiletý člen
ve Výšovicích rychle jedoucí auto. posádky vozu. Mladík z Brna uložený
„Vozidlo se čtyřčlennou posádkou se
policisté pokynem daným z vozu zapnutím majáku a rozsvícením červeného nápisu ‚STOP‘ pokusili zastavit.
Řidič výzvu neuposlechl a policistům
začal ujíždět. Ti ho pronásledovali
přes několik obcí, až se oklikou vrátili
zpět do Výšovic, kde už na ujíždějící
čekala druhá policejní hlídka. V bezvýchodné situaci tak řidič musel zastavit a podrobit se kontrole,“ popsal
honičku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
zákaz řízení neměl, ale jinak silniční
Olomouckého kraje.
Na místě policisté zjistili, že třiceti- kontrola probíhala stejně jako u jeho
letý řidič z Břeclavi má až do konce kamaráda. Provedený test také ukázal
července příštího roku uložen zákaz. přítomnost látky metamfetamin a ři„Provedeným testem u něj navíc zjis- dič přiznal, že osmadvacátého ledna

Zámecká zeï se doèká
Konice (mls) - Neutěšený stav
další z kulturních památek v Konicci by se mohl zlepšit. „Město žádá
O
Olomoucký kraj o dotaci na projekt opravy zámecké zdi u konicje
kkého zámku,“ informoval konický
sstarosta Michal Obrusník.

Hamry (mls) - Po Plumlově,
Soběsukách a Žárovicích se dočkají i obyvatelé Hamer. Projekt na
výstavbu kanalizace v místní části
Plumlova stejně jako na úpravu
městské ČOV aktuálně získal stavební povolení. Pokud vše půjde
dobře, mohlo by se na jaře začít
s její výstavbou.
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VÝŠOVICE Tři mouchy v jedné
mucholapce odchytili ve čtvrtek
policisté v prostějovském regionu. Jednalo se o tři různé řidiče,
kteří se postupně vystřídali za
volantem Saabu 9-3. První z nich
před policisty dlouho ujížděl,
zastavit se ho podařilo ve Výšovicích. Ve stejné obci pak odchytili
i další dva řidiče ze stejné posádky.
Všichni byli pod vlivem pervitinu.
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Plumlov (mls) - V loňském roce se
podařilo kompletně opravit sochu
sv. Petra z Alcantéry stojící před
plumlovským zámkem. Nyní se tu
chtějí zaměřit na sochu sv. Floriána stojící přímo v centru města na
Tyršově náměstí. „I v tomto případě chceme zpracovat žádost o dotaci z prostředků Olomouckého
kraje,“ uvedla plumlovská starostka
Gabriela Jančíková. V Plumlově
se nachází celkem čtyři podobné
památky. Kromě výše zmíněných
zobrazují další dvě ještě sv. Jana
Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského.

Kraj investuje
do prevence na školách
Prostějov (sob) – Řada pokusů
o podvod a také další činy řazené
do skupiny internetové kriminality.
Na „moderní zločiny“ nyní reaguje
Olomoucký kraj. A to vypsáním
dvou projektů, které mají zajistit
prevenci a tím větší bezpečí uživatelů internetu. „První program
nese název Podpora prevence kriminality v kraji a druhý se jmenuje Pozor na internetové podvody.
V obou případech hejtmanství
využije k realizaci dotací, které nabízí Ministerstvo vnitra,“ vysvětlil
Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast
sociálních věcí. Půjde jak o videospoty pro širokou veřejnost, tak
o přednáškovou činnost na školách. Videa budou k vidění třeba
na internetových stránkách policie
nebo na Facebooku. Celkově by na
projekty mělo jít necelých 400 000
korun.
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vykouřil cigaretu marihuany a nosem
vdechl pervitin. Pro své jednání je
mladík nyní podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu se
sankcí zákaz řízení na dobu od šesti

měsíců do jednoho roku a pokutou
v rozmezí od dvou a půl do dvaceti tisíc korun. Další jízdu mu policisté zakázali,“ informoval policejní mluvčí.
Deset minut před půlnocí zastavili
policisté ve stejné obci opět stejné
auto. „V tomto případě řídila devětadvacetiletá žena z Brna, která také
přes test na přítomnost jiných návykových látek neprošla. Žena s výsledkem testu souhlasila a přiznala,
že v pondělí prvního února nosem
vdechla pervitin. Odborné lékařské
vyšetření však odmítla. Pro své jed-

nání je nyní podezřelá z přestupku
podle zákona o silničním provozu,
za který jí může být uložena pokuta
od pětadvacet do padesáti tisíc korun a zákaz řízení od jednoho roku
do dvou let. Navíc na místě přišla
o řidičský průkaz a další jízdu jí policisté pochopitelně také zakázali,“
ozřejmil František Kořínek.
Z povedené čtveřice tak zůstával jediný spolujezdec. Ten se však z místa
už odjet neodvážil a tak vozidlo ve
Výšovicích zůstalo odstaveno ještě
na druhý den...

AKCE
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V pondělí 1. února před třináctou hodinou kontrolovali policisté oddělení hlídkové služby na
nájezdu na dálnici D46 Prostějov
- centrum ve směru na Olomouc
osobní automobil Ford Mondeo
a jeho čtyřiatřicetiletého řidiče.
Nezdály se jim totiž registrační
značky, které měl na sobě umístěné. Ty totiž patřily na automobil Škoda Fabia. Po zastavení se
muž odmítl podrobit orientační
zkoušce i odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění zakázanými látkami a navíc
policisté zjistili, že muž má až do
dubna příštího roku Okresním
soudem v Olomouci vysloven
zákaz řízení motorových vozidel. Při kontrole ani nepředložil
doklad o povinném ručení. Policisté muži další jízdu zakázali
a na místě zajistili registrační
značky a klíče od vozidla. Klíče
poté odevzdali majiteli vozidla,
od kterého bylo zapůjčeno.
Kontrolovaný muž je nyní pro
své jednání podezřelý z několika přestupků a z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Nezodpovědný řidič
se tak nyní bude zodpovídat
z několika přestupků, a navíc
i z trestného činu maření úředního rozhodnutí. Za to mu hrozí
dva roky kriminálu.

Porušil, co mohl

Že střecha automobilu není dobrým místem pro odkládání elektroniky, zjistil ve středu 3. února
osmadvacetiletý muž v Brodku
u Konice. Poté, co zaparkoval
se svým vozem na odstavné ploše u jednoho z místních domů,
odložil si na střechu tablet Huawei T5. V tu chvíli jej ovšem
něco rozptýlilo a při odchodu
od vozu na přístroj zapomněl.
Šel řešit věci, kvůli kterým do
Brodku přijel. Když si svůj omyl
asi o deset minut později uvědomil, rozběhl se k autu, avšak
přístroj v ceně šest tisíc korun
už na střeše nebyl. Neznámému
lapkovi, který neponechal cizí
věc na místě, hrozí pokuta až do
výše 50 000 korun.

Tablet na střeše

Milovníkem motokol a historie současně je pravděpodobně
nenechavec, který se poslední
lednový den vloupal na zahradu rodinného domu v Olšanech
u Prostějova. Odvezl si odtamtud
totiž pouze slavný moped české
výroby s názvem Babetta, který
byl zaparkovaný pod přístřeškem. Majiteli motokola způsobil
škodu osm tisíc korun a policií
je nyní vyšetřován pro krádež.
Vzhledem k nouzovému stavu za
to může, bude-li dopaden, strávit
až osm let v kriminále.

Vášnivý babettista
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PROSTĚJOV Význam značky ´Stůj, dej přednost v jízdě!´ zcela dobře evidentně nechápe muž, který v pátek
29. ledna přijížděl Fibichovou ulicí v Držovicích ke křižovatce s ulicí Smržickou. Naštěstí se jeho karambol obešel
bez zranění, i když boční náraz obvykle pošle nejen auto
do servisu, ale také část osádky do nemocnice.
K nehodě dvou osobních automobilů došlo předminulý pátek 29. ledna o půl desáté v křižovatce ulic Olomoucké, Fibichovy a Smržické v Držovicích. „Pětačtyřicetiletý řidič Škody
Octavie vjel do křižovatky proti dopravní značce ´Stůj, dej
přednost v jízdě!´ z ulice Fibichovy v době, kdy k ní od obce
Olšany u Prostějova po hlavní komunikaci mířil sedmatřicetiletý řidič s Peugeotem. V křižovatce Octavia narazila do levého
boku Peugeotu, který se po nárazu převrátil na střechu,“ popsal

´(QVQ2QNKEKGè4

srážku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob nedošlo, škody se však vyšplhaly na 60 000
korun. „Zkouškami na přítomnost alkoholu oba řidiči úspěšně prošli, čeká je však ještě prošetřování nehody policií,“ doplnil Kořínek.
(sob)
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FOTOGALERIE

Také další případy se podle slov starostky staly za bílého dne. „Pro jistotu jsme se ale rozhodli posílit veřejné
osvětlení. A v rozhlase nabádáme lidi,
aby byli ostražití,“ upozorňuje Irena
Blažková.
Občané si samozřejmě problémů se zloději všimli. V obci je to nyní velké téma.
„Teď zvonili policisté u nás, zda máme
kamery a jestli fungují. A s tím, že ve
Vranovicích už vykradli tři domy. Když
jsem to říkala sousedovi, tak prý i ve Vřesovicích kradli,“ prozradila Večerníku
Barbora, jedna z obyvatelek obce, která
si nepřála uvést své příjmení. „Jsou tady
kluci, co si rádi přidají do těla. Ale že by
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zjistili jsme

Minimálně v jednom z případů si
pak zloděj kromě hotovosti odnesl z domu i šperky. „Dům prohledal a odcizil z něj finanční hotovost
a šperky. Škody způsobené odcizením a poškozením domu jeho majitel
Foto: Michal Sobecký
předběžně vyčíslil na více než sto tisíc
korun,“ informoval František Kořínaložit. Může zde být byt nebo také nek, tiskový mluvčí Krajského řediklubovny pro mládež,“ prozrazuje telství policie Olomouckého kraje.
Kamil Štětař a mimoděk poukazuje
na to, že v obci funguje jak sbor dobrovolných hasičů, tak tým fotbalu.
K podobným řezům do zástavby
v nedávné minulosti přistoupilo
hned několik obcí. V Dobromilicích
a v Hradčanech-Kobeřicích se tak
stalo rovněž kvůli neobyvatelnosti
domů, které jejich obyvatelé předtím
zpustošili. V Určicích zase obytná
budova překážela provozu na silnici.
Ve všech případech obcím finančně
s pracemi pomohlo dotačním titulem 1DCX[PGLKUVQVC-TQO÷MQTQPCXKTWUWåWLÊ8TCPQXKEG-GNéKEGVCMÆPG\P¾OÊ\NQF÷LK
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Michal SOBECKÝ

VRANOVICE-KELČICE Velice těžký začátek roku prožívají ve Vranovicích-Kelčicích. V obci totiž krátce po
sobě došlo k vykradení hned několika domů. Lidem tak k vráskám způsobeným koronavirem přibyly ještě
další, tentokrát zapříčiněné zatím
neznámými zloději. „Je to blbá situace. Lidé mi volají o informace, ptají
se. A mají obavy,“ konstatuje starostka obce Irena Blažková. Po zlodějích
nyní pátrá republiková policie.

že stromy pokácel a odvezl sice samozvaný dřevorubec, ale pracující velice
profesionálně.
„Podle majitele lesa musely být stromy ukradeny někdy v době kolem
vánočních svátků,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Zajišťování stop velmi komplikoval
odpad po nelegální těžbě a sněhová
pokrývka. Ze stejných důvodů nebylo
možné určit výši škody,“ dodal.
Policie ČR případ řeší jako přestupek
proti majetku. „Za to hrozí pachateli
v případě dopadení až padesátitisícová pokuta,“ doplnil František Kořínek.
(ofr)

Zdroj: internet
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byli něco podobného schopní udělat?
To nevím,“ dodává žena, která podle
svých slov byla před lety též vykradená.
„Vím o třech vybraných domech. Ale nic
dalšího k tomu nevím,“ potvrzuje nám
další obyvatelka vesnice, že mezi bydlícími ve Vranovicích-Kelčicích začínají
panovat obavy.
Někteří lidé pak připustili, že mají
strach o svůj majetek. Další to berou
více v klidu. „Není to poprvé a určitě
ani naposledy. Co s tím naděláte?“ svěřila se postarší žena.
Vykrádání domů, které je samo o sobě
zločinem, ale vzhledem k celkové situaci ve společnosti přišlo v nejhorší
možnou dobu. „Nic takového si zde
za celá léta nepamatuji,“ kroutí hlavou
starostka obce Irena Blažková.
„Pachatelům v případě dopadení a pro- +NWUVTCéPÊHQVQ
kázání viny hrozí až osmiletý trest,“ připomněl policejní mluvčí, že se republika na- VOJTĚCHOV Svým očím nemochází v nouzovém stavu a protizákonné hl uvěřit majitel lesa u Vojtěchova,
skutky jsou hodnoceny přísnější sazbou. když v minulých dnech vyrazil do
svých hvozdů na obhlídku. Velký
kus polesí mu totiž osiřel. Rozhořčený majitel polesí se dostavil na
policejní oddělení v Konici v neděli 31. ledna. Poté, co se vydýchal
a jeho brunátný obličej přešel do
normální barvy, vylíčil policistům,
že mu z lesa zmizely stromy.
Muži zákona při následném vyšetřování zjistili, že v porostu v katastru
Vojtěchova chybí minimálně deset
stromů. Že šlo o mohutné porosty,
připomínaly jen pařezy o průměru až
Foto: Michal Sobecký
šedesát centimetrů. Bylo evidentní,

MALÉ HRADISKO Nejistou budoucnost má zatím pošta v Malém
Hradisku, o čemž vás Večerník poprvé informoval již v listopadu loňského roku. V obci přes čtyři roky
funguje pobočka v režimu Pošta
Partner. Tedy v takovém, kdy se
o chod stará obec nebo soukromý
nájemce.
Právě druhá z variant se týká i Malého
Hradiska. Zde provozuje poštu Lenka Sekaninová, která však oznámila
koncem loňského roku konec dané
činnosti. Důvodem měl být neexistující zástup v době dovolené. „Věc je
stále v jednání. Provozovatelka si nyní
podala žádost na úřad o finanční kompenzaci. Mezitím proběhne jednání
s Českou poštou. Je nyní na provozovatelce, zda svou žádost na poštu stáhne,“
uvedl k problému starosta obce Marian
Fiedler.
Žádostí Lenky Sekaninové se nyní bude
zabývat zastupitelstvo. Místní obyvatele
však starosta v jedné věci chce uklidnit.
„Konec pošty nehrozí. Věřím, že je vždy
možné najít dohodu, která by vyhovovala všem,“ sdělil Marian Fiedler. (sob)

KONICE Velká díra po zbourání
budovy Kožetvorby teď zeje na jihovýchodním okraji Masarykova náměstí. Podle plánů Konice by zde měl
vzniknout obchod a parkovací místa.
Na druhé straně centra města se ale už
taky mohou brzy rozhlučet stavební
stroje. V ulici E. Beneše je totiž v plánu vystavět administrativní budovu.
V centru Konice by tak mělo přibýt
kanceláří, a to na místě jen málo nebo
zcela nevyužívaných objektů.
„Nejde o plán města, ale soukromého investora. Obrátil se na nás s tím,

že chce prostor přebudovat a seznámit se svými záměry zastupitelstvo
města,“ informoval starosta Konice
Michal Obrusník.
Večerník zjistil, že by měl objekt
vyrůst v místě bývalé pobočky Komerční banky. Objekt i dvě okolní
parcely má nyní ve vlastnictví společnost SOHO development z Brna.
V jejím čele stojí na Konicku dobře
známý právník Petr Michek, který je
rovněž majitelem Čertových rybníků v Čuníně. Redakci se ho nicméně nepodařilo zastihnout se žádostí

o přiblížení záměrů v centru města.
„Řešit by se podle všeho projektem
měla jak demolice, tak následná výstavba. Investor podle našich informací nyní zvažuje možnosti poptávky,“ předeslal alespoň starosta.
O námětu ze strany investora se zastupitelé v Konici budou bavit na
svém nejbližším zasedání, jež se koná
právě dnes, tj. v pondělí 8. února.
„Nebude k tomu přijato žádné usnesení. Půjde pouze o informování členů zastupitelstva,“ upřesnil Michal
Obrusník.
(sob)
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PROSTĚJOVSKO „Jste pro mě
všecko, otče i matko, však nejvíc je
mi moje telátko,“ vtipkuje v jedné ze
svých písní Jarek Nohavica. Úsměv
ze rtů však zřejmě zmizel zemědělci
z Drahanska, který na konci ledna
přišel hned o čtyři mladé krávy.
Ke krádeži došlo v noci ze čtvrtku 28.
na pátek 29. ledna v jedné z obcí na
Drahanské vrchovině. „Dosud neznámý pachatel měl ze stáje pro hovězí
dobytek odcizit čtyři telata ve stáří
přibližně jednoho měsíce. Tím měl
zemědělské společnosti způsobit škodu předběžně vyčíslenou na dvacet
tisíc korun,“ informoval tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje František Kořínek s tím, že
se záležitostí zabývají plumlovští policisté. Samozvanému kovboji nyní hrozí
až osm let vězení.
(mls)
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2× foto: www.obrancizvirat.cz a www.kinobox.cz
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PROSTĚJOV Bagry se začátkem února zakously do domů
nedaleko pivínské návsi. Dvě budovy zde šly k zemi poté, co
vedení obce schválilo jejich demolici. Pivín na ni získal dotaci, čímž si značně při demoličních pracích pomohl. Nebyly
totiž ničím levným.„Celkově půjde o nemalou částku ve výši zhruba tří a půl milionu,“ konstatoval starosta obce Kamil
Štětař ohledně ceny za zničení budov. Obě sloužily v minulosti jako rodinné domy, ale byly už nějaký čas opuštěné.
Večerník se zajel podívat přímo na místo dění.

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Zejména
Z j é jjedna
d z nemovitostí dostala od svých obyvatel zabrat. „Žili zde
nepřizpůsobiví občané, kteří objekt
vybydleli. Taky se tam propadla střecha,“ dozvídáme se například od jedné zdejší obyvatelky, která odmítá říct
své jméno. Její slova potvrzují hory
harampádí a šatstva před domem,
ostatně i interiér říká svoje. Z uličky
se v těchto dnech tak stává napůl smetiště, napůl staveniště.
Co ale na místě v budoucnu vyroste? Jasnější představu nabízí starosta Pivína. „V místě by měl zatím
být parčík. Pak už bude na zastupitelích, jak se rozhodnou dále s místem

K podobným demolicím dochází
i v dalších místech Prostějovska
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Voják ve výslužbě František Vlach
vypráví nejen o londýnském pochodu
PROSTĚJOV Když se ve dvaceti
letech vydal na povinnou vojenskou službu, zřejmě ještě netušil,
že u armády vydrží další čtvrtstoletí. Během svého působení
zažil opravdu „zajímavé“ chvíle.
Hned čtyřikrát se vydal na zahraniční misi, přežil dokonce i pád
vrtulníku a památné hokejové
Nagano v roce 1998 sledoval na
americké ambasádě v Sarajevu.
V letech 2018 a 2019 se zúčastnil
vojenského pochodu na uctění
památky veteránů v Londýně. Nebýt pandemie, zřejmě by se svými
přáteli nevynechal ani loňský listopadový ročník. I za ty dva roky
má však František Vlach (na snímku) celou řadu vzpomínek. Kromě toho také říká, že to byl jeden
z nejsilnějších okamžiků, kdy cítil
hrdost na to, že je Čech.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Vy jste se už dvakrát účastnil
pochodu válečných veteránů
v Londýně. Můžete přiblížit,
o jaké pochody se jednalo?
„Jedná se o tradiční vojenský pochod, který se koná každým rokem
11. listopadu na den válečných veteránů. Poprvé jsem se ho zúčastnil
v roce 2018 ke stému výročí konce
první světové války a o rok později
znovu. Hlavním cílem této akce je
vzdát hold padlým vojákům.“
yy Jak se člověk dostane k takové
pozvánce?
„To je celkem zajímavý příběh. Byli
jsme tam jako jedna velká parta lidí.
Poprvé se tohoto pochodu zúčastnilo v roce 2016 pět našich vojáků,
kteří tam jeli na vlastní pěst. V roce
2018 mě oslovil Tomáš Sláma účastnící se mírových operací na Balkáně
v devadesátých letech minulého století, hlavní duše a organizátor této
akce. Pochodu se mohou zúčastnit
pouze vojáci, kteří dostanou zvláštní
povolení. Takže právě pan Sláma to
vše zajišťoval s organizačním výborem.“
yy Pochod veteránů je navíc i limitován určitým počtem. O to
cennější musí být se tam dostat?
„Ano, jedná se o deset tisíc vojáků,
takže je opravdu velké vyznamenání
se na něj dostat. Každý z nás tak dostal pozvánku přímo na své jméno,
bez které by nás k pochodu vůbec
nepustili.“
yy Dát dohromady deset tisíc lidí
a hromadně pochodovat není pro
organizátory nic jednoduchého...
„Začátek je přesně stanoven na jedenáct hodin, kdy byla podepsána
mírová dohoda po ukončení první
světové války. Organizátoři si to ještě
před zahájením uspořádají, poskládají všechny tak, aby to bylo připraveno. A jakmile odbije jedenáctá,
národní garda vypálí dvě rány z děla,
čímž vlastně celý pochod odstartuje.
Organizačně to mají velmi dobře zařízené.“
yy Jak dlouhý pochod je a kudy
přesně vede?
„Sám o sobě dlouhý není, jde se přibližně jedna míle, tedy o něco více
jak jeden a půl kilometru. Vojáci se
sejdou na takzvaném shromaždišti

u Horse Guards, poté se vyráží přes
Trafalgarské náměstí k monumentu a soše neznámého vojína. Tam
pokládají členové královské rodiny a přední ústavní činitelé věnce
a vzdávají hold. Poté se pokračuje
před Westminsterské opatství, kde
vojáci zapichují mále dřevěné kříže
s fotografií a vlčím mákem na trávník, čímž vzdávají hold padlým vojákům.“
yy Kolik vás tam z Česka letělo?
„V roce 2018 nás bylo třicet a o rok
později už víc. S sebou jsme vzali
ještě rodinné příslušníky tří padlých
vojáků v Afghánistánu Patrika Štěpánka, Martina Marcina a Kamila
Beneše, kterým jsme i tímto gestem
chtěli vzdát hold. To bylo hodně
emotivní.“
yy Na těchto akcích panuje řada
bezpečnostních opatření, dotkla
se vás osobně některá?
„Zažil jsem tam všechny bezpečnostní procedury. Do míst, kde se
pochod koná, se bez pozvánky nedostanete. To je první věc, bez které vás tam ani nevpustí. Následně
proběhne samozřejmě i další kontrola. Celkově je tam spousta stráže
i národní gardy. Množství strážců
pak hlídá také královskou rodinu,
bývalé i současné politiky. Ale atmosféra na vás tak dolehne, že vám
to ani nepřijde.“
yy Daly by se nějak popsat pocity,
jaké tam člověk zažívá?
„Je to úžasný pocit a neskutečná hrdost, kterou tam člověk pociťuje. Už
jen když pochodujete, všude kolem
davy lidí, promluvíte si s řadou zahraničních veteránů. Vzdává vám
hold královská rodina. Mrazí vás
v zádech a jste v tu chvíli neskutečně
hrdý na to, že jste Čech.“
yy Dění těchto oslav také pravidelně přihlíží královská rodina.
Měl jste možnost je alespoň zahlédnout?
„V prvním roce se nám je poštěstilo
vidět při pochodu na dálku u památníku, kde stála celá královská
rodina. Ve druhém jsme stáli snad
jen nějakých padesát metrů od celé
královské rodiny, britského premiéra i bývalých premiérů a dalších
významných britských osobností.
To byla opravdová nádhera. Samozřejmě neříkám, že nikdo nemá to
štěstí je takhle vidět, ale při takové
příležitosti je to opravdu nezapomenutelné.“
yy Jakým způsobem probíhá ceremoniál?
„Na začátku se zpívá píseň královně. Jakmile skončí pochod a vojáci
se seřadí ve čtyř vlnách přijdou na
řadu právě představitelé královské
rodiny a významní ústavní činitelé, kteří postupně pokládají věnce k památníku. Pro Brity je Den
vzpomínek významným svátkem,
oslavy pravidelně vysílá v přímém
přenosu televize BBC a je znát, jakou váhu a postavení tam váleční
veteráni mají.“
yy Odnesl jste si z těchto pochodů nějaké zajímavé vzpomínky,
o které byste se mohl podělit?
„Těch je určitě spousta. Při prvním
pochodu se s námi dali do řeči britští veteráni. Velmi je totiž zaujaly
naše uniformy. Já mám zelenou
s červeným baretem, ale když viděli na některých mých kamarádech
modré uniformy, tak si je okamžitě
spojovali s letectvem. Je vidět, jakým způsobem jsou nám i po těch

letech vděční, co pro ně znamenáme. Pak jsem tam také zažil, kdy
nás vítala u památníku princezna Anna v bílé uniformě britské armády. Měla
vedle sebe člověka,
který jí hlásil, kdo
se právě v průvodu
nachází. Bylo působivé vidět její poděkování a zdravici České republice.
Oba roky jsme také dostali pozvání
do restaurace pro válečné veterány, kam se obyčejně nedostanete.
Když vejdete dovnitř a vidíte, jak
se tam nachází u jednoho stolu
lidé od dvaceti do osmdesáti let
a mají si co vyprávět, tak to na vás
úplně dolehne. Měl jsem to štěstí,
že jsem se setkal i s majitelem, se
kterým jsme si dali nějaký drink,
a po chvíli mi jeho manželka donesla krásnou brož s vlčím mákem,
kterou mi darovala. Mám ji doma
dobře uschovanou. Když jsme tam
navíc vstoupili, zahráli nám na počest českou hymnu, to bylo hodně
emotivní. A těch zážitků je samozřejmě daleko více.“
yy V zahraničí, především v Anglii, Francii či třeba Polsku, se váleční veteráni těší obrovské úctě
a jsou považovány za hrdiny. Je to
opravdu tak?

Je to úžasný pocit a neskutečná hrdost,
kterou člověk pociťuje. Už jen když tam
pochodujete, vnímáte úžasnou atmosféru,
všude kolem jsou davy lidí a vy si promluvíte
s řadou zahraničních veteránů, je to nádhera
Navíc vzdává vám hold královská rodina.
Mrazí vás v zádech a jste v tu chvíli
neskutečně hrdý na to, že jste Čech...
štěstím všichni vyvázli s lehčími, ale
i těžšími zraněními. Nikdo z nás
ale nepadl, což by se dalo hodnotit jako opravdový zázrak. Tehdy
to pilotoval shodou okolností
právě Prostějovák Antonín Balek, a kdyby nezachoval chlad-
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„Když vezmu tyto zmíněné státy,
tak opravdu tam jsou oslavy i cenění
těchto lidí na zcela jiné úrovni. Ve
Velké Británii si však velice váží i naší
armády, troufám si říct, že ještě více
než u nás. Když jsme šli v uniformách po ulici, lidé s námi chtěli prohodit pár slov, vyfotit se. Hromadná
doprava je během 11. listopadu pro
všechny veterány zdarma. Když
jsme jeli metrem, stalo se nám ještě
něco, co bychom u nás těžko viděli.
Jakmile jsme nastoupili, lidé vstávali a vzdávali nám hold, pouštěli nás
sednout, no zkrátka něco neuvěřitelného.“
yy U nás mi však přijde, že se
na tyto hrdiny zapomíná. Není
tomu tak?
„Je pravdou, že před pár let to opravdu nebylo příliš dobré a hraničilo to
až s katastrofálním stavem. Myslím,
že nyní to jde postupně nahoru. Našli se dobří lidé, kteří se těmto tématům věnují a pořádají různé menší
akce. Máte ale pravdu, s ohledem na
to, jaké osobnosti historicky v tom-

to odvětví máme, vzpomínáme na
ně málo. V této oblasti dělá velkou
práci alespoň komunitní centrum
válečných veteránů Brno.“
yy Vy sám jste působil v armádě
necelé čtvrtstoletí a zažil nejednu
zahraniční misi. Můžete prozradit, o jaké destinace se jednalo?
„Byl jsem na čtyřech misích. Dvakrát v Kosovu, jednou v Bosně a Iráku. Celkově jsem toho v armádě zažil opravdu hodně a vzpomínám na
to opravdu rád, i když ne vždy šlo jen
o veselé historky…“
yy Mohl byste přiblížit nějaké
opravdu krizové situace, které jste
na misích zažil?
„Nejdramatičtější zážitek byl určitě
v Bosně, kam jsme odlétali v roce
1997. Tam jsem byl 8. ledna přítomen havárie vrtulníku, který s námi
tenkrát spadl. Na palubě nás bylo
dvacet Čechů a jeden Brit, odlétali
jsme z jedné základny na druhou.
Při vzletu nám odešla zadní vrtule
a ze čtyřiceti metrů jsme byli během
několika sekund na zemi. S velkým

nou hlavu a neovladatelný vrtulník
alespoň trochu neukočíroval, bůhví
jak by to s námi dopadlo. Teď už na
to s radostí vzpomínáme, ale víme,
že tragédie nebyla daleko. To bylo
obrovské štěstí. Velmi nebezpečné
to pak bylo také při druhém výjezdu
do Kosova.“

yy Povídejte...
„To byl rok 2003. Byla to situace,
kdy se kosovští obyvatelé začali
bouřit a probíhaly tam etnické nepokoje. Vypalovány byly kostely,
obrovské demonstrace. My jsme
tam měli zabezpečovat pořádek,
což bylo proti těm kosovským
Albáncům opravdu těžké, tam to
opravdu zuřilo. A nebezpečí číhalo
všude. Dodnes nejsou stále objeveny a odstraněny všechna minová
pole na Balkáně. To je běh na velmi
dlouhou trať.“
yy Vzpomněl byste si i nějaký pozitivní zážitek?
„Nejvíce si vybavuji určitě olympiádu v Naganu, kterou jsme strávili
v Sarajevu. Pamatuji si jako dnes,
kdy jsme se na spojenecké základně
dívali na čtvrtfinále, ve kterém jsme
právě Američany porazili 4:1. To
jsme tam pak chodili a popisovali
jim i ubrousky výsledkem čtyři jedna. (smích) Američané to však brali
s humorem. Celý olympijský turnaj
jsme tam navíc sledovali v norštině,

Foto: Archiv F. Vlacha.

protože jiný kanál, přes který se to
dalo pustit, zkrátka nebyl. I když
jsme však nerozuměli jedinému
slovu, radost nám to v žádném
případě nezkazilo. Tam jsme také
viděli, že Američané i Kanaďané
vlastně ani nevěděli, kdo jsou Češi
a kde leží naše vlast.“

vizitka
FRANTIŠEK VLACH
✓ narodil se 16. prosince 1963 v Prostějově
✓ v současné době žije ve Vícově
✓ vystudoval střední školu automobilní
v Prostějově
✓ po ukončení studií nastoupil na základní
vojenskou službu, kde už zůstal
✓ u armády pracoval 23 let, a to u jezdeckého, leteckého a později
průzkumnického pluku
✓ účastnil se čtyř zahraničních misí, působil na Balkáně, ale také v Iráku
✓ přežil pád vrtulníku společně s dalšími dvaceti lidmi na palubě
✓ v letech 2018 a 2019 se zúčastnil slavného pochodu v rámci
Dne vzpomínek na vojenské veterány v Londýně
zajímavost: od útlého věku se věnuje také fotbalu a v současnosti
vede mužstvo FC Ptení hrající okresní přebor

informace
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Uzavírka silnice II/150 – ulice Vrahovická – 1. etapa (úplná uzavírka od 22.3.2021 do 31.7.2021)

ZPRACOVATEL
Mgr. Radek BRABLEC
KONTAKT
Mgr. Radek BRABLEC, referent územn³ analytických podkladõ
tel.: 582 329 192, e-mail: radek.brablec@prostejov.eu
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8]DYtUNDU\FKOĄFKSUXK÷YRERX
VPĨUHFK²RGGR
%XGH VORXåLW SUR EXGRYiQt QRYêFK SĜHMH]GĤ PH]L REČPD SiV\
VPČU\  D PRQWiå EHWRQRYêFK VYRGLGHO MHGQi VH R SĜtSUDYQi RSDWĜHQt
SURQiVOHGQRXX]DYtUNX6WiYDMtFtQiMH]G\DVMH]G\]GiOQLFHEXGRXIXQJRYDW
EH]RPH]HQtQHQtWĜHEDREMt]GQêFKWUDV

8]DYtUNDMt]GQtKRSiVXVPĨU
%UQR²RGGR

Legenda
1. Etapa uzavírky
0

Exit 26

(u marketu Tesco)
%XGHIXQJRYDWEH]RPH]HQtX]DYtUNDQiVOHGXMHDå]DH[LWHPVPČUHP
QD%UQR'DVHDOHRþHNiYDWNRORQDYHVPČUXRG2ORPRXFH
WXGtåSUREOpP\SĜLQiMH]GXYHVPČUXQD%UQR

Exit 24

GRFHQWUDDSU÷P\VORYp]yQ\

%XGHIXQJRYDWVMH]GYHVPČUXRG%UQDDGiOHQiMH]GYHVPČUXQD2ORPRXF
1HEXGHIXQJRYDWVMH]GYHVPČUXRG2ORPRXFHDQiMH]GYHVPČUXQD%UQR

Exit 23

X$XWRPHFKDQLN\

%XGHIXQJRYDWVMH]GRG%UQDQiMH]GQD%UQREXGHX]DYĜHQ

2EMt]GQpWUDV\
9R]LGODYHVPČUXRG2ORPRXFHMHGRXFtGR3URVWČMRYDPXVtSRXåtW([LW
X7HVFD REMt]GQiWUDVDEXGHYHGHQDSRXOLFtFK.RQHþQi2ORPRXFNi
ÒMH]GD'ROQt
9R]LGODYHVPČUXQD%UQR]SUĤP\VORYp]yQ\EXGRXVPČURYiQDSRXOLFL
'ROQt:RONHURYDD%UQČQVNi YêMLPNRXMHYtNHQGD±YL]QtåH

 9tNHQGD
%XGHX]DYĜHQ~VHNVLOQLFH,,RGRNUXåQtNĜLåRYDWN\QDXO'ROQt
PRWRUHVW8NRODGĜtYH85RGHQĤ SRRNUXåQtNĜLåRYDWNXXOLF3UĤP\VORYi
.RMHWtQVNiD.UDOLFNi X9LWDQ\ 
.ĜLåRYDWNDQDXO'ROQtEXGHSUĤMH]GQiSRX]HYHVPČUX]XO'ROQt
NXO/HWHFNpD-RãWRYXQiPNĜLåRYDWNDX9LWDQ\EXGHPtWX]DYĜHQVPČU
NXOLFL'ROQtYHVPČUHFKRGXO3UĤP\VORYp.UDOLFNpD.RMHWtQVNp
EXGHSUĤMH]GQi
2EMt]GQiWUDVDEXGHYHGHQDSRXOLFL3UĤP\VORYi9UDKRYLFNi
DGiOHMHPRåQRSRXO-DQiþNRYD3UDåVNi-RãWRYRQiPD'ROQt
'iOQLFHEXGHX]DYĜHQDVWHMQČMDNRMHSRSViQRYERGČ

 8]DYtUNDMt]GQtKRSiVXVPďU%UQR
– od 20. 8. 2021 do 20. 11. 2021
%XGHRWHYĜHQQiMH]GYHVPČUXQD%UQRX([LW X$XWRPHFKDQLN\ 
MLQDNWREXGHVWHMQpMDNRMHSRSViQRYERGČþ

150

300 Meters

Objízdné trasy
* Mapový podklad © ,eský úâad zem³m³âický a katastrální, © Olomoucký kraj

-HGQiVHR~VHNRGNĜLåRYDWN\XO9UDKRYLFNpVXO7RYiUQt
NĜLåRYDWNDEXGHSUĤMH]GQi SRNĜLåRYDWNXXO9UDKRYLFNp
VXO0DMDNRYVNpKRDýVDUPiGQtKRVERUX
Celkový termín: 15. 2. – 31. 7. 2021

 ÿiVWHĀQiX]DYtUND
7HUPtQRGGR%XGHVHX]DYtUDWYåG\~VHNFFD
P±MHGHQSUXKNYĤOLRSUDYČYSXVWt YSUDYRYHVPČUX
NXO0DMDNRYVNpKR 2EMt]GQiWUDVDQHQtVWDQRYHQD

 ÔSOQiX]DYtUNDNRPXQLNDFH
7HUPtQRGGR-HGQiVHR~SOQRXX]DYtUNXNRPXQL
NDFHREMt]GQiWUDVDEXGHYHGHQDSRNRPXQLNDFtFK
YXO3UĤP\VORYi.UDOLFNiDýVDUPiGQtKRVERUX
.ĜLåRYDWNDXOLF7RYiUQtD9UDKRYLFNiEXGHSUĤMH]GQiRERXVPČUQČ
YHVPČUXNQiP3DGOêFKKUGLQĤPRVWSĜHV+ORXþHOXEXGHRWHYĜHQ
'RREODVWLPH]LXO9UDKRYLFNRXD97DOLFKDEXGHPRåQêSĜtMH]G
EXćSĜHVÄP\ãtGtUX³QHER]XO9UDKRYLFNpSRXOLFL7RYiUQt
'RREODVWLMLåQČRGXO9UDKRYLFNpVPČUHPNEêYDOpPXDUHiOX23
EXGHSĜtMH]GPRåQêSRX]H]XOLFH=D'UDKRXD0DULH3XMPDQRYp
8O0DULH0DMHURYpEXGHRERXVPČUQiDEXGHYQt]iND]VWiQt
NYĤOLSUĤMH]GQRVWL 
%ČKHPWpWRHWDS\QHEXGH]DMLãWČQSĜtMH]GNGRPĤP
YX]DYĜHQpP~VHNX

=PĨQ\X0+'
od 22.3. - 31.7.2021
/LQND0+'þEXGHYHGHQDRERXVPďUQďSR
REMt]GQpWUDVH]H]DVWiYN\3URVWČMRYDXWVWSR
0.-DQiþNRYDXO,,XO9UDKRYLFNi0.XO
3UĤP\VORYiXO=D'UDKRXVREVOXKRXQiKUDG
Qt ]DVWiYN\ 3URVWČMRY 9UDKRYLFH9UDKRYLFNi
X EêYDOpKR DUHiOX 23 NGH EXGH ]DMLåWďQR
RWiĀHQt %86 3R RWRþHQt ]SČW SRYHGH WUDVD
SR0.=D'UDKRXQD0.XO3UĤP\VORYiSRXO
3UĤP\VORYiQDRNUXåQtNĜLåRYDWNXSR,,,
XO.UDOLFNiXO+iMD,,+QDNĜLåRYDWNXVLO
QLF,,[,,+[,,,GiOHQD]DVWiYN\
ýHFKĤYN\7UStQN\DQDQiKUDGQt]DVWiYNX9UD
KRYLFH+DQDþNDXGRPXþNGHEXGHNRQHF
OLQN\ þ  D SRMHGH VH RWRþLW GR PtVWQtKR ='
=SČWEXGHQiKUDGQt]DVWiYND3URVWČMRY9UDKR
YLFH+DQDþND SĜHG GRPHP þ  1iKUDGQt ]D
VWiYN\EXGRXRSDWĜHQ\SĜHQRVQêPLR]QDþQtN\

Uzavírka

mostu

na hranicích
okresu
ítġND%ODWD
Od 1. 4. 2021
do 31. 7. 2021

Jedná se o most
QDKUDQLFLRNUHVĤ
3URVWČMRYD3ĜHURY
2ILFLiOQtREMt]GQi
trasa bude
VWDQRYHQDSĜHV
7URXEN\+UXEþLFH
%HGLKRãĢ3URVWČMRY
±XO.UDOLFNRXDGiOH
VPČU+UGLERĜLFH
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Koupím chatu, chalupu okolo Plumlova Pila Otaslavice nabízí palivové dříví krádo 15 km. Tel.: 732 116 877
cené (buk, dub, jasan). Cena 600 Kč
za sypaný kubík. Doprava zajištěna.
Hledám ke koupi pozemek nebo Tel.: 731 471 123, 582 371 493
rodinný dům. Tel.: 737 827 329
Prodam cirkulu kvalitni domaci vyroba
Sháním byt přímo v PV. Dojíždím cena 5 000 Kč, tel.: 773 919 167.
a potřebuji koupit byt ve městě.
Tel.: 605 011 594

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

Prodám byt v přízemí, ulice Vodní,
po celkové rekonstrukci včetně kuchyně,
41m2, cena 1 780 000 Kč.
Tel.: 602 737 897.

