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PROSTĚJOVSKO O tomhle se hodně mluví a lidé už
mají pochopitelný strach! Po celém jihu prostějovského regionu se již několik týdnů šíří informace
o nebývalé sérii vloupání do rodinných domů. Zloději,
kteří si z nich opakovaně odnáší finanční hotovost či
šperky, policistům stále unikají. Už v minulém čísle
jsme podrobněji informovali o situaci ve VranovicíchKelčicích, kde byly v krátké době za sebou vykradeny
hned tři domy. Neplatí to však pouze protuto obec. V nedalekých Vřesovicích se zloději
vloupali do čtyř domů, tři nemovitosti byly 2À=?ßNíN?
postiženy v Otaslavicích a další v Mořicích či H;MNL;Hí
Želči. Obyvatelé těchto i mnoha dalších obcí
tak mají jedinou otázku: kdy tohle skončí!?

9

21020410130

Od začátku roku policisté

8 0 stran
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266%
Zatímco v loňském roce do
šlo na území prostějovského
regionu „pouze“ ke třem
vykradeným domovům, za
letošní rok již policisté evi
dují jedenáct případů, což
d
jje takřka tří set procentní
nárůst! V porovnání první
n
hho měsíce jde letos dokonce
o sedminásobné navýšení
a v únoru trend pokračuje.
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Ach, ty astronomické hodiny...
Prostějov (mik) – Divíte se také, proč
na mnoha místech Prostějova je tak
brzy ráno vypínáno veřejné osvětlení?
A to ještě za úplné tmy? Nejste sami,
ovšem vysvětlení je více než úsměvné.
„Zajímalo by mě, proč v oblasti ulic Svatoplukova, Trávnická a Husovo náměstí je ráno vypínáno veřejné osvětlení již
po půl sedmé, kdy je ještě šero a není
pořádně vidět. Je to z důvodu šetření,
nebo aby nebyly vidět neošetřené komunikace od sněhu a náledí,“ ptá se například Vojtěch Dokoupil z Prostějova.
„Zapínání a vypínání veřejného osvětlení provádí automaticky astronomické
hodiny umístěné v elektrické rozvodné
skříni. U správce veřejného osvětlení
však prověříme správnost jejich nastavení,“ přispěchala s odpovědí Anna
Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu.

Blázni na kolech
Prostějov (mik) – Hodně zlé krve
způsobili hlavně během pondělního
rána cyklisté, kteří na jízdních kolech
zamířili do práce. „Je to neskutečný hazard se životem. Na tom náledí jim to
klouže a pletou se řidičům aut do cesty,“ lamentovali šoféři, kteří sami měli
v tento den při silném náledí problém
udržet svá vozidla na silnicích. Cyklistů bylo v tu chvíli v ulicích Prostějova
opravdu hodně. Blázni...

Vypátrali hledaného
Prostějov (mik) – Jak hodně je důležitá místní znalost strážníků při výkonu služby, se ukázalo předminulý pátek 5. února v odpoledních hodinách.
Hlídka Městské policie Prostějov
věděla, že v určitou dobu se na jí známé adrese zdržuje celostátně hledaná
osoba. Tu se strážcům zákona podařilo najít a kontaktovat v lokalitě, kde
předpokládali její pohyb. Po ověření
totožnosti bylo potvrzeno, že se jedná
o pětadvacetiletého muže, po kterém
je vyhlášeno pátrání. Následně byl
muž předán Policii ČR k dalším úkonům. S hlídkou spolupracoval, takže
při předvedení nebylo zapotřebí použití donucovacích prostředků.
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Mrzne, bruslaři se těší. Konečně
i do Prostějova dorazila po letech
ta pravá zima. Mrzne, až praští a i vodní plochy ve městě tak se zakrývají
ledovým plátem. I když zejména
hasiči upozorňují na možné nebezpečí a apelují na opatrnost, bruslaři si
chystají už své nádobíčko a rybníky se
pomalu zaplňují prvními nedočkavci.
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Převrat v muzeu. Po více než dvou
letech ve funkci byla zřizovatelem
nečekaně odvolána ředitelka prostějovského muzea a galerie Soňa
Provazová, které se tak nepodaří
dokončit započatou práci. Důvodem
má být údajně šikana zaměstnanců.
Pozoruhodné je, že to není prvně,
co si zaměstnanci této instituce
stěžují na své nadřízené...
.
=$&+<7,/,-60(

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Je to opravdu zvláštní doba. Na chod soukromých restaurací už dnes nedohlíží hospodští, nýbrž policisté.Ti musí zamezit, aby se ve městě prodávaly drogy i točené pivo. Svědčí o tom mimo
jiné nálepka, která se objevila na dveřích jedné z prostějovských hospod. O důvodech, proč se tak
stalo, lze pouze spekulovat. Je to proto, aby prázdný podnik nevykradli zloději nebo aby se v něm nescházeli hosté? Když jsme na toto téma hovořili s jedním z jeho provozovatelů, tak se nám svěřil s tím,
že kromě výdejního okénka má stále zavřeno a navzdory všemu se ani ode dneška otevírat nechystá.
Naopak bude vyčkávat na další pokyny vlády. Do té doby ta visí tato všeříkající nálepka...