„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777 135 540 „ 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.

Pronajmu byt 3+1 v bytovém domě
v PV, I. patro. Tel. 603 514 821.
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Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.:774 368 343.

16011421482

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.: 605 138 473

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Převedu záznamy z videokazet na
DVD nebo Flešku, levně.
Tel.: 777 554 484.
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.,
Tel.: 604 820 358

RŮZNÉ
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.

ZVÍŘATA

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
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Koupím garáž a pozemek na postavení
domu v Prostějově. Tel.: 608 709 521
Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel
Koupím obrazy Krasický, Mervart,
Jambor a jiné, tel.: 605 138 473

PODĚKOVÁNÍ

AUTO-MOTO
Nabízím k prodeji velmi levně
Fiat Punto 1,7 TD, rok výroby 1997,
najeto 222 060, TP 8/2022.
Tel.: 602 756 630.

Zavzpomínejme
na naše blízké!

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

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

Odešel...
Jediný na světě, kdo by ho
neměl rád, jež umí odpouštět
a tolik milovat, každého potěší,
tak měkkce pohladí, jediný na světě,
jenž nikdy nezradí. Na něj nám
zůstala spousta vzpomínek, ta bytost
nejdražší – to byl náš tatínek!

Dne 12. února 2021
vzpomeneme již 22. výročí,
co odpočívá na kosteleckém hřbitově
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Rudolf MEDŘICKÝ
ze Smržic.
Děkujeme všem, kdo si na něj
vzpomenou s námi. S láskou
a úctou stále vzpomínají
manželka Jiřina, dcery Tereza
a Zuzana s rodinou.

je v PÁTEK
12. února
v 10.00 hodin

www.realitypolzer.cz
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Dne 5. února 2021
jsme vzpomenuli 15. výročí úmrtí
pana Františka MUSILA
z Myslejovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
s rodinou.

Uzávěrka
INZERCE

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

Obyvatelé domu
Okružní 95 děkují
hasičskému záchranému sboru
pod vedením
pana Martina VOLÍKA
za profesionální a rychlý zásah
při čerpání vody
ze zatopených sklepů.
Za SVJ Pink.V.

Dne 9. února 2021
uplyne 23 roků od úmrtí
paní Marie SELINGEROVÉ
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Jana a Naděžda
s rodinami.

Živote, měl jsem Tě rád...

Koupím štěně jezevčíka - dlouhosrstého, fenečku. Odběr koncem února a další následující měsíce. Cenu respektuji.
Tel.: 607 901 998.

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

Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGD1016m2, el. na
pozemku
.þ
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHN4000m2SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
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Dne 5. února 2021
uplynulo 10 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Václav PETROVSKÝ
z Kralic na Hané.
S láskou vzpomínají
manželka Marie,
dcery Irena a Sylva
s rodinou.

Dne 11. února 2021
vzpomene 11. smutné výročí úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Hanáčkova.
Dne 14. února 2021
uplyne 6. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn
pan Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci, kterou čas
nezahojí, stále vzpomínáme.
Všem, kteří měli našeho syna rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodiče.

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešla a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 13. února 2021
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
dcera s rodinou.

FINANCE

2 6 7$ 71Ë
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Dne 14. února 2021
by se dožila 80 let
paní Ludmila PALIČKOVÁ
z Přemyslovic.
S láskou vzpomínají
synové Milan a Karel
s rodinami.

Provádím čištění a kultivaci stavebních
pozemků, zahrad, prořez dřevin.
Ivo Kroupa, tel.: 605 864 140.
www.seceni-kaceni.cz
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Čas letí, ale bolest zůstává.

Stříhání pejsků. PV. 606 166 853.

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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řádková inzerce / vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

.ġ

Dne 7. února 2021
jsme vzpomenuli 7. smutné výročí,
kdy tragicky zahynula
naše maminka, sestra a babička,
paní Miluše OŠLEJŠKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají syn Roman,
dcera Renata, vnučka Lucie,
sestra Květoslava Getslová
s rodinou, přátelé Jiřka Králová,
Libor Obručník,
Bára a Jana Vašutová.

Dne 13. února 2021
uplyne 30 roků od tragické smrti
pana Františka LOŠŤÁKA
z Krumsína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
a dcery s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Stanislav Trnečka 1962
Prostějov Pondělí 8. února 2021
Miroslav Sikora 1948
Držovice Růžena Ševčíková 1934 Prostějov 10.00 OS Brněnská
Karel Linduška 1950
Prostějov Květoslava Vodáková 1952 Určice 14.00 kaple Určice
Eva Knapíková 1937
Prostějov Eva Ševčíková 1962 Čelechovice na Hané 14.00 OS Plumlov
Lubomír Voráč 1953
Prostějov Úterý 9. února 2021
Jarmila Boudová 1934
Niva Ing. František Sobota 1939 Olomouc 13.00 OS Brněnská 104
Karel Rolenc 1983
Vrahovice Marie Šustrová 1936 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Anna Ospalíková 1936
Prostějov Mirek Ruský 1985 Držovice 14.30 OS Brněnská 104
Jan Voráč 1948
Mostkovice Středa 10. února 2021
Arnošt Anděl 1942
Prostějov Miloslav Řehulka 1942 Ohrozim 14.00 kostel Ohrozim
Jindra Albrechtová 1928
Plumlov Čtvrtek 11. února 2021
Pavel Winkler 1938
Prostějov Josef Pavlů 1943 Protivanov 10.00 OS Brněnská 104
Anežka Cihrová 1932
Hluchov Julie Růžičková 1933 Ptení 14.00 kostel Ptení
Milada Glouzarová 1934
Skalka Arnošt Vybíhal 1927 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Miroslava Snášelová 1953 Mostkovice
Vyškov Miloš Zíma 1943
Alois Musil 1950
Stařechovice Ing. Karel Krásenský 1938

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Radek Musil 1973

Plumlov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 10. února 2021
Jan Zlámal 1944 Kostelec na Hané 9.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Lišková 1927
Marie Marková 1940

Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 10. února 2021
Marie Koňárková 1929 Prostějov 10.30 Obřadní síň Prostějov

Alojzov

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Tylova 44
Radka NOVÁKOVÁ, Kojetín
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

I šesté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 11. 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.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Zdeněk Fišer
Jaromír PŘIKRYL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
OBČERSTVENÍ
Kateřina PALATKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na jídlo.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 8, 6, 1
Soňa ŠVÉDOVÁ, Kralice na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
I v únoru na nožky ponožky od Marušky .
David NAVRÁTIL, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20052960860

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili bývalého fotbalového brankáře, jehož profesionální zálibou jsou obrazy. Má vlastní
galerii a také rád a často pořádá výstavy.

3ĜtWRN
9iKX

ětGNp
EOiWR

2YD]

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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PATOS, KÁVY, PAPÁ, PIÓN, ODZNAK, SEŠIT, VLAK, RÝGL, ILJA, KORÁLE,
ŠIML, SEŠUP, KRIL, RÁZY, ŠODÓ, KATR, STOLY, RAIS, KILO, ŠTIPOT,
KERATIN, IRSKO, STOH, GRAF, DETAIL, DRAHÁ, LILA

21011460038

... DÁRKY Z NAŠEHO OBCHŮDKU

Výherce získá 9é52%(.
YKRGQRWČ.þ]HVRUWLPHQWXREFKRGX

21012610096
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SPOLEČNOST

Šok!

Číslo 6 •Ročník 25
Pondělí 8. února 2021
Naleznete
uvnitř

EXKLUZIVNĚ
OCENĚNÍ POLICISTÉ
ƔƔ Byli u incidentu v Kralicích na
Hané, kde tekla krev. První muž prostějovské policie jim speciálně poděstrana 25
koval

PREDRAG BENÁÈEK

-10èª

U BASKETBALOVÉHO
TÝMU

ESKÁČKO V LÍŠNI
ƔƔ Fotbalisté Prostějova sehráli po
měsíčním odloučení konečně přípravný zápas. Jak to na brněnském předměstí dopadlo? strany 28 a 29

Ladislav VALNÝ

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Exkluzivní rozhovor
s øeditelkou Mìstského divadla
v Prostìjovì Janou Maršálkovou
strana 24

&! *+12é0+1
ƔƔ ěDGD QČNGHMãtFK KRNHMLVWĤ
3URVWČMRYD ]PČQLOD QD SĜHORPX
OHGQDD~QRUDSĤVRELãWČ-DQ.iĖD
WDNVNRQþLOY3DVRYČ=GHQČNýiS
Y.ROtQČ-DNXE%ĜH]iN]DPtĜLOGR
6RNRORYD D 2QGĜHM 0DFKDOD GR
.ODGQD
ƔƔ /HGRYNDNWHUiYQHGČOLWUiSLOD
ýHVNRX UHSXEOLNX QHPi XVWRX
SLW DQL SRþiWNHP QDGFKi]HMtFtKR
WêGQH 1D .RQLFNR L FHOp 3URV
WČMRYVNR SĜHGSRYtGi ýHVNê K\G
URPHWHRURORJLFNê ~VWDY Y\VRNp
QHEH]SHþt QiPUD]\ SR VLOQLFtFK
LFKRGQtFtFK
ƔƔ +i]HQNiĜVNi DNDGHPLH NWHUi
VGUXåXMHLQDGČMQpKUiþH]3URVWČ
MRYVND VH GRVWDOD NRQFHP OHGQD
GRY\VtOiQtVWDQLFHý76SRUW
ƔƔ 0LQXOê WêGHQ VL ýHKRYLFH
PRKO\ SĜLSRPHQRXW  YêURþt
RG QDUR]HQt VYpKR URGiND .DPL
OD +XViUND SUYRUHSXEOLNRYpKR
JHQHUiOD D YHOLWHOH RSHYĖRYDFtFK
SUDFtýHVNRVORYHQVND
ƔƔ 7HQLVWN\ .DWHĜLQD 6LQLDNRYi
V %DUERURX .UHMþtNRYRX NWHUp
DOWHUQXMtQDVRXSLVFH7.$JURIHUW
3URVWČMRYY\KUiO\GHEORYêWXUQDM
Y0HOERXUQH

PROSTĚJOV Hodně nečekaná zpráva dorazila
včera dopoledne z podkošového prostředí. Na
lavičce basketbalistů BK Olomoucko
skončil kouč Predrag Benáček.
Zkušený ligový trenér využil
klauzule ve smlouvě s klubem a z rodinných důvodů
odchází po po2À=?
sledním zápa- ßNíN?H;
MNL;Hí
se základní části
Kooperativa NBL!
39

Kdo zkušeného
barda nahradí?
ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

KDO Z BASKETBALISTŮ SE DOSTAL DO REPREZENTACE? ČTĚTE NA STRANĚ 27

Kultura upadla
GRNÐPDWX
PROSTĚJOV Kóma je lékařský termín pro hluboký stav bezvědomí.
Přesně do něj byla uvedena kultura v souvislosti s vládními opatřeními v boji proti šíření koronaviru.
Některých se to dotklo více, jiných
méně, projevy však můžeme sledovat všude kolem nás. Například při
pohledu na zcela odhalené betonové plakátovací plochy bez jediné
pozvánky na jakoukoliv kulturní či
společenskou akci…
Přestože je však kultura ve své společenské podobě paralyzována, jednotliví lidé, kteří se jí zabývají, rozhodně nespí. Svědčí o tom například
jejich aktivity na internetu jako třeba aktuální
výstava malíře Viktora Hohause, nejrůznější
tematické procházky městem jako Stezkou za
betlémy v Konci a v neposlední řadě opakované
hledání náhradních termínů pro již domluvené koncerty, výstavy či divadelní vystoupení.
Doufejme tedy, že situace již brzy umožní, aby
betonovou šeď opět nahradily pestrobarevné
plakáty.
(mls)

<EGNCRT¾\FP¾DGVQPQX¾RNCM¾VQXCEÊRNQEJCPCMQPEK&WMGN
UMÆDT¾P[QCMVW¾NPÊOMWNVWTPÊOF÷PÊX2TQUV÷LQX÷X[RQXÊF¾
XÊEPGåVKUÊEUNQX
Foto: Martin Zaoral
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HOKEJISTÉ JEDOU
ƔƔ Prostějovští Jestřábi zvládli derby
v Šumperku a hlavně přemohli lídra
z Vrchlabí! A vyhráli už pět zápasů
v řadě
dvoustrana 34-35

PØEDPLATNÉ
str. 26
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MICHAL SOBECKÝ

Znovu pøitvrdit? Vláda neví, co dìlá
Zděšení a strach, potom vztek. A teď
už snad jen letargie a rezignování
s nádechem cynismu. Mnozí z nás
zažili ve vztahu ke koronaviru
i souvisejícím vládním opatřením
během posledních deseti měsíců
zhruba tento vývoj. Těžko se tomu
přitom divit. Česká republika zažívá už třetí vlnu, počty pozitivně
testovaných opět atakují deset tisíc.
A to přes obrovské množství nařízení, zákazů, příkazů, umrtvení maloobchodu, řemesel, sportu i kultury. Zdá se, jako bychom my všichni
byli v nějaké rokli. Snažíme se z ní
vyhrabat nahoru, srázy jsou však
příliš strmé, a co chvíli padáme zase
zpět, na zadek a na pusu.
Do toho všeho vláda předvádí to,
co se snad ani slušně nazvat nedá.
Problémy s registrem očkování nahradil nedostatek vakcín, mnozí
osmdesátníci šli pak do nemocnic
zbytečně – v zaregistrovaném termínu je nebylo čím očkovat. Do
toho vláda v lednu (!) sháněla odborníka přes komunikaci koronaviru, objednala prapodivné injekční
jehly z Číny, mění osoby v čele zdravotnictví… Dobře, stop, to stačí. Na
ukázku určitě.

Zatímco však vláda prakticky den
co den demonstruje svou nemohoucnost v boji s koronavirem,
přemýšlí zároveň, jak srazit čísla.
A vymyslela nečekané. Na ty, kteří už mají omezení opravdu dost,
a stále víc jich je odmítá dál respektovat, vymyslela další omezení.
Jenže kde je vzít? Zavřela restaurace, zavřela lyžařské areály, zavřela
už téměř všechno. Hrozí snad další
zákazy pohybu venku? Tak to aby
zbystřeli všichni, kteří mají psy,
stoprocentně jim chvíli po zákazu
začnou klepat na dveře sousedé
s žádostí o půjčku…
Vláda se zkrátka ocitla ve slepé
uličce. Zákazů je už takové množství, že se v nich běžný smrtelník
nevyzná, zakázané nebo omezené
je téměř vše. Pokud vláda nechce zavřít přímo firmy, nemá už moc kam
sáhnout. Jenže co je nejdůležitější,
respekt ani důvěru si tímto zpět nezíská. Ta je přitom důležitá, pokud
chce, aby její opatření byla dodržována. Svými kroky ale politici neustále ukazují, že lidé s gustem porušující zákazy nejsou nutně těmi,
kteří by měli být na prvním místě
označeni za „nezodpovědné“...

bude v¿
ký

Konstelace hvězd Prostějova
Prostějovany bude tento týden provázet celkem dobrá nálada, kterou
nepokazí ani zvýšené pracovní nároky ze strany zaměstnavatelů. Navíc se
bude dařit navazování nových vztahů, což určitě přinese spoustu romantických zážitků.
LVI – 22. 7. až 22. 8.
S některými kolegy si půjdete doslova po krku. Dotyčným se nebude
pranic líbit, že jste s nadřízenými ve
styku mnohem víc, než je zdrávo.
Možná byste je měli přesvědčit, že
jednáte v jejich prospěch.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Chraňte si zdraví a nakupte si plnou
tašku vitamínů. Nepodceňujte mrazivé dny, právě teď je totiž váš organismus nejvíce zranitelný. Vezměte
si příklad z partnera, to je přímo
chodící lékárna.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Tyto dny jsou vhodné k tomu,
abyste trochu zariskovali. A nemusí jít o žádnou obchodní investici.
Zkuste si ale vsadit, i za malý peníz
se z vás rázem mohou stát boháči.
Vše se točí kolem šťastné sedmičky.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Ve víru událostí, které vás tento týden budou provázet, zapomenete
na narozeniny svého blízkého. Bude
to trapas, který však dokážete včas
napravit. Rychle do květinářství
a jděte na to!

... tentokrát ze sortimentu: BONBONIÉRY.......

Ferrero Rocher 200g

169,00

-

169,90

169,90

129,90

-

Mon Cheri 157g

119,90

-

119,90

119,90

89,90

-

Merci 250g

129,90

-

119,00

118,90

129,90

-

Raffaello 260 g

199,00

-

-

189,90

194,90

-

Orion Modré z nebe 348g

199,00

-

-

59,90
(173g)

149,90

-

Milka Thank You 44g

34,90

-

34,90

74,90
(110g)

28,90

34,90

„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš,“ říká Forrest Gump v jednom ze slavných amerických velkofilmů. A má
pravdu! Tudíž je dobré vědět, kde si koupit tu vaši nejoblíbenější. Hned tři značky Mon Cheri, Ferrero Rocher a Milka
Thank you nabízí nejlevněji Tesco, pro Modré nebe od Orionu
se stavte v Kauflandu, kde si můžete rovnou vzít i Raffaello
a Merci.
Přejeme pěkné pochutnání!
Průzkum byl proveden ve středu 3. února 2021.
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
v pondělí 8. února od 10.00 do 11.30
hodin se koná KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
- ONLINE. Součástí klubu jsou říkanky
a písničky pro malé děti, krátké povídání
a diskuzní část pro rodiče.
v úterý 9. února od 17.00 do 18.30 hodin

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
se koná webinář MOBBING. Necítíte
se dobře mezi kolegy v práci? Příčinou
může být mobbing,stuffing nebo jiné
fenomény nemocných vztahů mezi lidmi. Jedná se o jev častější, než bychom
si dokázali připustit. Jak je rozpoznat

RÙZNÉ...
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje Můžete využít služeb našeho zařízení
služby nevidomým a slabozrakým obča- v podobě odborného sociálního poranům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov. denství a nabídky baterií do sluchadel
a drobné příslušenství ke sluchadlům
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý
a ve středu po telefonické domluvě. různých velikostí).
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v ProstěA NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
jově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení komV ČR, z.s.
penzační pomůcky, např. Polohovací lůžka,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

INFORMUJE
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Čeká vás několik setkání a mnohá z nich mohou být nepříjemná.
Bude to dáno tím, že jste hodně věcí
zameškali nebo jste se na ně prostě
vykašlali. Dohnat všechno bude složité, ale mohlo by se to podařit.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Pohlídejte si svoji pusu a dávejte
pozor, co a před kým řeknete. Rádi
a často používáte silných slov a jste
přesvědčeni o tom, že máte pravdu.
Nyní ale budete jednat s člověkem,
který má pádnější argumenty.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Stanete se středem pozornosti, což
vám nebude zrovna dvakrát po
chuti. Místo toho byste si raději užívali soukromí, které si přísně střežíte. Jenže nyní se širší společnosti
opravdu nevyhnete.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Máte sice v hlavě plno konkrétních
plánů, ale jste líní je dotáhnout do
konce. Proto se nedivte, že v realizaci některých vašich nápadů vás někdo předběhne. Bude to k vzteku, ale
nechť je to pro vás poučení.

nákupní
servis
pro vás

Naše
4'57/¦

2NUHVQtKRVSRGiíVNiNRPRUDY3URVWĨMRYĨ

a lze se proti šikaně na pracovišti bránit?
Lektorkou je Lenka Poskočilová, která
v tomto webináři čerpá ze svých zkušeností z období působení jako poradkyně
na úřadě práce.
SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje
pomoc při vyřizování záležitostí v rámci
výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.0016.30 a dále po tel. domluvě.

35(=,'(17$3(75$.8ä(/$
S hlubokým smutkem a lítostí
oznamujeme, že 30. ledna 2021
zemřel ve věku 58 let bývalý prezident Hospodářské komory
a dlouholetý člen jejího představenstva Petr Kužel.
Nečekaný a náhlý odchod Petra
Kužela je ztrátou nejen pro jeho
rodinu, ale také pro celou podnikatelskou veřejnost, kterou po
dvě funkční období úspěšně reprezentoval na postu prezidenta
Hospodářské komory. Petr Kužel
působil v Hospodářské komoře už

od počátku její novodobé historie
v roce 1993. Od roku 1994 zasedal v jejím představenstvu a funkci
prezidenta Hospodářské komory
zastával mezi lety 2008 a 2014.
Podnikatelská i nepodnikatelská
veřejnost se bude moci symbolicky s Petrem Kuželem rozloučit
zápisem do kondolenční knihy,
která bude od pondělí 1. února po
dobu jednoho týdne od 10 do 16
hodin umístěna v sídle Hospodářské komory ve 4. patře pražského
Florentina (recepce A). Komora

zároveň na svých webových stránkách umístí kondolenční knihu
v elektronické podobě.
Hospodářská komora tímto vyjadřuje hlubokou a upřímnou
soustrast rodině a blízkým Petra
Kužela.
Čest jeho památce.
Někdejšího prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela si
můžete připomenout mj. jeho
rozhovorem pro časopis Komora, který vyšel v dubnu 2014.
Čtěte na www.komora.cz. (ohk)

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
obce napájená z TS Želeč Hliník:
Obec: Prostějov
Obec: Klopotovice, Biskupice
Dne: 22. 2. 2021 od 7:30 do 15:00 Dne: 5. 3. 2021 od 7:30 do 16:30 oboustranně ulice od č. 21 a 66 po
hodin. Vypnutá oblast: ul. Dolní hodin. Vypnutá oblast: celé obce: č. 146 a 82, dále č. 229, 222, 224,
s č. 2, 4, 6 vč. restaurace, obchodů, Klopotovice, Biskupice. Odběra- 220, 219, 12. Ulice od č. 69 a 237
pošty atd.
telské stanice: Biskupice 3. u ZD po č. 186 a 241, od č. 82 po č. 86,
Obec: Prostějov
( č. 300165), BPE Hrubčice ZZ oboustranně ulice od č. 242 a 212
po č. 240 a 235. Ulice od č. 93 po
Dne: 24. 2. 2021 od 7:30 do 15:00 (702856).
116, ulice od č. 89 po 122, ulice
hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Obec: Ohrozim
Sebastiniho, J. Haška (mimo č. 9), Dne: 5. 3. 2021 od 7:30 do 8:30 od č. 98 po 94. Ulice od č. 238 po
oboustranně ul. Dr. M. Mičoly od hodin. Vypnutá oblast: část obce č. 244 včetně lokality novostaveb.
ul. Sebastiniho po č. 15 a 10, Auto- Ohrozim – ve směru od Plumlova Oboustranně ulice od č. 123 a 147
elektro Buriánek s.r.o.,ul. Za Olo- po konec obce sm. Vícov vč. při- po č. 149 a 142. Dále oboustranně
mouckou.
lehlých ulic sm. kulturní dům a lo- od č. 64 a 22 po konec obce směr
Obec: Kobeřice
kalita RD, oboustranně celá náves pískovna s č. 218.
Dále ulice od č. 188 a 159 po koDne: 24. 2. 2021 od 8:00 do15:00 pod kostelem.
hodin. Vypnutá oblast: odbě- Dále od křižovatky Plumlov – Ví- nec obce s čísly 187 a 180. Brodek
ratelské trafostanice: Kobeřice cov oboustranně po část „ Hrabo- u Prostějova: celá ulice: Vilapark,
lom1 (č. 300702), Kobeřice lom2 vec“ s č. 77, 78, 81 a od č. 64 a 82 Salajky.
(č. 300703).
(pod obchodem) oboustranně Ondratice: oboustranně podél
Obec: Obědkovice
po konec obce sm. Lešany vč. RS silnice od č. 32 a 7 po konec obce
s č. 170 a 174 (vč. č. 137, 127,
Dne: 25. 2. 2021 od 7:30 do 15:30 plynu.
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- Obec: Želeč, Brodek u Prostějo- 146, 125 a 98). Odběratelské
trafostanice: Brodek u PV ZD
ně od č. 103 a 99 po č. 51 a 25 a dále va, Ondratice
jednostranně od č. 1 po konec obce Dne: 4. 3. 2021 od 8:00 do 13:00 (č. 300683), Ondratice pramen
s čísly 93, 49 a 37 (mimo č. 90 a 86). hodin. Vypnutá oblast: Želeč: část (č. 300724).
EG.D, a.s.
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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

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka
VÝSTAVA OBRAZŮ VIKTORA
HOHAUSE
malíř samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem spjatý přes padesát let. Stal se jeho jakýmsi
výtvarným kronikářem. Zachycoval jeho
atmosféru, proměny i pulzující život.

21020510137

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Budete kolem sebe šířit nadšení
a chuť vytvářet nové hodnoty. Ne
každému to ale bude po chuti, mnozí chtějí lenošit a tak vám budou
házet klacky pod nohy. Nedejte se
a vytrvejte v úsilí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Na co sáhnete, to pokazíte. Nepouštějte se tedy do věcí, u kterých nejste stoprocentně přesvědčeni, že je
zvládnete. Během víkendových dní
pak přijde zpráva, která vás moc nepotěší, budete se trápit.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nepodaří se vám dotáhnout do
konce plán, který jste si vytýčili na
začátku týdne. Po prvních nadějných krocích však uprostřed týdne
přijde komplikace, která hodně
ovlivní i váš budoucí život.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Rádi si užíváte vzácných chvilek
volna a nyní k tomu budete mít
jedinečnou příležitost. Vyjedete si
i s dětmi na krásný romantický výlet do zasněžené přírody a budete
vzpomínat i na své mládí.

infoservis
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Očkování pokračuje. Pacientů v nemocnici ubylo
PROSTĚJOV Dobré zprávy. Takové nyní zažívá Olomoucký
kraj v boji s koronavirem. I poslední dny byly ve znamení nižšího nárůstu nemocných covidem-19. Uplynulý týden byl
ovšem pokles jen velice mírný, kraj opět zaznamenal přírůstek téměř dvou a půl tisíce nově nakažených. Aktuálně se
nacházíme ve čtvrtém epidemickém stupni ministerského
systému PES. Vláda začíná nyní hovořit jak o otevírání škol, tak
na druhé straně o omezení cestování mezi kraji. Vyberte si...
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Olomoucký kraj nyní zažívá postupné utlumování pandemie. Alespoň
co do čísel. „Pořád dochází k velmi
mírnému poklesu počtu nakažených
i hospitalizovaných. Nemá to tu dynamiku, jak bychom si představovali. Ale aspoň se to nehorší. Aspoň se
nedostáváme do nebezpečí nedostatečné lůžkové kapacity,“ konstatuje hejtman kraje Josef Suchánek.
Čísla mu dávají za pravdu, zatímco
v rámci České republiky se počty
případů drží zhruba na stejné úrovni
nebo jich v mezitýdenním srovná-

ní mírně přibývá, Olomoucký kraj
hlásí mírný úbytek. A to i v počtu
hospitalizovaných. „Nyní je u nás 58
pacientů s koronavirem, z toho 10
v těžkém stavu,“ konstatuje Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
Otázka zůstává, jak to bude v dalším
průběhu krize vypadat s personálem nemocnic. Z řady míst v České
republice přicházejí zprávy o naprosto vyčerpaném zdravotnickém
personálu. „Je to velmi citlivá věc,
sledujeme pracovníky nemocnice
jako samostatnou entitu, sledují
to nemocnice, aby se nedostaly do
konfliktu. Ale obecně Olomoucký
kraj z nějakého, snad i šťastného řízení osudu není tak zkoušený jako
některé další regiony,“ říká hejtman

Olomouckého kraje. S tím souvisí
to, že hejtmanství nepřestalo očkovat. „Pokračuje se plynule s vakcinací zdravotníků nemocnice a také
lékařů z terénu, stejně jako seniorů,“
informuje Radka Miloševská.
Jak si pak z pohledu čísel vede Prostějovsko oproti jiným regionům
v rámci kraje? Na Prostějovsku se
aktuálně jedná o 675 nakažených, na
Přerovsku je jich 641 a třeba Šumpersko jich hlásí 567. Konicko je nyní na
67 lidech, ovšem je třeba zmínit, že
z regionů v rámci kraje je nejméně lidnaté. Celkově se pak čísla očkovaných
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pohybují okolo dvaceti tisíc osob.
Minulý týden se po delším čase znovu hovořilo o návratu dětí do škol. Je
podle hejtmana reálný?
„Kdyby vláda dělala lépe svou práci a plnila to, co slibovala, tak by ta
možnost byla. Protože návrat školáků do výukového procesu nutně
souvisí s jiným přístupem, s periodickým, četným testováním, které
vláda nechystá,“ prohlásil Josef Suchánek. A upozornil, že návratem
dětí do škol by se uvolnil tlak na rodiče a především by se mohli do práce
navrátit někteří zdravotníci.

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFK
FRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML
Zdroj: KHS Olomouc
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PROSTĚJOV Tak tohle prostějovský Společenský dům ještě
nezažil! Vzniknout by zde mělo
hromadné očkovací centrum
proti nemoci covid-19. Rozjede
se však nejdříve v březnu.
V kulturáku mají být připravena
očkovací místa, zázemí pro zdravotnický personál a administrativu. „Jde o střed města, který je
snadno dostupný městskou hromadnou dopravou. Prostory jsou
dostatečně velké jak pro očkující
zdravotníky, tak pro čekající obyvatele, dostatečný prostor zde

nalezne i administrativa. Přijet
na očkování automobilem by
také neměl být problém,“ vysvětlil volbu místa primátor František Jura.
Hlavní problém aktuálně vězí
v akutním nedostatku vakcín.
Dle dostupných informací by se
tedy s očkováním v „Kasku“ mělo
začít nejdříve letos v březnu.
Město vše koordinuje s prostějovskou nemocnicí, při registraci
mají vypomáhat i zaměstnanci
magistrátu. Odbaveno by mělo
být zhruba 500 lidí denně. (mls)

&KODSFL]3URVWěMRYDSRGSRőLOLUHEHOXMtFtKRVSRGXY+OXERĀNiFK
PROSTĚJOV, HLUBOČKY Pro některé borci, pro jiné totální hlupáci. Do
rebelující hospody U Ervina v Hlubočkách uplynulý pátek 5. února dorazila
skupinka mládenců z Prostějova. Restaurace má už od konce ledna otevřeno, a to navzdory vládním nařízením
proti šíření koronaviru. Její provozovatelnatomnehodlánicměnit,ačkoliv
k němu desítky policistů jezdí i pětkrát
během jediného dne.

Martin ZAORAL
Naprosté frustraci, znechucení a obav
z budoucnosti se u drtivé většiny provozovatelů ski areálů či restaurací v těchto
dnech nikdo z nás nemůže divit. Navzdory jejich dlouhodobému uzavření
koronavirus z ČR rozhodně nezmizel. Na
druhou stranu je třeba zdůraznit, že stejná
opatření v době šířící se epidemie neplatí
pouze u nás, ale téměř ve všech státech světa. Je přitom naprosto logické, že policisté
po celém světě mají povinnost na jejich
dodržování dohlížet.
Jedním ze symbolů odporu proti opatřením se stala iniciativa Chcípl PES, k níž
se připojil také provozovatel restaurace
U Ervina v Hlubočkách. Podle něj je

na každém z nás, aby zvážil, zda mu případné riziko za návštěvu podniku stojí.
Přitom odmítá, aby do rozhodnutí svobodných občanů i za současné situace
zasahovala vláda.
V pátek za ním do otevřené hospody
v Hlubočkách dorazila početná skupina
chlapců z Prostějova. Ti se s ním ve skupince vyfotili bez roušek. U některých si za
to vysloužili obdiv. „Kéž by takových fotek
z hospod přibývalo po stovkách. Jen tak
dál, jste borci,“ vyjádřil se například Pavel B.
Naopak jiní jejich jednání jednoznačně
odsoudili. Upozorňovali přitom zejména na nezodpovědnost, která by mohla
vést k přetížení kapacit nemocnic a zejména jejich zaměstnanců, jež se starají
o lidi s těžkým průběhem nemoci. „Jestli
tohle podporujete, tak pak nebrečte, pokud vás nevezmou do nemocnice nebo
pokud někdo z vašich blízkých na covid
zemře. Jestliže vláda nařídila nějaká opatření proti šíření nemoci, asi věděla, proč
to dělá, a je jen na nás, jak se k nim postavíme. Ale jelikož jsme národ omezenců,
kde se tleská ještě větším hlupákům, kteří
ta opatření vědomě porušují, pak se nemůžeme divit, že jsme s covidem tam,
kde jsme,“ shrnul svůj názor Matěj I.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
3RWÙNDMÉVH
VX]DYÔHQRXvNRONRX
Vranovice-Kelčice (sob) - Nepříjemnost řešili minulý týden ve Vranovicích-Kelčicích. Zdejší školka se totiž
z důvodu nemoci dostala mezi ty,
které nuceně musely dočasně zavřít
dveře. Důvodem je prozaicky koronavirus. „Doba je dost nepříjemná. Museli jsme uzavřít školku kvůli výskytu
koronaviru, jedno z dětí mělo pozitivní test,“ uvedla starostka obce Irena
Blažková. Tímto problémem už si
prošla na Prostějovsku řada zařízení,
uzavřít například načas museli školku
v Kostelci na Hané.

2EHFSRWÈvLO
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Pavlovice u Kojetína (sob) - Pěkný
kulturní zážitek připravila pro své
obyvatele obec Pavlovice u Kojetína.
Na úplný závěr ledna totiž nechala
z obecního rozhlasu zaznít hudební
happening „Na slyšenou“ orchestru
s názvem Police Symphony Orchestra. Přestože se to může nabízet, nešlo
o policejní těleso, ale o mladé hráče
z Police nad Metují. Ti se pyšní rozsáhlým repertoárem, který vystavili
na odiv právě i na jihu Prostějovska.
I tam vedle dalších měst a obcí jejich
koncert potěšil 30. ledna. Akce byla
součástí celostátního projektu Kulturu nezastavíš, o níž už Večerník
informoval.
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Nemocnice AGEL
Prostějov otevřela pro pacienty,
kteří prošli onemocněním covid-19 a dlouhodobě je trápí
klinické projevy této nemoci,
speciální Postcovidové centrum.
V něm se specialisté snaží zbavit
pacienty řady zdravotních problé-

mů spojených s prodělaným koronavirem. Postcovidový syndrom
postihuje ve velkém i mladé lidi,
kteří měli jen malé nebo dokonce
vůbec žádné příznaky nemoci covid-19.
Přetrvávající dušnost či bolesti na
hrudníku. To jsou nejčastější, ale
zdaleka ne jediné zdravotní neduhy
trápící značnou část populace i ně-

kolik měsíců pro prodělání nemoci
způsobené koronavirem SARS-CoV-2. „U postcovidového syndromu přetrvávají potíže 12 týdnů od
zjištění onemocnění. Nejčastějšími
příznaky bývá únava, dušnost při námaze, kterou pacienti sami charakterizují jako stav, kdy se nemohou
dostat do formy. Dalšími příznaky
jsou bolesti hlavy, kloubů, bolesti na
hrudníku, potíže se spaním, nemožnost se soustředit, poruchy paměti,
eventuálně vypadávání vlasů nebo
kožní problémy, ztráta chuti a čichu,”
vyjmenovává Ivona Grygárková, primářka oddělení plicních nemocí Nemocnice AGEL Prostějov.
Postcovidový syndrom může postihnout všechny pacientu bez roz-

dílu věku, ale v současné době lékaři v prostějovské nemocnici evidují
v postcovidovém centru mnohem
častěji mladé lidi a ženy. „Příznaky
se mohou klidně objevit několik
týdnů po prodělané covid-19 infekci, která měla lehký nebo bezpříznakový průběh,” varuje primářka
s tím, že nejvážnějším problémem
je dušnost a bolest na hrudníku,
které mohou signalizovat postižení
plic nebo srdce.
Postcovidové centrum v Nemocnici AGEL Prostějov vyšetřuje
pacienty každý všední den od
8:00 do 13:30 hodin (Blok A,
vstup A1 - 1. patro) po předchozím objednání na telefonní čísle
582 315 263. Pacient by měl být

primárně vyšetřen svým praktickým lékařem a ten jej může společně se žádankou odeslat do postcovidového centra. „Do centra by
měli být odesláni všichni pacient po
hospitalizaci pro covid infekci, pacienti, kteří prodělali zápal plic a byli
léčeni ambulantně. Pak dále také
nemocní, kteří mají výše popisované potíže,” radí Ivona Grygárková.
Zdravotníci zde u každého pacienta
pečlivě odeberou anamnézu, poté
přijde na řadu rentgen srdce a plic
a funkční vyšetření plic (bodypletysmografie + difuzní plicní kapacita). Podle výsledků a příznaků pacienta se pak přistoupí dále například
k CT hrudníku, EKG, či k odběru
krve.

'RPRYXU\EQÉND
DSHOXMHQDEH]NRQWDNWQRVW
Víceměřice (sob) - Pravidla pro
kontakt s pracovníky zařízení uveřejnil na svém webu víceměřický
Domov u rybníka. Ten podle vyjádření preferuje telefonické spojení
na čísle 588 887 550, a to v pondělí,
ve středu a v pátek mezi 13 a 15 hodinou. Další možností je e-mail Eva.
Moudra@domovurybnika.cz nebo
Ivo.Ruzicka@domovurybnika.cz.
Domov dále připomněl číslo na sociální úsek 775 401 131 a možnost ve
výše uvedené hodiny přinést drobný
nákup klientům. Hlavně však domov
trvá ne bezkontaktnosti. „Děkujeme
Vám za respektování tohoto opatření, pomáháte nám tím chránit zdraví
Vašich blízkých i zdraví pracovníků
Domova u rybníka Víceměřice,“
vzkazuje personál domova
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PŮVODNÍ
zpravodajství

Martin
ZAORAL

kultura

akci bychom chtěli v budoucnu zopakovat, není vyloučeno, že se z ní stane tradice,“ nastínila Veronika
Kutá z konického komunitního centra, které stezku
připravilo ve spolupráci s městským kulturním střediskem a městem Konice. To pak věnovalo do soutěže ceny v podobě dárkových poukazů do papírnictví

Foto: Facebook

a dalších odměn, které již znají své nové majitele.
Vyhlášení proběhlo začátkem uplynulého týdne prostřednictvím videozáznamu na Facebooku města, organizátoři nyní budou jednotlivé výherce telefonicky
kontaktovat. Ceny si pak úspěšní luštitelé budou moci
vyzvednout v konickém komunitním centru.

rámci distančního vzdělávání v průběhu listopadu loňského roku, a to na
několik témat jako například kresby
věží či tvorba panáčků z kuchyňského
nádobí,“ představila expozici ředitelka školy Eliška Kunčíková.
Výstava bude na webových stránkách
k vidění až do konce března. (mls)

Foto: www.zusprostejov.cz

ku instalována díla malíře Viktora
Hohause. Ne všechna jsou v majetku města, některé obrazy jsou
ze soukromých sbírek, další patří
Muzeu a galerii v Prostějově. Bohužel kvůli koronavirovým opatřením neměli zájemci příliš mnoho šancí tuto sbírku vidět. Proto
vzniklo natočení videa, vytvoření
virtuální prohlídky a umístění na
internet považujeme za možnost,

Foto: www.prostejov.eu

vs.

www.vecernikpv.cz

nebo přes odkaz na

teliportme.com/virtualtour

Virtuální prohlídku a video najdete
na internetové adrese:

jak výstavu lidem přiblížit,“ objasňuje Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov pro kulturu.
Tak se mrkněte!
(mls)

yy Městské divadlo nedávno
oznámilo přeložení některých
představení. Jak těžký to byl proces? Jak složitá byla domluva
v době, kdy stále vládne nejistota?
„To je proces, který neustále probíhá, protože už jsme hledali i náhradní termíny za předchozí náhradní
termíny. A je to proces pro naši dramaturgyni těžký, protože ani divadla
na druhé straně, ta souborová, častokrát nevědí a plánují na dobu, o které
si nemůžeme být jistí, že budeme
moct hrát. Takže je to takový nekončící proces.“

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yy Je nějaké představení nebo
akce z přelomu roku, které budou
určitě zrušeny bez náhrady?
„Ne, zatím takovou akci nemáme.
My jsme v podstatě rušili pouze
představení Divadla Járy Cimrmana
z loňského jara, z něhož jsme vraceli
vstupné. Ale zatím na všechny tituly,
které máme v rámci předplatného,
to znamená jako závazek vůči našim předplatitelům, tak na máme
náhradní termíny a posouváme je.
Z loňského jara na podzim, z podzimu na další období. Například
Saturnina jsme měli hrát začátkem
října 2020, a máme nyní termín na
září.“
yy Jak to vypadá s divadelní přehlídkou Aplaus? Už jsou tam nějaké počáteční přípravy na letošní
ročník?
„S Aplausem teď čekáme na rozhodnutí pořadatele, které by mělo

padnout nadcházející týden. Protože
náhradní termíny z roku 2020 byly
stanovené na březen, ale to nebude reálné. Pravděpodobně dojde
k tomu, že se něco opět přesune na
podzim a přípravy na ten letošní
Aplaus 2021 se zřejmě odloží. Vše
se vždy domlouvá s velkým předstihem, nyní je to složitější.“
yy Hovořilo se o tom, že by účast
na kulturních akcích, třeba divadelním představení, byla podmíněna negativním testem nebo
rovnou očkováním. Je pro vás tato
situace představitelná?
„Není. Respektive očkování si dovedu představit v situaci, kdy dojde
k tomu, že převážná část populace
bude proočkovaná, třeba sedmdesát
nebo osmdesát procent. Nebo lidé
aktivní, kteří se těchto akcí budou
chtít účastnit a tím pádem očkování
prodělají. Ale u negativních testů si

PROSTĚJOV Velmi těžkou sezónu má za sebou prostějovské městské divadlo. V roce 2020 bylo povětšinou zavřené, navíc sezóna skončila předčasně. Řada představení se tak musela odkládat, nárazové akce, jako například taneční soutěž, zase probíhaly v omezené míře a s diváky v rouškách. Divadlo
nyní trápí věci s tím spojené, snaží se hledat náhradní termíny a jeho osazenstvo doufá, že se začne
hrát co nejdříve. Pozitivní je, že se nově podařilo najít náhradní termín pro představení Žítkovská bohyně (26. duben), /Ba/rock goes to Hollywood (15. června) a Saturnin (15. září). O strastech největšího
prostějovského divadla i přijatých výzvách pohovořila jeho ředitelka Jana Maršálková.

Ředitelka Městského divadla
o posunech her i činnosti v době nouze

1

1

to neumím představit, protože tam
není tak velká ochota lidí testy podstupovat. Nedovedu si to tedy představit. Ani to, jak by měla být stanovena kompetence pro nás, abychom
to kontrolovali a nepustili do divadla
diváka s platnou vstupenkou, který
nebude mít negativní test. To jsou
všechno věci, které jsou po právní
stránce na vodě, takové výkřiky.“
yy Probíhají i v současné době
v divadle jiné činnosti jako například úpravy zázemí?
„To jsem moc ráda, že se na to ptáte.
Protože pochopitelně za zdmi tichého Národního domu není úplně klid
a v kancelářích i ekonomickém úseku
se toho děje docela hodně, protože se
uzavírá kalendářní rok a předkládáme
podklady pro audit a zprávu o hospodaření. Paní dramaturgyně je taky
v permanenci neustále a technický
úsek, tedy jevištní technici a uklízečky, dělají práce, na které při běžném
provozu není čas. Zrovna ve čtvrtek
jsem s nimi měla setkání, kdy jsme
kontrolovali průběh akcí. Probíhají
třeba čisticí práce, které zůstaly jako
resty po velké opravě, které se prostě
nestihly udělat důkladně a důsledně. Práce probíhají třeba ve zvukové
kabině, inspice, na ní jsou údržbové
práce. Sice funguje, ale pořád je tam
něco takového vachrlatého. Nastala
tedy doba, kdy se tohle všechno dává
do pořádku. Divadlo teď sice nehrajeme, ale nezahálíme. Myslím si, že
v tomhle velkém domě se vždy najde
práce. Děláme vše pro to, abychom
tu smysluplnou práci našli a udělali.
A jak se zde prováděly opravy a pro-

bíhaly ve velkém časovém tlaku, kdy
se ještě 30. září malovalo a 1. října se
hrálo, tak zůstala spousta drobných
věcí, které se nestihly udělat. A právě
na ně nastal čas.“
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Jana Maršálková: Å+UiWQHPţçHPHDOHQH]DKiOtPH´

PROSTĚJOV Tvořit a vystavo- níci mají stále pravidelné on-line hodiny
aneb názor
vatJak
se dáto
i navidí
dálku! To dokazuje a rozhodně
nezahálí ani žáci výtvarnéaktuální virtuální výstava, která Michaely
ho oboru. Jurcíkové
Jejich
à snahu nyní zachycuje
KAPITÁNKA
je k vidění na internetových virtuální výstava, která by za normálstránkách:
ních okolností byla k vidění v Galerii
www.zusprostejov.cz.
Linka v budově ZUŠ v Kravařově ulici.
Prostějovská ZUŠ to během epidemie v Tentokrát se však přesunula na internet.
žádném případě nevzdala. Malí hudeb- „Jsou na ní k vidění práce vzniklé v

/G\KX[UVCXGPÚOKFÊN[N\GQDLGXKVKMTGUD[COCND[FQO¾EÊEJOC\NÊéMč

RQOLQHYÛVWDYX

PROSTĚJOV Výstavu obrazů
Viktora Hohause v prostějovském
zámku mělo vzhledem ke koronavirovým opatřením možnost
zhlédnout bohužel jen velmi málo
návštěvníků. Prostějovský magistrát nabízí tedy možnost podívat
se alespoň prostřednictvím videa
a virtuální prohlídky.
„Na začátku září loňského roku
byla ve výstavních prostorách zám-

e=XxNDr]DK¿MLOD
7<%JC<PN@H?JUµHFPQDMOPµGIî
Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

vystaveny ve výkladech místních obchůdků i za okny
domů. Začínala u zdejšího zámku, měla celkem 20 zastavení a její součástí bylo také hledání tajenky o ceny.
Akce s vánočním nádechem byla naplánovaná do konce ledna, začátkem února tak došlo na její vyhodnoStezka vznikla zejména díky betlémům známého sběrate- cení. „Chtěla bych moc poděkovat panu Dostálovi za
le a také turisty Stanislava Dostála, jež byly od 18. prosince zapůjčení betlémů i všem lidem za účast. Podobnou

KONICE I v době koronavirové lze připravit atraktivní kulturní projekt, do něhož se aktivně zapojí
celé rodiny. Tím se nepochybně stala akce Stezkou
za betlémy v Konici, jež vznikla jako svého druhu
náhrada za nepřístupnou výstavu na konickém
zámku. Mezi místními se setkala s velkým ohlasem.
K organizátorům doputovalo celkem 244 vyplněných kupónů se správnými odpověďmi.

0C\Cé¾VMWWRN[PWNÆJQVÚFPGFQwNQPCX[JQFPQEGPÊCMEGCNQUQX¾PÊXÚJGTEč

Podrobněji rozebíráme šance
na účast v extraligových
vyřazovacích bojích,
které jsou pro Hanačky značné

STEZKA ZA BETLÉMY V KONICI
6.21Ġ,/$9(/.ă0Ô63ħ&+(0

VEČERNÍKU

WWW.VECERNIKPV.CZ
WWW.VECERNIKPV.CZ

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Je uznávaným volejbalovým odborníkem a žijící
legendou trenérské profese sportu
pod vysokou sítí v České republice, co do počtu získaných mistrovských titulů i dalších úspěchů mu
těžko může někdo z tuzemských
kolegů konkurovat. Byť kariéru
kouče Miroslav Čada oficiálně
ukončil již v létě 2016. Od té dobyy
se však z pozice sportovního ředitele VK Prostějov už dvakrát vrátil
na lavičku.
odchod z trenérské scény.
Opětovně na vrcholu.
Kolektiv
tenkrát
převzal dlouholetý
Mirkův asistent Lubomír Petráš, aby se
také jemu poměrně
dlouho dařilo dostávat ze svěřenkyň
potenciální maximum.
Nejprve cinklo po-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

průběžně
hárové i ligové stříbro, loni pr
ekonomicky
oslabovaný kádr v ekon
skromnějším módu vystoupal
vy
v obou soutěžích na pořád
Až
velmi solidní čtvrtá místa.
m
během aktuální sezóny se po
soupisky předalším provětrání soupi
stalo úplně dařit, následo
následoval pokles do spodních pater tabulky
–
ta
v jednu chvíli dokonce na pposlední
příčku. V ten moment
momen oddílový šéf Pe
Petr Chytil zase povolal Čadu do zbraně, byť
v odlišné roli jednoho z Petrášových
pobočníků a jakéhosi motivátora.
Tentokrát však resuscitace okamžitě
nezafungovala. Vékáčko i s Čadou na
lavičce fatálně vypadlo ve čtvrtfinále ČP s hratelným Šternberkem a na
extraligové scéně tvrdě bojuje o holý
postup do play-off. Nelituje sedmašedesátiletý matador za takové situace,
že do druhého návratu vůbec šel?
„Moje pocity nejsou důležité, podstatná je pouze naše společná snaha
pomoct mančaftu. Vsadili jsme na to,
že zvolené řešení dodá holkám určitý
impuls, pomůže je nastartovat. A stále věříme, že tenhle záměr nakonec
vyjde, abychom aspoň závěr soutěže
odehráli na vyšší úrovni. Já osobně si
to v nejužším kontaktu s týmem na
jednu stranu dost užívám, vrátil jsem
se do svého dřívějšího živlu a asi každý
může vidět, že mě trenérská práce během zápasů hned naplno pohltila. Na
stranu druhou skutečně jde jen o dočasnou výpomoc. Člověk už nemá tolik energie jako zamlada, moje místo
je na pozici sportovního ředitele,“ vylíčil Miroslav Čada s úsměvem svého
typického nadhledu.

Začátek byl dobrý, sebraly jsme bod
Šelmám a porazily Přerov. Potom však
následovala prohra s Královým Polem, dlouhá přestávka kvůli koronaviru a po ní série dalších porážek. Načalo nás znovu Brno, no a pak jsme měly
šňůru utkání proti hodně silným soupeřům, kdy jsme se nemohly chytit.
Do hlav se nám asi postupně dostalo,
že pořád prohráváme a nedokážeme
vítězit, byť jsme spoustu setů i v těžkých zápasech dostávaly do vyrovnaných koncovek. Jenže bez úspěchu,
často těsně o dva body. Tohle sráželo
celý tým dolů.“
yy Vrchol zmaru přišel v lednu, že?
„Přesně tak. První průšvih byl totálně
nepovedený ligový zápas ve Frýdku-Místku, první v novém roce. Tam
nám nešlo vůbec nic, něco takového
se občas stane každému. Bohužel ještě horší byla domácí prohra se Šternberkem ve čtvrtfinále poháru, protože jsme kvůli tomu nepostoupily do
Final Four. Tohle utkání bylo z naší
strany naprostá bezmoc.“
yy Pomohl následný odraz ode dna?
„Ano. Mělo velkou důležitost, že
jsme hned druhý den po tom pohá-

rovém zklamání zvedly hlavu a dokázaly porazit v lize Frýdek.
dek. Kdybyy
chom to nezvládly, našee situace
by se zhoršila ještě mnohem
nohem
víc. Vítězstvím jsme naopak
opak
udělaly klíčový krok za postupem do play-off.“
yy Jak hodnotíte sebee
osobně od loňského
příchodu z KP Brno?
„Taky jsem od sebe čekala určitě víc. Až poslední
dobou se mi zdá, že jdou
moje výkony trochu nahoru, na hřišti už se cítím líp.
Povedlo se mi stabilizovat servis i bloky, snad to vydrží. A ještě musím zlepšit
útok, abych byla pro mančaft
nčaft co nejvíc
platná, pomáhala mu.“
yy V kolektivu problém nevidíte?
„To určitě ne, partu máme výbornou.
Spíš se nám dostala do hlav ta dlouhé
série porážek s řadou těsně ztracených
koncovek vyrovnaných setů, přestaly
jsme si věřit. A teď se z toho snažíme
hrabat nahoru.“
yy Zvládnete udržet sedmou pozici
v extraligové tabulce a proniknout
tím do vyřazovací fáze?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Pevně věřím, že jo, postup do play-off
ze sedmého místa je naším jasným cílem. Něco zkusíme získat už v sobotu
u Šelem. A potom máme dva poslední zápasy základní části, ve kterých
jednoznačně půjdeme za vítězstvím.
Rozhodující to bude doma proti
Šternberku, hodně důležité i následně
v Přerově. Účast v play-off si chceme
zajistit v klidu a s jistotou.“

Prostějov (son) – I prostějovské
volejbalistky v minulosti zažily, že
základní částí elitního klubového
poháru Evropy prošly bez jediného získaného bodu. Přesně totéž
musely v aktuálním ročníku Champions League skousnout také ženy
UP Olomouc. Scénář byl de facto
totožný: nalosování do extrémně
těžké grupy se samými top družstvy
a spolufavority na postup do závěrečných kol soutěže. V jednotlivých
duelech pak marná snaha téhle obří
síle protivníků čelit vyjádřená kompletní porcí porážek. Už koncem
listopadu v Itálii Hanačky prohrály
všechny tři mače shodně 0:3. Tentokrát vytěžily ze druhého turnaje
skupiny E na polské půdě alespoň
dvě těsnější podlehnutí 1:3, tudíž
v celkovém účtování vybojovaly
dva sety. „Přesto hodnotím naši
účast v Lize mistryň pozitivně, dala
nám hodně cenných zkušeností,“
nežehral na osud trenér úpéčka Petr
Zapletal.
CHAMPIONS LEAGUE
ŽEN 2020/21
Základní skupina E – výsledky UP
Olomouc ve druhém turnaji (Polsko): Chemik Police 0:3 (-12, -23,
-17), Gorgonzola Novara 1:3 (-15,
22, -8, -23), Dynamo Kazaň 1:3
(-18, 22, -21, -15). Konečné pořadí:
1. Novara 17, 2. Police 13, 3. Kazaň
6, 4. Olomouc 0.

Olomouc urvala v Lize
mistryò pouhé dva sety

Prostějov (son) – Lékař volejbalistek VK Prostějov Pavel Navrátil plní
od začátku aktuální sezóny 2020/21
v hanáckém klubu nově i funkci covidového manažera odpovídajícího
za plnění veškerých hygienických
podmínek při domácích duelech
UNIQA extraligy ČR a Českého
poháru žen. Kromě toho si připisuje
zajímavé zážitky rovněž jako jeden
ze členů lékařského týmu fotbalistů
Sigmy Olomouc. „Například minulou sobotu jsem jel na prvoligové
utkání do Mladé Boleslavi, ale ještě
na cestě přišla zpráva, že se zápas ruší
kvůli nezpůsobilému terénu. Takže v Chrudimi otáčka zpět a návrat
domů,“ popsal Navrátil.
Ještě méně radostná byla jiná příhoda právě z tohoto střetnutí, nakonec dohrávaného v úterý 2. února.
„Hodně živo bylo okolo faulu Marka
Matějovského na Davida Housku,
po němž měl David otevřenou i dost
krvavou ránu na noze. Prostě úraz,
došlo na šití a pět stehů. Konečně
jsem jako doktor i něco prakticky
dělal,“ pousmál se Pavel s oddechnutím, že Houska bude v pořádku.
Při svém souběžném působení na
dvou sportovních frontách si hodně
„užívá“ jednu nezbytnou průvodní
okolnost zdravotní současnosti. „Na
koronavirových testech jsem byl dohromady už sedmnáctkrát,“ spočítal
si Navrátil.

TEPLICE, PROSTĚJOV V Teplicích právě vrcholí Český pohár žen ve
volejbalu 2020/21 závěrečným turnajem Final Four. Včera odpoledne
i večer se hrály oba semifinálové duely UP Olomouc – Sokol Šternberk
a Dukla Liberec – Olymp Praha, dnes
– tj. v pondělí 8. února - je na programu nejprve střetnutí o bronz (13.00
hodin) a následně finále (16.30 hodin v přímém televizním přenosu
ČT Sport). Zásadní otázka zní jasně:
vyhraje Olomouc druhou nejcennější tuzemskou trofej potřetí za sebou?
Do novodobé historie ČP se zapsaly nesmazatelným písmem i volejbalistky VK
Prostějov, když pohárový grál dobyly devětkrát v řadě (2008 až 2016) a poté přidaly jubilejní desátý zářez (2018). Čímž
překonaly všechny dějinné zápisy, něco

takového se žádnému jinému klubu nikdy v minulosti nepovedlo.
V roce 2019 Hanačky skončily ještě druhé, loni čtvrté. A letos jejich ústup ze slávy vyvrcholil tím, že premiérově za celou
oddílovou existenci nepostoupily mezi
nejlepší čtyři týmy vinou čtvrtfinálového vypadnutí se Šternberkem. Národní
top kvalita se během posledních let prostě přesunula jinam.
Největšími favoritkami momentálně
jsou olomoucké ženy, jež dokázaly triumfovat v předchozích dvou sezónách.
Do cesty za další obhajobou se jim po
bezproblémovém zvládnutí semifinále
proti Sokolkám postaví v rozhodujícím
utkání rozjeté lídryně extraligové tabulky z Liberce, které překonaly neustále
se lepšící Olymp Praha. Dá se očekávat
krásná finálová bitva.
(son)
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V jednom z lednových
utkání volejbalistek
Prostějova na vlastní palubovce se klubovému
fotografovi VK Arnymu
Lukáčovi podařilo na
jednom snímku shromáždit hned trojnásobnou dávku mladé
ženské krásy na straně
domácího týmu, navíc
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
v pro muže tolik atraktivním blond provedení. Trenérským pokynům při oddechovém čase pozorně naslouchaly (zleva) Tereza Pluhařová, Aneta Weidenthalerová a Adéla Stavinohová.

Pořádná nálož blonďaté krásy
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yy Byl přátelák proti Ostravě přínosný?
„Určitě ano, myslím, že měl dobrou
úroveň. Podle mě bylo vidět, že se
poslední dobou herně zlepšujeme,
akorát to potřebujeme přenést i do
soutěžních zápasů. Líp skládat útoky
a míň chybovat jako dneska. Uvidíme,
jestli nám to takhle půjde i v sobotu
v Brně proti Šelmám.“
yy Ještě předtím si dáte s Ostravou
odvetu na jejím hřišti. Pomůžou
takové dva přípravné střety během
dvoutýdenní pauzy bez mistráků?

„Je jasné, že zahrát si nějaká utkání
v takové přestávce je lepší, než kdybychom celou dobu jen trénovaly. I když
kvalitní herní příprava je taky potřeba.
Ale zápasy úplně nenahradí.“
yy Pocítila jste na sobě víc kondiční a silovou náplň uplynulého přípravného týdne?
„Ani tak moc ne. Je pravda, že prací
na fyzičce a v posilovně jsme strávily o něco víc času než normálně, ale
ten rozdíl nebyl nijak velký. Třeba po
Vánocích jsme se kondici věnovaly
ještě víc, teď před koncem sezóny už
je důležité makat hlavně na herních
věcech.“
yy Aktuální ročník vám jako družstvu zatím příliš nevychází. Proč?
„Já přesně nevím, ale každopádně je to
velká škoda. Asi bych řekla, že sezóna
se lámala hned po covidové pauze.

PROSTĚJOV Nejistou sezónu zatím mají prostějovské volejbalistky. Herně i výsledkově zůstávají za očekáváním, v Českém poháru neprošly navzdory příznivému losu do závěrečného Final
Four a v UNIQA extralize těžce bojují o holý postup do play-off
alespoň ze sedmé příčky. I tahle nemilá témata jsme otevřeli ve
čtvrtek večer po přípravném duelu s Ostravou během interview,
které nám věnovala blokařka VK Kateřina Kvapilová (na snímku).

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Pavel Navrátil
zašíval Housku
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Počet vítězství: 1 Skóre setů: 12:45
Zbývající duely: 13. února Šternberk –
KP Brno, 20. února Prostějov – Šternberk

8. února 2021
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Poprvé se tak stalo začátkem roku
2017, kdy se Hanačky pod vedením
nového lodivoda Petera Gogy (předtím sportovního manažera klubu)
9ÙKOHGQDSRVWXSSRGOH9HÄHUQÉNX trápily a prohrály ve finále Českého
Proti Sokolkám z města Ecce Homo poháru s Olomoucí. Právě tehdy byl
hovoří hned několik faktorů. Mají nej- oznámen Čadův comeback v zájmu
menší bodový zisk, dosud jediný do- pozvednutí družstva i záchrany stále
sažený triumf, už jen dvě střetnutí před
sebou a oslabený kádr bez opor Šmído- vysokých výsledkových ambicí. Což
vé a Kneiflové stažených do Olomouce. vyšlo dokonale, prostějovský mančaft
Navíc platí, že aby šternberská děvčata se znovu dostal úplně nahoru. Pod obproklouzla do vyřazovacích bojů, muse- novenou taktovkou respektovaného
la by zdolat Královo Pole i uspět v pro- doyena ještě dvakrát ovládl UNIQA
A
stějovské hale. Což vypadá za daných
extraligu a jednou ČP, než přišel po
okolností jako mission impossible.
skončení ročníku 2017/2018 druhýý

TJ SOKOL ŠTERNBERK
T
aktuálně 10., 6 bodů

3267283ºÛ(1<9e.·Ă.$'2
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volejbal

Pouhých dvaatřicet procent úspěšnosti mají
v zakončení ženy vékáčka podle aktuálních
statistik UNIQA extraligy ČR. Právě slabý
útok (třetí nejhorší ze všech družstev soutěže)
je přitom hlavním důvodem podprůměrných
výsledků mančaftu.

6,/1

aneb názor
à ové
Michaely Jurcíkové
M

ovka, s níž má problémy dlouhodobě.
Říkala, že se jí noha poslední dobou
horšila a teď už si musela odpočinout,
na několik dní vysadit. Pro soutěžní
zápasy by však měla být k dispozici,“
řekl Petráš k šetření klíčové opory.
Poprvé dostala v ženském áčku
Hanaček příležitost osmnáctiletá
nahrávačka Viktorie Nečasová, jež
hned naskočila coby střídající a dobře
zvládla přibližně čtvrtinu přáteláku
proti TJ. „Mladým holkám z juniorského výběru se snažíme dávat šanci,
aby se otrkaly mezi dospělými. Teď to
byla Viky.“

ještě víc chyb než obvykle a celkově mizerný výkon způsobil hladkou porážku
0:3. Která Hanačky srazila hrubě dolů za
situace, kdy se koncem minulého kalendářního roku zdánlivě zvedaly.
Tím víc si realizační tým vékáčka dává
záležet, aby se podobný scénář pokud
možno neopakoval po nynější pauze vyhrazené závěrečnému turnaji Final Four
Českého poháru. Výhodou je, že tentokrát zůstává mančaft bez mistráku jen dva
týdny. A „pro jistotu“ byly domluveny
hned dva přáteláky s osvědčenou Ostravou, která z podobných dohod necuká.
V sobotu 13. února na palubovce Šelem
Brno se pak uvidí, nakolik se tréninkově-zápasovou náplň podařilo vhodně zvolit
i naplnit tentokrát. Zvlášť v konfrontaci
s jihomoravským kolektivem plným starších ostřílených plejerek (a matek), které
ve volnu nemusely teoreticky dát intenzivní přípravě zdaleka tolik.

ZÁPASOVÉ PØESTÁVKY

Během každé sezóny nastávají situace,
kdy tým z různých důvodů nehraje různě
dlouhou dobu žádné soutěžní utkání. Jak
s takovou zápasovou pauzou naložit, aby
do dalšího duelu po jejím uplynutí družstvo naskakovalo v pokud možno dobré
formě a beze ztráty výkonnosti? To může
být opravdová alchymie.
V případě prostějovských žen se nepodařilo zvládnout předchozí delší přestávku
během Vánoc a po Novém roce. Zvolený
plán přípravy přitom zdánlivě neměl chybu: nejdřív si čtyři dny orazit při úplném
svátečním volnu, poté zamakat na oživení kondice, následně se věnovat pilování
herních věcí včetně absolvování přátelského duelu s Olomoucí.
Leč stačilo, že úpéčko tréninkový mač odvolalo, náhradu se již nepodařilo sehnat.
A vzápětí se zrodil nepříjemný propadák.
Holky VK působily ve Frýdku-Místku
hodně nerozehraným dojmem, dělaly

Marek
Sonnevendd

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Protože jsme se neprobojovaly do pohárového Final Four, byl pro nás uplynulý
týden v rozjeté sezóně nezvyklý, bez jediného utkání. Aspoň jsme pořádně potrénovaly, víc než normálně zapracovaly i na síle a kondici a zahrály si v dobrém
přáteláku proti Ostravě. Volný víkend byl pak příjemný, i když bychom si určitě
všechny daly radši ten závěrečný turnaj Českého poháru. Bohužel jsme se tam
nedostaly, a teď musíme udělat maximum pro postup do extraligového play-off.
Prvním krokem bude sobotní zápas v Brně se Šelmami, kde zkusíme favoritky
nějak překvapit, každý bodík se teď hodí. Hlavně je pak potřeba vítězně zvládnout poslední dvě kola základní části, což budou přímé souboje se soupeři ze
spodku tabulky. Věřím, že porazíme doma Šternberk i venku Přerov a do vyřazovací fáze půjdeme ze sedmého místa. Cokoliv jiného by bylo obrovské zklamání, které nehodláme dopustit. Na koho potom narazíme v samém play-off,
to je zatím ve hvězdách, neboť pořadí na nejvyšších pozicích se ještě může dost
promíchat.“
Michaela JURČÍKOVÁ, blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Během minulého týdne čítala marodka prostějovských volejbalistek dvě
hráčky. Mezi zdravotně indisponované
se vrátila nahrávačka Iva Šípová, nově
do stavu zraněných přibyla univerzálka Gabriela Kopáčová.
„Ivu pořád bolí noha, se kterou byla
předloni na operaci kolene. Už se její
stav v předchozím týdnu zlepšil, ale teď
se bolest zase zvětšila,“ vysvětloval kouč
VK Lubomír Petráš absenci Šípové při
přátelském duelu s Ostravou.
Do tohoto přípravného utkání
nezasáhla ani výše zmíněná Kopáčová.
„Kopy pro změnu začala bolet achil-

Kopáèové se vrátila bolest achilovky,
1HÄDVRY½PÈODSUHPLÅUXY$WÙPX

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA
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Gabriela KOPÁÈOVÁ
V dosavadním průběhu soutěžního ročníku
u 2020/2021
ejvíc bodující
je – stejně jako v minulé sezóně – suverénně nejvíc
prostějovskou volejbalistkou, za patnáct odehraných
dehraných
střetnutí skórovala už 311krát. Zároveň však uděladělala jen v útoku 101 chyb, což je také hodně vysoké
oké
číslo. Přesto „Kopy“ vyhlašujeme zatím nejlepší
pší
hráčkou hanáckého týmu, ostatně i v hodnocení
ní
výkonů podle Večerníku vede s nejvyšším prů-měrem známek. Přesto by bylo fajn, aby přidalaa
hlavně co do stability výkonů.

VEČERNÍKU
U

JEDNIČKA VK PODLE
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Podrobněji rozebíráme šance
na účast v extraligových
vyřazovacích bojích,
které jsou pro Hanačky značné

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Vypadá to, že právě Zubřice proklouznou do play-off okteta z poslední osmé
příčky. U nabušených Severočešek by
sice cokoliv jiného než hladká prohra
znamenalo senzaci, ale potom mohou
s dobrým výkonem něco přivézt z Králova Pole, nemluvě o závěrečném derby na vlastním hřišti proti VK. Ovšem
i kdyby nepřidaly na konto nic, nejspíš
to bude pořád stačit.

9ÙKOHGQDSRVWXSSRGOH9HÄHUQÉNX

Vékáčko si klidně může zahrát play-off,
i kdyby ve zbývajících třech utkáních vůbec nebodovalo, neboť konkurenti mají
kromě vzájemných bitev jinak těžký los.
Reálně je však v silách Petrášových svěřenkyň porazit doma 3:0 či 3:1 oslabený
Šternberk, což jim dá jistotu bez ohledu
na ostatní výsledky. A sedmou pozici by
měly potvrdit jakoukoliv výhrou na přerovské palubovce.

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

VOLEJBAL PŘEROV
aktuálně 8., 9 bodů
Počet vítězství: 3 Skóre setů: 14:40
Zbývající duely: 13. února Liberec –
Přerov, 20. února KP Brno – Přerov, 27.
února Přerov – Prostějov

VK PROSTĚJOV
aktuálně 7., 10 bodů

Počet vítězství: 3 Skóre setů: 15:39
Zbývající duely: 13. února Šelmy Brno
– Prostějov, 20. února Prostějov – Šternberk, 27. února Přerov – Prostějov
Při hodně náročném rozlosování zbývá
Severomoravankám jediná možnost –
překvapivě bodovat proti spolufavoritům soutěže. Což se nejreálněji jeví hned
nadcházející sobotu v derby s Ostravou,
která se již pravděpodobně neposune
výš ze stávajícího pátého místa a nemusí
tudíž mít takovou motivaci. Obrat rozjetou Duklu nebo zlepšující se Olymp na
jeho půdě? To půjde dost složitě.

9ÙKOHGQDSRVWXSSRGOH9HÄHUQÉNX

Počet vítězství: 3 Skóre setů: 14:40
Zbývající duely: 13. února Frýdek-Místek – Ostrava, 20. února Frýdek-Místek
– Liberec, 27. února Olymp Praha –
Frýdek-Místek

TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
aktuálně 9., 7 bodů
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z medailí. Do sezóny sice nevstoupil
podle vlastních představ a často ztrácel,
mimo jiné hned v úvodním dějství na
palubovce haly Sportcentra DDM, kde
vékáčko podlehlo silným soupeřkám
jen těsně 2:3 (-18, -22, 9, 17, -13).
Až postupem času se kolektiv trenéra
Ondřeje Bouly zvedal jak herně, tak výsledkově. Během nového kalendářního
roku zvítězil ve všech pěti ligových střetnutích, když porazil Přerov 3:1 a 3:0,
Šternberk 3:0 i Královo Pole dvakrát 3:1,
což ho vyneslo na čtvrté místo průběžné
tabulky. Se slibným náskokem na pátou
Ostravu a nedaleko za třetí Olymp i druhou Olomouc.
Brněnský projekt od svého počátku před
několika lety sází především na starší
ostřílené hráčky s bohatými zkušenostmi. Momentálními
tahounkami jsou univerzálky Soňa Mikysková a Helena Horká,
blokařka Ivona Marková (za svobodna
Svobodníková), libero Markéta Chlumská a nahrávačka
Soňa Nováková, kterou doplnila nedávná posila Pavla Šmídová (za svobodna
Vincourová). K těmto matadorkám je
potřeba připočíst stále silnější střední či
mladou generaci plejerek – a dostaneme
soubor schopný v play-off atakovat klidně i postup do finále.
„Podle jmen mají Šelmy jeden z nejsilnějších kádrů v extralize. Ze začátku
se jim sice tolik nedařilo, ale během sezóny jdou výkonnostně pořád nahoru
a v utkání proti nám budou jasnými
favoritkami. Spoléhají hlavně na zkušenosti, které se právě v závěru soutěže
při rozhodujících zápasech můžou velice hodit. My zkusíme Brno ve vzájemném souboji překvapit, ovšem bude
to samozřejmě těžké. Musíme bojovat
jako v Praze, spíš ještě víc. A především
odvést volejbalově kvalitnější výkon,
abychom měli reálnou šanci získat aspoň nějaký set, případně zaútočit na
bodový zisk,“ rozebral kouč VK Lubomír Petráš.

vs.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2, 3:2,
3:5, 5:5, 7:8, 9:8, 9:10, 11:10, 11:12, 12:14,
13:16, 14:18, 19:18, 19:20, 20:22, 21:24,
22:25. Druhý set: 0:4, 1:5, 3:5, 4:6, 4:8,
5:11, 8:13, 8:16, 9:17, 14:17, 14:19, 16:20,
16:22, 18:22, 18:24, 26:24.