Agentura $JHQWXUD+yVHU]tVNDOD&HQXPĚVWD
Na veřejnost tato sláva ještě oficiálně nepronikla, ale členové Agentury
Hóser už z dobře informovaných radničních zdrojů vědí, že jejich záslužná
práce být u všeho první, o všem vědět
a všechno ještě za tepla vyslepičit čtenářům, byla odměněna! Ano, Agentura Hóser se stane držitelem prestižní
Ceny města Prostějova za rok 2020!
„Nerad to říkám, ale je to tak. V životě jsem si ale nemyslel, že odborná komise vybere jako držitele tak

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

•• Pondělí ••
Lidé jako my. Říká se, že ředitel je člověk jako každý jiný, jenže o tom neví.
Posoudit to může i Soňa Provazová, která něco přes dva roky působila ve funkci ředitelky prostějovského muzea. Na začátku týdne však byla vedením Olomouckého kraje odvolána. Hlavním důvodem má být šikana zaměstnanců...
•• Úterý ••
Cihla k cihle. Všechno je relativní. Například jedna cihla je na stavbu domu
málo, ale pokud někomu spadne na hlavu, tak toho má víc než dost… Přes
hlavu očividně přerostla dostavba domu Romanu Přikrylovi. Ten sice coby
majitel firmy vybral od klientů peníze, nicméně zajistit zdárný průběh prací už
nezvládl. I proto se ocitl před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Odložený smích. Horská dráha je divadelní komedie plná zvratů, která měla
být uvedena v prostějovském divadle. Jako na horské dráze si také už nějaký čas
musí připadat jeho herečtí protagonisté i v běžném životě, a to zejména kvůli
vládním opatřením proti koronaviru. Termín prostějovského uvedení hry byl
aktuálně přesunut na 21. června.
•• Čtvrtek ••
Největší záhada v domácím kině. Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je
záhada. A největší záhadou pro muže budou navždy ženy… Právě originálnímu
způsobu focení žen zasvětil život módní fotograf Helmut Newton. Po jeho smrti
o něm vznikl dokument Nestoudná krása, který byl k vidění v rámci on-line projektu Moje kino Live zařazeného v aktuálním programu kina Metro 70.
•• Pátek ••
Zima a blaho. „Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy
a hladu,“ praví jedno moudré čínské přísloví. Něco na tom bude, ostatně z otužování se v posledním roce stala doslova móda. Užít si pořádnou zimu jsme
mohli v průběhu celého týdne, obzvláště v závěru toho pracovního, kdy noční
teploty klesaly až k mínus 20 stupňům Celsia.
•• Sobota ••
Revoluce. Internet je jedinečný nástroj, který člověku umožňuje přiblížit se světu a oddálit se lidem… Žádný z lidských vynálezů 20. století nezměnil svět i nás
osobně tak jako právě světová počítačová síť. Naše republika se k ní oficiálně poprvé připojila přesně před 29 lety. Jako první internet fungoval na ČVUT v Praze.
•• Neděle ••
Pohledy srdcem. Říká se, že láska je slepá. Snad i proto zavírají zamilovaní při
líbání oči, protože se chtějí dívat srdcem... Na závěr týdne připadl Den svatého Valentýna, kdy si lidé dávají dárky, květiny, cukrovinky a přání s tematikou
stylizovaného srdce jako symbolu lásky. Přestože je u nás za svátek lásky tradičně považovaný první máj, pokud má člověk toho správného partnera, určitě
k oslavě své lásky využijí nejen tyto dvě příležitosti.

prestižní ceny bulvární plátek, jako
jste vy. Nu což, budu se s tím muset
smířit, ovšem celou komisi okamžitě
rozpustím,“ potvrdil nakonec oficiálně tuto zvěst těsně před uzávěrkou
tohoto vydání primátor Prostějova
Francimór Kopačka.
Slavnostní předání Cen města Prostějova by mělo být na pořadu během
května tohoto roku, a pokud to koronáč dovolí, slavnostní akt by měl být
uspořádán v obřadní síni radnice.
Už teď je ale jasné, že Agentuře Hóser
mnoho lidí tuto prestižní cenu nepřeje. „Je to agentura, která všechno zná
a ví nejlíp, její redaktoři čmuchají
všude a jsou horší než estébáci. Takoví

KRIMI
Ü½NGJ

Až osm let kriminálu hrozí devatenáctiletému mladíkovi z Prostějova, který podváděl napříč
celou republikou. A jak jinak než
přes internet! Muži kriminalisté
kladou za vinu, že se v období
od března do prosince 2020 prostřednictvím internetu dopustil
nejméně 63 skutků podvodu!. Ve
většině případů obviněný reagoval na poptávku na sociálních
sítích.

70 000
Mladík nabízel počítačové hry,
vstupenky na různé koncerty či
festivaly, a dokonce také dálniční
známky. Od důvěřivých lidí vybral přes sedmdesát tisíc korun,
ovšem nic jim neposlal. Peníze
pak prohrál v sázkových kancelářích...

www.
vecernikpv
.cz

bulváři by neměli dostávat takové
ceny,“ ozval se opoziční zastupitel Alias
Matásek, který v minulosti na Agenturu Hóser už podal několik žalob.
„Cenu města Prostějova by měly dostat osobnosti, které pro naše město
udělaly něco záslužného. A co udělala
Agentura Kačák, nebo jak se vlastně
jmenuje? Nic! Jen vyslepičí všechno,
co má zůstat utajeno, a často si také
vymýšlí. O mně dokonce jednou napsala, že držím dietu, což vůbec není
pravda,“ uvedla na svém facebookovém profilu taktéž zastupitelka Prostějova se zahradním domkem na svém
pozemku postaveným načerno, kterou
raději nebudeme jmenovat.

160

(QVQ/CTVKP<CQTCN

Na druhé straně má ovšem Agentura Hóser i své příznivce, kteří jí Cenu
města Prostějova přejí. „Je to médium,
které si vydobylo přední místo na novinářském trhu. Mě osobně také agentura sleduje na každém kroku, ale napíše
vždycky jen to, co jejím redaktorům
vyslepičím sama,“ poznamenala Miládka Bitva u Sokolova, náměstkyně
prostějovského primátora.
Za Agenturu Hóser Majkl

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.

JIŘÍ HORÁK
se narodil 20. května 1984 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 4. února 2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40 let, měří okolo 175 centimetrů, má hubenou až střední postavu, hnědé
rovné vlasy a nosí vousy, takzvané strniště.

Přesně tolik tun technické soli spotřebovali pracovníci společnosti
FCC při snaze odstranit náledí
z chodníků a silnic v Prostějově
během pondělní kalamity.
=$8-$/1É6
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Náměstkyně prostějovského primátora a od podzimu loňského roku
i krajského hejtmana se zachovala
tak, že by se jejím krokem mohl inspirovat nejeden politik. Po svém zvolení
na hejtmanství se rozhodla, že funkci
na radnici bude vykonávat jako neuvolněná, tedy bezplatně.
=$6/(&+/,-60(«

„UŽ NÁS TO
DOOPRAVDY
POŘÁDNĚ
ŠTVE!“

Starosta Vřesovic Josef Fica
ke zvyšujícímu se počtu vykradených rodinných domů. V čele obce
působí již 16 let a nic takového dle
svých slov nepamatuje.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí -3/-10 °C
Jiřina

¶WHUÙ -1/-10 °C
Ljuba

Støeda

0/-7 °C

Ètvrtek

0/-6 °C

Pátek

3/-2 °C

Sobota

5/-1 °C

Nedìle

5/0 °C

Miloslava

MONIKA HORVÁTKOVÁ
se narodila 21. února 1987 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. ledna 2021. Její zdánlivé
stáří je 33 let, měří mezi 162 až 164 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé
rovné vlasy.

Gizela
Patrik
Oldřich

Lenka
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Tragický případ, o kterém jsme informovali v minulém vydání, má ještě jeden
zásadní dovětek. Večerník totiž zjistil, že sedmadvacetiletá žena, která v pondělí 1. února
ukončila svůj život skokem z balkónu v sedmém patře panelového domu v ulici Jana Zrzavého
v Prostějově, se v červnu roku 2015 dopustila závažného zločinu. Někteří Prostějované
možná ještě mají v paměti krvavé napadení v ulici A. Slavíčka. Ano, tatáž mladá žena tenkrát
pobodala v bytě svoji spolužačku a třemi bodnými ranami jí způsobila závažná poranění!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Těžko říct, co sedmadvacetiletou
K. M. vedlo k tomu, že během
předminulého pondělí ve večerních hodinách spáchala sebevraždu. Možná ji hryzalo svědomí, to
už se ale dnes nedozvíme. Pravdou
je, že tato mladá žena v červnu

2015 navštívila v bytě panelového
domu v ulici A. Slavíčka v Prostějově bývalou spolužačku. A návštěva dopadla hrůzostrašně! „Byla to
věc, která postihla naši dceru a výrazným způsobem ovlivnila život
celé rodiny. Stalo se to v bytě, ve
kterém naše dcera bydlela společně
s nemocnou babičkou, o kterou se
stará. V onen osudný den, v úterý
devátého června, u dveří nečekaně
zazvonila její bývalá spolužačka,
kterou už sedm let neviděla. Přišla
prostě na návštěvu s tím, že pořádá
sraz třídy a jestli by dcera přišla.

Nikdo neví, proč ji z ničeho nic
začala bodat nožem! Stalo se tak
nečekaně, zákeřně a zezadu! Je to
pro nás strašný šok, ta spolužačka
neměla vůbec žádný motiv ublížit
dceři, vždyť se tak dlouho neviděly,“ uvedla Večerníku před šesti lety
matka pobodané dívky. Ta krvavý
útok tehdy dvaadvacetileté K. M.
přežila, lékaři jí po opakovaných
operacích život zachránili.
Soud K. M. hned po spáchání pokusu o vraždu 9. června 2015 vzal do
vazby, ovšem tehdy mladinká dívka
nikdy vězením potrestána nebyla!