Domácí tým nastoupil bez Ivy Šípové
(stále problémy s nohou) a Gabriely Kopáčové (bolavá achilovka), premiérově se
v ženském áčku objevila mladičká nahrávačka Viktorie Nečasová. Hostům chyběla jen ostřílená střeďačka Iva Kalusková.
Konkrétní přípravný mač neměl klasic-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Týden bez soutěžního
utkání před pohárovým Final Four,
které se jich svorně netýká, si volejbalistky Prostějova a Ostravy zpestřily
vzájemným přípravným zápasem
v hale Sportcentra DDM. Čtvrteční
střet hraný s nezvyklým způsobem
počítání skóre nakonec dopadl nerozhodně.

6HW\

1. set: 22:25
2. set: 26:24
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zase vrátila na stranu TJ – 22:25 a 0:1.
Během druhé sady se oboustranně víc
prostřídaly sestavy a vékáčko bez ohledu
na změny rychle nabralo výraznější ztrátu (0:4), která se posléze ještě zvětšovala
(4:6 – 5:11, 8:16). Soupeřkám totiž nedokázalo konkurovat v míře úspěšnosti
přechodu z obrany do ofenzivy.
Nicméně prostějovský mančaft nic nevzdal, naopak zvládl nepříznivý vývoj
otočit. Nejprve dotáhl z 9:17 na 14:17
a v úplném závěru bojovností i komplexně zlepšeným výkonem zvrátil dokonce
i zdánlivě rozhodnutý stav 18:24. Postupně zažehnal sedm pomyslných mečbolů

3ĜÌ35$91e87.É1Ì

kou podobu, neboť se po dohodě obou
družstev lišil posouváním průběžného
stavu. Jeden bod se uděloval vždy až po
miniúseku dvou nebo tří výměn vítěznému celku, jenž tuto pasáž vyhrál 2:0 či
2:1. A v každém miniúseku podával jeden
kolektiv bez ohledu na ztrátování.
I v tomhle zvláštně motivačním modelu byl úvodní ze dvou velice dlouhých
setů zpočátku naprosto vyrovnaný. Až
od skóre 11:10 získávaly Severomoravanky převahu zejména ostřejším servisem a lepším útokem. Hanačky se však
zvedly skvěle vydařeným obratem ze
14:18 na 19:18, načež se vyšší kvalita

„Myslím, že to byl velice dobrý a po
všech stránkách přínosný přátelák. Je
důležité během dvoutýdenní pauzy bez
soutěžního utkání zůstat v zápasovém
rytmu, navíc Ostrava je kvalitní soupeř
a odlišné počítání bodů tomu dodalo
větší náboj. Hodně jsme procvičili hru
po přihrávce s přechodem do útoku,
což potřebujeme. Holky určitě povzbudí ta vítězně otočená koncovka, byť
škoda, že se nám něco takového nepovedlo v některých dřívějších mistrácích.“

Lubomír PETRÁŠ
s9.3URVWÈMRY
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protivníka, aby dospěl k sice nic neřešící,
ale přesto potěšitelné remíze – 26:24 a 1:1.
Zápas provázela všeobecně pozitivní
i uvolněná nálada, načež v úterý 9. února
si oba týmy dají repete. „A tentokrát my
zajedeme na oplátku do Ostravy,“ prozradil Petráš.

V přáteláku s Ostravou remíza díky otočenému závěru

Z hlediska náročnosti půjde pro Hanačky o podobně těžký souboj, jaký
podstoupily minule v Praze na Olympu.
Také ambiciózní tým z metropole jihu
Moravy totiž patří ke spolufavoritům
soutěže s jasným cílem útočit na jednu

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dvoutýdenní zápasovou přestávku vyhrazenou národnímu pohárovému vrcholu vystřídá
koncem tohoto týdne opětovné
pokračování UNIQA extraligy žen
ČR 2020/21. V sobotu 13. února je
na pořadu kompletní dohrávané 10.
kolo, v rámci něhož se volejbalistky
VK Prostějov představí na hřišti Šelem Brno. Moravský střet odstartuje
už od 15.00 hodin.
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Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
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PROSTĚJOV
Ě
Poslední tři kola zbývají dohrát z dlouhodobé části
UNIQA extraligy žen ČR 2020/2021. Neboť tentokrát kvůli covidovým dopadům nikomu nehrozí sestup, je pozornost logicky
upřena na boj o postupovou osmičku do play-off. Šest družstev
už má účast v závěrečné k.o. fázi jistou, o zbylá dvě místa si to
rozdají čtyři poslední týmy průběžné tabulky. Včetně aktuálně
sedmých volejbalistek VK Prostějov. Proniknou mezi vyvolené?
Podle našeho názoru mají hodně vysoké naděje.
zřejmě zachránila. Toho si je zraněný muž dle vlastních slov moc
dobře vědom, a proto se o několik
dní později sám dostavil na oddělení hlídkové služby, kde policistům ze zasahující hlídky osobně
poděkoval a přinesl i drobný dar,“
prozradil Kořínek.
Na čin policistů nezapomněli
ani jejich nadřízení. A policisté
Adam Herink, Lukáš Pavelka
a Dominik Pařenica byli za mimořádné nasazení oceněni také
velitelem Tomášem Adamem
udělením medaile Územního
odboru Prostějov.

zjistili jsme

(TCPVKwGM .WM¾wGM UK wCORCÿUMÚO
RąKċWMNUąGFKVGNGOFQOQXC&CXKFGO
iGXéÊMGO (QVQ.WEKG5GFN¾MQX¾

Sám oslavenec celý život pracoval
v zemědělství. Nejprve jako soukromník, později v rámci JZD. Choval dobytek, koně, prasata, měl pole

PROSTĚJOV Smutný začátek
roku zažívají všichni pořadatelé
kulturních a společenských akcí,
a to včetně prostějovského ekocentra Iris. Z důvodu přísných
vládních nařízení se totiž ochránci přírody rozhodli zrušit první
akce plánované na únor, minulý
týden tak neproběhla výstava Cesty do pravěku ani procházka za
studánkami na Záhoří. Přitom nemusí zůstat jen u těchto událostí.

„Do 14. února jsme zrušili veškerý
program ekocentra. Protože dokud
je situace taková, netroufáme si
něco pořádat. Čekají nás však jarní
prázdniny, na které máme připravený program. Nevíme ale, co bude,“
konstatuje ředitelka ekocentra Eva
Zatloukalová. Reálně tak hrozí, že
rodiny s dětmi nebo senioři, kteří
rádi vyráží s Irisem do přírody, přijdou o další zajímavé možnosti trávení volného času.
(sob)

únorové akce

Iris zrušil první
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KOSTELEC NA HANÉ V roce
1921 získal Albert Einstein Nobelovu cenu za fyziku. Ve stejném roce se narodil František
Lukášek, který většinu svého
života prožil v Nivě. V úterý 2.
února oslavil sté narozeniny
v Domově seniorů v Kostelci na
Hané, kde žije již deset let.
I když máme epidemii, oslavit sté
narozeniny se prostě musí. Třebaže jen v komorním duchu. Na
Františka Lukáška uplynulé úterý
čekala v Domově seniorů v Kostelci na Hané vyzdobená klubovna,
dort, kytice, bohatý dárkový koš
od města Kostelec na Hané, dárkový balíček od domova a chybět
samozřejmě nemohlo ani občerstvení.

a záhumenky. Společně se ženou
vychovali čtyři syny. Těšit se rovněž
může z 8 vnoučat a 9 pravnoučat.
Před deseti lety přešel do domova

v Kostelci, kde se mu líbí. Jeho zdravotní stav je vcelku dobrý. „Do klubovny si došel téměř sám jen s chodítkem a doprovodem. Občas jej jen
trochu zlobí paměť,“ prozradil nám
ředitel kosteleckého domova David
Ševčík.
Navzdory svému věku zvládá pan
Lukášek aktuální situaci kolem šíření epidemie koronaviru v relativním
klidu. Rád a hodně odpočívá a se
spolubydlícím sleduje televizi. A co
mu v jeho věku dělá největší radost?
„Má rád dobré jídlo, hlavně buchty
a sladkosti. Pochutná si i na sklence piva. Naopak nemusí moc tučná
a ostrá jídla,“ vyzvěděl David Ševčík,
který si podobně jako někteří další
zaměstnanci domova s oslavencem
přiťukl sklenicí šampaňského. (mls)

pení a interakci s diváky, která mu již
opravdu scházela. O měsíc dříve udělal soukromou on-line show, a právě
díky těmto pozitivním zkušenostem
a ohlasům uskutečnil veřejnou show
za symbolickou cenu 99 korun.
Celé specifické představení s ním absolvovala také jeho manželka a kouzelnice Květoslava Juřík Kellnerová
známá pod jménem Kelly. První veřejné show talentovaného umělce
se zúčastnilo pár set fanoušků a celá
akce podle prvotních informací vyšla
na výbornou. Je tak velmi pravděpodobné, že pokud se situace v brzké
době nezlepší, mohou se fanoušci
kouzelnického umění a iluzí těšit na
pokračování.
(jaf)

Plumlovská přehrada, kdo z nás ji
nezná? Je asi jen málo lidí v okolí
Prostějova, kteří by zde nepodnikli
spousty výletů a procházek. Nutně
se tak lokalita kolem přehrady zdá
pořádně „prošláplá“. Přesto jsou
ale v její blízkosti místa, která na
tom nejsou „tak špatně“. A davy
turistů tam rozhodně nenajdete.
Právě po těchto místech provádí
Naučná stezka Kolem plumlovské
přehrady.
Před necelými sedmi lety ji nechalo
instalovat město Plumlov. Stezka za-

číná, bez velkého překvapení, na hrázi
přehrady. Pak se ale vine po severním
břehu od občerstvení Na Špici, dále
kolem Jacht klubu a pod terasami hotelu Plumlov až k Lázničkům. To ale
není vše, stezka poté zavede pěší směrem k plumlovskému kostelu, kolem
Čubernice. A přivede tak mnohé do
části Plumlova, která zatím spíše uniká
pozornosti turistů a vycházkářů. Kolem
kostela lze navíc dodnes spatřit mnoho
ze staré zástavby.
Sama stezka mapuje rozmanitá témata.
Věnuje se tu rybníku, plumlovskému

zámku a hradu, tu plumlovské přehradě. Zajímavé je například ohlédnutí za
tím, jak vypadaly stavby, které už dnes
nejsou vidět, třeba původní přehrada
pod Plumlovem. Nebo hrad, z něhož
už jsou dnes jen zbytky zdí. Neopomíná ani přírodu, ostatně v přehradě není
mrtvo, to samé platí o jejích březích.
V blízkém okolí je také například maloplošné chráněné území Čubernice
a stezka navíc vede i nedávno vysázenou Alejí malého Noe. Bonusem k poznatkům na tabulích jsou pak krásné
výhledy na přehradu, zejména poté, co

0CWéP¾UVG\MCd-QNGORNWONQXUMÆRąGJTCF[qRąGFUVCXWLG\¾OGMJTCFKX\¾EPÆTQUVNKP[Foto: Michal Sobecký

se od pláže U Lázničků stoupá směrem
k plumlovskému kostelu.
A jedna rada na závěr? Počítejte s blátem. Od občerstvení na špici až skoro
po pláž vede hliněná cesta. A stav té,
která následně od bývalé Oázy vede do
horní části Plumlova, není bůhvíjaký.

Nauèná stezka kolem
plumlovské pøehrady
Umístìní:
severní bøeh plumlovské
pøehrady, Èubernice
Vznik:
2014
Délka:
3 kilometry
Poèet zastavení:12
Téma:
pøíroda, historie

ZAUJALO NÁS - BRAZEM
O

Připravil: Michal Sobecký

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 2. díl

Naučná stezka Kolem plumlovské přehrady:
Pěkná procházka
p
seznámí nejen s přírodou

PROSTĚJOVSKO V nelehké
době, kdy pro kouzelníka Tomasiana z Vrbátek není možnost
vystupovat, si pro své příznivce
připravil alespoň hodinový live
stream na sociální síti Facebook
za symbolickou stokorunu. Včerejší večer od devatenácté hodiny
tak mohli jeho fanoušci žasnout
nad schopnostmi stále známějšího kouzelníka alespoň přes počítač. Kromě ukázek jeho umění
nechyběla ani interakce s publikem na dálku, kde mohli někteří
z diváků přímo zasáhnout do děje
hodinového vystoupení.
K této produkci se Tomáš Juřík rozhodl především kvůli absenci vystou-

V Kostelci slavili 100. narozeniny 1HGĚOQtYHÿHUSDWŐLO
NRX]HOQtNX7RPDVLDQRYL

„Mezi dvěma čtyřicetiletými cizinci zde proběhl konflikt. Jeden
z mužů při něm utrpěl bodná
poranění dolních končetin, ale
podařilo se mu vyhledat pomoc
u sousedů, kteří věc oznámili na
tísňovou linku a poskytli mu prvotní ošetření,“ ohlíží se za událostí František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Následně přijeli právě ocenění policisté, kteří poskytli muži první
pomoc, jež se navíc ukázala jako
nesmírně důležitá. „Dle informací lékaře ZZS byl muž následkem 2QNKEKUVÆ RąK \¾UCJW \CEJT¾PKNK åKXQV
zranění v přímém ohrožení života OWåG$[NCLKOWF÷NGPCOGFCKNG
(QVQ2QNKEKGè4
a poskytnutá první pomoc mu ho 

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník
k

původní
zpravodajství
ví

PROSTĚJOV Pomáhat a chránit. Tímto heslem se v České
republice dlouhodobě honosí republiková policie. V případě incidentu, k němuž byla policejní hlídka povolána 17.
prosince loňského roku do Kralic na Hané, to platí beze
zbytku. Policisté tam totiž poskytnutím včasné a profesionální první pomoci zachránili život muži.

3267283ºÛ(1<9e.·Ă.$'2 POLICISTY OCENILI=$=É&+5$18æ,927$
Akce z Kralic na Hané měla dohru
3/$<  2))"
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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.
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dětem s poruchami krvetvorby.
Co se týče druhé nejvyšší tuzemské
soutěže, v rámci jejího 27. kola nastoupili někteří hráči s oranžovým
rukávem speciálních dresů, případně s oranžovou stužkou na rukávu.
Podobným způsobem byli „ozdobeni“ na svém oblečení i někteří
trenéři nebo členové realizačních
týmů.
Obecně lze Nadačnímu fondu
Kapka naděje finančně přispívat
v neomezené míře, například formou dárcovských zpráv ve tvaru:
DMS KAPKANADEJE 30, 60 či 90
(podle výše částky zvoleného příspěvku v korunách) na číslo 87 777.
Více o dalších možnostech podpory
lze zjistit na webových stránkách
www.okapkulepsihokej.cz. (son)

➢

ze strany 3

V návaznosti na to se spustila nebývalá lavina reakcí. „K panu doktorovi
jsme chodili už jako děti, a proto má
volba při hledání lékaře pro dceru

Martin ZAORAL

3
6

PROSTĚJOV Ordinace Stanislava
Spurného od prosince fungovala
v omezeném režimu, v průběhu
uplynulého týdne pak byla definitivně uzavřena. „Vyzvednout zdravotní karty si můžete prostřednictvím svého nového lékaře nebo
přijít osobně během měsíce února
v pondělí či ve středu od osmi do
jedenácti hodin,“ vyzval lékař na
svém facebookovém profilu.

Pro rodiče nyní nebude vůbec
snadné za doktora Spurného najít
náhradu. V této souvislosti se nabízí doktorka ordinující na Karlově,
která jej v době jeho nepřítomnosti
zastupovala. Ordinace v Čelechovicích na Hané ale možná zanikne úplně. „Uzavření ordinace pana doktora
jsem sice zaznamenala, ale zatím to
nemám oficiálně, takže jsem to nijak neřešila. Jiný dětský lékař u nás
v tuto chvíli nepůsobí, nevím však,
zda se za něj bude hledat náhrada.
Pan Spurný u nás fungoval v poměrně omezené míře, navíc drtivá většina rodičů využívá služeb dětských
lékařů v Prostějově,“ reagovala na
dotaz Večerníku čelechovická starostka Jarmila Stawaritschová.

¸67<

byla jasná. Musíme mu za vše moc
poděkovat. A sestřičce také. Přejeme
mnoho zdraví a štěstí. Budete nám
oba moc chybět,“ napsala například
Klára Hudečková.
Podobných hlasů se sešlo obrovské
množství. Všichni přitom zdůrazňovali nejen bezchybnou péči, ale i lidský
a obětavý přístup obou zdravotníků.
Řada Prostějovanů panu doktorovi rovněž přála brzké uzdravení tak, aby si následně mohl užít zaslouženého důchodu. „Pane doktore, je to už více jak třicet
let, kdy jste mi poprvé otevřel dveře své
ordinace. Za vše moc děkuji a přeji hlavně zdraví! Byť mě k vám obvykle přivedl špatný zdravotní stav mých dětí, vždy
jsem vás i sestřičku ráda viděla,“ vystihla
mimo jiné Alena Krestová.

GĚWVNëSDFLHQWYæG\QDSUYQtPPtVWĚ

Pro doktora Stanislava Spurného byl

1TCPåQXQWUVWåMWPCRQFRQTWDQLGUTCMQXKPQWO÷NKPCJTWFKRąKWVM¾PÊU8TEJNCDÊOXwKEJPKéNGPQXÆTGCNK\CéPÊJQVÚOW,GUVą¾Dč
Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Sobotní zápas
Chance ligy ČR 2020/21 mezi
prostějovskými a vrchlabskými muži byl součástí druhého
ročníku charitativního projektu O Kapku lepší hokej 2021.
V boji proti rakovině se Nadační fond Kapka naděje opět spojil s českým profesionálním hokejem, aby společně pomohli

DQ-MJNOîEJQî

*GNO[RTQUV÷LQXUMÚEJJT¾éčXUQDQVWQ\FQDKNCP¾NGRMCPGUQWEÊP¾\GXEJCTKVCVKXPÊJQRTQLGMVW1-CRMWNGRwÊJQMGL
Foto: Josef Popelka

Další dva triumfy LHK upevnily sedmé místo,

  2%-('1(-7(6,
  &(/252ÿ1Ì3ċ('3
/$71e

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

akce večerníku/společnost

-MJE@FO,(<KFPG@KnÁCJF@E
-MJE@FO
,(<KFPG@KnÁCJF@E

WWW.VECERNIKPV.CZ

)"&3®+,/2
  ZAUJALO
 )"3+í'&
NÁS

1.

8. února 2021

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

1.Jinak,

34
26

opět zmařilo oslabení. V polovině utkání
sehráli borci LHK přesilovku na výbornou
včetně bekhendového zakončení Bartoše
– 1:3. Ve 33. se pak dopustil nedovoleného
bránění Machů, z další přesilové hry neuběhla ani minuta a Bartošovu přihrávku zužitkoval Mrázek – 1:4.
Během třetí periody padly branky rovnou
čtyři. Nejprve ve 43. ujel domácí obraně
Novák a tváří v tvář M. Altrichterovi sólo
proměnil – 1:5. Vzápětí vyslal Ševčík do nájezdu Horkého, který Bláhu přelstil kličkou
do protisměru – 2:5. Poté se outsider snažil
vykřesat naději, což se mu podařilo necelých
osm minut před koncem. V přečíslení dvou
na jednoho Baláž nahrál Moučkovi a ten
zavěsil ranou z první – 3:5. Finální snažení
Draků ale odstřelil v čase 59.12 po nezištném
uvolnění Bartoše úplně volný Mrázek pečetícím zásahem do odkryté klece – 3:6. (son)

CHANCE LIGA
Dohrávka 12. kola: Kolín – Sokolov 4:5 (0:2, 0:3,
4:0). Branky: 44. Šafránek (Petržilka, Husa), 48. Petržilka, 56. Němec (Šafránek, Síla), 57. Jankovský (Šafránek,
Kukla) – 1. T. Rohan (Tůma, M. Houdek), 14. T. Rohan
(Tůma, Švec), 35. Šik (Hašek, Jiskra), 36. Švec (Zeman,
T. Rohan), 36. Kverka (Vracovský). Dohrávka 26.
kola: Kladno – Třebíč 3:2 SN (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0).
Branky: 34. Guman (Marosz, Zakharchuk), 60. Plekanec (Marosz, Melka), rozh. náj. Guman – 34. J. Stehlík,
43. Nedvídek (Psota, J. Stehlík). Dohrávka 29. kola:
Kadaň – Šumperk 4:3 (2:1, 1:2, 1:0). Branky: 10. J.
Svoboda(Houška,Koblížek),11.Horáček(M.Svoboda,
Konášek), 36. Koblížek (M. Svoboda, Naar), 56. Kulich
(Kottek, Chlouba) – 6. Moučka (Milfait, Kabelka), 33.
Baláž (Krejčiřík, T. Král), 40. Jaroš (Kabelka, Milfait).
Dohrávka 30. kola: Slavia Praha – Dukla Jihlava 3:4
PP (2:2, 1:0, 0:1 – 0:1). Branky: 8. Šmerha (Vampola,
Jeřábek), 15. Vampola (Šmerha, Vlček), 36. Kružík (Poletín, Kafka) – 5. Pekr (Harkabus, Dundáček), 20. Jiránek
(Eliáš,Illéš),44.Illéš,63.Harkabus(Fronk).
Středa3.února2021
Dohrávka 17. kola: Vrchlabí – Kladno 4:2 (1:0, 1:1,
2:1) Branky: 4. Chalupa (Hozák, Zeman), 40. Pochobradský (Chalupa), 43. Kratochvil (Machač), 60. Urban
–33.Hlava(Plekanec,Jágr),50.Kubík(Hlava,Plekanec).
Dohrávka9.kola:BenátkynadJizerou–Sokolov6:4
(3:1, 1:2, 2:1) Branky: 6. Šír (Rychlovský), 7. Rychlovský (Šír, Průžek), 17. Dlouhý (Kunst, Špaček), 24. Böhm
(Průžek, Rychlovský), 53. Šír (Kunst, F. Kovář), 59. Jiruš
(Kunst) – 3. Pohl (Prymula), 37. T. Rohan (Kverka,
Prymula), 37. M. Houdek (Jiskra, Hašek), 56. Kverka
(Tůma, Vracovský). Dohrávka 1. kola: Třebíč – Frýdek-Místek 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) Branky: 45. Nedbal
(Hrubec) – 4. Šedivý (Mikulík, Kofroň), 26. Kofroň
(Mikulík, Šedivý), 40. Šedivý (Mikulík). 26. kolo: Havířov – Slavia Praha 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) Branky: 27.
O Procházka (Doktor, Rudovský), 40. O. Procházka
(Seman), 46. Prokeš (Maruna, Szturc), 51. O. Procházka
(Doktor, Seman), 56. Maruna (Rašner, Prokeš) *Přerov
–Jihlava4:3SN(1:0,0:2,2:1–0:0)Branky:2.Macuh
(Dřímal), 57. M. Svoboda (Hrabal, Suhrada), 60. Dostálek (Zbořil, Doležal) * Kadaň – Ústí nad Labem 1:5
(0:1, 1:4, 0:0) Branky: 26. Koblížek (J. Svoboda) – 1.
Š. Havránek (Trávníček, Vrdlovec), 24. Grim (Brož), 24.
Jasečko (Voženílek, Vrdlovec), 27. Trávníček (Vrdlovec,
Severa), 35. Matějček (Brož, Tůma) * Vsetín – Poruba
4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Branky: 16. Vítek (Kucharczyk),
28. Bednář (Štach, Bartko), 36. Kucharczyk (Štach,
Vlach), 41. Gorčík (Pechanec) – 20. M. Špaček * Kolín
–Litoměřice2:4(1:3,1:0,0:1)Branky:7. Mašín (Síla,
Muška), 38. Šafránek – 7. Pajer (Holý, Soukup), 11. Miškář (Svoboda, Špaček), 17. Urban (Beran, Marcel), 49.
M. Procházka (Kadlec, Válek) * Šumperk – Prostějov
3:6 (1:2, 0:2, 2:2) - více v kupónu.27. kolo: Benátky
nad Jizerou – Šumperk 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Branky:
26. Jiruš (Štibingr, Pabiška) – 27. Ševčík (Záruba), 39.
Jaroš (Milfait, Altrichter) * Slavia Praha – Litoměřice
2:4 (0:2, 1:1, 1:1) Branky: 27. Kafka (Brož, Vlček),
60. Kružík (Vlček, Barák) – 5. M. Procházka (Jebavý, T.
Svoboda), 7. M. Beran (Miškář, Urban), 22. Konečný
(Výtisk, Válek), 60. T. Svoboda * Poruba – Havířov
6:5 (1:3, 2:1, 3:1) Branky: 16. Pořízek, 28. Raška (Endál), 40. Urbanec (Stloukal, Korkiakoski), 42. Brodek
(Szathmáry), 49. Endál (Urbanec, Slavík), 53. Teper
(Hudeček, Pořízek) – 4. Prokeš (Szturc, Kachyňa), 16.
Adamský (Szturc, Prokeš), 19. O. Procházka (Maruna,
Mrva), 31. Prokeš (Rašner, Szturc), 45. Mrva (Maruna,
Chroboček)*ÚstínadLabem–Sokolov6:4(3:2,3:1,
0:1) Branky: 2. Bláha (Protasenja, Jasečko), 3. Vrdlovec
(Brož, Trávníček), 5. Bláha (G. Szturc), 38. Bláha (Mareš,
G.Szturc),38.Severa(Trávníček,Š.Havránek),39.Protasenja (Mareš, Szturc) – 5. Prymula (Vrána, Šik), 8. Vrána
(Šik,Prymula),21.D.Tůma,48.D.Tůma(Kverka,Pohl)
* Kladno – Frýdek-Místek 5:1 (4:0, 0:1, 1:0) Branky: 2. Marosz (Kubík, Kehar), 10. Suchánek (Machač,
Hajný), 13. Machala (Suchánek), 18. Guman (Marosz,
Snuggerund), 44. Plekanec (Hlava, Melka) – 27. Mikulík (Šedivý, Kindl) * Kadaň – Kolín 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)
Branky: 13. Naar, 17. M. Svoboda (Homer), 33. Adámek (J. Svoboda, Koblížek) – 1. Jankovský (Šafránek),
8. Husa (Jankovský), 11. Jankovský (Husa), 46. Blaha,
50. Z. Král (Jankovský, Šafránek) * Třebíč – Přerov 4:5
SN (0:1, 1:1, 3:2 – 0:0) Branky: 35. Bittner (Psota), 45.
Šťovíček (Psota), 46. Michálek (Hrubec), 47. Chalupa
(Bittner, Šťovíček) – 14. Suss (Hejcman, Číp), 28. Štefka
(Macuh, Mlčák), 47. Hrabal (Pšurný, Dostálek), 59. Číp
(Hrabal, Pšurný), rozh. nájezd M. Svoboda * Prostějov
– Vrchlabí 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Více v kupónu * Jihlava
– Vsetín 1:2 (0:1, 1:1, 3:2 – 0:0) Branky: 11. Zadražil
(Pekr, Harkabus) – 12. Berger (Zeman, Gajarský), 23.
Bartko (Hryciow). Předehrávka32.kola:SlaviaPraha
– Frýdek-Místek 3:4 PP (0:1, 2:0, 1:2 – 0:1) Branky:
22. Šmerha (Vlček, Novák), 32. Kafka (Kuťák, Novák),
58. Vampola (Kafka, Barák) – 8. Klimša (Haman, Martynek),49.Macháček(Tomi,Repe),56.Peterek(Klimša,
Martynek), 62. Kindl (Husák, Klimša). Dohrávka 13.
kola: Ústí nad Labem – Kladno 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).
Branky: 32. Tůma (Furch, Vrdlovec), 40. Vrdlovec (Š.
Havránek,Severa) –23.Guman(Marosz)
PRŮBĚŽNÁTABULKApo27.kole
1. Vrchlabí
27 16 2 1 8 103:64 53
2. Jihlava
27 13 5 4 5 99:66 53
3. Kladno
27 14 3 5 5 94:70 53
4. Poruba
27 15 2 2 8 92:66 51
5. Třebíč
27 15 1 4 7 85:69 51
6. Přerov
27 12 6 2 7 88:69 50
7. Prostějov
27 13 3 2 9 104:79 47
8. Litoměřice
27 11 4 3 9 100:91 44
9. Vsetín
27 12 3 2 10 73:73 44
10. SlaviaPraha
28 10 3 4 11 81:83 40
11. Ústí n. L.
27 9 4 4 10 73:81 39
12. Sokolov
26 10 3 2 11 96:90 38
13. Benátkyn.J.
27 10 2 4 11 76:86 38
14. Kolín
27 10 2 1 14 79:101 35
15. Havířov
27 8 1 4 14 73:77 30
16. Frýdek-Místek 27 9 1 1 16 75:94 30
17. Šumperk
27 4 1 3 19 64:119 17
18. Kadaň
27 4 2 0 21 67:144 16
KAMPŘÍŠTĚ:
Předehrávka 34. kola, pondělí 15. února 18.00 hodin:Přerov–Šumperk.
28.kolo,středa17.února18.00hodin:Havířov–Jihlava (17.00), Litoměřice – Poruba (17.30), Vsetín – Třebíč
(17.30), Kolín – Slavia Praha, Přerov – Frýdek-Místek,
Kladno – Prostějov, Vrchlabí – Benátky nad Jizerou,
Šumperk–ÚstínadLabem,Sokolov–Kadaň.
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nejprve ke krátkému odpočinku a potom
k intenzivní tréninkové práci,“ bral hlavní
lodivod mužů LHK Jiří Šejba nadcházejících deset dnů bez soutěžního duelu jako
hotovou věc.
Náplň celého zápasů prostého období
měl přesně naplánovanou. „Po Vrchlabí
dva dny volna, od úterý 9. do čtvrtka 11.
února dvoufázová příprava a v pátek další
jeden trénink, vše ve velké náročnosti se
zvýšeným důrazem na kondici. Hráči se
potřebují fyzicky dobít, nyní je na to ideální příležitost před závěrečnou fází celé

sezóny. Abychom v ní mohli z kvalitní připravenosti těžit,“ věděl Šejba.
Svěřence potřebuje mít dobře tělesně
nachystané z jednoho stěžejního důvodu. „Hrajeme kondičně náročný systém
s aktivním napadáním soupeře, což stojí
hodně sil. Proto musí být kluci co nejlépe
připravení, aby tuhle náročnost vydrželi.
Zároveň chci ze stejného důvodu pokračovat v pravidelném nasazování čtyř útočných formací, neboť pak fyzické síly neubývají tak rychle,“ rozebral Šejba.
Následný finiš aktuálního ročníku Chan-

ce ligy obsahující posledních sedm kol
základní části i vrchol v podobě play-off
zatím moc rozebírat nechtěl. „To je ještě
daleko, teď se plně soustředíme na tuhle
pauzu a dobrou práci během ní. Až pak
půjdeme dál zápas od zápasu s jasným cílem, a sice postoupit do vyřazovacích bojů
z co nejvyššího místa to půjde,“ zdůraznil
šéf prostějovské střídačky.
Návrat do akce bude přitom pro Hanáky
maximálně výživný: ve středu 17. ledna na
Jágrově Kladně a v sobotu 20. února doma
proti Přerovu!

dra Bláha v bráně. Stejně jako toho dost pochytal hostující gólman. Proto bych utkání
hodnotil skromně a za výhru 4:1 byl rád.
Každopádně šlo o jeden z našich nejlepších
zápasů od mého návratu z Benátek, určitě
týmově nejzodpovědnější.“
yy Vrátil jste se – a mančaft skoro pořád
vítězí. Připisujete si osobní zásluhy?
„To vůbec, rozhodně ne. Kluci už předtím
hráli velice dobře, ale někdy měli i smůlu,
co jsem v přenosech na internetu sledoval.
Já jsem se v prvních dvou zápasech za Prostějov spíš hledal, naštěstí mi Robin Staněk
v obranné dvojici hodně pomáhal. Tady je
úplně jiný herní systém než v Benátkách,
tudíž bylo těžší si zvykat. Teď už je to myslím lepší. A hlavně že se nám daří týmově,
vítězíme a konečně máme delší sérii výher.
Snad ji udržíme co nejdéle.“
yy Proč jste vlastně zvolil comeback do
elhákáčka?
„Do Liberce přišel Ondra Vitásek, jeden
tamní bek se přesunul dolů do Benátek
a hlavní trenér mi na rovinu řekl, jak se věci
mají, že už mě nepotřebují. Tak jsem se vrátil do Prostějova.“
yy Byl jste za novou šanci doma rád?
„Určitě. Tady je o něco starší a vyspělejší
tým než v Benátkách, kde hraje spousta
mladých. Navíc zdejší kluci jsou perfekt-

ní, ve všem mi od začátku pomáhali a tím
usnadnili můj návrat. Možnosti nastupovat
znovu za Prostějov si cením. A hlavně mě
těší, že tady reálně bojujeme o postup do
play-off.“
yy Momentálně jste na tom velice slibně. Na co Jestřábi mohou v tomto
ročníku mít?
„Suprová by byla první čtyřka po
základní části, o tom se nemusíme
vůbec bavit. Všechny celky nad námi
však mají velkou kvalitu, od favorizovaného Kladna přes dlouhodobě
silnou Jihlavu, nadupanou Porubu a letos až nečekaně výbornou Třebíč po ty
ostatní. Takže spíš než přehnaně myslet
na čelo soutěže je potřeba se dívat
i pod sebe, kde je tabulka hodně
vyrovnaná, mužstva za námi jsou
natěsnaná po pár bodech. Navíc
máme před sebou těžké soupeře, přijde třeba šňůra tří porážek
a hned letíte tabulkou dolů. Proto
bude důležité po reprezentační
pauze na úspěšnou sérii navázat,
dál sbírat body. A uvidíme, na co
to bude stačit.“
yy Postoupit do předkola vyřazovací fáze, vyhrát tuhle sérii
a být ve čtvrtfinále byste považoval za úspěch?
„Rozhodně ano. Po minulé nevydařené sezóně jsou prostějovští
fanoušci v očekávání, co se povede
letos. A my máme šanci napravit
pošramocené jméno, které zdejší hokej dlouhodobě má na nějaké úrovni.
Určitě by bylo fajn fandům vynahradit
předchozí špatný ročník, i když nemů-

Foto: Josef Popelka

žou chodit povzbuzovat na zimák do hlediště. Ti věrní koukají doma a snad jim děláme radost. Jak už jsem řekl, dostat se před
play-off mezi nejlepší čtyřku by bylo fakt super. Ale pokud to nevyjde, je podstatné vybojovat předkolo a přes něj pak
zkusit postup do čtvrtfinále.
Hlavně musíme jít zápas
od zápasu, nemyslet moc
dopředu a maximálně se
soustředit na každé nejbližší utkání.“

Úvodní střelu na bránu vyslal hned po
půlminutě Oliva od modré, Bláha vyrazil
ramenem. Na opačné straně kontroval
zanedlouho Žálčík z levého kruhu a Štěpánek byl také pozorný. Ve 3. přišla i první velká šance, když Hrníčko vybruslil
od zadního mantinelu a zblízka zakončil
těsně vedle. Vzápětí zahrozil při přesilovce
Urban šikovnou tečí kousek nad, ovšem
jinak Hanáci ubránili oslabení výborně.
Navíc s Pieglovou dělovkou z dálky měl
Štěpánek značné problémy, načež šli borci LHK v 11. minutě do vedení. Během
početní výhody napřáhl zpoza kruhů Hrdinka, Štěpánek vyrazil před sebe a volný
Hrníčko z bezprostřední blízkosti u levé
tyče obhodil jeho ležící tělo – 1:0. Zvýšit mohl Vachutka, leč brejk dvou proti
jednomu poslal dost mimo levé šibenice.
Hosté byli viditelně v útlumu, teprve v 15.
a 16. dvakrát zatopili prostějovské defenzi-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Opravdovým vrcholem
před reprezentační přestávkou byl pro
prostějovské hokejisty sobotní duel 27.
kola Chance ligy mužů ČR 2020/21,
v němž přivítali vedoucí tým soutěže
z Vrchlabí. Ten ale přijel v mladším složení bez zkušených pendlů z extraligových Pardubic, čehož Jestřábi dokonale
využili. A naprosto přesvědčivým způsobem porazili ambiciózního nováčka
třígólovým rozdílem. Dosáhli tím pátého vítězství za sebou a upevnili své sedmé místo v průběžném pořadí!
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vě. A Bláha se musel blýsknout zneškodněním příležitostí Heřmana s Mrňou. Závěr
zahajovací třetiny znovu patřil mužům
v červeno-černém, ovšem na Štěpánkovi si
ve slibných možnostech vylámali zuby jak
Kaut, tak Mrázek.
Nedlouho po startu druhé periody měli
Jestřábi druhou přesilovou hru, kterou opět
využili. Hrníčko ve 22. vypálil z levého kruhu, Štěpánek neměl vyražený puk pod kontrolou vedle vlastního betonu a dojíždějící
Dominik jej procpal k bližší tyčce – 2:0. Ptačí dravci předváděli výtečný hokej, soupeře
mleli jako mlýnek na maso. Mrázkův nájezd
zprava vykopl Štěpánek špičkou betonu,
Hrníčkův dravě bleskový výpad levým křídlem až před svatyni s položením gólmana
zastavila pravá tyč. Nicméně v pokračující
početní převaze nápor nepolevoval, a když
běžela 26. minuta, Podlahova samostatná
akce z rohu kluziště vedoucí k ostrému švihu i úspěšné dorážce nadvakrát skončila za

pak sice poměr sil na ledě opticky vyrovnal,
přesto Severočeši nebyli schopní se přes
rychle bruslící Moravany prosadit do ničeho opravdu nebezpečného. A co prošlo na
Bláhu, to on spolehlivě pochytal.
Třetí část otevřeli Severočeši přesilovkou,
v níž Chalupovo protečování už mířilo do
brány, jenže Bláha rychlým rozklekem duchapřítomně zachránil. Mezi tyče nepustil
ani Urbanovu jedovku z pravého kruhu,
zatímco na druhé straně zahodili vyložené
šance Jandus i Mrázek. Teprve Hrníčko ve
45. uspěl lišáckým zavěšením zblízka pod
víko, ač byl v ostrém úhlu, a mohl slavit
završený hattrick – 4:0. Výběr HC se ještě
vrátil do zápasu o minutu později přesilovkovým sklepnutím Heřmana zleva do
odkryté klece – 4:1. Nicméně konec střetnutí si Prostějované bezpečně pohlídali
a s přehledem dospěli k zaslouženě jasnému triumfu!