.GREXGHQRYÛPxÇIHPPøVWVNÇSROLFLH"

Do konkurzu se pøihlásilo

PROSTĚJOV Večerník už s předstihem na začátku
tohoto roku informoval veřejnost, že Jan Nagy po
dlouhých jednadvaceti letech končí ve funkci velitele
Městské policie Prostějov. Ve věku šestašedesáti let
odchází k 28. únoru do důchodu. Nyní se rozehrává
boj o to, kdo ho v křesle šéfa strážníků nahradí.

Michal KADLEC
Vedení prostějovského magistrátu vyhlásilo před měsícem
výběrové řízení s tím, že uzavírka přihlášek zájemců o tuto
významnou funkci skončila v pátek 5. února. Proto nás
zajímalo, kolik uchazečů o post ředitele městské policie se
přihlásilo a jak bude probíhat výběr nástupce Jana Nagyho?

„„Přihlásilo se celkem jedenáct uchazečů,
z toho deseti z nich bude zaslána pozvánka k ústním pohovorům. Ty budou
pprobíhat třetího března, následně budou
vybraní uchazeči pozváni k psychologickým
testům a poté bude stanoveno výsledné pořadí a připraven
materiál pro jednání zastupitelstva. Právě zastupitelé musí
schválit vítěze konkurzu do funkce nového ředitele Městské policie Prostějov,“ sdělil Večerníku prostějovský primátor František Jura.
Podle jeho vyjádření je tedy jasné, že strážníci svého nového
šéfa nebudou mít hned od počátku března, přičemž Jan Nagy
končí ve funkci k poslednímu únorovému dni... „Bude to ještě nějaký čas trvat. Pokud výběrová komise vybere do funkce
ředitele někoho ze stávajících strážníků, mohli by ho zastupitelé schválit dvacátého dubna. Pokud to bude někdo mimo
městskou policii, musí nejdříve absolvovat náročné zkoušky,
bez kterých by nemohl vykonávat funkci ředitele městské
policie. Jeho jmenování by se tedy v tomto případě protáhlo.
Jsme na to ovšem připraveni a od prvního března bude vedením naší městské policie dočasně pověřen současný zástupce
ředitele Libor Šebestík,,“ pprozradil JJura.

/NCF¾åGPCMVGT¾XéGTXPWRQDQFCNCUXQLKURQNWåCéMWUR¾EJCNCXRQPF÷NÊ×PQTCVQJQVQTQMWUGDGXTCåFWUMQMGO\DCNMÐPW
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„Pokud si dobře vzpomínám, tato mladá žena byla zbavena obvinění a celé
trestní řízení bylo zastaveno pro její
nepříčetnost. Bylo však na ni uvaleno
ochranné opatření ve formě ústavní

léčby. Co vím, tak nějaké tři nebo čtyři
roky pendlovala mezi psychiatrickou
léčebnou v Kroměříži i Šternberku,“
sdělil Večerníku okresní státní zástupce Ivo Černík, který tehdy před šesti
roky celý případ dozoroval.

Policie v současnosti stále ještě
prověřuje všechny okolnosti, které
vedly „krvavou řeznici“ K. M., jak
ji před šesti lety nazývali zejména
příbuzní oběti, k sebevraždě. Ať je
to ale, jak chce, tragický případ má
ještě tragičtější dohru...

)BTJ®JN¹MJQSfDJ[BOfESB¦oN

PROSTĚJOV Správní orgán bude trestat muže, který si za hlavním nádražím
v Prostějově rozdělal obrovský „táborák“. V ohni pálil
vše, co mu přišlo pod ruku,
včetně pneumatiky či matrace. Hlavně chtěl ale z pogumovaných kabelů získat měděné
dráty a ty odvézt do sběru. Ve
„výdělku“ mu však zabránili
strážníci, práci měli i hasiči.
„V sobotu 6. února po čtrnácté hodině byl na linku 156
nahlášen rozdělaný oheň na

prostranství za hlavním vlakovým nádražím. Pro hlídku,
která vyjížděla událost prověřit, nebyl problém podle stoupajícího kouře najít přesné
místo,“ poznamenal úvodem
Petr Zapletal, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
U ohniště našli strážníci dvaačtyřicetiletého muže. „V otevřeném ohni spaloval matrace,
gumové izolace, pneumatiku
a další různé materiály za účelem
získání kovů, které chtěl později
odevzdat do sběrných surovin.

K uhašení ohně byly na místo
přivoláni hasiči. Muž hlídce uvedl, že se nachází ve složité finanční situaci a tímto způsobem si
chtěl vydělat nějaké peníze,“ objasnil okolnosti ohýnku Zapletal
s tím, že chlapíka spalujícího
i zakázaný odpad čekají hodně
velké patálie. „Svým jednáním
je podezřelý z přestupku proti
zákonu o ochraně ovzduší a celá
záležitost bude oznámena příslušnému správnímu orgánu,“
prozradil mluvčí prostějovských
strážníků.
(mik)
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Rekonstrukce Vrahovické ulice

PROSTĚJOV Veřejností tolik
sledované přípravy na rozsáhlou rekonstrukci Vrahovické
ulice, která od 15. března bude
spojena s ještě náročnější opravou dálniční estakády, dostaly
první trhlinu. Úvodní práce
měly začít už dnes, tj. v pondělí
15. února, dle aktuálních zpráv
jsou ale o týden odloženy.

21021010142
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11 zájemcù Muž pálil vše, co našel
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Nákladná rekonstrukce Vrahovické
ulice měla začít opravami kanálových
vpustí, které by si však vyžádaly pouze částečnou uzavírku ulice v podobě
uzavření pravého jízdního pruhu ve
směru od křižovatky Vrahovické a Tovární ulice až po kostel v Majakovského ulici. Nic takového se ale nestane.

„Kvůli sněhu a velkým mrazům byly
tyto práce o týden odloženy, jinak ale
harmonogram rekonstrukce včetně
uzavírek zůstává stejný a v platnosti,“
sdělila Večerníku minulou sobotu odpoledne Alena Rašková, náměstkyně
prostějovského primátora. Tak snad
půjde o poslední odklad...
(mik)
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Město Prostějov nechá v příštích
dnech aplikovat do všech jím zřizovaných škol nástřik proti koronaviru.
Chceme tak ochránit žáky i učitele,
ale také jejich rodiny. Radnice připravuje i další kroky, které povedou
k větší bezpečnosti veřejných budov
ve městě. Pandemie koronaviru totiž
navzdory čtvrtečnímu rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR rozhodně nekončí. Musíme udělat maximum pro
zvládnutí nákazy a ochranu našich
občanů včetně těch nejzranitelnějších.
Rád bych proto touto cestou opětovně
vyzval naše obyvatele, ať jsou maximálně opatrní a dodržují všechna
doporučení odborníků. Máme před
sebou ještě několik náročných měsíců, během nichž je důležité zabránit
zahlcení našich nemocnic. Magistrát
bude celou dobu stát na straně našich
lidí a v případě potřeby rozšíří dosavadní pomoc o další opatření.

František JURA,RTKO¾VQT
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HAMRY Pozoruhodný příběh
prvorepublikové vily v Hamrech
pokračuje. Zajímavou stavbu,
v níž dříve fungovala mateřská
školka, se město Plumlov snažilo prodat více jak šest let. Nakonec ji koupil Pavol Juráš, který
zejména v operním světě působí
jako režisér, scénograf a kostýmní výtvarník. Původem slovenský
umělec, jenž mimo jiné spolupracoval s národními balety v Panamě či Makedonii, se nyní pustil
do kompletní rekonstrukce.
Pavol Juráš se narodil v Ružomberku, na Vysoké škole múzických
umění v Bratislavě vystudoval
divadelní režii, na Janáčkově akademii múzických umění v Brně
operní režii. Studoval také herectví.

Napsáno
SĊHG

14. 2. 2011

V Česku vytvořil řadu inscenací například pro Národní divadlo
v Praze či Národní divadlo Brno.
Mimo řady svých dalších aktivit se
Juráš podílel na vzniku tradice Plesu v opeře v Brně, pro který napsal
scénář, navrhl kostýmy a též ho režíroval. Úspěch této akce mu přinesl
pozvání, aby opakovaně realizoval
Ples ve Státní opeře Praha.
Zchátralou a dlouho nevyužívanou
vilu v Hamrech získal od města
Plumlov na podzim roku 2017. Od
počátku hovořil o tom, že po rekonstrukci chce dům co nejvíce otevřít
lidem. Zájemcům nabízel například
hodiny kreslení, kromě toho též občas hrával v plumlovském kostele
na varhany. „Rád bych v Hamrech
vytvořil Centrum krásných umění

pohled zpátky
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Foto: Martin Zaoral