„Proti Vrchlabí jsme byli hodně motivovaní a odehráli velmi dobré utkání. Výborně nám
fungovala taktika 2-3, kterou jsme vybrali. Obránci soupeře byli neustále pod tlakem
našeho aktivního napadání, kazili a my si díky tomu vypracovali řadu šancí. Navíc jsme zase
dali dva góly z přesilovek, jimiž se povedlo získat důležité vedení 2:0, tentokrát se prosadila
druhá pětka. Náš výkon šel ještě nahoru v první polovině druhé třetiny, tam jsme hráli
opravdu skvěle. Následně to kleslo trochu dolů na takové profesorské pojetí, ale celkově
jsme měli zápas pod kontrolou. Takže spokojenost.“
Václav BAÏOUÈEK – HC Stadion Vrchlabí
„My jsme podali jeden z nejhorších výkonů sezóny. První třetina byla z naší strany absolutně
bez pohybu, prostě velice špatná. Druhá část byla rozbitá spoustou vyloučení a ve třetí se
objevilo pár náznaků, kdy jsme si vypracovali slušné šance ke snížení skóre, ale ztroskotali
na domácím brankáři. Celkově tedy zklamání z hodně špatného výkonu i hladké porážky.”

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov:
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zády bezmocného Štěpánka – 3:0. Ani tím
dominance rozparáděné letky nevyprchala,
další trefy mohli okamžitě přidat Mrázek
či Gago. Jejich loženky ale vychytal nerezignující brankář, který herně rozložený
Stadion uchránil od předčasného rozhodnutí celého utkání. Po polovině mače se
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yy Nepřekvapuje vás, jak jste přejeli vedoucí mužstvo soutěže?
„Ve své podstatě trochu jo, ale Vrchlabí jako
farma Pardubic je dost závislé na Dynamu.
Ve středu jsem se díval na jejich zápas proti
Kladnu, v bráně měli Kantora a v sestavě
několik dalších kvalitních posil z extraligy.
Zatímco teď nastoupili spíš s mladšíma klukama, včetně košíkářů z pardubické juniorky. My jsme vsadili na poctivou hru, díky
které jsme celé utkání dobře zvládli. A při
zpětném pohledu mě vítězství o tři góly
zase tolik nepřekvapuje.“
yy V podstatě jste využili mladšího složení HC?
„Jo, přesně takhle bych to viděl. Nepřijelo
úplně nejsilnější Vrchlabí, jaké může být.“
yy Hlavně do půlky střetnutí jste měli
výrazně navrch a mnoho tutovek. Mohl
být triumf ještě vyšší?
„Určitě jsme mohli dát víc gólů, ale taky
jsme jich mohli víc dostat. I oni měli dost
šancí, mockrát nás však skvěle podržel On-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Není to tak dlouho, co se odchovanec prostějovského hokeje Petr Krejčí (na snímku) vrátil do LHK
z Benátek nad Jizerou. Okamžitě se stal jedním z pilířů
základní sestavy, pozorně brání i slušně boduje, dobrými
výkony pomáhá Jestřábům k současné vítězné šňůře. Po
působivém zformátování vrchlabského lídra jsme jednadvacetiletého obránce v sobotním večeru vyzpovídali.

„%\OWWRXUġġLWĨQiiñQHMM]RGSRYĨGQQĨMñt]iSDVVRGPPpKR
QiYUDDWX]%%HQiWWHN´íHNOSR9UFKODEtEHN3HWU.UHMġt

„Pauza je ale pro všechny týmy stejná, věděli jsme o ní celou dobu a nemá smysl si
na cokoliv stěžovat. Taková je prostě situace, aspoň můžeme tenhle prostor využít

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi teď letí
prvoligovým ročníkem jako (ne)řízené střely, zválcovali už pět protivníků
v řadě za sebou. Současná reprezentační přestávka trvající až do poloviny
příštího týdne jim tak nejde příliš vhod,
neboť časově přerušila parádní let.
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8ÚLKOGéP÷XÊFCPQWCFQUVPGRąÊLGO
PQW X÷E RTQåKN JPGF \MTCLG WVM¾PÊ
6ąGDÊé XU 2ąGTQX FQO¾EÊ IÐNOCP
2CXGN,GMGN5VąGNCLGFPQJQ\RTQVKJT¾
éčUGOWVQVKå\CUGMNCFQOąÊåM[LGJQ
DTCPM¾ąUMÆJGNO[PCVQNKMåGEJXÊNK
CPKPGwNCX[V¾JPQWV5VT¾åEGUXCV[P÷
PCXÊEOWUGNUVąÊFCVMXčNKPG\D[VPÆOW
QwGVąGPÊ\TCP÷PÊXQDNKéGLKCD[UG\C
P÷MQNKMOKPWVQD÷VCX÷XT¾VKNOG\KV[éG

2. Kuriozita
brankáøe Jekela

&TWJ¾PGLX[wwÊJQMGLQX¾UQWV÷åè4
WåJQFP÷FNQWJQPGRCOCVWLGåGD[
RQąCFÊ X RQRąGFÊ VCDWNM[ D[NQ VCM
GZVTÆOP÷ PCwNCRCPÆ U OKPKO¾NPÊOK
TQ\GUVWR[2QUQDQVPÊOMQNGF÷
NKN[XGFQWEÊ8TEJNCDÊCwGUVÚ2ąGTQX
RQWJÆVąKDQFÊM[#UGFOÚ2TQUV÷LQX
\VT¾EGNPCéGNQLGPwGUVRWPMVč2TQUV÷
LGVQPCJQąGRQą¾FP¾OGNC

1. Abnormální
vyrovnanost na èele“

NEJ události
Chance ligy

Vady na prostějovské kráse se
momentálně hledají těžko, přesto
však platí, že nikdy nic není zcela
ideální. Ptačím dravcům lze nyní
vyčíst snad jen to, že si vždycky
v některé pasáži daného mače vyberou slabší chvíli a umožní protivníkovi nabrat dech.

Polevení
v úsecích

Nejen prodlužující se šňůra výher,
ale i způsob překonávání soupeřů
teď zdobí muže elhákáčka. Jak
venku outsidera ze Šumperka,
tak doma lídra z Vrchlabí porazili
přesvědčivým rozdílem tří gólů po
velice dobrých výkonech celého
týmu.

Parádní
forma

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ
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-hmझl࢙m-Ѵ-r-mov|
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„První čtyřka by byla
super, ale musíme se
dívat i pod sebe.“

(uohĹ

15

Maximální počet patnácti bodů
získali Jestřábi z posledních
pěti duelů Chance ligy díky své
nejdelší vítězné sérii v aktuální sezóně. Z uplynulých osmi
střetnutí přitom vydolovali dokonce jednadvacet bodů, což je
vyneslo na sedmé místo tabulky nedaleko od jeho čela.
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

1. star:&QOKPKM*TPÊéMQ DQF[ 
2. star:4GPÆ2KGIN DQF[ 
UVCT.WM¾wä¾NéÊM DQF 

PROSTĚJOV – VRCHLABÍ 4:1

1. star:2GVT/T¾\GM DQF[ 
2. star: &CXKF$CTVQw DQF[ 
UVCT6QO¾w-CWV DQF 

ŠUMPERK - PROSTĚJOV 3:6

/KPWN¾ RTXQNKIQX¾ UG\ÐPC
D[NC RTQ XwGEJP[ QMQNQ RTQ
UV÷LQXUMÆJQ JQMGLG XGNMÚO
QéKUVEGOMXčNKVQOWLCMOQE
UG JGTP÷ K XÚUNGFMQX÷ PG
RQXGFNC 8 FąÊX÷LwÊ OKPWNQU
VK t F¾XPÆ K PG VCM X\F¾NGPÆ
tXwCMOÊUVPÊNGFQXÆOWåUVXQ
RTQåÊXCNQ OPQJGO RąÊ\PKX÷LwÊ
éCU[+VCMQXÆMF[CVCMQXC
NQ FQMQPEG ×RNPÆ éGNQ FTW
JÆ PGLX[wwÊ UQWV÷åG 8÷VwKPQW
UG VQ RQFCąKNQ LGFPQW \C KMU
NGV C URÊw \MTCLG TQéPÊMW RQ
QFGJT¾PÊOGPwÊJQRQéVWMQN
PCéGå*CP¾EKRQP÷MWFMNGUNK
FQNč#NGRąGUVQMGUOGV¾PEG
FTWJÆ PGLX[wwÊ éGUMÆ UQWV÷åG
CURQÿQDéCURCVąKNK
6Gò UG M P÷éGOW VCMQXÆOW
FQEGNCRąKDNÊåKNKF¾UGąÊEVRQ
O÷TP÷ PGéGMCP÷ 0CJT¾X¾
LKO QDTQXUM¾ X[TQXPCPQUV
X÷VwKP[ UQWéCUPÆ %JCPEG
NKI[ RąGFGXwÊO JQTPÊ RQNQ
XKP[ VCDWNM[ 0C éGOå O¾
PG\RQEJ[DPKVGNPÚRQFÊNXÊEG
TQ HCMVQTč QRCMQXCPÆ MQTQ
PCXKTQXÆ NQEMFQYP[ D÷JGO
WRN[PWNÚEJLGFGP¾EVKO÷UÊEč
\ VQJQ RTCOGPÊEÊ GMQPQOKE
MÆ RTQDNÆO[ MNWDč \XÚwGPÊ
RQéVW ×éCUVPÊMč UQWV÷åG Cå
PC DG\RTGEGFGPVPÊEJ QUO
P¾EV VÊO R¾FGO TQ\O÷NP÷PÊ

MXCNKV[ C CDUGPEG UMWVGéP÷
UKNPÚEJ OCPéCHVč ×TQXPÊ RąG
X[wWLÊEÊEJQUVCVPÊ
#ċ VCM éK QPCM ,GUVą¾DK LUQW
OQOGPV¾NP÷ UGFOÊ C PC
RTXPÊ OÊUVQ \VT¾EGLÊ RQWJÚEJ
wGUVDQFč6GQTGVKEM[UGVGF[
OQJQW FQ ×RNPÆJQ RQRąG
FÊ XG \D[VMW \¾MNCFPÊ é¾UVK
RQUWPQWV QD\XN¾wV÷ X LG
LKEJ XÚDQTPÆ CMVW¾NPÊ HQTO÷
C X\JNGFGO MG \OÊP÷PÆOW
HCMVW åG EJ[D÷LÊ QRTCXFQXÊ
HCXQTKVÆRąGUX÷FéKX÷PCRNÿW
LÊEÊVWJNGTQNK<FCTQ\LGVÊDQTEK
.*- X[WåKLÊ RąÊ\PKXÆ MQPUVGNC
EGKRQTGRTG\GPVCéPÊRCW\G
VQ WM¾åG RQUNGFPÊEJ UGFO
MQN RąÊRCFP÷ TQ\JQFWLÊEÊ
RNC[QHH2QUVWRFQP÷LWåD[
WVÆEV PGO÷N PKEOÆP÷ V÷åMÚ
NQUDWFGRTQiGLDQX[UX÷ąGP
EG ×UVąGFPÊ XÚ\XQW FQM¾\CV
RQ RCRÊTQX÷ UNCDwÊEJ RQT¾
åGVKV[RCRÊTQX÷UKNP÷LwÊ*KUVQ
TKEM¾OQåPQUVPCRQUVWRFQ
GZVTCNKI[ LCMMQNKX RčUQDÊEÊ
Cå PGUMWVGéP÷ HCPVCUVKEMÚO
FQLOGO  UG UVąGVPG U TGCNK
VQW,CMÚXÚUNGFGM\VQJQX[
RCFPG"

/#4-#
5100'8'0&#

/čåGX[LÊV×VQMPCéGNQ"

Mezi hokejovými mantinely
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NOVINKY Z HRÁČSKÉHO KÁDRU
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CHARITA NA PROSTĚJOVSKÉM ZIMÁKU

Na konci prvního utkání v novém kalendářním roce 2021 s Jihlavou
protestoval sportovní manažer a současně asistent trenéra LHK
Jiří Vykoukal proti výroku rozhodčích tak vehementně, až byl
předčasně vykázán do kabiny. Následně vyfasoval od Disciplinární
komise ČSLH pětizápasový trest zákazu vstupu na střídačku za
urážku sudích. Ten si odpykal už před dvěma týdny, ale přesto se
blíže k hráčům v rámci jednotlivých střetnutí nevrátil a dál zůstává na
tribuně. Proč?„Klukům se během Bačova trestu začalo hodně dařit,
a dokud to potrvá, z pověrčivosti Jirka zůstane v hledišti,“ prozradil se
smíchem marketingový manažer Jestřábů Václav Meidl.

„Baèa“ zùstal i po vypršení trestu na tribunì

ZAUJALO NÁS

toho dravě využila, když dominantním výkonem přejela ambiciózního nováčka 4:1. I s vydatnou pomocí hattricku Dominika Hrníčka
a dalších dvou zásahů v početních výhodách.
„Přesilovky nám teď šlapou. Minule v Šumperku to při nich vycházelo první pětce, dnes
zabrala ta druhá. Důležité je často střílet, clonit
před bránou a jít za dorážkami, což dnes kluci
z druhé lajny dělali. A pokud máme víc než
jednu údernou lajnu schopnou častěji skórovat, dost to pomáhá celému týmu,“ pochvaloval si kouč Jestřábů Jiří Šejba.
Nebyl by to on, aby po celkově vydařeném
duelu jen chválil. „Nelíbilo se mi, že jsme při
vedení 3:0 začali hrát až moc profesorsky.
Z toho pak pramenily nepříjemné situace ve
druhé polovině utkání a hlavně v poslední
třetině. Potřebujeme se ještě naučit lépe mít

pod kontrolou vlastní emoce, abychom dokázali udržet taktiku i výkon celý zápas až do
konce,“ upozornil Šejba.
Přesto nevznikly o přesvědčivém smáznutí
Stadionu žádné pochyby. „Celkově kluci
odvedli kvalitní výkon, takže spokojenost.
Poslední dobou hrajeme opravdu dobře, a že
jsme před současnou sérií vítězství některé
zápasy nezvládli, za to mohla slabší produktivita. Pak nám tam začaly góly víc padat,
porazili jsme papírově ne tak silné soupeře,
chytili se. No a dnes přijel první, který dopa-

dl stejně,“ usmíval se zkušený kormidelník.
Co stojí za vzestupem elhákáčka? „Před
časem jsme změnili určité věci a mančaft je
dodržuje. Všichni pochopili, že když budou
takhle hrát a důsledně dělat, co se po nich takticky vyžaduje, tak můžeme jít nahoru. Právě
teď se to děje, produkujeme dobrý hokej, vítězíme. Ale nesmíme si myslet, že se bude tímto
způsobem dařit pořád. A hlavně že by mělo jít
něco samo. Bez poctivé práce nikdy nic nefunguje,“ neopomněl Jiří Šejba varovat před faktorem uspokojení.

2ąKUQDQVPÊOVTKWOHW,GUVą¾DčPCF8TEJNCDÊOPCU¾\GNRTQUV÷LQXUMÚ×VQéPÊM&QOKPKM
*TPÊéMQ UéÊUNGO RCT¾FPÊJCVVTKEM
Foto: Josef Popelka

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

„Dá se říct, že se v uvozovkách uklidnila. Nejsem zastáncem toho, aby se sestavy hodně
střídaly. Myslím si, že když má hráč nějakou pohodu, tak se mu jinak hraje. Samozřejmě že jsou
zápasy, ve kterých se některým hráčům nedaří,
takže nějaké minimální úpravy jsme tam měli.“
yy S posledním lednem skončilo přestupové období. Jak jste s týmem, který teď máte,
spokojený?
„Máme to, co máme. Jiní hráči nejsou. Budeme
prostě pracovat dál.“
yy Jaké jsou teď plány do zbylých sedmi
utkání základní části?
„Jak už jsem říkal, naše hra nám přináší ovoce,
je jen potřeba u toho zůstat. Pauzu, která potom
bude, využijeme k restartu fyzické kondice, aby
měl tým v závěru power. Je důležité, aby na ledě
měl sílu. Přece jen když tým nemá kondici, tak
ať děláte, co děláte, tak to nesedí.“
yy Hráčů už jsme se na tuto otázku ptali. Jak
vnímáte prázdné tribuny ze střídačky vy?
„Člověk už si na to zvykl. Určitě by to bylo lepší, kdybychom hráli před diváky, a ještě k tomu
doma. Divák v domácím prostředí do ovzduší
vnese větší razanci, náboj. Na druhou stranu
i o to víc jsou pak hráči někdy svazovaní. Diváci přece jen čekají, že budeme doma vyhrávat.
A ono se to někdy nepodaří. Diváci v každém
případě chybí, ale nějak jsme si na to zvykli.
Když se díváte na televizi, ať už je to extraliga,
nebo NHL, tak to taky musejí překousnout.
Myslím si, že by bylo vhodné pustit na zimák tu
atmosféru diváků, jak to dělají třeba při fotbale
a někde i při hokeji. Po dobré akci pustí fandění.
Nevím, jestli to u nás lze, ale určitě by to přineslo
nějaký efekt.“
yy Máte bohaté hráčské zkušenosti. Čerpáte z nich i ve své trenérské kariéře?
„Je spousta věcí, které fungovaly
dříve a fungují i teď. Nicméně hokej se aktualizuje
a musíte to měnit. Nejsou
jen obránci a útočníci.
Už prostě obránci dnes
musejí být i jako útočníci.
Viděli jste to na mistroství
světa dvacítek, kdy náš tým
i ruský nepoužívaly obránce
do útoku. Zadáci to odevzdali
útočníkům a ti jeli do pěti. My
jsme to tímto způsobem relativně změnili i tady. Byli tu obránci,
kteří dělali rozehrávku a dál už se
do toho nezapojovali. Teď je nutíme, aby to dál vytahovali a byl
tam jako čtvrtý útočník. O tom to je, dneska
musí všichni hrát dopředu i dozadu. Hokej má
úplně jiný výraz než v minulosti.“
yy Když už jste nakousl MS juniorů…
V minulém týdnu proběhla na ČT sport
debata o českém hokeji (Sport o český hokej – pozn. red.). Sledoval jste ji? Jaký na to
máte názor vy?
„Tak s některými věcmi člověk musí souhlasit,
bych snížil i počty cizinců. To je další věc, nechal
bych jen tři na tým. Navíc bych nutil hrát aktivní
hokej, žádný pasivní jeden na čtyři. Posílal bych
toho čtvrtého hráče do útoku. Toto ale musí přijít
třeba od sportovních ředitelů, kteří mají na starost
výchovu hráčů v jednotlivých klubech. Musí se
udělat sjednocená koncepce a je potřeba na tom
pracovat. Potom totiž vidíte, že mezinárodní hokej hrozně utíká.“

Foto: Josef Popelka

ale některé názory
mám zase trochu
odlišné. Jako první se určitě musí
snížit počty týmů.
Co se mě týče, tak

pod svou kontrolou. Hlavně díky fungujícím početním převahám i bodově úřadující dvojici Petr Mrázek (2+2) a David
Bartoš (1+3).
Úvod zápasu přinesl velmi aktivní hru
z obou stran. V prvních deseti minutách
bylo vidět i pár gólových příležitostí, ale
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ŠUMPERK, PROSTĚJOV Čtvrté vítězství za sebou si prostějovští hokejisté
připsali venkovním přestřílením Šumperka ve středečním krajském derby.
Poslední celek tabulky sice vzdoroval,
ale střetnutí 26. dějství prvoligové soutěže měli hosté od začátku až do konce

hotově snížil Moučka – 1:2. Navíc před přestávkou měl výběr PARS dvě velké šance
při hře pět na čtyři, ale ani jednu nevyužil.
Start do druhé třetiny znamenal obrovskou
snahu šumperského týmu o vyrovnání. Na
ledě byla hodně vidět formace s novým útočníkem J. Altrichterem, jíž se poměrně dařilo
dělat soupeři problémy. Jenže dračí snahu

„Z mého pohledu dnešní zápas rozhodly přesilové hry, neboli naše oslabení. Ráno jsme
se na to chystali, protože jsme věděli, že má soupeř dobré přesilovky. Ale hráli je tak dobře,
že nás opravdu vytrestali. Na druhou stranu při hře pět na pět byl zápas vyrovnaný. Utkání
jednoduše rozhodly naše fauly a přesilovky Prostějova. Při vyrovnaném počtu hráčů na
ledě se kluci nemají za co stydět, nechali tam všechno.“
Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Potvrdili jsme předchozí dobré výkony a to, že jsme teď v pohodě. Znovu jsme se mohli
opřít o přesilovky, které se nám poslední dobou povedlo vylepšit a ze kterých momentálně
dost těžíme. Právě v početní výhodě dokážeme střílet rozhodující góly. Jinak byl zápas vyrovnaný, neodpustili jsme si několik zbytečných chyb. Na druhou stranu kluci proměňovali
šance a také díky tomu jsme prodloužili naši vítěznou sérii.“

Martin SOBOTKA – Draci PARS Šumperk:

¸67<75(1§5č
¸67<

nikdo se neprosadil. Poté přišlo první vyloučení Draků a nádherná přesilovková
kombinace Jestřábů, na jejímž konci stál
neomylný Kaut – 0:1. Následně si Hrníčko
v souboji jeden na jednoho udělal kličkou
do forhendu prostor na levém kruhu a zakončil za záda M. Altrichtera – 0:2. V 16.
však přišla odpověď domácích, skóre po-

1üDOM@ATUKü@NDGJQ@F= UQGµ?IPO½?@M=TQ`PHK@MFP

yy Lednový zápasový kolotoč je u konce,
jak tento měsíc hodnotíte?
„Myslím si, že tým začíná vnímat věci, které
po hráčích chci, a je to vidět v zápasech. Od
těch úvodních duelů s Jihlavou a Porubou
jsme změnili styl. Začali jsme hrát více agresivně a více používat obránce do útoku. To se
nám ukázalo jako opravdu dobrý krok. Hra se
rapidně změnila. Nicméně stále máme problémy se zakončováním. Navíc máme problémy
i s vylučováním. To nás prostě potom sundává
dolů a většinou to nakopne soupeře. Byly dobře
rozehrané zápasy, ze kterých jsme mohli mít
body, ale na základě přesilovek soupeře jsme
o ně přišli.“
yy Z prvního měsíce roku 2021 máte bilanci šesti výher a tří proher a dostali jste se na
sedmou příčku prvoligové tabulky. Jaká je
teď v týmu atmosféra?

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Lednový kolotoč zápasů už
je minulostí. Jestřábi v něm sehráli devět
utkání s bilancí šesti výher a tří proher a svými výkony se posunuli na sedmou příčku
prvoligové tabulky. V následujících týdnech
odehrají svěřenci trenéra Jiřího Šejby (na
snímku) zbylé zápasy základní části sezóny
2020/2021 před startem play-off. Jak vidí
trenér prostějovských hokejistů uplynulý
měsíc? Na to a další věci jsme se jej ptali
v rozhovoru.

„0\VOtP
PVLÿHHWĄP]]DġtQiiYQtPDDWYĨFLNWHUppSRKUUiġtFKFFKFL“
SRFKYDOXMHVLNRXġ-HVWíiE÷-LítðHMED

První ze dvou důležitých výher Hanáci připsali ve středečním krajském derby na ledě Šumperka. Řádili čtyřbodoví fantomové první
útočné formace Petr Mrázek a David Bartoš,
polovina ze šesti nasázených tref padla zásluhou přesilovek. A navzdory okénkům v defenzivě tak byl kousavý outsider přestřílen 6:3.
V sobotu draví ptáci přivítali nečekaného premianta soutěže Vrchlabí. Farma extraligových
Pardubic však neměla k dispozici elitní posily
z Dynama a jestřábí letka lačná po další kořisti

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Tak je to potvrzeno: hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov mají formu jako hrom! Během uplynulého týdne
podstoupili v Chance lize 2020/2021 dva naprosto odlišné
zápasy, nejprve u posledního celku tabulky a následně proti
jejímu lídrovi. Dopadlo to však dvakrát stejně – jasným triumfem o tři góly. Díky tomu se povedlo protáhnout vítěznou
sérii už na pět utkání, utužit průběžné postavení na sedmé
pozici a přiblížit se úplnému čelu na šestibodový rozdíl!

vedoucí příčka je pouhých šest bodů daleko

let nekončí, naopak atakuje čelo!
1. Jestřábí
Další dva triumfy LHK upevnily sedmé místo,
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PROSTĚJOV Jak už jsme ve Večerníku exkluzivně informovali
před nedávnem, tradiční anketa
Sportovec města Prostějova bude
mít v letošním sedmnáctém ročníku zcela odlišné pojetí od všech
předchozích let. Změněný formát
na základě dopadů covidu-19 již
byl schválen radními a my tak můžeme zveřejnit více podrobností.
„Na jednáních Sportovní komise
i Rady města jsme se s kolegy shodli, že není možné anketu uspořádat
v obvyklé podobě. Některá odvětví
byla koronavirem zasažena v trochu
menší míře a s přestávkami běžela
dál, zatímco jiné sporty poznamenala
vzniklá situace mnohem víc, většinu
minulého roku je doslova paralyzovala. Proto bylo potřeba vymyslet
vhodnou změnu,“ zopakoval předseda Sportovní komise a městský radní
Miloš Sklenka.
Za normálních okolností jsou slavnostně předána ocenění nejlepším
sportovním jednotlivcům i kolektivům v celkem dvanácti kategoriích,
navíc dochází i k vyhlášení výsledků
speciální fotosoutěže pro veřejnost.
„Z výše uvedených příčin celkových
dopadů covidu na veškeré dění tentokrát nedojde k žádnému udělování

Tufo Pardus při vrcholné akci v metropoli bude mezi dospělými dráhový specialista Daniel Babor, prosadit
se v mužské kategorii určitě mohou
i René Smékal nebo Marek Dolníček.
A reálné šance na zisk cenných kovů
rozhodně mají juniorští zástupci či zástupkyně zdejšího oddílu.
Dráhový národní šampionát se pojede
dnes, tj. v pondělí 8. února od 12.00 do
16.15 hodin, zítra 9. února od 11.00
do 16.40 hodin a ve středu od 11.00
do 14.50 hodin. Na programu jsou
následující disciplíny: muži a junioři
– vylučovací závod, bodovací závod
jednotlivců, stíhací závod jednotlivců,
stíhací závod družstev a omnium, ženy
a juniorky – vylučovací závod, madison a omnium.
(son)

Zatím jen posunování a spekulace o tom, kdy se
vše rozjede. A jestli vůbec. Nyní ale přišla první větší rána pro amatérský sport v tomhle roce
v podobě zrušení všech amatérských hokejových
soutěží od 2. mužské ligy až po nejmenší caparty.
Rána je to bolestivá, ale ne zcela nečekaná. Hokejové soutěže nemají ten komfort a nemohou
donekonečna posouvat restart jednotlivých lig.
A jelikož vláda České republiky zatím nijak nereflektuje to, že nákaza je sice průšvih, ale ztráta
jakékoli imunity u sportovců není taky nic pozitivního, jedná se o krok logický. Nejde zde zdaleka jen o nějaké výkony nebo pocit ze hry. Ale
právě také o zdraví.
Pomyslný mrak pochyb nad ukončenými soutěžemi visel už nějakou dobu. Až nyní ale přišla
očekávaná a obávaná stopka. Hokejisté v řádu
tisíců ze dne na den přišli o naději, že si na jaře
zahrají. Výzva svazu, aby se nerozpouštěl led na
stadionech, je sice hezká, ale řada těchto sportovních stánků je v držení měst. Na ty ale svaz nemá
páky, aby je od rozmrazování odradil.
Hlavně ale rezonují dvě skutečnosti, které jsou
v souvislosti nejen s ukončením desítek soutěží
důležité, a sice zdraví a naděje, naděje na normální chod věcí. Té se v České republice při
pohledu na zmatené kroky vlády a zpoždění
s očkováním nedostává. A se zdravím je to nyní
stejné, bohužel.

Pěkné výsledky nyní zažíval Prostějov. Připsal si
krátkou sérii výher a dojem parádně vylepšil vydařený mač s Vrchlabím. Zdolat lídra se totiž počítá!
Nutno však říct, že přestože Jestřábi předváděli
velmi slušné výkony i výsledky, hráli teď – až na
zmíněnou sobotní výjimku - spíše proti slabším
soupeřům. Kadaň, Ústí nad Labem nebo Šumperk by pro tým kvalit Prostějova neměly být
měřítkem. Proti těmto celkům, byť třeba hrajícím
o něco lépe než loni, je prostě potřeba sbírat body.
Nyní naopak čeká Prostějov hodně těžký los. Přerov, Vsetín ani Kladno nebudou snadnými oříšky
k rozlousknutí. A to i přesto, že třeba Vsetín není
zrovna tak vysoko v tabulce, jak by se dalo čekat,
a musí si zvykat taky na nový trenérský štáb.
Pozitivem pro Jestřáby je, že si na méně kvalitních
týmech nejen nasbírali body, ale také nepochybně
nabrali sebevědomí. Jako výhodu mají svěřenci lodivoda Šejby na své straně také to, že jejich tým už nějakou dobu hraje v prakticky stejném složení. Hráči
jsou evidentně na sebe zvyklí, působí sehraněji.
Proti naopak hovoří dlouhodobě negativní bilance s Přerovem. A také to, že jak Zubři, tak kladenští Rytíři mají lepší hru směrem dozadu. Nebude
snadné jejich obranné valy překonávat. Dva ze tří
jmenovaných zápasů navíc Prostějov sehraje venku. Ať už ale utkání dopadnou jakkoli, očekávání
jsou po předchozích výkonech Jestřábů rozhodně
vyšší, než jaká byla začátkem sezóny.

Brněnská Líšeň, ale také Prostějov. To jsou dva
druholigové týmy, které v uplynulém fotbalovém
podzimu překvapily. V obou případech se umístily nečekaně vysoko. A v obou se jednalo o dosud
nejvyšší umístění v novodobé historii klubů.
U eskáčka se kvalitní hra a výborné páté místo
promítly také do přestupové politiky. Aby ne.
Úkolem vedení klubu bylo pouze tým vhodně
doplnit, ne celý překopat. V Prostějově tak mohl
vládnout klid, nemusel nijak tlačit na pilu. Mohl si
naopak v klidu vyzkoušet pár nadějných jedinců.
Výsledek tomu také odpovídá. Prostějov nebyl v pozici, kdy by potřeboval nutně a ve velkém posilovat,
a tak do týmu přichází zejména talentovaní hráči
jako Zlatohlávek, na vážkách je budoucnost Straňáka. Přišel brankář Bárta, velkou zprávou byl návrat
Jana Koudelky a posílením je vlastně také to, že Solomon Omale nakonec do první ligy neodchází.
Tým tak velmi rychle získal plný stav. Jak navíc
upozorňuje trenér eskáčka Pavel Šustr, posty jsou
v mužstvu zdvojené. Není tedy problém někoho
v případě výpadku formy nebo zranění nahradit.
Co je ale ještě důležité, tak to, že tým je zvyklý hrát
několik různých rozestavení a nachází se v něm
i hráči, kteří se dají právem považovat za univerzály.
Zkrátka a dobře, velké přestupové bomby nekonaly. Což ale nutně nemusí být v tomto případě
špatně. Ba naopak, eskáčko má v kádru velkou
sílu a potenciál, uvidíte!
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PROSTĚJOV Těsně před uzávěrkou přestupů na úplném konci
předchozího týdne došlo v hráčském kádru hokejových Jestřábů
ještě ke dvěma úpravám, leč nijak
zásadním.
První změnou bylo ukončení spolupráce se třicetiletým útočníkem Tomášem
Komínkem (na snímku vlevo). Kmenový forvard druholigového Hodonína naskočil za LHK pouze do dvou
střetnutí Chance ligy bez jakéhokoliv
statistického zápisu, dostával minimum
příležitostí. „Právě kvůli jeho malému
vytížení jsme se vzájemně dohodli, že
v Prostějově skončí,“ stručně vysvětlil
kouč prostějovských mužů Jiří Šejba.
Obranné řady naopak rozšířil bek Mario Kellner (na snímku vpravo). Narodil
se 6. března 1999, má jednadvacet let,
měří 185 centimetrů, váží 75 kilogramů
a hůl drží vlevo. Zkraje aktuální sezóny
absolvoval tři duely ve druhé lize za
Hronov, dres elhákáčka již krátce oblékal v předminulé sezóně. „Teď je u nás
zatím na zkoušku do konce února a dál
se uvidí, i podle zdravotní situace mezi
obránci. Například momentálně máme
dva zraněné,“ odtušil Šejba.
(son)
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Nyní jdou prostějovští jezdci a jezdkyně do ostré tuzemské akce na dráze,
přičemž všichni účastníci šampionátu
museli na koronavirové testy. „Organizace mistrovství se samozřejmě
neobejde bez splnění striktních hygienických podmínek a opatření definovaných výjimkou udělenou od hlavní
hygieničky ČR i Národní sportovní
agentury. Jde o PCR testy ne starší než
osmačtyřicet hodin všech zúčastněných osob, měření teplot, vyplňování
selfreporting formulářů, lékařský dozor, izolační místnosti a tak dále. Přesto
jsme velice rádi, že se MČR může
uskutečnit,“ uvedla generální sekretářka Českého svazu cyklistiky Jarka
Krakovičová.
Nejžhavějším medailovým želízkem

DKQHGY\UD]LOLQDGUiKRYp0í5GR0RWROD

PROSTĚJOV Pokud nepočítáme
pravidelně běžící nejvyšší soutěže
profesionálních týmových sportů,
neděje se poslední dobou v ČR na
sportovním poli kvůli koronaviru
téměř nic. Jednou ze vzácných výjimek se v termínu 8. až 10. února
– tedy ode dneška do středy – stane zimní mistrovství republiky
v dráhové cyklistice. Na velodromu
v pražském Motole se jej zúčastní
i výprava Tufo Pardus Prostějov.
Přitom cyklisté hanácké stáje se teprve
v sobotu 6. února vrátili z třítýdenního
soustředění ve Španělsku, kde na silnicích regionu Alicante najížděli potřebtrvalá hodnota k vlastní prezentaci né tréninkové kilometry. V příjemném
pro různé příležitosti,“ zdůraznil šéf teple, za většinou krásného počasí
a tím pádem v ideálních podmínkách.
Sportovní komise.
Slavnostní vyhlášení Sportovce
města Prostějova 2020 v odlišném
módu přitom logicky proběhne až
po rozvolnění přísných hygienických
opatření, jež momentálně stále platí.
„Rozhodně hodláme zachovat společenskou úroveň i noblesu slavnostního večera, který opět bude hostit
krásná hala Národního sportovního
centra Prostějov. A stejně jako loni
počkáme se stanovením přesného
termínu na příznivější zdravotní stav
v ČR, až bude uspořádání akce po
všech stránkách vhodné a bezproblémové,“ doplnil Miloš Sklenka. (son)
-(67ìÉ%<Ġ(.$-Ì7ħþðÌ=.28ð.<

cen, neboť vyhodnocování včetně
hlasování by prostě nebylo fér. Věřím,
že sportovci naše rozhodnutí na základě dané situace plně pochopí,“ řekl
Sklenka.
A jaké tedy bude náhradní řešení?
„Chtěli jsme zachovat nepřerušené
konání ankety včetně organizace
slavnostního vyhlášení, proto vznikl
nápad naplnit program tradičního
večera vzdáním určitého holdu jednotlivým sportovním klubům a subjektům z Prostějova. Konkrétně půjde o zhruba desetiminutové video
medailonky, kterými oddíly představí svou činnost, historii, současnost
i úspěchy,“ prozradil Sklenka.
Osloveny ke spolupráci na tomto
anketním projektu byly v minulých
dnech kluby napříč sportovním spektrem našeho okresního města. „To
znamená jak ty profesionálně fungující
– například fotbalisté 1.SK Prostějov,
hokejoví Jestřábi, tenisový TK Agrofert, basketbalisté BK Olomoucko či
volejbalový VK Prostějov – tak celá
řada oddílů provozovaných převážně
z nadšení ve volném čase. Veškeré medailonky necháme zpracovat i vyrobit
odborníky, aby měly patřičnou kvalitu a daly se využít nadčasově, nejen
pro naši anketu. Klubům tím vznikne

Faktor koronaviru
ovlivní formát
SONNEVEND
i celkovou podobu ankety

Sportovec mìsta Prostìjova letos v jiném hávu &\NOLVWp7XIR3DUGXVVHYUiWLOL]HÓSDQüOVND

PROSTĚJOV Třetí hráč BK Olomoucko míří v průběhu rozehrané
sezóny do národního týmu. Stabilním členem reprezentace je
Lukáš Palyza, který následně přestoupil do Nymburka, mezi nejlepší se dostal později František Váňa, nově se pozvánka do elitního výběru týká Davida Pekárka, který na Hané podává výborné
výkony.
„Vzhledem k našemu postavení v tabulce je to paradox. Jen se
potvrzuje, že tým není špatný a v první části sezóny měl i velkou
smůlu. Davidovi to pochopitelně přejeme, doufáme, že se mu bude
na srazu dařit,“ řekl Michal Pekárek, sportovní manažer hanáckého
výběru.