pojmenované Vila Siegfried,“ představil již dříve své ambice umělecky
zaměřený muž, který nedávno začal působit na prostějovské Střední škole designu a módy a jenž to
s obnovou rozlehlého domu myslí
skutečně vážně. Aktuálně se nám
podnikatele přes veškerou snahu
kontaktovat nepodařilo.
Vila v Hamrech má za sebou pohnutou historii. Před druhou
světovou válkou patřila jednomu
z bohatých brněnských právníků,
na základě Benešových dekretů po
jejím skončení přešla do majetku
obce. Po ukončení provozu školky
objekt řadu let chátral a zdálo se,
že najít pro něj nové využití bude
téměř nemožné. Podařilo se! A má
to být vskutku důstojné dílo. (mls)
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…prodeji ptenského zámku
PROSTĚJOV Podařilo se! Před dvěma týdny jsme
právě v této rubrice informovali o aktuální situaci kolem ptenského zámku, která skýtala naději v dořešení
celé anabáze až moc připomínající nekonečný STÍN
MINULOSTI. A světe div se, více než desetiletý román
na pokračování snad spěje ke konci.
Přesně tuto dobu se už město Prostějov marně snaží prodat
zámek ve Ptení. Nedávno Večerník informoval, že záměru
prodeje se do cesty postavil i požadavek obce, která chtěla
získat pozemky okolo nemovitosti do svého vlastnictví. Během uplynulého týdne ale prostějovští radní informovali, že
i tento problém je už po vzájemné dohodě vyřešen! O ptenský zámek mají nyní zájem hned čtyři kupci.
Podle aktuálních informacíStatutární město Prostějov
a obec Ptení vzájemně bez finančního vyrovnání smění pozemky. Magistrát již nějaký čas nabízí k prodeji právě zámek
ve Ptení, jeho předmětem jsou i pozemky v okolí zámku.
Obec Ptení však měla zájem do svého vlastnictví získat ty
pozemky města Prostějova, které se nachází v intravilánu
obce Ptení v těsné blízkosti zámku. „Jedná se o veřejně přístupné pozemky využité především jako veřejné pozemní
komunikace a částečně jako veřejná zeleň. Za tímto účelem
jsou v obvyklé míře využívané občany obce. Obava obce
Ptení, že v případě prodeje pozemků společně se zámkem
provede nový soukromý vlastník stavební úpravy v takovém rozsahu, že zamezí jejich dalšímu veřejnému užívání
a případně znemožní průchodnosti a průjezdnosti stávajících pozemních komunikací, je důvodem k uskutečnění
směny pozemků,“ vysvětlil plánované kroky první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Jak doplnil, předmětem směny by byly pozemky města
Prostějova o celkové výměře zhruba 3 975 metrů čtverečních. Za tuto výměru nabízí Ptení své pozemky o celkové
výměře 4 928 metrů čtverečních a spoluvlastnický podíl na

už nic
nebrání
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polovinu pozemku v katastrálním území Hrochov o výměře 1 930 metrů čtverečních. Prodeji zámku by tedy už nemělo nic stát v cestě. „Odbor správy a údržby majetku města
v současné době eviduje čtyři žádosti o odkoupení zámku,
kde všichni žadatelé projevili zájem o odkoupení zámku
včetně přilehlých pozemků,“ potvrdil Pospíšil.
(mik)
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Největší tragédie na silnici v historii Prostějova, za posledních patnáct let v Olomouckém kraji a za
tři roky v celé České republice! Je
středa 9. února, těsně před osmou
hodinou ranní. Řidička BMV
nezvládá v mírné pravotočivé zatáčce své nadupané auto, naráží
do svodidel a přes ně přepadá do
protisměru. Jako neřízené torpédo
míří bavorák přesně na projíždějící
škodovku. Přichází rána, kterou by
někdo mohl přežít, jen kdyby nad
ním v tu chvíli stáli všichni svatí.
Nestáli, výsledek byl děsný. Šest
mrtvých. Středeční tragédie o jednu oběť překonala hrůznou havárii ze srpna 2006, kdy na estakádě
Haná zahynulo v jednom autě pět

Poláků. Děsivá katastrofa se odehrála
na rychlostní komunikaci ve směru
od Vyškova na Olomouc, v Prostějově na úrovni supermarketu Kaufland. „Osmačtyřicetiletá řidička
ukrajinské národnosti s jednačtyřicetiletým spolujezdcem z Německa
jela s osobním vozidlem BMW, kdy
na 23,5 kilometru z dosud nezjištěných příčin přejela přes středová
svodidla do protisměru. Tam se čelně srazila s osobním vozidlem Škoda
Felicia jedoucím v pravém jízdním
pruhu směrem na Vyškov. Vozidlo
Škoda Felicia řídil dvaašedesátiletý
muž z Olomouce. Osádku škodovky
tvořili ještě státní příslušníci Panamy – třiačtyřicetiletý muž, čtyřicetiletá žena a vzadu za řidičem seděl

jedenáctiletý chlapec. Tvrdý střet
obou vozidel byl tragický. Ve zcela
zdemolovaných autech našli okamžitou smrt čtyři lidé, pátý skonal
brzy poté, co ho vyprostili hasiči.
Šestého účastníka nehody – jedenáctiletého chlapce z Panamy – se lékaři
do poslední chvíle snažili resuscitovat, bohužel ale marně. Nehoda se
tak stala nejtragičtější v historii Prostějova,“ uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Těla
zemřelých byla převezena pohřební
službou do Ústavu soudního lékařství v Olomouci. O úmrtí cizích státních příslušníků byly vyrozuměny
zastupitelské úřady Ukrajiny, Panamy a Spolkové republiky Německo.
„Pár desítek minut po havárii nám

volal zástupce ukrajinské ambasády.
Viděl záběry v televizi a byl v šoku.
Vyslanectví ostatních zemí jsme
vyrozuměli o neštěstí sami,“ dodal
Petr Weisgärber, druhý z mluvčích

prostějovské policie. Zhruba po
dvou hodinách byla uzavřená dálnice opět uvedena do provozu. Hmotná škoda na vozidlech činila nejméně 340 tisíc korun.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Ještě dnes běhá při vzpomínce na tuto starou tragédii mráz po zádech.
Ani jeden z těch, kteří seděli v uvedených autech, neměli šanci v hromadě
plechů přežít, i když lékaři prostějovské záchranky se u dvou z nich o to
snažili, jak mohli. Po déletrvajícím vyšetřování vyšlo najevo, že za masakr mohla řidička BMW, která jela až stopadesátikilometrovou rychlostí,
navíc na namrzlé vozovce nezvládla mírnou zatáčku. Tato nehoda ale
zároveň přinesla řadu otázek ohledně technického stavu daného úseku
dálnice. Přišlo se na to, že naprosto nevyhovující jsou zde dvacet let stará svodidla a navíc zatáčka je klopena na opačnou stranu, než by měla.
Netrvalo dlouho a Ředitelství silnic a dálnic tyto nedostatky odstranilo,
navíc došlo k výraznému zvýšení nových svodidel. To už ale v žádném
případě nemohlo vrátit život šesti obětem drastické nehody.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Přemyslovka
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Příště: Mlýnská ulice
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navštivte nás na

krimi
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Pozornost strážníků na sebe
v úterý 9. února upoutal dvaapadesátiletý řidič motorového
vozidla. Ten jel se svým autem za
vozidlem hlídky městské policie.
Strážci zákona si všimli, že přední registrační značka je umístěna
obráceně než vyžadují předepsaná pravidla. Za použití modrých
majáků a světelného nápisu stop
bylo jedoucí vozidlo zastaveno.
U podání vysvětlení, z jakého
důvodu má na přední části vozidla přišroubovanou registrační
značku opačným způsobem, jako
argument řidič hlídce uvedl občanskou neposlušnost, prý takto
bojuje proti systému. To ho však
může přijít velice draho. Správní
orgán, kterému byly zjištěné skutečnosti oznámeny, může za takový přestupek dle zákona o provozu na pozemních komunikacích
uložit pokutu od pěti do deseti
tisíc korun. Navíc může udělit
trest v podobě zákazu řízení na
dobu v délce šesti měsíců až jednoho roku.

Zboží rovnou
do kabelky
O tom, že se nemá podvádět, se
předminulý pátek 5. února přesvědčila jednačtyřicetiletá žena
při nakupování v drogerii v centru města. Její chování bylo nápadné ochrance obchodu, takže
se na pohyb zákaznice zaměřila.
A správně. Neznámá žena si totiž část zboží vkládala přímo do
kabelky, kterou měla umístěnou
na svém rameni. Poté, co si vzala vše potřebné, zamířila rovnou
k pokladní zóně. Zde zaplatila jen
něco a myslela si, že jí to projde.
Následně byla ostrahou obchodu
zastavena a vyzvána, aby setrvala
na místě do příjezdu hlídky. Přivolaní strážníci zjistili odcizené
zboží v celkové hodnotě 413 korun. Celá událost, tak jak se odehrála, byla zaznamenána i na
kamerovém systému prodejny.
Pachatelka odmítla celou věc na
místě řešit. Hlídce při vysvětlení
uvedla, že jen zapomněla vyndat
nákup s kabelky. Zjištěné skutečnosti po zadokumentování byly
oznámeny správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku.

Nakupují bez roušky
Manželský pár, který chodí pravidelně nakupovat do jednoho
z prostějovských supermarketů, nedbá na ochranná opatření. Rovněž v neděli 7. února po
vstupu do prodejny neměli muž
a žena nasazeny roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest. Oba
ignorovali upozornění ostrahy,
že při pohybu po prodejně mezi
ostatními zákazníky musí mít
roušky. Přivolaná hlídka kontakk
tovala dvojici, která si po zákonné
výzvě roušky nasadila. Dvaapadesátiletý muž a pětačtyřicetiletá
žena však odmítli se strážníky celou věc na místě řešit a jelikož se
manželé dopouštějí opakovaného
porušování vládních opatření,
byly veškeré zjištěné skutečnosti oznámeny správnímu orgánu
k projednání.

Získané peníze mladík prošustroval
v sázkových kancelářích

.521,.$

Vzal jí klíče i noviny

PROSTĚJOV
V Tak mladý a tak podnikavý...
pod
odnikavý
d
Jenže za hranou zá
zákona! Devatenáctiletý muž z Prostějova velice zdatně využíval
důvěry více než šesti desítek lidí z celé republiky a přes internet
jim sliboval za výhodné ceny vstupenky, počítačové hry, dálniční známky, knihy, videokamery či parkovací lístky. Za vybrané
peníze ale nic nedodal a co utržil, to prosázel. Nyní si na něj došlápli policisté a mladíkovi hrozí až osm let kriminálu.