Ladislav VALNÝ

8. února 2021

BASKETBALISTA PEKÁREK
MÍØÍ NA REPREZENTAÈNÍ
SRAZ!
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PROSTĚJOVSKO
Dohrávky
podzimní části ještě před zahájením jarní části amatérských
fotbalových soutěží se pomalu
rozplývají v nedohlednu. Pandemická situace stále nedovoluje
klubům ani trénovat. O soutěžních zápasech ani nemluvě. Už
příští víkend by přitom měly začít
dohrávky krajského přeboru. Za
měsíc zbytek soutěží. Reálné vyhlídky? Tristní..

Jan FREHAR
Optimistické odhady nyní hovoří
o startu na konci března, začátku
dubna. Pro kompletní dohrání všech
soutěží tedy podpásovka s těžko realizovatelným odčiněním. Teď už
bude daleko zásadnější fakt, zda se
vůbec podaří dokončit polovinu
ročníku, aby se zachovala prostupnost soutěží. Už to nyní vypadá jako
nesplnitelný úkol, přidáme-li k tomu
určitou regulérnost soutěží kvůli covidovým absencím.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Jesenec-Dzbel
VQRYÙPWUHQÅUHP"
Jesenec-Dzbel (jaf) – Jako v drtivé
většině dalších regionálních klubů, tak
i v Jesenci zatím stále čekají, jak jarní
část dopadne. Může se však stát, že do
jarní části už mužstvo převezme nový
trenér. „Je možné, že do jarní části přijde do Jesence nový trenér. Jiné změny a novinky zatím neregistrujeme.
Nějaké oťukávání probíhá, ale dokud
se nebude vědět, jak celá sezóna dopadne, moudřejší nebudeme. Už je to
opravdu dlouhá doba, kdy se vše akorát posouvá a ruší,“ konstatoval lodivod Jesence Petr Tichý, který přiznal,
že uvažování nad jeho koncem v něm
od podzimu stále zůstalo.

9DOQÅKURPDG\
RILFL½OQÈSRVXQXW\
Prostějov (jaf) – Nezlepšující se pandemická situace znamenala v tomto
týdnu další posun valných volebních
hromad. Zatímco ještě do minulého
týdne platilo nejpozdější datum do
konce března, nově se termíny posouvají do 10. května. „Termín zasedání
valných hromad OFS doporučujeme
určit do 15. dubna, termín zasedání
krajských valných hromad doporučuje do 10. května. O dalších variantách
a možnostech budeme dále informovat,“ stojí v prohlášení i e-mailu odeslaném generálním sekretářem FAČR
Janem Paulym.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Valné hromady jsou definitivně odročeny. Členské příspěvky
FAČR také posunul o dva měsíce
do konce dubna. Teď už zbývá
pouze čekat, co se podaří vymyslet
ohledně soutěží. A lehké to opravdu funkcionáři nemají. Vytvořená
termínová listina se tak ve vší úctě
může hodit do koše a místo ní pracovat na nové. Jenže od kdy, do
kdy a jakým způsobem? To nikdo
nedokáže určit. Soutěže musí být
dokončeny před posledním červ-

novým dnem, takže každý týden
navíc, kdy se nebude smět hrát,
bude znamenat velký malér. Také
může dopadnout karanténa na
některé týmy, a pokud přijde čtrnáctidenní absence, bude se ještě
mluvit o regulérní soutěži?
Pokud se situace výrazně nezlepší, což je více než pravděpodobné,
bude těžké v tomto období najít
správné řešení akceptovatelné všemi
zainteresovanými. Otázek je mnoho,
odpovědi bohužel žádné…
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LIPOVÁ I druhý rok po postupu do nejvyšší krajské soutěže
Lipová jednoznačně dokazuje, že
v soutěži usiluje o nejvyšší příčky
a po zkrácené podzimní jí náleží čtvrté místo. Do jarních bojů by měl silný
kádr v čele s koučem Růžičkou zůstat
pohromadě. V současné době řeší
v klubu spíš otázku návratu k přípravě, která stále stojí na mrtvém bodě.
Do soutěže měla Lipová vstupovat
už za čtrnáct dní, podle posledních
zpráv se však začátek odkládá přesně
tak, jak se všeobecně očekávalo.
Podzim jasně ukázal sílu kádru v Lipové. Čtvrté místo a devatenáct bodů
z deseti duelů jsou toho jasným důkazem. I proto tak není velkým překvapením, že by měl kádr zůstat ve stejném složení. „Do mužstva bychom
nyní nechtěli žádným způsobem zasahovat. Jsme s ním momentálně spokojení. Takže neočekávám příchody
ani odchody. Byli bychom rádi, kdyby
zůstal kompletně pohromadě,“ přiznal předseda klubu Eduard Beníšek.
Daleko těžší situací než na přestupovém

poli je stejně jako u dalších regionálních
mužstev plán zimní přípravy. „Samozřejmě nadále stojíme. Ve dvou to podle
nás nemá velký význam. Stále tak plánujeme, posléze odkládáme a rušíme.
I pokud by nám to situace umožnila,
bojovali bychom se sněhem, kterého je
letos opravdu hodně. Hráči se tak nyní
připravují individuálně po fyzické stránce, a jak to bude možné, vletíme do společné přípravy,“ pokračoval šéf klubu.
Sezóna pro současný nejlepší amatérský
klub regionu měla začít již příští víkend.
Tato varianta už však padla, jak přiznal
redakci předseda. „Situace to zkrátka
nepovolí. Nedá se však říct, že by nás
to překvapilo. Všichni víme, co se děje.
Řeší se i otázka, že bychom mohli jít
podobnou cestou jako ve školách, nakupovaly by se antigenní testy. Ty sice
nejsou extrémně drahé, ale nevěřím
tomu, že takovou zátěž si mohou kluby
naší úrovně dovolit, už vůbec si to neumím představit v nižších soutěžích, kde
těch peněz je ještě méně. Těžko se tak dá
vůbec odhadovat, co jarní část přinese,“
doplnil závěrem Beníšek.
(jaf)

PROSTĚJOV Během zimní pauzy prostějovské eskáčko příliš neposilovalo. Přesto se ale
našlo pár přírůstků do sestavy. Jedním z nich je také Tomáš Zlatohlávek. Dvacetiletý záložník přišel z olomoucké Sigmy, zatím nastupoval ale za „B“ tým a naposledy hostoval
v druholigovém Třinci. Na testu v Prostějově uspěl, a navíc ho čeká spolupráce s mnohem
zkušenějšími hráči. Jak se přitom ukázalo, je schopný hrát nejen v záloze, ale také v útoku,
kde odehrál ve spolupráci s Janem Koudelkou celý přípravný zápas v Líšni.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak se díváte skutečnost, žee si vás
ce?
Prostějov ponechal na soupisce?
hl jít do
„Tak jsem velice rád, že jsem mohl
ýmu
Prostějova. A že si mě trenér v týmu
ám
ponechal. A řekl, že setrvám
v eskáčku půlrok. A já doufám, žee
týmu pomůžu.“
yy V čem z vašeho pohledu
pomůžete týmu nejvíc? Jaké
jsou vaše největší přednosti?
(úsměv) „Budu doufat, že pořádd
umím dávat góly. A že pomůžuu
právě jimi, dále také výkony a na-ehrávkami na branky. Snad budeme jenom vyhrávat!“
yy Co bylo pro vás při testování
vání
nejtěžší? Pavel Šustr platí za hodně
náročného trenéra…
áročné,
„To určitě, tréninky jsou náročné,
makáme fakt dvakrát denně, pondělí
pravdu
až pátek. Takže ze začátku to opravdu

hodně těžké. Teď už je to ale
bylo ho
v pohodě,
poho zvykl jsem si.“
yy Mát
Máte za sebou zápas s Líšní. Byl
to velký zápřah odehrát ho celý, nad
víc po dlouhé
době bez odehraných
zápasů
zápasů?
ta trénink je vždycky jiný než zá„Je to tak,
p
pas. A podle
mě se každý z našich hráčů
una
cítil unavený.
Osobně jsem hlavně rád,
že jsem odehrál celý zápas. Že jsem se
pod
podíval na hřiště. To je pro mě nejdů
důležitější.“
yy Jak zatím hodnotíte spoluy
práci
p s Honzou Koudelkou?
(úsměv) „Jo, Koudy je super, i na
trénincích si docela rozumíme.
Myslím, že ještě to vypilujeme
a v lize to bude jen lepší a lepší.“
yy A jaké jsou pak vaše cíle
y
p
pro angažmá v Prostějově? Co
o něj slibujete?
si od
„Ta
„Tak hlavně abych se dostával na
hřišt
hřiště co nejvíce, odehrál co nejvíc
minut a klukům pomohl, protože zatím jsou na tom ve druhé lize výborně.
6QO¾w <NCVQJN¾XGM FQUVCN \GNGPQW
X GUM¾éMW WUR÷N PC VGUVW C RąGFUGFC Osobně abych dal góly a pomohl týmu,
MNWDWRQVXTFKNåGJQéGM¾\¾MNCFPÊM¾FT aby byl tak vysoko, jak je nyní. To je asi

(QVQKPVGTPGV to nejdůležitější.
nejdů
“
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Milan VALACHOVIÈ - SK Líšeò:
„My jsme do zápasu šli s tím, že hrajeme s kvalitním soupeřem. Poslední zápas doma
jsme hráli právě s Prostějovem a skončilo to 2:2. Věděli jsme, že nás čeká kvalitní
soupeř, s kvalitním trenérem, který opravdu šel takovou cestou jako my, tedy postavil to
na mladých, hladových hráčích. V prvním poločase jsme chtěli postavit sestavu, která
hrála více na podzim. Pak jsme to prostřídali, protože nás ve středu čeká zápas s Jabloncem v Praze, abychom zápasovou zátěž rozdělili. Byl to velice kvalitní a atraktivní zápas,
oboustranně. Do třicáté minuty jsme byli lepší. Po prostřídání se to hodně srovnalo,
než zápasový rytmus chytili kluci, kteří nastoupili. Myslím si ale, že nakonec utkání
skončilo zaslouženým vítězstvím.“
Pavel ŠUSTRs6.3URVWÈMRY
„Musím říct, že spíš převládá nespokojenost. Ani ne tak s výsledkem, který je v přípravě na
druhé koleji, ale s předvedeným výkonem. Hlavně v prvním poločase, kdy jsme tahali za kratší
konec provazu a nebyli jsme schopni se oprostit od takové křeče nebo nervozity. Nehráli jsme
tak, jak jsme chtěli hrát. Byl jsem na kluky trochu ostřejší, protože všechno děláme pro to, abychom se na něco připravili, a když to nejsme schopni předvádět v přípravném zápase, kdy nejde o výsledek, a místo toho se schováváme a jsme alibističtí, tak to určitě není nic, co bychom
chtěli předvádět. Neříkám ale, že to tak měli všichni hráči, někteří ale ano…“
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BRNO-LÍŠEŇ Měsíc čekali hráči 1.SK Prostějov na svůj druhý přípravný zápas. Uplynulou sobotu se konečně dočka- EXKLUZIVNÍ
reportáž
li, když dopoledne nastoupili ve venkovním utkání proti SK
Líšeň. Utkání v podzimní tabulce F:NL druhé Líšně s pátým pro Večerník
Prostějovem slibovalo atraktivní hru a vyrovnaný souboj. Michal
Zejména druhý z předpokladů se ale naplnil až po přestávce. SOBECKÝ
První půle se totiž svěřencům trenéra Pavla Šustra příliš nepo- Sobotní souboj neměl mít jednovedla. Dojem si napravili až ve druhé, kdy srovnali stav zápasu, značného favorita. Pro Líšeň ovšem
nicméně na pomyslné body to nakonec stejně nestačilo.
hovořilo to, že už odehrála půltucet
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přípravných utkání. A snad i to pomohlo domácímu týmu do úvodu,
když si vytvořil hned několik šancí. Ve
4. minutě šel Silný ze strany do vápna,
obrana Prostějova ho ale nepustila
ke střele. V 7. to zase jen zahučelo po
přetaženém centru Paška. Náznaky
vystřídaly vážnější šance na vstřelení
branky už v 11. minutě, Jeřábek střílel
na přední tyč, následně poslal míč na
bránu také Pašek a nakonec míč poslal nad Rolinek.
Brno však pokračovalo v aktivní hře.
23. minuta – Silný se dostal v rychlosti k míči, ale nemířil přesně. Chvíli
nato následovala střílená nahrávka
před bránu Prostějova, Jeřábek ale
mířil nad. Prostějov se po většinu
času bránil, případně kombinoval, ale
na své vlastní polovině. Přítrž tomu

chtěl udělat Jurásek, ale přestože prošel obranou, ke střele už se nedostal.
Ve 40. minutě už se ale skóre měnilo,
po zásluze se tak stalo na straně domácích. Krátký tlak Líšně vyrezultoval v to, že dostal hodně prostoru na
ose hřiště Reteno, který po zemi k tyči
proměnil.
To už Líšeň hrála v novém složení,
když ve 30. minutě hromadně střídala. Její tlak přeci jen trochu k přestávce povolil, eskáčko si navíc vynutilo
standardku v dostřelu branky. Jurásek
ji však neproměnil.
Druhá půle už byla naopak mnohem
vyrovnanější. Prostějov přidal, hodně
byl vidět přínos třeba Jakuba Matouška či postupně také Michala Zapletala. Přesto první střela Prostějova mezi
tři tyče přišla až v 59. minutě. A hned
šlo o střelu gólovou, Jakub Matoušek
po pěkné kombinaci získal míč. Ten
se sice před bránou zasekl o soupeře,
nicméně ten nerozehrál. Zaváhání
pak využil právě Matoušek, který se
z vápna prosadil k tyči, podobně jako
před ním na druhé straně Reteno.
Krátce nato navíc Matoušek mohl
skórovat znovu, dobrou nahrávku do
pohybu ale nezpracoval a jen se poté

%UDQN\ 40. a 62. Reteno – 59. Matoušek
åOXWpNDUW\71. Omale. +UiQREH]GLYiNĥ
6HVWDYD3URVWčMRYD
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±.RXGHOND=ODWRKOiYHN
7UHQpU3DYHOâXVWU

8WVM¾PÊD[NQOPQJGOXÊEGTWEJWXKF÷VRąGFDTCPMQW2TQUV÷LQXC (QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

chytal za hlavu. Prostějov dále vystrkoval růžky, ale byla z toho jen akce
zastavená ofsajdem.
Eskáčko se ale dlouho z vyrovnání
neradovalo. Už v 63. minutě totiž dostal na hranu velkého vápna nahrávku
Reteno a prudkou ránu umístil pod
břevno – 2:1. Brzy nato navíc mohl
mít Prostějov další problém, Matoušek totiž postrčil soupeře a hned nato
v přerušení zakopl míč, žlutou kartu
ale neviděl. 66. minuta naopak přinesla šanci Kopřivy, který ale nemířil
přesně.

Konec utkání se rychle blížil a s tím
se zvyšovala i agresivita na hřišti.
Přibývalo drobných faulů, třeba pošťouchnutí a přistrčení. Příliš důrazně
si pak v očekávání rohového kopu
počínal Omale, který dostal žlutou
kartu. Závěr utkání však byl i o šancích, zejména ta Matouška a Zapletala volala po gólu, brankář Líšně se
ale vytáhl. A jelikož Szotkowski rovněž neproměnil a poslední minuty
už velké ohrožení brány nepřinesly,
skončilo utkáním těsným vítězstvím
Brňanů.

fotbal
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TÝDNE PODLE
HRÁČ
VÍTEJTE ZPĚT, PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY!
VEČERNÍKU

Eskáčko musí látat sestavu a ladí kádr pro jarní část

PROSTĚJOV Měsíc. Tak dlouhá doba eskáčku uplynula, než se
jeho hráči postavili ke druhému přípravnému zápasu. V sobotu
ale čekání skončilo, a i když utkání s Líšní nedopadlo podle představ, znamená zápas alespoň návrat k průběžným přípravným
duelům. Už tento týden čeká na svěřence kouče Šustra další,
v pořadí třetí duel - tentokrát proti „béčku“ Slovácka, přičemž
utkání se odehraje v Kunovicích. Pátý tým druhé nejvyšší soutěže dále zapracovává některé mladé hráče, u jednoho či dvou se
navíc stále vznáší otazníky nad jejich dalším osudem.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Zimní příprava, jakou tým nezažil.
Ne tak pro svou tvrdost, jako spíše
kvůli tomu, jak se vlivem koronaviru
vyvinula. Výběr okolo trenéra Pavla
Šustra totiž musel výrazně pozměnit plány, kvůli vládním nařízením
je prakticky nemožné hrát s amatérskými týmy, navíc 1. liga začala dříve.
Byl to ale nedostatek zkušeností se
zápasy, které trochu svazovaly hráčům proti Líšni nohy? „Ne, to se tam
skutečně nepodepíše. Spíše možná
složení týmu, protože nám z různých
důvodů vypadli stopeři. Takže se tam
posunuli kluci, kteří se na daný post

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Fanoušky mráz
neodradil
Prostějov (sob) - Příjemné překvapení čekalo v sobotu zejména
hráče domácí Líšně. Utkání se totiž nekonalo zcela bez fanoušků.
A jelikož ti nemohli vyrazit přímo
na stadion, okupovali alespoň
okolní ploty. Zejména jedna skupinka pohybující se za zprvu domácí bránou byla navíc pořádně
slyšet. A nepochybně Líšeň dokázala povzbudit k lepšímu výkonu.
Za podporu, která přišla i během
mrazivého sobotního dopoledne,
navíc při ledovém vichru, tedy palec nahoru.

Líšeò vyrukovala
s exhráèi eskáèka
Prostějov (sob) - Zajímavé klání
zažilo hned několik protagonistů na obou stranách. Kupříkladu
prostějovský trenér Pavel Šustr
dobře prostředí brněnského klubu zná. V Brně fotbalově vyrůstal
také David Jurásek, byť ne v Líšni,
ale ve Zbrojovce. Na straně druhé
však bylo ještě více hráčů, kteří
dříve působili u soupeře. Milan
Lutonský, David Pašek v Prostějově působili ještě v minulé sezóně,
u Jana Šteigla existuje možnost, že
se na jih Moravy přesune. Zkrátka
pikantní utkání se vším všudy.

Prvních 40 minut
beze støely
Prostějov (sob) - Tohle ovšem
není dobrá vizitka. Prostějov se
ve většině prvního poločasu neskutečně trápil. Nedařilo se mu
podržet míč na půlce soupeře,
ten navíc umě zavíral obě lajny.
Výsledek? Prostějov v prvních
čtyřiceti minutách nezamířil
mezi tři tyče. Až ke konci poločasu si navíc připsal pouhé dva
nepřesné pokusy, z toho jeden
po standardce. Naštěstí se výkon
eskáčka po poločase přeci jen
zvedl. A díky tomu mohlo pomýšlet přinejmenším na remízu,
kterou by ovšem po první půli
netipoval asi nikdo z přítomných.

dlouhodobě nepřipravují,“ říká trenér mužstva Pavel Šustr.
Tým se musel vskutku obejít bez
celé řady hráčů. A zejména právě
stopeři výrazně chyběli. „Před zápasem měl svalové problémy Aleš
Schuster i Martin Sus, minulý týden
si udělal výron v kotníku Roman
Bala. To jsou tři stopeři. Dan Bialek
má problémy ještě od utkání s Hradcem Králové A menší obtíže měl i David Píchal, který tak dostal klidový
režim,“ vypočítává lodivod marody.
Dozadu se proto posunuli ne zcela
obvyklí plejeři, naopak hodně času
dostali hráči jako Sečkář a Stříž.
Jak ale celkově hodnotit vystoupení
Prostějova s Líšní po měsíci usilovného trénování? „Nepředváděli jsme
to, co jsme chtěli hrát. Proto prvních
třicet minut vypadalo, jak vypadalo.
Jejich obrana hrála výborně, tlačili
to nahoru a my jsme nedokázali nic
vytvořit. Nevím, jestli jsme si nevěřili, ale prostě jsme si něco řekli
v šatně a neplnili jsme to,“ vyjádřil se

JAKUB MATOUŠEK

Nezačínal v zahajovací sestavě. Jakmile se ale dostal na
hřiště, okamžitě ukázal, že si na něj soupeři musejí dát
pozor. Do té doby bezzubá ofenziva Prostějova totiž v jeho
příchodu dostala velký impuls, prostějovská devítka
se dostávala k míči i do šancí, ukázala rychlost
i schopnost kombinovat. Matoušek dal jediný gól
Prostějova a vzápětí mohl ještě jeden přidat.
'UM¾éMQMQPGéP÷X[TC\KNQ\CRąÊRTCXPÚO\¾RCUGO#KRąGURTQJTWLUQWJT¾éK
T¾FKåGOQJNKX[TC\KVFQDQLG
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Jan Koudelka, který odehrál utkání
klasicky na hrotu útoku. K celkově
předváděné hře byl i přes zlepšení
druhého poločasu hodně kritický.
„Druhý poločas byl lepší, ale tam
nejde o výsledek jako spíše o výkony. A ty asi ani od jednoho nebyly
takové, abychom s ním mohli uspět,“
konstatuje útočník.
Tým podobně jako v trénincích piluje nejen hru, ale také sestavu. A zejména zapojení nových hráčů do
týmu. Kdo tedy nakonec v Prostějově
zůstane? „U stopera Straňáka udě-

láme vše, abychom ho získali, je ale
i možnost, že bychom ho poslali na
hostování. Zlatohlávek pak bude
na jaře v týmu eskáčka,“ prozradil
předseda klubu František Jura. Celkově má Prostějov pořád poměrně dost
široký kádr. „Jde o 22 hráčů. Je to více,
ale z hlediska epidemické situace je
jich i potřeba více než normálně. Zůstává třeba taky otázka, zda se k nám
z Vyškova vrátí Dittmer,“ prozradil
František Jura. S přibývajícími týdny
přípravy tak sice mnoho otazníků odpadlo, další však ještě zůstávají.

DAVID
PAŠEK
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PROSTĚJOV Další zajímavý
soupeř čeká na prostějovské hráče tento týden. V jeho závěru se
utkají fotbalisté eskáčka s béčkem
Slovácka. Fakticky se bude jednat
o mix hráčů z MSFL a dále prvoligových, zřejmě těch mladších,
plejerů, ale ve všech případech
profesionálních hráčů, aby bylo
vyhověno vládním nařízením.

Jak se oběma týmům Slovácka
vedlo? „B“ tým ovládl Moravskoslezskou divizi mužů, skončil s výrazným rozdílem gólů a hlavně ve
všech z jedenácti odehraných zápasů
bodoval. Na závěr podzimu porazil
rezervu Sigmy venku 2:1. „A“ tým
skončil na pěkném 4. místě se ziskem 31 bodů v 17 zápasech. V tom
posledním remizoval s Českými

Budějovicemi. Zajímavé bude, kteří
hráči za Slovácko nastoupí.
Prostějov musel ohledně přípravných zápasů notně měnit plány.
Důvodem jsou vládní nařízení, kvůli
nimž začal fotbalový ročník 1. ligy
dříve. „Není tolik možností s kým
hrát. Se Slovenskem je to komplikované, s amatérskými týmy z důvodu
nařízení hrát nemůžeme. Nevybírá-

me si tedy soupeře, je jedno, s kým
hrajeme. Chceme hlavně to, aby si
v těchto kláních hráči vyzkoušeli,
co si odnesli z tréninků,“ říká trenér
Prostějova Pavel Šustr.
Zápas proti Slovácku se odehraje v Kunovicích, a to v sobotu od
11.00 hodin. V dalších utkáních
Prostějov změří síly s Blanskem
(sob)
a ještě jednou s Líšní.

„=UDQěQtQHQtYiçQp,“XNOLGłXMHGHIHQ]LYQtXQLYHU]iO
/XERPtU0DFK\QHNY\KOtçtGDOåt]iSDV\
PRGHORYpGXHO\QDWUpQLQNXSUì
PROSTĚJOV Zkouška ohněm. To mohl být pro prostějovské
eskáčko sobotní zápas s brněnskou Líšní. A taky byl. Soupeř
se ukázal jako velice kvalitní a snažil se kvalitní hrou přebít
Prostějov. Na vlastní kůži si pak zakusil hru Líšně taky Lubomír
Machynek (na snímku). Ten strávil na hřišti něco přes hodinu,
musel ale neplánovaně střídat, důvodem bylo zranění nohy.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak byste zhodnotil zápas
s Líšní? Asi nic lehkého…
„No tak to určitě ne. Líšeň má dobrý,
kvalitní kádr. A věděli jsme, že budou
kvalitnější než Blansko. Samozřejmě
zápas jsme absolvovali v lehké únavě
a podle toho to asi trochu vypadalo.
Ale trenér i před zápasem říkal, že se
nebude dívat na výsledek, ale mnohem více ho zajímá výkon, hlavně
ten fyzický. Ale jak říkám, prohráli
jsme 2:1, ale nedělal bych z toho žádnou vědu. Důležité je, jak budeme
hrát v sezóně. Zatím si to vše sedá
a máme v týmu zase nové kluky…“
yy Prvních třicet pětatřicet
minut byla Líšeň jednoznačně
lepší. Potom jste ale hru srovnali
a v tom druhém poločase jste naopak byli mírně lepší vy. Co pomohlo ke srovnání hry?

„Tak trochu se protočila sestava.
Vyloženě, co tomu pomohlo, se velice těžko hodnotí. Máte pravdu, že
zhruba první půlhodinu byla více
na balónu Líšeň, potom jsme ale
převzali iniciativu my. Bylo to takové půl napůl, že by tam byl ale nějaký výrazný zlom, to bych neřekl.
Zkrátka klasický vývoj zápasu. Prostřídalo se a změnila se hra, trošku
jsme to herně zvedli.“
yy Byl tam okamžik ze zápasu,
který vám utkví v paměti?
(smích) „Tak můj okamžik byl,
když jsem si v prvním poločase
trochu zvrtl ten operovaný kotník,
který mi trošku nadělal problémy
a v průběhu druhého poločasu
musel jsem vystřídat. Jinak když
si přehraju zápas, tak je škoda, že
jsme dostali první gól, i ten druhý byl úplně zbytečný. Tam jsme
nezachytili náběh. Ale vyloženě
okamžik, co by mi kromě toho
lehkého zranění utkvěl v paměti,
to asi ne.“
yyTak hlavně že je pouze lehké
zranění, jak říkáte…

QHMVRXRQR

„To určitě, není to nic
vážného. Musím teď
pracovat s fyzioterapeuty. Ale věřím, že to bude
v pohodě.“
yy Bylo dost těžké se dostat do zápasového tempa?
Přece jen před utkáním jste
měli první zápas a teď až druhý.
„Trošku musím říct, že ano. Měli
jsme vlastně prakticky celý leden
bez zápasu, ze začátku přípravy
jsme hráli akorát proti Baníku.
A pak jsme vlastně dvoufázově
trénovali skoro každý den a vrchol týdne je modelové utkání,
které hrajeme sami proti sobě.
2TQ \¾NQåPÊMC .WDQOÊTC /CEJ[PMC
UMQPéKNQ MXčNK \TCP÷PÊ RąÊRTCXPÆ WVM¾PÊ
Byť to samozřejmě určitým
způsobem nahradí zápas, ale není X.ÊwPKRąGFéCUP÷(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
to úplně ono. Je možná fakt, že se na (zamyslí se) „S trenérem jsme se
tohle dá taky koukat, že ta zápasová samozřejmě bavili, že sice nejsem
praxe je samozřejmě lepší, jsou tam starý hráč, ale vzhledem k tomu,
vidět všechny trénované věci, které jak máme mladý kádr, tak patřím
se pak dají prodat. Samozřejmě je k těm, kteří už jsou v týmu déle.
dobře, že zápasy hrajeme, myslím, A kouč mi naznačil, že už bych odže už bychom měli hrát pravidelně. povědnost mohl brát víc na sebe.
A nachystáme to na ligu.“
Taky jsem ale kvůli zranění dlouho
yyVy jste byl zmíněn mezi hrá- nehrál, měl jsem dlouhou bezzáči, kteří by měli postupně dostávat pasovou pauzu, takže se do toho
mnohem větší až stěžejní roli. Cí- hlavně teď dostávám. Doufám však,
títe posun ze strany trenéra a pří- že týmu pomůžu na sto procent jastupu?
kýmkoli způsobem.“

DAVID
JURÁSEK
ZNÁMKA

MOMENT
ZÁPASU
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ZÁPASU
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GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBESKÝ
Souboj dvou rovných? Ne tak
docela. Bitva Líšně s Prostějovem
k tomu měla zprvu daleko.
Domácí byli všude dříve, dokázali
zakombinovat a hlavně se dostávali do šancí. Jejich přednost? Rychlost, odvaha. Slabost Prostějova?
Pomalost a snad také nedostatek
odvahy v některých pasážích zápasu. Kdoví, třeba za vlažný vstup
mohlo špatné vytápění autobusu,
hráči zkrátka po cestě do moravské metropole zamrzli. Někteří
však přeci jen našli na trávníku
v průběhu zápasu své kvality.
A poločasové změny bílo-modrým
výrazně pomohly k tomu, aby bylo
utkání nejen vyrovnané, ale aby
vůbec sneslo ze strany Prostějova
nějaká měřítka. Zaplaťpánbůh za
druhý poločas a za náhradníky.
A to topení, prosím…
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1 – Lenka Mikulová (Mostkovice), Lucie Hájková (Bezměrov), Lucie Lipková
(Vlkoš)
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Michaela Vilhanová (Březůvky)
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7 – Martina Dufková (Uherský Brod),
Ivana Rathouská (Mutěnice), 6 – Sára
Barnetová (Bezměrov), 5 – Monika Dočkalová (Bezměrov), Michaela Vilhanová
(Březůvky), 4 – Andrea Adamíková a Petra Eliášová (obě Uherský Brod), Lucie
Dohnálková (Vlkoš), Adriana Ševčíková
(Holešov), Alžběta Průchová (Protivanov), Terezie Ondrašíková (Březůvky).
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2 – Iva Rathouská (Mutěnice), 1 – Monika Dočkalová a Sára Barnetová (Bezměrov), Terezie Ondrašíková a Michaela Vilhanová (obě Březůvky), Alžběta
Průchová (Protivanov), Martina Dufková (Uherský Brod), Adriana Ševčíková (Holešov)
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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 další účastníci nejvyššího regionálního klání. Přelom ledna a února
patřil III. třídě, po skupině „A“ minule všechny seniorské soutěže
uzavřela sonda do grupy „B“.
Ani to ale není všechno! Už dnes jsme se zaměřili na ženský fotbal, ve kterém Prostějovsko reprezentují hned tři týmy, které jsou
shodně účastníky Moravskoslezské divize žen. V dalších číslech
se chystáme 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!
zápas, který by nám přinesl tři body,
měla bych jasno hned. I když výhra
neznamená vždy kvalitní výkon, ale
pocit třech bodů umí potěšit vždy.
Kladně bych asi hodnotila zápas proti
holešovským holkám. I přesto, že soupeř má větší kvality, nedostal to úplně
zadarmo. Myslím, že tento zápas byl
z naší strany odbojovaný a holky do
toho daly srdíčko. Přece jen ani výsledek není tak hrozný jako v předchozích zápasech.“
yy A který se naopak totálně nepovedl?
„Již zmíněný duel s Vlkošem. Na domácí půdě opravdu takový výkon není
žádaný a v tomto zápase nám srdíčko
i bojovnost opravdu chyběly. Naše hra
byla nijaká, a byla to taková přetahovaná. Mrzí mě, že jsme se nedokázaly
nahecovat a zápas urvat na svoji stranu. Čekalo se to od nás.“
yy Po tomto zápase říkal kouč Milar, že taková porážka nemůže přijít, ale alespoň se konečně pročistil
vzduch v kabině. Věříte, že by to
mohlo do budoucna pomoci?
„Ano, tento opravdu podivný, již zmiňovaný zápas nám asi na náladě nepřidal. Nesmíme ale zapomínat na to, že
se jedná o družstvo žen. Je naprosto
přirozené, že něco občas skřípe. Kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by, že
v tom nejsou emoce, a to by bylo přece
špatně. Dovolím, si říct, že celá věc je

Před podzimní částí se netajili v klubu vyššími ambicemi než pouhými dvěma body. Nutno dodat, že tři zápasy zrušila koronavirová
pandemie, i tak však z pěti zápasů mohlo být na kontě aktuálně
z regionu nejdéle působícího účastníka Moravskoslezské divize
žen bodů nepochybně více. Tento fakt si neuvědomuje pouze
kouč Milar, který i nadále vede „áčko“ Mostkovic, za nějž také válí,
ale i jedna z opor na hřišti Barbora Karafiátová (na snímku).

äGPUMÆVÚO[\CåKN[VWTDWNGPVPÊRQF\KO8ÚTC\P÷UGVQVKå\O÷PKNRQO÷TUKNLGFPQVNK
XÚEJVÚOč2TQUV÷LQXUMC
(QVQ6QO¾w%JCTX¾V

Ostatně Držovice nezískaly ani jediný. A z některých utkání odcházely
s výpraskem.
Předposlední místo obsadily Mostkovice. Při pohledu na tabulku se
může zdát, že na tom taky nebyly

kdovíjak... Nicméně s Držovicemi
nehrály, což při nynějším rozložení sil měl být minimálně bod navíc.
Celkově dvě remízy můžou být zklamáním. Přesto ale tým nevyhořel.
Dostat v průměru dva góly na zápas
není žádná ostuda a ta se navíc nekonala ani výsledkově. Je třeba navíc
vzpomenout na jaro 2019, dobu ne
tak dávno minulou. Tehdy Mostkovice dostávaly od soupeřek slušně
řečeno na zadek. Dnes? Nezaujatý
pozorovatel má ze hry úplně jiný
dojem.
Nejlépe z tria na Prostějovsku nakonec skončil Protivanov. Místní ženy
doplněné o hráčky Držovic to vcelku
slušně rozjely. Celkových šest bodů
není zlých, důležité navíc je, že Protivanov hrál vyrovnaně prakticky
s každým. Obzvláště cenná je pak
remíza s lídrem soutěže. Protivanovu nepochybně pomohlo, že řada

hráček, přestože tým odehrál první
sezónu, se spolu znala z dřívějška.
Parta je obzvlášť v ženském sportu
klíčovým jazýčkem na vahách.
Nutno pak zmínit i konfrontaci Protivanova s Držovicemi. Dala se očekávat velká bitva, která ale rozhodně neskončila výrazným debaklem
a hlavně, jak protagonistky samy
prozradily, utkání se neslo v duchu
fair play. Za což posíláme do obou
týmů palec nahoru.
Nyní uvidíme, stejně jako u dalších
amatérských soutěží, zda se podaří vůbec začít jarní část. Ženy mají
v tomhle směru oproti mužům výhodu, počátek dalších utkání je naplánován až na konec března. Tedy
o týdny později než u mužských soutěží. Je zde tak reálná šance, že fotbalistky se na plac nejen dostanou,
ale dokonce že ani nepřijdou o rozjezd jarní části.

3
5
5
5
3
4
5

5
5
1
3
3

=/2+$
Petra Holubová
Kateřina Jančíková
Barbora Karafiátová
Nela Kraváková
Markéta Lisická
Lenka Mikulová
Monika Vlková

¶72.
Aneta Barešová
Romana Harenčáková
Tereza Matoušková
Viktorie Mikulecká
Petra Všetičková

Trenér: Ondřej Millar
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Klára Hejcmanová
Diana Kaňáková
Tereza Karafiátová
Věra Smičková
Tereza Štefková
Natálie Vaverková
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yy Jak byste zhodnotila podzimní
část?
„Na můj vkus byla velice krátká…
(smích) Ale bohužel doba je, jaká je.
Musíme to respektovat. Myslím si, že
se nám podzimní část nevydařila podle našich očekávání. Přece jen zisk
dvou bodů není úplně uspokojivý.
Nejvíce nás mohou mrzet remízy
v prvních dvou kolech. Zápas v Březůvce za mě byl nakloněn spíše na naši
stranu, ale bohužel to tak nedopadlo.
Zápas s Protivanovem nás může mr(QVQCTEJKX$-CTCHK¾VQXÆ

a pojedou tréninky i soutěž. Myslím,
že to tak cítí každá z nás a dočkat se
nemůžeme všechny stejně. (úsměv)
Přece jen už je to pro všechny dlouhé
a strádáme jak po stránce sportovní,
tak sociální. Snažíme se připravovat
individuálně a tuto pauzu moc nepodceňovat. Jestliže se někdo rozhodne
skončit, myslím, že to není pauzou, ale
roli tam hrají jiné faktory, jako je škola
či práce.“

Žádná sláva, ale také žádná ostuda. Pět podzimních duelů Mostkovic v podzimní části MSDL 2020/2021 by se dalo hodnotit jako průměr. Předposlední místo
v tabulce skupiny „B“ je možná trochu zkreslující. Faktem je, že na holky čekala
poslední tři kola, kde se o další bodový zisk ještě určitě mohly porvat. Ty už však
pandemie nepovolila. Hodnocení krátkého podzimu se ujala Věra Kraváková,
která v mostkovickém klubu zastává funkci předsedkyně i vedoucí družstva žen.
S koučem Milarem se totiž redakci Večerníku nepodařilo v uplynulém týdnu
přes veškerou snahu bohužel spojit.
<< pokračování na straně 33
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zet asi o něco více. Je to přece jen derby, které chceme vyhrát. I tentokrát
dopadlo remízou, která byla z jejich
strany podmíněna spíše individuálním výkonem jednotlivých hráček,
na které se nám špatně herně reaguje.
Dalším trnem v oku je opravdu zvláštní zápas s Vlkošem...“
yy Kouč Milar přiznal, že čekal
přeci jen o něco více bodů. Cítíte to
stejně?
„Ano, zisk bodů byl pro nás spíše zklamáním. Asi každá z nás měla určitá
očekávání, která se úplně nenaplnila.
V soutěži působíme již nějaký čas,
a tak nechceme stále zastávat roli outsiderů. Osobně jsem věřila, že se to
zlomí. Cítila jsem, že tým má celkem
natrénované. I účast holek na tréninku
byla spíše v pozitivních číslech. I když
se tak nestalo, optimismus neztrácíme
a makáme dál, ať můžeme naplnit trenérovo očekávání.“ (úsměv)
yy Našla byste zápas, který se vám
co nejvíce vydařil?
„Když si zpětně promítnu naše zápasy, vybírá se mi těžko. Kdyby tam byl

uzavřená a každý si to již musí
individuálně srovnat v hlavě.
Stále jsme dobrý kolektiv,
který drží při sobě a stojíme
jedna za druhou i mimo hřiště. Za mě osobně jsem i ráda,
že se to tak protrhlo a věci se
vyjasnily. Určitě nás to zase
posunulo dále a můžeme se
soustředit na náš výkon.“
yy Regionální kluby poslední roky za konkurencí
zaostávají. Čím to podle
vás je?
„Co se rozpadl Kostelec, jsou
na scéně poměrně nově založené týmy, ve kterých holky začínaly
s fotbalem poměrně pozdě. Je to tedy
znát na kvalitně hry a tím pádem i výsledcích. Co se týče nás, jsme převážně holky, jejichž fotbalová minulost
není bohatá, Mostkovice jsou jejich
jediné angažmá. Většina z nás začínala
v pubertě, a tak se nemůžeme rovnat
holkám hrajícím odmalička. Svoji roli
může hrát i nestálost v týmu. Když se
podívám na okolní kluby, jsou tam
časté změny v kádru, celkový zmatek
a takové týmy nemůžou moc dobře
fungovat...“
yy Nemáte obavy, aby po dlouhé
pauze zase nepřišel úbytek holek?
„Obavy mám spíše o to, aby pauza vůbec někdy skončila… Osobně se už
nemůžu dočkat, až se všechno povolí
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Problém Držovic se pak skutečně
naplno projevil. Trenér Tomáš Jetel
před sezónou přiznal, že horkotěžko
v Držovicích skládali tým. Aby ne,
když jeho polovina skončila v Proti-
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branek a využívaných šancí už nikoli. Aby ne, sedm vstřelených branek
není v pěti zápasech zrovna dobrá
vizitka. „Vzhledem k tomu, že nás
trápí spalování šancí, tak chceme
posílit o jednu až dvě hráčky do útoku,“ prozradil trenér. Jinak je ale po
všech stránkách s týmem spokojený.
„Předsezónní ambice jsou rozhodně
splněné. A pokud se začne, tak to
páté čtvrté místo je v našich silách,“
uvedl lodivod pro Večerník.
V závěru pak požádal o možnost
vyjádřit se k vládním protikoronavirovým nařízením. Nejenom vládní
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kabinet přitom nijak nešetřil. „Tahle
vláda v čele s Babišem ať už jde do
pr…, protože amatérskému fotbalu
a sportu celkově kope hrob. Ta opatření jsou k smíchu. A hlavně jsem
čekal, že se za nás fotbalový svaz
bude trochu prát, aby existovaly
splnitelné podmínky pro trénování.
Ani to se neděle,“ posteskl si Bronislav Ptáčník.

Trenér: Bronislav Ptáčník
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Šestnáctiletá fotbalistka zažila letní stěhování z Držovic do Protivanova.
Ve svém věku jasně dokazuje talent i píli projevující se také v zápasech. Za
pět zápasů vstřelila čtyři branky a slova chvály slyší i od svých soupeřek
a trenérů. Celou svou dospělou kariéru má navíc před sebou, a i když by
ráda pomohla především Protivanovu k lepším výsledkům, nesporně o ní
ještě uslyšíme.
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PODZIMU

HVĚZDA

Těžký podzim čekal v letošní sezóně na holky z Držovic. Po odchodu drtivé většiny loňského kádru bylo jasné, že body budou v letošní sezóně
hodně těžkým oříškem. I přes velmi nepříznivé výsledky a těžkou situaci
však holky na fotbal nezanevřely a nadále se snaží, což je velké pozitivum.
Bohužel je velmi pravděpodobné, že se lepší výsledky hned tak nedostaví...
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PODZIMU

SMOLAŘI

Když se v Protivanově rozhodli, že založí třetí ženské družstvo do regionální
party, spekulovalo se, kde vzít dostatek hráček. Některé holky se vrátily z hostování v Držovicích a k nim se přidaly i další fotbalistky. Výsledný kádr se tak
manželům Ptáčníkovým zdařilo poskládat bez obtíží, A ten sezóně ukázal,
že to myslí vážně, z pěti zápasů přišla jediná prohra. Tři remízy a jedna výhra
sice nestačily na lepší než šesté místo, ale tým ukázal potenciál. S ženským fotbalem by to tedy do budoucna nemuselo být až tak špatné.

yy Jak hodnotíte podzimní zkrácenou část?
„Určitě bych se na sezónu dívala
i přes všechny okolnosti, ať už šlo
o nouzový stav, který nám vzal poslední tři zápasy, pozitivně. Na to,
že jsme nově založený klub, jsme
podávaly dobré výkony. Přesto si ale
myslím, že jsme se mohly posunout
ještě výše“
yy Z vašeho osobního hlediska
panuje také spokojenost? Podařilo se vám vstřelit více než polovinu branek celého mužstva.
„Nějaké pozitivní pocity ve mně jsou.
(úsměv) Ale stále vidím řadu nedostatků, na kterých musím nadále pracovat a posouvat se vpřed. Vím, že to
může být ještě lepší, takže cítím, že
k té celkové spokojenosti ještě něco

schází. Za čtyři branky a celkový herní dojem jsem však určitě ráda.“
yy Velmi vás chválí kouč Ptáčník,
ale pochvalu jste si vysloužila také
od trenéra Mostkovic Ondřeje
Millara. Chtěla byste to ve fotbale
dotáhnout někam výš?
„Opravdu ráda bych to chtěla někam dotáhnout, fotbal mě velmi
baví. Určitě bych však chtěla, aby se
nám to podařilo právě s Protivanovem a nechtěla bych se od něj odpojit. Věřím, že sílu na to časem
budeme mít.“
yy Před sezónou se hodně
řešil přesun hráček z Držovic do Protivanova. I vy
jste šla tímto směrem,
chtěla byste k tomu něco
říct z vašeho pohledu?

První půlrok nového klubu žen na regionální scéně ukázal
potenciál. Výběru pod vedením kouče Ptáčníka se podařilo v tabulce předčít oba své regionální rivaly a prohrálo jediný zápas.
Celkově se ale stalo remízovou královnou, takže to nestačilo na lepší než
šestou příčku. Určitě je však na čem stavět. Družstvo svými výkony i góly
hodně táhla teprve šestnáctiletá Alžběta Průchová (na snímku). Ta si připsala více než polovinu branek mužstva. Také však byla jednou z mnoha
holek, které před sezónou vyměnily Držovice právě za Protivanov.

(QVQCTEJKX#2TčEJQXÆ

„Z Držovic jsme
odcházely dobrovolně. Cítily jsme
a doufaly, že to
bude pro nás určité
zlepšení, protože například mně osobně
tam podmínky příliš
nevyhovovaly. Ale určitě nemůžu říct na nikoho ze svého bývalého
klubu nic špatného. Oba
kluby mi hodně pomohly.
Poskytly mi dobré zázemí
pro můj vlastní rozvoj a určitě to nebylo jen špatné.“
yy Hodně se mluvilo také
o tom, že v Držovicích příliš
nefungovala tréninková příprava. Z Držovic zase chodily
hlasy, že si vás Protivanov přebral. Co z toho je pravda?
„Jak jsem již říkala, já odcházela
dobrovolně, protože jsem věřila
v lepší podmínky než v Držovicích.

Mohu potvrdit, že v Držovicích se
trénovalo velice málo, prakticky
vůbec. Bylo tam však více důvodů,
většina kádru tréninky nestíhala. Některé holky to měly daleko,
některé zase měly své povinnosti,
případně práci. Takže to nebyla jen
chyba vedení. Teď je to jiné. Trénovaly jsme dvakrát týdně. Chodívalo
nás dost, ani si nevybavuji, že by se
nějaký trénink musel zrušit. Za mě
je to naprostá pecka a jsem ráda za
tento krok.“
yy Podzimní část vám hodně
zkrátil koronavirus. Nyní to také
nevypadá zrovna růžově. Jak těžké se bude zase vrátit na trávník?
„Já bych byla hlavně ráda, kdyby byl
návrat možný co nejdříve. Protože
už je to opravdu dlouhé, člověku
chybí společné tréninky, sociální
kontakt se spoluhráčkami ale i protihráčkami. Nějaké individuální
trénování to zkrátka nenahradí.
Doufám, že se všechno opravdu rozjede co nejdříve, protože by se také
mohlo stát, že hráček napříč regionem zase ubude. Jsem přesvědčená,
že u nás se zpátky na hřiště těšíme
všechny. Je nás parta holek, které
ten fotbal opravdu baví a chodí rády.
Navíc tu panuje i dobrá atmosféra,
určitě se zase všechny vrátíme, jak
jen to bude možné.“

Ze všech regionálních celků jich za loňský rok odehrály ženy nejméně.
V jarní části se na hřiště stejně jako všichni ostatní nedostaly vůbec. Za
podzim 2020 stihly odehrát pouze pět duelů. I třetí třídy se stejným
počtem účastníků stihly o kolo víc. Pro něžné pohlaví se tak jistě
jednalo o opravdu těžký rok, ve kterém šlo hlavně o udržení
hráček než o dění na hřišti a řešení výsledků.

Podzimní kometa z Protivanova PODZIMU
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Solidní umístění a zisk šesti bodů.
To je na první sezónu slušná bilance. A přesně takovou má aktuálně ženský Protivanov. Tým
se popral s nástrahami čekajícími
na nováčky v soutěžích zdatně.
A i když soupeře málokdy přestřílel a připsal si nakonec jen jednu
výhru s Držovicemi, v Protivanově jsou zatím za dosavadní předvedenou hru a výsledky rádi.
„Se vstupem do sezóny jsme u holek
spokojení,“ konstatuje trenér týmu
Bronislav Ptáčník (na snímku).
A záhy přidává, co se jemu osobně
nejvíce na herním projevu svěřenkyň líbilo. „Hlavně bojovnost, která
se u hráček ukazovala. Ta je u nich
neocenitelná. Nic nevzdávají, v závěru soupeře ve všech případech
vždycky přehrávaly. Ukázala se určitě dobrá fyzická připravenost týmu,“
konstatoval trenér Protivanova.
Protivanovský tým měl to štěstí, že
před uzávěrou stihl absolvovat obě
derby. Větší pozornost ale pochopitelně poutalo to s Držovicemi.
V něm si Protivanov, složený z velké
části z bývalých hráček Držovic, připsal vítězství 3:0. Vzhledem k průběhu sezóny se rozhodně čekal větší
brankový rozdíl. Jak si tedy výsledek
vysvětluje právě trenér Ptáčník?
„S Držovicemi to byl zápas o neproměněných šancích. Kdyby to skončilo 10:0 nebo 15:0, tak by se nemohl nikdo divit,“ ohlíží se za utkáním.
Zatímco celková úroveň hry a již
zmíněná bojovnost pak kouče Protivanova těšily, počet vstřelených
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vanově. Stalo se tak, že z týmu, který
mohl směle pomýšlet na půlku tabulky a který zaznamenal během tří let
postupné zlepšování, zůstalo jen torzo. A pro soupeře příhodný tým, proti
kterému se dají snadno sbírat body.
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Fotbal na Prostějovsku, to nejsou jen
muži a mládež. Zdaleka ne. V regionu se totiž nacházejí také tři ženské týmy, které už nějaký ten pátek
působí v Moravskoslezské divizi. Je
zde ovšem jedno „ale“. A sice takové, že klub v Protivanově vznikl až
počátkem loňského roku. Jeho počátek přitom notně zamíchal kartami
a očekáváním v jednotlivých týmech.
Důvod je nasnadě, právě do Protivanova odešlo z Držovic mnoho hráček,
často opor. Což na podzim nutně muselo být znát.

MORAVSKOSLEZSKÁ
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rozhovor večerníku

Veslař Petr Smyčka se k masérskému stolu vrátil
po pětadvaceti letech podnikání

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav VALNÝ
yy V dnešní době existují masérské kurzy, studijní programy pro
fyzioterapeuty. Jak se ale člověk
stal masérem v době, kdy podobné možnosti prakticky nebyly?
„Jako kluk jsem se dostal k veslování. Dělal jsem sport, bavilo mě
to. Už tehdy se zřejmě začala rodit
představa, že bych chtěl u sportu
nějakým způsobem zůstat. Jen nebylo jasné, v jaké to bude formě.“
yy Veslování je hodně náročný
sport, platilo to také ve vaší době?
„To platilo vždycky, v tom je veslování neúprosné. Co nenatrénuješ,
nemáš. To je jednoduchá rovnice.“
yy Vyplatila se vám každodenní
dřina na vodě?
„Především v juniorských kategoriích byly i úspěchy. Nějaké tituly
přeborníků republiky se podařilo
získat. V Olomouci i Brně, kde jsem
byl ve vrcholovém středisku. Lodě
se tehdy skládaly během sezóny.
Dvojky, čtyřky, osmy.“
yy V Brně byla silná základna…
„To rozhodně. Třeba Miroslav Knapek, otec olympijské vítězky Miroslavy. I on startoval na olympiádě.
Ve středisku nás bylo deset, pak se
ale stavy snižovaly na šest. Účastníci
světových šampionátů a olympiád
zůstali, čtyři mladí, mezi kterými
jsem byl také, museli pryč a tím
jsem prakticky s vrcholovým sportem skončil. Veslování na top úrovni se nedá dělat po práci nebo po
škole.“
yy Takže na řadu přišel návrat do
Olomouce a studium?
„Ano. Jenže tehdy ještě nebyla fakulta tělesné kultury, takže jsem
studoval kantořinu, obor tělocvik,
branná výchova. A abych si něco
přivydělal, udělal jsem si masérský
kurz. Masírování byla moje brigáda.
Na stole jsem měl gymnastky, tenisty, plavce.“

yy Od veslování jste úplně odešel?
„To ne, v Olomouci jsem na vodě
zůstal. A právě v tamním klubu byl
masér pan Batěk, který dělal i tehdejší reprezentaci. U něj jsem se
mohl učit. Pomohl mi. Například
mě vzal masírovat i na Víkend moderní ženy, což byla tehdy populární akce.“ (úsměv)
yy Tehdy jste se rozhodl, že
u masérského stolu zůstanete?
„Ještě ne. Ale viděl jsem, že trenér
Batěk díky své práci vůbec nevypadal na svůj věk. Byl hodně svobodomyslný, srovnaný se vším. To se
mi hodně líbilo. Uvědomil jsem si,
že kdo dělá s mladými, sám omládne. Je to jiný život.“
život.“
yy Za katedru jste se po škole vůbec nepostavil?
„Jen na chvíli. Ve školství jsem ale
strávil jediný rok. Pak se ozval strýc,
který byl prezidentem basketbalového klubu v Novém Jičíně. Zrovna
postoupili do ligy a já přijal nabídku stát se masérem týmu.“
yy Tehdy klub rychle stoupal
mezi domácí elitu. Byly to asi
krásné časy, že?
„To můžu potvrdit. Dařilo se
nám, jednou jsme si v té době
zahráli i ligové finále a bylo
z toho druhé místo. Měli jsme
dobrý tým, ve kterém byla
celá řada kvalitních hráčů.
Třeba Petr Czudek, co hrál
i tady v Prostějově. I osobně
se mi dařilo, na jeden rok jsem
se dokonce dostal k tehdejšímu
národnímu týmu.“
yy Po třech letech jste ale skončil a vydal se naprosto jiným
směrem…
„Tehdy ještě prakticky neexistovala
fyzioterapie. Vnímal jsem ten velký
propad mezi masírováním a lékařem. Doktorovi jsem nemohl do
jeho práce jako masér mluvit a to
y
byl takový zlom. Skončil jsem a vydal se na čas jinam. Ale i za tu dobu
jsem byl rád, zažil jsem hodně příjemných věcí.“

Když se daří, jste na tom finančně
dobře, ale to není všechno. Postupně zjistíte, že člověk toho zase
tolik nepotřebuje a jsou za to velké
nervy.“
yy Litoval jste někdy svého rozhodnutí?
„Každý občas uvažuje, že mohl
něco udělat jinak. Já jsem měl zůstat
u sportu. Veslování, školu a basket
jsem napoprvé dělal do pětatřiceti.
Měl jsem si tu první etapu prodloužit. Na takové věci ale člověk přijde
až časem.“
yy Podnikání vás postupně přestávalo bavit?
„Měl jsem toho už
plné zuby. Bylo to

yy Šel jste do podnikatelské sféry. Nebyla to příliš velká změna?
„Bylo to zase něco nového. Podnikal jsem především ve stavebnictví
a vydržel u toho pětadvacet let. Je
to hodně náročné. Máte starosti se
zaměstnanci, s firmou jako celek.

pořád dokola, starostí přibývalo
a uspokojení žádné. V době, kdy
má nespokojenost vrcholila, jsem
se potkal s Michalem Pekárkem,
kterého jsem si pamatoval ještě jako
hráče. Shodou okolností v Olomoucku zrovna končil masér a nakonec jsme se dohodli, že se k tomu
vrátím. No a u týmu jsem třetí sezónu.“ (úsměv)
yy Kruh se uzavřel a vše skončilo, jak nejlépe mohlo?
„Jsem rád, že jsem se k masérství
vrátil. Mám čistou hlavu. Mezi
mladýma člověk omládne, ke sportu mě to vždy táhlo, jsem spokojený. Mám sedmapadesát a cítím se
o deset patnáct let mladší. Během
podnikání to bylo úplně opačně...“
yy Změnilo se v masérském řemesle hodně za dobu, kdy jste se
mu naplno nevěnoval?
„Pořád se objevují nějaké novinky
a metody. Medové masáže, lávové
kameny. Ale masírování jako takové je pořád stejné, stejně jako svaly.

vizitka
PETR SMYČKA
✓ 15. ledna 1964 v Olomouci
✓ masér BK Olomoucko, účastník nejvyšší
soutěže Kooperativa NBL sídlící
v Prostějově
✓ bývalý veslař, který v juniorských kategoriích
získal několik titulů České republiky
✓ masérský kurz absolvoval v Olomouci
✓ během studií na Univerzitě Palackého spolupracoval s gymnastkami,
tenisty a plavci
✓ po absolvování studií rok učil a stal se masérem novojičínských
basketbalistů, rok působil také u české reprezentace
Zajímavost: pětadvacet let podnikal ve stavebnictví, pak se vrátil
k masérskému stolu a třetí sezónu se stará o hráče Olomoucka

Doba je jiná. Dřív byl jeden telefon v celé hale.
Když jsem přišel do BK Olomoucko, neměl
jsem WatsApp nebo Instagram. Všechno jsem
si musel zavést, první tři měsíce jsem se v tom
hledal. Teď už si jen musím dávat pozor, jestli
komunikuji v hráčské nebo oficiální skupině.
To se musí rozlišovat...

Změnily se věci kolem, některé
k horšímu. Především v ttom, že
máme problém si udělat čas a uvolnit se. Bez toho to ale nejde.
nejde “
yy Jak to myslíte?
„Hráč potřebuje cítit, že si na něj
kdykoli udělám čas a jsem ttady pro
něj. Platí to ale i opačně. Když si
čas neudělá a myslí na to, že
ž už by
měl být někde jinde, neb
nebo tlačí,
aby byla masáž rychle u konce, neuvolní se. Přitom
Př
je
to strašně důležité. Když se
uvolní hlava, povolí i sval. Je
to propojené. Pokud je člověk v tenzi, je sval ztuhlý.
ztuhl Může
ležet na stole hodinu a ne
nebude to
mít patřičný efekt.“
yy Poznáte to?
„V ruce cítím, kdo si čas
č udělá. Mnohem lépe sse s ním
pracuje, zranění se lépe
a rychleji hhojí. To
mám ozkouš
ozkoušené.“

yy Hodně se mluví o tom, že současná generace není ochotná vrcholovému sportu obětovat něco
navíc. Souhlasíte?
„Nejde celou generaci hodit do
jednoho pytle. Ale těch kluků, kteří tomu nedávají maximum, je více
než dříve, to je pravda. Když tady
byl Lukáš Palyza, tak jsme o tom
často polemizovali. On je právě
typem zarputilého hráče, a proto
je tam, kde je. Každý máme dobré
i špatné vlastnosti. Lukášovou velkou předností je to, že nenávidí porážky. Nechce prohrát. Není mu to
jedno ani na tréninku. To některým
chybí.“
yy Stejně tak někdy chybí hecování nebo zdravé naštvání…
„Je to tak. Za nás to tak bylo pravidlem. Na tréninku jsme se často
poštěkali, zanadávali, ale skončil
trénink nebo zápas a bylo vše v pohodě. Když to tam není, tak je to
vidět. Někteří současní sportovci
mají pořád pocit, že úspěch přijde
sám, že si ho někde vyčtou nebo
vysedí, ale tak to není. Všechno se
musí odmakat či odedřít, jinak to
nejde.“
yy Platí stále, že masér je vrba,
které se hráči vypovídají?
„To se nezměnilo. Musel jsem si
to osvěžit. Člověk slyší různé věci
z různých stran, musí přemýšlet, co
se nesmí vynést z kabiny, co je maximálně privátní. Někdy se stane, že
se zarazím v půlce věty a nedomluvím ji.“ (smích)
yy Dají se udržet potřebné věci
v tajnosti i v době sociálních sítí?
„Je fakt, že doba je z tohoto pohledu jiná. Dřív byl jeden telefon v celé hale. Když jsem přišel,
neměl jsem WatsApp nebo Instagram. Všechno jsem si musel zavést, první tři měsíce jsem se v tom
hledal. Teď už si jen musím dávat
pozor, jestli komunikuji v hráčské
nebo oficiální skupině. To se musí
rozlišovat.“ (smích)
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PROSTĚJOV Hodně pestrý profesní životopis má Petr Smyčka
(na snímku), masér basketbalistů
BK Olomoucko. Bývalý špičkový
veslař pečoval v minulosti o hráče Nového Jičína i národního
týmu, ale také o gymnastky či
tenistky. Na pětadvacet let si odskočil do soukromého sektoru,
když působil ve stavebnictví. Pak
se ale vrátil k milovanému sportu
a třetím rokem se stará o basketbalisty hrající nejvyšší domácí
soutěž v Prostějově. „Jsem spokojený, vnitřně svobodný. Mám
čistou hlavu, což je oproti době
podnikání velká změna. Dělám,
co mě baví a cítím, jak jsem omládl,“ těší maséra BK Olomoucko.

fotbal extra - 17. díl
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bude. (úsměv) Vrátí se hráčky, které
byly na marodce, a měla by znovu
hrát i Zuzka Hubáčková. Pak se to
zase trochu někam posune. Ale nějaké extra naděje si zase nedělám, protože jsme neměli gólmanku a holky
se musely v bráně střídat. To je základ, jenže ono prostě dneska není
kde brát. Já jsem rád, že vůbec přišly
ty holky, které nahradily odchozí do
Protivanova. Že by to ale byla nějaká
extra kvalita… Existuje jediná šance,
respektive možnost, co jsem řešil
s předsedkyní Nových Sadů, kde budou tým možná rušit. Kdybychom
se spojili, protože jejich hráčky hrají
vyšší soutěž a mají zase jinou kvalitu,
nebylo by to špatné. Třeba by se to
ale někam posunulo.“
yy Máte zprávy o tom, že by se
mohl někdo z Protivanova vrátit?
(úsměv) „Ne, vůbec. A víte co, teď
je taková blbá doba, kdy se vůbec
netrénuje, takže někde nějaké
zvěsti…A abych řekl pravdu, ani

S nulou na bodovém kontě a debakly. Tak se prezentovaly
ženy fotbalových Držovic v podzimní části Moravskoslezské
divize 2020/2021. V šesti odehraných zápasech se jim dařilo minimálně, exodus řady hráček do Protivanova byl evidentně znát. Ohlédnutí tak pro trenéra týmu Tomáše Jetela
nebylo vůbec jednoduché. Výkonnostně a výsledkově po
postupném zlepšování zkrátka udělaly Držovice nyní krok
zpět. Přesto kormidelník některé aspekty podzimních zápasů ocenil. A nastínil také alternativní budoucnost v podobě
možného sloučení dvou dosud samostatných klubů...
yy Jaké je vaše zhodnocení fotbalového podzimu?
„Jsem vůbec rád, že jsme tým po
odchodu některých do Protivanova dali dohromady a sezónu vůbec
začali. Holky chodily bez ohledu na
výsledek a hrát chtěly, což bylo v této
těžké době nejdůležitější. Samotné
výsledky moc neřeším. U mě je nyní
hlavní, když hráčky budou vůbec
mít zájem, přestože budou prohrávat. Jak je to přestane bavit, bude
ještě hůř…“

yy Co byste na týmu, který jste
měl na podzim k dispozici, vyzdvihl?
„Hlavně tu vůli hrát. I přes prohry,
přičemž některé byly dvouciferné
si prostě řekly: ‚Jdeme dál, chceme
hrát‘. Byla tam chuť do hry, fotbal
holky baví. A to je u sportu základ.
Oceňuji to i proto, že při prohrách by
to některého člověka přestalo bavit.“
yy Viděl jste během sezóny alespoň nějaký herní posun?
„Jestli se rozběhne jaro, tak tam
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bych ty holky, co odešly, možná
už ani nechtěl. Protože jak vás někdo jednou zklame, neboť odešly
za takových divných okolností, už
to nebude nikdy ono. Chtěly si to
zkusit, jsou jinde. Radši budu hrát
s těmi, které chtějí hrát tady, zůstaly a budeme třeba prohrávat, než
abych sem za každou cenu
tahal kvalitu.“
yy Mají holky nějaké úkoly od vás
na dálku?

5OWVPÚ RQF\KO \C UGDQW OCLÊ HQVDCNKUVM[ &TåQXKE *T¾éM[ FQ
UV¾XCN[X\¾RCUGEJRąÊF÷N[\¾LGOQHQVDCNLGXwCMRQFNGVTGPÆTC
PGQRWUVKN
Foto: Michal Sobecký

„Já jsem jim už během sezóny dal
za úkol, že musí individuálně zlepšit
fyzičku. Protože na trénincích, když
trénujete jednou týdně, do sebe fyzičku nedostanete. Tak říkám, aby
pracovaly hlavně na sobě, chodily

si zaběhat, byly v kondici. Fyzička
je základ fotbalu. Když budete hrát
hůř, ale budete schopni míč doběhnout, tak je to lepší, než když se za
někým budete belhat, přestože budete jinak umět hrát.“
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BRANKÁØKY
Jana Šenková
1
Adéla Jetelová
2
Monika Šogorová
1
Nikol Trubková
1

IG VN
10
14
15
5

0
0
0
0

Z

G

OBRANA
Martina Zapletalová
Barbora Benková
Adéla Jetelová
Šárka Albertová
Dominika Neherová
Tereza Klimešová
Kateřina Maturová
Veronika Ondrová

3
2
3
2
5
5
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

ZÁLOHA
Romana Králová
Zuzana Heinzová
Nicol Zbořilová
Natálie Ledinská
Aneta Augustinová
Marie Obíralová
Helena Kašparová
Tereza Hubáčková

2
5
3
2
3
2
3
2

0
0
0
0
0
0
0
0

ÚTOK
Soňa Malinková
Eva Mekysková
Monika Šogorová
Romana Budajová
Hana Krausová
Jana Valouchová

4
5
3
3
1
4

0
3
0
0
0
0

„Odchod hráèek, které nám totálnì podkoply nohy,
by nás mohl paradoxnì posunout,
posunout,´GRXIiGUçRYLFNiRSRUD
´GRXIiGUçRYLFNiRSRUD
]DGQtFKĨDG$GpOD-HWHORYi
Trenér: Tomáš Jetel

(QVQCTEJKX#,GVGNQXÆ

V držovickém družstvu funguje od jeho začátků. Adéla
Jetelová je základní stavební kámen obrany Držovic,
avšak po odchodu hráček do
Protivanova vyměnila několik postů. Dva duely dokonce odchytala v brance. Sama
říká, že v letošní sezóně je
vítězstvím už jen to, že se tým
udržel a v kádru panuje velmi
dobrá nálada, kterou ani veškeré okolnosti neovlivnily.
I díky pozitivní náladě však
věří, že se zase začne blýskat
na lepší zítřky.
Pro podzimní část si tým Držovic stanovil úkol dostat především co nejméně branek.

„Bylo to moc těžké, protože
ti, kteří nás sledují, tak vědí, že
fotbal začíná nabírat jistý směr
a není lehké se vždycky sejít,
i když můžete mít v družstvu
hodně hráček. Řekla bych, že
po čase, kdy se začalo blýskat
na lepší časy, se nám ty, kterým
jsme věřily a braly jsme je jako
své vlastní, k nám otočily zády
a totálně nám podkoply nohy.
Takové podrazy jsou asi nejhorší, ale zase si myslím, že by
nám to mohlo paradoxně pomoct a někam nás posunout,“
přiznala Adéla Jetelová.
Z pěti zápasů dokonce strávila
dva v brance, jelikož po odchodu Langerové do Protivanova

se nepodařilo zacelit díru v podobě nové brankářky. A kdo
ví, možná ji tam diváci uvidí
stále častěj... „Post brankářky
po odchodu Langerové stále
vyřešený nemáme. Takže jsme
se tam docela střídaly. Ale já
už si tam možná začínám i pomalu zvykat. (smích) Takže to
možná dopadne tak, že už tam
i zůstanu,“ přidala se smíchem
opora defenzivy.
Kdo by čekal, že po neradostných výsledcích a těžkém
podzimním průběhu bude na
mužstvu ležet nějaká deka,
pletl by se. Pozitivní atmosféru se snaží udržovat i nadále,
protože vědí, že jinak by fotbal

v Držovicích zanikl. „Dobrá
nálada nás i přes nelichotivé
výsledky určitě neopustila
a myslím si, že dokud zde zůstane těch pár srdcařek, tak to
ani jinak nebude. Stále je to
pro nás především zábava, kolektiv máme dobrý,“ doplnila.
Před letošní sezónou odešla
řada hráček ke konkurenci do
Protivanova. Letos je tu zase
dlouhá pauza způsobená pandemií, která by mohla znamenat další odliv. S tím však Adéla
Jetelová nepočítá. „Odliv hráček určitě nečekám. Minimálně to nebude vinou covidu, ale
rozhodně to může být skvělou
výmluvou.“

Držovice jsou na dně, Mostkovice:
Mostkovice:[!JHµ>ÁQÑFJITU<OÁH
[!JHµ>ÁQÑFJITU<OÁH
Mostkovicím chybí body
Lépe, ale přesto ne skvěle. Tak
se v porovnání s Držovicemi
mají v Mostkovicích. Tamní tým
v uplynulých letech udělal velký
progres. Jenže nyní, po podzimu
2020, je opět na spodku tabulky.
Dva body Mostkovičanek jsou nepochybně zklamáním. A to přesto,
že výsledkově zápasy Mostkovicím
nedopadaly tak špatně. Žádné pro-

padáky, žádné šílené výsledky. Ale
vyrovnané mače. Mostkovice ukázaly, že dokážou hrát s každým. Jen
musí dotahovat své zápasy do konce.
To Držovice, ty dopadly mnohem
hůře. Jedna věc o nich platí stejně
jako o Mostkovicích. Tým postupně v minulých letech rostl. Nastal
však velký exodus hráček, které zlákal Protivanov. Výsledkem je nejen

nedostatečná šířka kádru, ale také
chybějící opory, které v minulosti
táhly tým. Ono když odejde skoro
desítka hráček, tak to je vždycky
znát. A zvláště ve chvíli, kdy se nejedná o hráčky do počtu. Ostatně srovnání týmových statistik z letoška
a z loňska vyznívá jasně: pro Mostkovice nejsou ideální, držovické jsou
přímo děsivé.
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<<pokračování ze strany 30
Družstvo zaznamenalo tři porážky
a dvě remízy, vítězství se nedočkalo. I tak však převládá u šéfky týmu
spokojenost. „Podzimní část byla
ještě kratší než obvykle, to byla asi
největší kaňka na celém podzimu.
Jinak byly výkony holek dobré.
Myslím si, že každý zápas opravdu odmakaly, bohužel tomu chybělo o pár bodů více, podle mě si
je holky zasloužily. V posledních
třech neodehraných zápasech jsme
navíc mohly mít také daleko větší
šance na body a mohly z předposlední příčky poskočit, ale to už nás
bohužel covid zastavil. Nicméně
i tak hodnotím vystoupení kladně
a jsem velmi ráda, že se holky schází v takovém počtu,“ ohlédla se za
mostkovickými počiny vedoucí
týmu Věra Kraváková.
Největší problémy měl výběr ve
venkovních duelech, kde oba se-

hrál v trochu jiném rozpoložení.
„Kdybych měla vypíchnout zápasy, které nám příliš nevyšly, tak to
byly určitě venkovní zápasy v Holešově a v Brodu. V Holešově družstvu chyběl trenér Ondra Millar,
kterému se kryl zápas A-mužstva,
a bylo znát, že na lavičce chyběl. Ač
samozřejmě pan Karafiát zastoupil
trenéra dobře, je vidět, že hráčky
jsou zvyklé především na svého
kouče, výkonu něco chybělo. Proti Uherskému Brodu se hraje na
umělce, která nám dlouhodobě
nevyhovuje. Tam je hrozně tvrdá
a nepříjemná. Zase se nám tam navíc zranila hráčka, která si otočila
koleno. Celkově už tam jezdíme
se špatnou náladou, což se na tom
možná také odráží,“ přiznala.
V domácím prostředí si však na
výkony holek nemůže stěžovat.
„Lepší výkony určitě podáváme
doma, řekla bych, že to nám vy-

hovuje. Holky se dokážou i daleko
více namotivovat a na celkové hře
je to opravdu znát. Jen bodově se
nám to zatím nepodařilo potvrdit.“
I když o jarní část má upřímné obavy napříč kategoriemi,
u MSDŽ pevně věří, že se parta
znovu rozjede s vládním rozvolněním. „V dnešní době nikdo neví,
co bude. Všechno mělo začínat na
jaře dříve, jestli to tak ale skutečně
bude, nikdo nedokáže říct. Hlavně
holky ani nemůžou trénovat. Loni
nám také pomohlo, že jsme absolvovali dva halové turnaje, díky
kterým se holky zase daleko více
těšily na sezónu. Teď také nemám
zprávy, že by některá chtěla končit.
Většina hráček se zná už dlouhodobě, navzájem jim kabina chybí,
takže věřím, že u nás to žádnou
krizi znamenat nebude. Holky,
které mají fotbal rády, určitě zase
přijdou,“ věří Věra Kraváková.
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VEČERNÍKU ÚSKALÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI: COVID, ODCHODY, ZRANĚNÍ
Nad startem nadstavby
Kooperativa NBL visí otazník

NEMANJA BEZBRADICA

K šestému double-double v sezóně chyběl
Bezbradicovi jediný doskok, toho ale zcela
jistě po výkonu na palubovce Královských
Sokolů pivot Olomoucka nelitoval. Soupeře
sestřelil nevídanými 49 body a skvělou střelbou z dálky, když proměnil jedenáct trojek
ze třinácti pokusů. Kromě toho získal osm
faulů, což naprosto jednoznačně přebilo pět
ztracených míčů.

RADOVAN
KOUŘIL

PROSTĚJOV Poprvé od sezóny 2016/2017 chybí basketbalisté
reprezentující celý krajský region na palubovce prostějovského
Sportcentra DDM v nadstavbové skupině A1. Celek BK Olomoucko
v průběhu základní části získal pouze čtyři výhry a do další fáze probíhajícího ročníku Kooperativa NBL půjde ze dvanácté pozice.

Hanáci vstup do další fáze střetnutí nezvládli. Po třech minutách
měli pět faulů, netrefili ani jednou koš a rázem vedli pouze o tři
body - 24:21. Pražané i nadále
pokračovali v náporu a po trojce
Štěrby na konci šestnácté minuty
se dostali po delší době do vedení.
Hosté ztratili pohodu, nedařilo se
jím střelecky a nakonec byli rádi,

že po prvním poločase prohrávali
pouze 34:36.
Střelecké trápení svěřenců Predraga
Benáčka pokračovalo také ve třetí
čtvrtině. Během prvních čtyř minut dali pouze tři body. Podobně
na tom byl také soupeř, díky tomu
to stačilo na stav 37:40 na začátku
25. minuty. O chvíli později Henry košem s faulem otočil na 42:40,

pro Večerník
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Ladislav VALNÝ
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Váòa je opìt mino hru
Prostějov (lv) – Neuvěřitelný
kopec smůly má v posledních týdnech František Váňa. Nestačilo, že
do posledních zápasů nastupoval
s obličejovou maskou, která kryje
zlomený nos. Na Folimance si poranil zadní stehenní sval a podrobné vyšetření odhalilo prasklinu,
v důsledku čehož nebude kapitán
Olomoucka až tři týdny na palubovce. Kvůli tomu zmešká také
reprezentační sraz, pro zápasy nadstavbové části Kooperativa NBL by
snad mohl být připravený. „Vlastně
to zapadá do našich problémů
během celé sezóny. Kompletní
jsme byli pouze v jednom zápase,“
posteskl si sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
KOOPERATIVA NBL
Dohrávka 17. kola: Brno – Opava 81:86 (21:19, 47:39,
 1HMYtFHERGĥ)DUVNê3ĤOSiQ*HRUJLHY
3XUãO±âLĜLQD-XUHþND=EUiQHN.YDSLO
Dohrávka 18. kola: Praha – Olomoucko 77:63 (15:24,
36:34, 56:47)
více v kupónu
22. kolo: Hradec Králové – Olomoucko 103:105
(23:30, 57:59, 89:82)
více v kupónu
.ROtQ²'čÿtQ  1HMYtFH
ERGĥýtå6NLQQHU1RYRWQê3HWUiã±âLãND
.URXWLO3RPLNiOHNäLNOD Svitavy – Brno
     1HMYtFH ERGĥ %XMQRFK
0DUNR3LQNVWRQ6HKQDO±%iOLQW3XUãO
%ODNH*HRUJLHY Ústí nad Labem – NymEXUN      1HMYtFH ERGĥ
$XWUH\+DQHV)DLW3HFND±3UHZLWW
2EDVRKDQ+UXEDQ'DOWRQ USK Praha –
2SDYD      1HMYtFH ERGĥ
6HKQDO0DUHã3UROHWDâYHF±âYDQGUOtN
=EUiQHNâLĜLQD*QLDGHN Ostrava – PardubiFH  1HMYtFHERGĥ$OOH\Q
7êPO+HLQ]OâPtG±'XQDQV9\RUDO
âYUGOtNâNUDQF

PRAHA, PROSTĚJOV Ve velkém
stylu odehráli basketbalisté BK
Olomoucko první desetiminutovku dohrávky 18. ligového kola
na palubovce USK Praha a vedli
i o čtrnáct bodů, pak ale vypadli
z tempa. Tomu odpovídala porážka 64:77, při které se hosté dopustili hned devatenácti ztrát.
Vysokoškoláky poslal na začátku zápasu pivot Proleta do pětibodového
náskoku, Olomoucko ovšem už ve
čtvrté minutě vyrovnalo a o chvíli
později Bezbradica poprvé otočil
skóre. Celek USK naposledy v první čtvrtině vedl v probíhající páté
minutě (10:9), následovala ale hostující šňůra patnácti bodů, tu zastavil
až v 9. minutě Proleta. I tak hosté po
první čtvrtině drželi zajímavé vedení
24:15.
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KOOPERATIVA NBL - DOHRÁVKA 18. KOLA

USK Praha – BK Olomoucko

77

63

(15:24 36:34 56:47)
5R]KRGÿt9\NOLFNê+DUWLJ3HUOtN
1HMYtFHERGĥ86.3UDKD

3UROHWDâWČUED9\URXEDO

6WĝHOED]DETrojky:
Trestné hody:  Doskoky: 
Asistence:Fauly: 
Sestava a body Olomoucka:

3HNiUHN+HQU\)HãWU%H]EUDGLFD
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(.OHSDþ'RKQDO7UiYQtþHN

Foto: www.bkolomoucko.cz

pozici poprvé v sezóně až ve 21.
kole proti Kolínu. „Těch komplikací bylo opravdu hodně. Často
se stávalo, že jsme na tréninku ani
nemohli hrát na dva koše. To se
v zápasech muselo projevit,“ posteskl si trenér Benáček, který po
základní části rezignoval na funkci.
Do výsledků jeho dnes již bývalého souboru promluvil také

covid-19. Například do zápasu v Brně šel tým prakticky bez
tréninku po návratu z marodky,
přičemž onemocněním si prošli
všichni hráči. Podobná komplikace se přitom vyhnula například
basketbalistům USK. Těm vedení
soutěže zápasy dostatečně odložilo. „Bylo vidět, že hráči byli rychle
unaveni. Po nemoci se rychle vyčerpali a v koncovce zápasu prostě
nemohli,“ ohlédl se Benáček.
Nadstavbová část Kooperativa
NBL měla podle původního rozpisu odstartovat 27. února. Zatím ale
není jisté, zda se termín kvůli zdravotní situaci o týden neposune.
Rozhodnutí padne během tohoto
týdne.

klid do hostujících řad to přesto
nepřineslo. Po dvou ztrátách v rozehrávce a nepřesných střelách USK
lehce získal náskok šesti bodů během jediné minuty, což mu nakonec přineslo vedení 56:47 po třech
čtvrtinách.

Sestava Olomoucka se po třech minutách dostala na rozdíl pěti bodů,
po několika nepřesných střelách
ovšem jejich ztráta zase narostla,
když v domácí sestavě zářil především Proleta, který zaznamenal
osmadvacet bodů.
(lv)

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Dino REPEŠA – USK Praha:
„Byl to těžký zápas, ale důležitý pro naše sebevědomí. Na začátku jsme měli špatnou obranu. Olomoucko dalo čtyřiadvacet bodů. Zbylé tři čtvrtiny jsme to napravili a dovolili Olomoucku pouze 39 bodů. Zlepšení z naší strany bylo opravdu
velké. V závěru jsme dali do zápasu více energie. Tým vytvořil dostatečný tlak na
míč. Dalším klíčem k vítězství byl doskok na útočné polovině.“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„První čtvrtinu jsme odehráli výborně, hráči si uměli vyhovět a podle toho vypadal
výsledek. Potom jsme ale nepochopitelně hráli špatně tři čtvrtiny v útoku. My jsme
dali devětatřicet bodů za třicet minut. Hra byla bez nápadu a tvořivosti. Ztráceli
jsme míče, nešlo nám to ani na obranném doskoku. Vůbec nechápu, proč to tak
bylo. Bohužel pro nás a USK zaslouženě vyhrál.“

<NF@O=<GDNO½N@NOü@GDGD
0JFJGTQ%M<?>D(MµGJQ½?@Q<O@Iµ>ODOMJEF<HD
(/)"7/!& 

HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV Nevídanou přestřelku
přineslo závěrečné 22. kolo základní části basketbalové ligy
v zápase hradeckých Sokolů
a BK Olomoucko. Po divokém
průběhu se nakonec radovali po
výsledku 105:103 hosté, kteří
zapsali čtvrtý úspěch v sezóně.
Neuvěřitelný výkon sobotního
večera vystřihl v Hradci Králové
pivotman BK Olomoucko Ne-

KONEÈNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ÈÁSTI
/WåUVXQ
%DVNHWEDOO1\PEXUN
%.2SDYD
%&.ROtQ
%DVNHW%UQR
86.3UDKD
%.3DUGXELFH
7XĜL6YLWDY\
%.'ČþtQ
.UiORYãWt6RNROL
6OXQHWDÒVWtQ/
1+2VWUDYD
BK Olomoucko

„Tak jsme si to určitě nepředstavovali. Sport vám někdy ukáže nepříznivou tvář. Hráče máme lepší, než
ukazuje tabulka, počítají se ale výhry. A těch máme mnohem méně,
než jsme si přáli. Z dosavadního
průběhu nemáme žádnou radost,“
přiznává zklamání Michal Pekárek,
sportovní manažer BK Olomoucko.
Během uplynulých měsíců se
tým musel vyrovnat s odchodem
několika hráčů. Z osobních dů-

vodů předčasně ukončil smlouvu
a vrátil se do Slovinska pivot Leon
Šantelj, reprezentant Lukáš Palyza přestoupil do Nymburka, aby
mohl hrát evropské poháry a vybojoval si nominaci na mistrovství
Evropy, které se bude hrát v Praze.
„V momentální situaci není snadné sestavu doplnit. Leona nakonec
nahradil Jalen Henry, získat ale
hráče jako je Lukáš není v současné době reálné. Takový prostě na
trhu není,“ konstatoval Pekárek.
Sestavě BK Olomoucko se nevyhnuly zdravotní problémy. Dlouhodobé zranění vyřadilo Viktora
Vašáta, na kratší nebo delší dobu
chyběli i další. Kompletní sestavu
měl kouč Predrag Benáček k dis-
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manja Bezbradica, který trojkami 13/11, 49 body a ratingem 50
stanovil tři rekordy této sezony!
Sokoli dali prvních pět bodů
utkání, hosté však dokázali rychle
odpovědět, když až do 5. minuty bodovali pouze po střelách za
tři body - 15:15. Vzápětí je poslal
do vedení košem s faulem Bezbradica a mírný náskok si Hanáci
drželi také v dalším průběhu periody. V poslední minutě pomohl
týmu čtyřmi body v řadě Štěpán
a s jeho přispěním hosté odskočili
na 30:23.

Po pauze Pekárek natáhl náskok
dokonce na devět bodů, hradečtí
basketbalisté ovšem snížili na rozdíl
jediného koše. I tak se Hanáci drželi
bodově vepředu až do 17. minuty,
kdy po faulu Henryho Lošonský
vyrovnal na 47:47. Na druhé straně
okamžitě trojkou kontroval Kouřil
a po dalších přesných pokusech dokonce Olomoucko na chvíli získalo
dvouciferný náskok (59:49), po
chybách v poslední minutě ovšem
domácí do poločasu snížili na 57:59.
Druhou půli odstartoval trojkou
Kouřil, Sokoli se ale v tomto mo-

KOOPERATIVA NBL - 22. KOLO

Královští Sokoli Hr. Králové – BK Olomoucko

103

105

(23:30 57:59 89:82)
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mentě už nadechovali k obratu.
Po střelách z dálky překlopili výsledek na svoji stranu a začali si
budovat klíčový náskok. Nejvíce
Olomoucko ztrácelo na konci
29. minuty. Po několika ztrátách prohrávalo 77:89, do konce
čtvrtiny přesto snížilo na 82:89,
když další trojku proměnil Bezbradica a poslední střelu čtvrtiny

zaznamenal z pod koše Pekárek.
V poslední čtvrtině se domácím
basketbalistům přestalo na dlouho
dařit střelecky a toho Hanáci využili k vyrovnání na 92:92, o které
se postaral Bezbradica. Stejný hráč
pak pokračoval v kanonádě Olomoucka, která přes dramatickou
koncovku přivedla hosty k vítězství.
(lv)

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Lubomír PETERKA – Královští Sokoli Hradec Králové:
„Jsem zklamaný z naší obrany. Porazil nás jeden hráč, kterého jsme nedokázali zastavit. Už za poločas jsme dostali téměř šedesát bodů a tým se z toho vůbec nepoučil. Soupeře bylo plné hřiště, Bezbradica dal těžké střely a pak se nedal zastavit.
Pokud chceme uspět, musíme hrát s úplně jinou energií. Hlavně pod naším košem
to nebylo vůbec povedené střetnutí a Olomoucko vyhrálo zaslouženě.“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Liga je hodně vyrovnaná, každý může porazit každého, což ukázal i tento duel,
v němž jsme papírově měli prohrát. Skóre bylo vysoké, nebylo to ale bez obran, spíše vysokou kvalitou útočníků. To, že Bezbradica dal jedenáct trojek a přitom hraje
pod košem, je pro českou ligu malý zázrak. Pochopitelně jsme díky jeho výkonu
vyhráli, ovšem pochvalu si zaslouží celý tým, který bojovat celých čtyřicet minut.
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PROSTĚJOV Na důvěrně známé palubovce přispěl k vítězství
Olomoucka v posledním kole základní části odchovanec královehradeckého basketbalu Dominik Štěpán (na snímku). Proti svému
bývalému klubu odehrál přes patnáct minut a pod košem
sváděl tvrdé souboje s pivoty Královských Sokolů. I tak
stačil sledovat divokou přestřelku, při které oba soupeři překonali hranici stovky. „Všem padalo všechno,
to se jen tak nevidí,“ kroutil hlavou Štěpán.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor
pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yy Co říkáte na čtvrtou výhru
v sezóně?
„Těch vítězství zatím příliš nemáme, proto je pochopitelně radost
velká. Úspěch přišel v pravou
chvíli. Ukončil sérii čtyř porážek.
Základní část se podařilo uzavřít
výhrou, to potěší.“
yy Oba týmy ukázaly přesnou
mušku, navíc při skvělé procentuální úspěšnosti střelby…

„Z trojkové vzdálenosti
jsme měli úspěšnost téměř sedmdesát procent,
což je i z pohledu celé ligy
neuvěřitelné číslo. I soupeř se dostal prakticky
na padesát procent, to je
také skvělé. Takové zápasy
liga často nenabídne.“
yy Rozhodla vaše lepší střelba?
„Těch bodů padlo opravdu hodně,
i my jsme dostali stovku. Přesto si
myslím, že rozhodla obrana. Střelcům se extrémně dařilo, přesto
jsme něco ubránili. Pod vlastním
košem jsme se v důležitých okamžicích kousli, to bylo hodně důležité.“

+JQÑHOM@I½M@H(,GJHJP>FJ

N@NO<G*D>C<G-@nO<
Má už vybraného asistenta?
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➢ ze strany 21
PROSTĚJOV Tak tohle se nečekalo. Přestože tým sídlící v Prostějově tráví tuto sezónu na posledním místě tabulky nejvyšší
soutěže basketbalistů, pozice lodivod Predraga Benáčka byla
přesto pevná. Jenže sám kouč viděl situaci jinak…
Nejzkušenější trenér v lize, který
na ligové střídačce odkoučoval 505
zápasů, oznámil své rozhodnutí
bezprostředně po zápase v Hradci Králové. „Není to pro mě lehké
rozhodnutí, dlouho jsem o něm
přemýšlel. Žijeme v těžké době,
která je ovlivněná zdravotní situací
ve světě. Rozebíral jsem to ze všech
stran a nakonec se rozhodl, že využiji
možnost, kterou mi dávala uzavřená
smlouva,“ potvrdil svůj odchod exkluzivně pro večerník Predrag Benáček, který měl radost, že loučení
bylo vítězné. „Pořád jsem říkal, že
můj tým nehraje špatný basketbal,
tentokrát se to potvrdilo i výsledkově,“ pousmál se alespoň trochu.
Trenér Benáček stál u zrodu BK
Olomoucko a tým hned v první sezóně dostal do nadstavbové skupiny

A1 a ligového čtvrtfinále. O rok později už získal ligový bronz a třetí příčku v rámci Českého poháru. Další
dobrou sezónu předčasně ukončila
koronavirová epidemie, která výrazně ovlivnila také probíhající ligový
ročník.
„Odvedl v našem klubu kus dobré
práce a za tu si zaslouží poděkování. Jeho rozhodnutí respektujeme
a přejeme mu hodně štěstí v další
kariéře i osobním životě. Zůstáváme
přátelé a na basketbale se spolu jistě
opět setkáme,“ potvrdil předseda BK
Olomoucko Dušan Tomajko, že loučení probírá za pozitivních emocí.
Novým trenérem se stane Michal
Pešta jenž se v průběhu sezóny přidal k BK Olomoucko jako Benáčkův
asistent. Současně vypomáhal u juniorů a byl hlavním kormidelníkem
dorosteneckého výběru BCM Orli
Prostějov. Jeho novým asistentem
se stal Vojtěch Jančík, který současně zůstane technickým vedoucím
týmu. Oba povedou tým v nadstavbové části Kooperativa NBL s cílem
opustit dvanácté místo v tabulce
a pokusí se stáhnout bodovou ztrátu
na příčky zajišťující postup do předkola play-off.
(lv)
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PROSTĚJOV Pověstné ticho po pěšině zatím stále panuje v otázce
případného restartu nižších a mládežnických soutěží v házené ČR
2020/21, jež byly kvůli hygienickým opatřením proti koronaviru
přerušeny již v první polovině října loňského roku. Od té doby stojí
– a ještě minimálně několik týdnů stát budou.

Marek SONNEVEND

„Žádné nové informace ohledně možného pokračování sezóny nám z Českého svazu házené dosud nepřišly.
Vedení mělo poslední dobou spoustu
jiných starostí s mužským reprezentačním týmem, který právě kvůli covidu
nakonec neabsolvoval mistrovství
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
světa v Egyptě. A řekl bych, že se i pořád vyčkává na další vývoj zdravotní
yy Nejvíce zápas ovlivnila střelec- situace v zemi,“ odtušil hlavní trenér
ká exploze Nemanji Bezbradici. druholigových házenkářů TJ Sokol II
Prostějov Tomáš Černíček.
Můžete něco říci k jeho výkonu?
„Bylo to něco neuvěřitelného. Jedenáct trojek ze třinácti pokusů,
to se jen tak nevidí. U pivota už
vůbec ne. Byl to nevídaný koncert,
něco podobného jsem ještě nezažil. Všichni jsme si to užívali.“

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
KOOPERATIVA NBL 2020/2021
PO ZÁKLADNÍ ÈÁSTI

Èas na høišti:
#FCOèÊå-QNÊP1PFąGL5GJPCN
2TCJC,CMWDiKąKPC1RCXC
6QO¾w8[QTCN2CTFWDKEG(KNKR0Q
XQVPÚ-QNÊP,WUVWU#NNG[1UVTCXC
&CXKF2GM¾TGM1NQOQWEMQ
 2GVT $QJCéÊM 1UVTCXC   1PFąGL
iKwMC&÷éÊP-COKNiXTFNÊM2CT
FWDKEGe
......
 0GOCPLC $G\DTCFKEC 1NQOQWEMQ
(TCPVKwGM8¾ÿC1NQOQWEMQ
4CFQXCP-QWąKN1NQOQWEMQ
Prùmìr bodù:
,CMWDiKąKPC1RCXC#FCOèÊå
-QNÊP6QO¾w8[QTCN2CTFWDKEG
0GOCPLC$G\DTCFKEC1NQOQWEMQ
1PFąGLiKwMC&÷éÊP<CPG*C
FGP1UVTCXC1UVTCXC1PFąGL5G
JPCN2TCJC.GG'FYCTF5MKPPGT
-QNÊP,WUVWU#NNG[1UVTCXC
2CXQN.QwQPUMÚ*TCFGE-T¾NQXÆ
......
 &CXKF 2GM¾TGM 1NQOQWEMQ  
(TCPVKwGM8¾ÿC1NQOQWEMQ,C
NGP,QUGRJ*GPT[1NQOQWEMQ
¶VSÈvQRVWGYRXERGRYÙFKKRGÕ
.GQPiCPVGNL1NQOQWEMQ&C
NKDQT(CKV·UVÊPCF.CDGO/KNQw
/CEWTC2TCJC4GVKP1DCUQJCP
0[ODWTM2GVT$QJCéÊM1UVTCXC
2GVT/CEJ¾é2TCJC
2CXQN.QwQPUMÚ*TCFGE-T¾NQXÆ
&GNXQP,QJPUQP5XKVCX[,CMWD
2GVT¾w -QNÊP    4QDGTV 4KMKé
2TCJC
......
&QOKPKMiV÷R¾P0GOCPLC
$G\DTCFKEC1NQOQWEMQ.WM¾w
(GwVT1NQOQWEMQ
¶VSÈvQRVWWÔÉERGRYÙFKKRGÕ
 ,KąÊ iQWNC *TCFGE -T¾NQXÆ   
1PFąGLiXGE2TCJC(KNKR-TQWVKN
&÷éÊP.WM¾w2CN[\C0[ODWTM
/CTVKP0¾D÷NGM2UVTCXC
/CTVKP)PKCFGM1RCXC(TCP
VKwGM4[NKEJ0[ODWTM4KEJCTF
$¾NKPV $TPQ    .WF÷M ,WTGéMC
1RCXC*C[FGP&CNVQP0[O
DWTM
......
0GOCPLC$G\DTCFKEC1NQOQWEMQ
&CXKF2GM¾TGM1NQOQWEMQ
4CFQXCP-QWąKN1NQOQWEMQ
Doskoky:
2GVT$QJCéÊM1UVTCXC.GG'F
YCTF5MKPPGT-QNÊPiKOQP2WTwN
$TPQ<CPG*CFGP9CVGTOCP1U
VTCXC   4QDGTV 4KMKé 2TCJC  
6QO¾w2QOKM¾NGM&÷éÊP0GOCPLC
$G\DTCFKEC1NQOQWEMQ,CMWD/G
TGww2CTFWDKEG5VGRJGP<KOOGT
OCP0[ODWTM)TKIQTKG4CMQéG
XKé·UVÊPCF.CDGO
......
 &CXKF 2GM¾TGM 1NQOQWEMQ  
(TCPVKwGM 8¾ÿC 1NQOQWEMQ   &Q
OKPKMiV÷R¾P1NQOQWEMQ

Pracovní verze dokončení aktuálního ročníku všech soutěží dospělých
i mládeže kromě dříve obnovených
extralig mužů a žen původně počítala se třemi různými variantami. Ta
první plánující opětovné zahájení
v půlce ledna s následným dohráním
kompletní porce utkání už logicky
padla vzhledem k pokračujícímu
lockdownu. A zbývají tak dvě verze.
Buď dojet polovinu zápasového rozpisu s následnou krátkou nadstav-

bou, nebo bez ní.
„Co jsme se tak neoficiálně bavili s trenérskými kolegy z regionu,
za velký úspěch v současné situaci
a při výhledu do nejbližší budoucnosti bychom považovali i dohrání
aspoň půlky soutěží. Pokud by nám
tohle bylo umožněno, určitě budeme rádi. Ale zároveň je s přibývajícím časem pořád pravděpodobnější, že již druhá sezóna za sebou
zůstane bohužel nedokončena,“
připustil Černíček.
Ve stupni 5 koronavirové škály
PES samozřejmě platí rovněž zákaz
společného trénování, tudíž nadále
stojí příprava veškerých neprofesionálních sportovních kolektivů.
Z házenkářských subjektů v našem
regionu se téhle stopce vymykají
pouze mladí hráči TJ Sokol Centrum Haná – potažmo Házenkářské akademie Olomouckého
kraje – kteří využívají výjimky od
hlavní hygieničky ČR, Ministerstva
zdravotnictví a Národní sportovní
agentury pro studenty specializovaných sportovních tříd. V tomto
konkrétním případě jde o frekventanty prostějovského Gymnázia
Jiřího Wolkera.

(M@EàÁFJQµKJM<UDG<CMµàFP
NQîOJQ½?Q<>ÁOFT
MELBOURNE, PROSTĚJOV
Hned do tří turnajů v Austrálii
zasáhly české tenistky před startem grandslamového podniku
v Melbourne. Nejdále se dostala
Barbora Krejčíková a Karolína
Muchová. Obě hráčky s prostějovskou stopou postoupily do
čtvrtfinále. Muchová však do
duelu s Estonkou Kanepiovou
vůbec nenastoupila.
„Poranila jsem si břišní svaly. Bolest
byla hodně nepříjemná, nemohla
bych předvést odpovídající výkon.
Proto jsem ještě před zápasem
z turnaje odstoupila,“ zdůvodnila
své rozhodnutí Muchová.
Dobrou formu z konce minulé
sezóny si do nového roku přenes-

la Krejčíková, která v Melbourne
dokázala porazit i světovou devatenáctku Elenu Rybakinovou
z Kazachstánu a těsně prohrála až
s Američankou Jennifer Bradyovou. „Na grandslam jsem připravená,“ věří Krejčíková.
Přes 3 kolo na turnaji Yarra Valley
Classic se nedostala Karolína Plíšková a Petra Kvitová, která o kolo
dříve dokázala porazit Venus Williamsovou. „Ten zápas byl výborný.
Tak bych chtěla hrát i v dalších duelech,“ poznamenala Kvitová.
Dalším exprostějovským tenistkám se nedařilo. Trio Kristýna
Plíšková, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková neprošlo přes první
kolo.
(lv)

l(1<
Yarra Valley Classic, Melbourne
Dvouhra – 1. kolo: Kristýna Plíšková
– Zvonarevová (Rusko) 4:6, 7:6, 3:6.
2. kolo: Karolína Plíšková (3) – Cocciarettová (Itálie) 6:3, 6:2; Kvitová (4ČR) – V. Williamsová (USA) 7:6, 7:5.
3. kolo: Karolína Plíšková – Collinsová (13-USA) 6:7, 6:7; Kvitová – Podoroská (14-Argentina) 7:5, 1:6, 6:7.
Gippsland Trophy v Melbourne
Dvouhra – 2. kolo: Muchová (8) –
McNallyová (USA) 6:1, 6:1, 3. kolo:
Muchová – Paoliniová (Itálie) 6:2, 4:6,
6:4. Čtvrtfinále: Muchová – Kanepiová (Estonsko) bez boje.
Grampians Trophy v Melbourne
Dvouhra – 1. kolo: Krejčíková – Davisová (USA) 6:4, 4:6, 6:4, Siniaková
– Kerberová (8-Německo) 3:6, 6:4,
3:6; Strýcová – Matteková-Sandsová
(USA) 6:7, 2:6. 2. kolo: Krejčíková
– Rybakinová (4-Kaz.) 4:6, 6:2, 10:6.
Čtvrtfinále: Krejčíková – Bradyová
(7-USA) 6:7, 5:7.

Slušná generálka èeské

tenisové jednièky
MELBOURNE, PROSTĚJOV
Až do čtvrtfinále se na turnaji
Murray River Open dostal prostějovský tenista Jiří Veselý. V něm
byl soupeřem české jedničky Félix Auger-Aliassime z Kanady.
Ve vyrovnané první sadě proti třetímu nasazenému Veselý prohrál
až ve zkrácené hře, pak kvůli problémům s rukou odstoupil. Přesto

tři výhry v řadě naznačily dobrou mu zhoršily,“ vysvětlil odstoupení
formu, před prvním vrcholem se- z turnaje Veselý.
(lv)
zóny.
08l,
„Do čtvrtfinále jsem postoupil Murray River Open v Melbourne
naposledy někdy v loňském roce Dvouhra – 1. kolo: Veselý – Ferreira
v Itálii. Z tohoto pohledu turnaj ne- Silva (Portugalsko) 6:4, 6:4. 2. kolo:
dopadl špatně. Přece jen jde o pří- Veselý – Ruud (5-Norsko) 5:7, 7:6,
pravu na Australian Open a nechtěl 6:3. 3. kolo: Veselý – Berankis (Litva)
jsem riskovat, že by se zdravotní 6:4, 6:2. Čtvrtfinále: Veselý – Augerproblémy před začátkem grandsla- -Aliassime (3-Kanada) 6:7, skreč.

MELBOURNE, PROSTĚJOV
Na los 1. kola Australian Open
si nemůže stěžovat prostějovský
tenista Jiří Veselý. V úvodním zápase prvního grandslamu sezóny
narazí na kvalifikanta Kimmera
Coppejansa z Belgie. V případě
úspěchů může v dalších kolech
očekávat souboje s nasazenými
hráči – v cestě za postupem může
stát patnáctý nasazený Španěl Pablo Carreno Busta a dále Bulhar
Grigor Dimitrov, turnajová osmnáctka.
„Hlavně se musím soustředit na
první zápas, na nic dalšího nemys-

lím. Pro všechny to bude složité,
protože zápas na tři vítězné sety
dlouho nikdo nehrál. Doufám, že se
mi bude dařit, věřím, že mě podrží
podání,“ přál si Veselý před dnešním nočním zápasem.
Mezi ženami šestá nasazená Karolína Plíšková zahájí grandslamové
Australian Open s Italkou Jasmine
Paoliniovou. Devítka prestižního
tenisového podniku Petra Kvitová v Melbourne začne s hráčkou
z kvalifikace Greet Minnenovou
z Belgie.
„Během přípravy jsem se cítila
dobře, doufám, že se to projeví během turnaje. Australian Open je můj
oblíbený grandslam, mám to tady
ráda. Chtěla bych zopakovat alespoň
loňské čtvrtfinále, nejlépe předloň-

ský ročník s trošku lepším koncem,“
pousmála se Kvitová, která v Melbourne hrála v roce 2019 finále.
Karolína Muchová má za soupeřku
Lotyšku Jelenu Ostapenkovou. Barbora Krejčíková se střetne se Saj-saj
Čeng z Číny, Kristýna Plíšková
s Britkou Heather Watsonovou,
Barbora Strýcová s Ruskou Světlanou Kuzněcovovou a Kateřina
Siniaková změří síly s Francouzkou
Fionou Ferrovou.
Začátek úvodního grandslamu sezóny byl z původního termínu v polovině ledna přeložen na 8. února,
aby mohlo zhruba 1200 zahraničních účastníků po příletu do země
projít čtrnáctidenní karanténou.
Turnaj je dotovaný částkou 80 milionů australských dolarů.
(lv)
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Poslední dobou šla nahoru Kvapilová,

WDKRXQND.RSiėRYiPiYĒN\Y\
Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V koronavirem poznamenané sezóně se Večerník po delší době vrací k podrobnějšímu rozboru aktuální formy jednotlivých prostějovských volejbalistek. Zanalyzujeme
tedy jejich herní (ne)pohodu po lednové porci duelů, než skončí momentální pohárová pauza.
A s ohledem na dosahované výsledky 2020/21, vypadnutí z ČP i horší postavení v extraligové
tabulce to logicky není nic moc. Hned trojici hráček (Michaelu Jurčíkovou, Ivu Šípovou i Terezu
Pluhařovou) zbrzdily zdravotní problémy, nejvíc bodující lídryně Gabriela Kopáčová se potýká
s kolísavou výkonností a nečekaně dolů šla v posledních zápasech Karolína Fričová Naopak se
momentálně zlepšila Kateřina Kvapilová a postupný progres zaznamenává Klára Dvořáčková.
Aktuální forma:

Rozdíl od
covid pauzy:

55 %

0%

Aktuální forma:

50 % TerezaVìk:PLUHAŘOVÁ
22 let
3RVWVPHÄDÔND

Rozdíl od
covid pauzy:

+15%

Aktuální forma:

Tereza BALÁKOVÁ

55 %

Vìk: 21 let

Karolína FRIČOVÁ

Rozdíl od
covid pauzy:

- 10 %

Aktuální forma:

JURČÍKOVÁ
45 % Michaela
Vìk: 30 let

Vìk: 20 let

Post: univerzálka

3RVWVPHÄDÔND

3RVWEORNDÔND

&HORX GRVDYDGQÉ VH]ÏQX WU½YÉ
SÔHY½zQÈ QD ODYLÄFH D GR XWN½
QÉ QDVNDNXMH SRX]H PLQLP½OQÈ
YzG\QDFKYLONX9GDQÅUROLREÄDV
VWÔÉGDMÉFÉKU½ÄN\QHP½vDQFLWRKR
PRFSÔHGYÅVWSÔHVWRVHHSL]RGQÈ
VQDzÉQDPD[LPXP

'ORXKR SODWLOD ]D QHMVSROHKOL
YÈMvÉSOHMHUNXYÅN½ÄNDVHVWDELO
QÉIRUPRXDEH]YÈWvÉFKYÙSDGNÕ
3RVOHGQÉPDÄHMÉYvDNSÔÉOLvQHY\
vO\MDNRE\QDQLSDGODÖQDYDÄLFR
Bez ohledu na tento pokles poøád
ERMXMHSRKRGDVHMÉVQDGEU]\YU½WÉ

9ÖWHUÙWÔLFHWLOHWRXVWÔHËDÄNXVUD]LOD
GROÕDUWURVNRSLHNROHQDVQ½VOHG
QRXWÅPÈÔGYRXPÈVÉÄQÉUHNRQYD
OHVFHQFÉ=DWÉPVWLKODMHGLQÙGXHOQD
SUDzVNÅP2O\PSXNGHVHVSÉvUR]
NRXN½YDODD]MLvyRYDODYÄHPYvHP
P½SR]GUDYRWQÉPYÙSDGNXUH]HUY\

Rozdíl od
covid pauzy:

- 15 %

Aktuální forma:

Martina MICHALÍKOVÁ

55 %

Vìk: 22 let

Rozdíl od
covid pauzy:

- 20 %

Aktuální forma:

Tereza BLUMENTRITOVÁ

60 %

Vìk: 27 let

Vìk: 28 let

3RVWVPHÄDÔND

3RVWVPHÄDÔND

3RVWEORNDÔND

6W½OH]ÕVW½Y½QDSR]LFLVWÔÉGDMÉFÉ
ÄOHQN\ N½GUX MHz VH GR ]½NODGX
GRVWDQHMHQ]ÔÉGNDNG\3UDYLGHOQÅ
QDVNDNRY½QÉ]O½YN\EHUHWUSÈOLYÈ
YzG\VHSRNRXvÉFRQHMYÉFSRPRFW
GUXzVWYXSRG½QÉPREUDQRXYSROL
ÄLKHFRY½QÉP'UzÉVYÕMOHYHO

3URVLQFRYÅSRVLOHK½MÉFÉMHvWÈY]½
ÔÉEDUY\2ORPRXFHWUYDORQÈNROLN
VWÔHWQXWÉQHzVHSROHWQÉRSHUDFLUD
PHQHDQ½VOHGQÅGORXKÅSÔHVW½YFH
]DÄDODSRPDOX]YHGDW=NXvHQRVWL
LSRPÈUQÈMLVWRXSÔLKU½YNXP½MHv
WÈYÉFPXVÉSÔLGDWY]DNRQÄHQÉ

Lednové hostování z prvoligového
západoèeského oddílu zvládla za
GDQÙFKSRGPÉQHNVNYÈOH9ÕEHF
QHWUÅQRYDODDSRX]HKU½OD]½SD
V\ SÔHVWR GRN½]DOD +DQDÄN½P
QDY]GRU\ HYLGHQWQÉP OLPLWÕP
YU½PFLPRzQRVWÉSRPRFL

-

Rozdíl od covid pauzy:
Minule nehodnocena
Aktuální forma:

KVAPILOVÁ
65 % Kateřina
Vìk: 25 let

+5%

Aktuální forma:

3RGREQÈ MDNR hÉSRYRX ML ]EU]
GLO\ ]GUDYRWQÉ WUDEOH V WÔÉVOHP 
QLFPÅQÈ Xz MH WDNÅ ]SÈW Y DNFL
.DzGRS½GQÈVH]GORXKRGREÅKR
KOHGLVNDSRWÙN½VQÉ]NRXÖVSÈv
QRVWÉÖWRNXFRzVU½zÉGROÕMHMÉMLQDN
NRPSOH[QÉSRMHWÉQDGREUÅÖURYQL

Aktuální forma:

Rozdíl od
covid pauzy:

-5%

Post: nahrávaèka

Aneta WEIDENTHALEROVÁ

0%

Rozdíl od
covid pauzy:

9 ÖYRGX URÄQÉNX VH SRWÙNDOD
V QHUYR]LWRX D QHY\URYQDQRVWÉ
DOHSORvQÈY\QXFHQ½SDX]DNYÕOL
YLUXMÉSURVSÈOD6URYQDODVHSR
VOHGQÉGRERXKRGQÈQDVWXSRYDOD
Y]½NODGQÉVHVWDYÈ,GÉN\WRPXMGH
SRVWXSQÙPLNURN\QDKRUX

55 %

Rozdíl od
covid pauzy:

Vìk: 28 let

Post: univerzálka

1ÈNWHUÅ]½SDV\RGHKUDMHYÙERUQÈ
DMHMDNRERGRY½PDvLQDYMLQÙFK
VHWU½SÉKURPDGRXQHY\QXFHQÙFK
FK\E $ WDKOH NROÉVDYRVW YÙNRQÕ
FLWHOQÈRYOLYÎXMHSURMHYLSRKR
GXFHOÅKRWÙPX&KFHWR]DFKRYDW
ÖGHUQRVWDGÈODWPÅQÈKUXEHN

Post: nahrávaèka

50 %

0%

60 % Klára DVOŘÁČKOVÁ
Vìk: 20 let

KOPÁČOVÁ
60 % Gabriela
Vìk: 22 let

6WÔÉGDOD OHSvÉ SUÕPÈUQÅ L KRU
vÉYÙNRQ\YQRYÅPNDOHQG½ÔQÉP
URFHMLSÔLEU]GLODERODY½QRKD$OH
SRQ½YUDWXQDKÔLvWÈWRQHY\SDGD
ORzHE\ML]GUDYRWQÉSRWÉzHQÈMDN
YÉF]QHMLVWLO\=SÈWQDVNRÄLODYVR
OLGQÉPUR]SRORzHQÉ

Aktuální forma:

Rozdíl od
covid pauzy:

Aktuální forma:

Iva ŠÍPOVÁ

Aktuální forma:

45 %

Petra KOŽOUŠKOVÁ

-

Rozdíl od covid pauzy:
Minule nehodnocena
Aktuální forma:

60 %Adéla STAVINOHOVÁ
Vìk: 22 let

Vìk: 20 let

3RVWEORNDÔND

3RVWEORNDÔND

3RVWOLEHUR

3RNRURQDYLURYÅYÙOXFHDVRXWÈz
QÉPUHVWDUWXQDWRPQHE\ODKHUQÈ
GREÔHQDRSDNVHYÈWvLQRXXWN½QÉ
SURWU½SLOD/HÄQÈNROLNXSO\QXOÙFK
ELWHY]QDPHQDORYLGLWHOQÅYÙNRQ
QRVWQÉ]OHSvHQÉ]YHvNHUÙFKKOHGL
VHNE\yQHGRVWDWN\SRÔ½GP½

Teprve zranìní kapitánky
-XUÄÉNRYÅ MÉ SRVN\WOR YÈWvÉ SRUFL
]½SDVRYÅKRSURVWRUX-HGQRX YH
hWHUQEHUNX ]DKU½ODNYDOLWQÈSDN
VHYU½WLODGRSRGSUÕPÈUXDPÉVWR
QÉQDVWXSRYDOD%OXPHQWULWRY½Y\
SRP½KDMÉFÉ]3O]QÈ

/RJLFN\ Y\QLN½ YHONRX SRODÔVNRX
REÈWDYRVWÉDOHFNG\VNYÈOHY\EHUH
SÔHWÈzNÅPÉÄH]DWÉPFRMLQG\MÉVQD
KDRÔÉ]HQÉWÙPRYÅGHIHQ]LY\WROLN
QHY\FK½]É &RE\ OLEHUR E\ XUÄLWÈ
PÈODPÉWY\vvÉÖVSÈvQRVWQDSÔÉMPX
MHvWÈSOQÈQHSURGDODVYÕMSRWHQFL½O
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Rozdíl od covid pauzy:
Minule nehodnocena
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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.