Michal KADLEC
„Z trestného činu podvodu viní kriminalisté oddělení kybernetické kriminality devatenáctiletého mladíka
z Prostějova. Muži kladou za vinu, že
se v období od března do prosince
loňského roku prostřednictvím internetu dopustil nejméně třiašedesát
skutků podvodu,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak se mladík podvodného jednání dopouštěl? „Ve většině případů

obviněný reagoval na poptávku na
sociálních sítích. Ve více než polovině případů kupujícím ‚prodal‘
vstupenky na různé koncerty či festivaly. Mezi další nejčastější skutky
pak patřily nabídky počítačových
her, to bylo dvanáct skutků, či dálničních známek v šesti případech.
Ve výběru, čím důvěřivé zájemce
napálit, však nebyl vybíravý, reagoval tak například na poptávky
knih, videokamery, herní konzole,
parkovacího lístku u O2 areny, ale
i sběratelské bankovky,“ prozradil
Kořínek.
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Mladý muž z Prostějova celkem
svým jednáním poškozeným
z celé republiky způsobil škodu
vyčíslenou na více než 70 tisíc
korun. „Protože obviněný svou
činnost prováděl z Prostějova,
dostali případ k prověření zdejší kriminalisté. Těm se podařilo
nejen zadokumentovat uvedené
případy, ale také zjistit, že mladík
nelegálně získané peníze z větší
části prosázel v sázkových kance-

lářích a zbytek utratil za své nákupy,“ podotkl policejní mluvčí.
Celkem osmnácti skutků se měl
obviněný dopustit v době trvání
nouzového stavu, proto byly policisty kvalifikovány jako podvod
s vyšší trestní sazbou. „V případě
prokázání viny a odsouzení tak
mladíkovi za uvedené zločiny hrozí trest odnětí svobody na dva roky
až osm let,“ konstatoval František
Kořínek.

Minulé pondělí 8. února dopoledne se na obvodní oddělení
v Prostějově dostavila starší
žena, která policistům sdělila,
že ji okradl neznámý zloděj.
Dle výpovědi šla vedle kola
od ulice Rozhonova na ulici
Pražská a neznámý lapka si
všiml, že veze na zadním nosiči tašku. Nezaváhal, kabelu
vzal a zmizel i se vším, co tam
bylo. Okradená žena uvedla, že
v ní měla na tři desítky klíčů od
bytových domů v Prostějově,
peněženku se 420 korunami
a troje noviny. Místně příslušní
policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádeže s osmiletou
trestní sazbou.

Cizinec I@>COîGU<KG<ODOU<QTKMJnOîIÁ
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PLUMLOVSKO Tak tohle se jen
tak nevidí! Během středy odtahová služba vyprostila uvízlý kamion
z příkopu v okolí Plumlova. Šofér
náklaďáku prý ale nehodlal za tuto
službu na místě zaplatit. Pracovník
„odtahovky“ si tak chtěl peníze
zajistit po svém a řidiče se pokusil
okrást! Případ vyšetřuje Policie
ČR a muži hrozí až osmileté vězení.
„Ze zločinu krádeže ve stádiu pokusu podezírají plumlovští policisté

osmatřicetiletého pracovníka odtahové služby. Tohoto skutku se měl
podezřelý muž dopustit ve středu
desátého ledna před šestnáctou hodinou tím, že se měl pokusit okrást
sedmačtyřicetiletého řidiče kamionu cizí státní příslušnosti,“ poznamenal na úvod nevšedního případu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.

K pokusu krádeže mělo podle
jeho slov dojít v obci na Plumlovsku. „Pracovník odtahové služby
se s řidičem nákladního vozidla
nedohodl na úhradě faktury za to,
že odtahová služba téhož dne vyprostila jeho uvízlý kamion Scania.
Podezřelý muž se měl v kabině Scanie pokusit odcizit klíče od vozidla,
čemuž však řidič zabránil. Proto se
pokusil z kabiny odcizit autonavigaci a dvě peněženky s osobními

doklady, doklady k vozidlu, platební kartou i finanční hotovostí. Po
hrozbě oznámením na policii však
věci v kabině odhodil,“ popsal Kořínek celý incident.
V případě prokázání viny a odsouzení hrozí podezřelému za přečin
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku plus zločin krádeže trest odnětí
svobody na dva roky až osm let.
(mik)
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Roman Přikryl má dlužit více jak milion
korun, místo splácení však kličkuje
+"!,(7)
PROSTĚJOV Dnešní doba nabízí spoustu lákadel. Lehce
se tak může stát, že lidé utratí peníze za věci, za které by
neměli. To se pravděpodobně přihodilo Romanu Přikrylovi.
Majitel stavební firmy sice vybral 1,9 milionu korun na dostavbu rodinného domu v Čechovicích, ten však i po urgencích zůstával dlouho nedostavěný. Jak se následně ukázalo, vzhledem ke své situaci už obžalovaný nebyl schopen
dlužné peníze vrátit zpět. I proto skončil minulé úterý před
Okresním soudem v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dostavba domu v Čechovicích se
změnila v noční můru. „S obžalovaným jsme se seznámili přes syna,
který se zase kamarádil s jeho synem. Potkávali jsme se pak častěji,
i proto jsme mu plně důvěřovali.
Domluvili jsme se, že nám za 4,8
milionu korun dostaví rodinný
dům, kam jsme se plánovali přestěhovat. Bance jsme předložili
rozpočet, který nám poslal. Nějaké peníze jsme měli našetřené,
na zbytek jsme si vzali hypotéku.
Dohodli jsme se tak v říjnu 2018
a na Vánoce příštího roku jsme se
plánovali nastěhovat,“ rozhovořila
se poškozená.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Okradena
v obchodě
Další okradenou se v pondělí
8. února stala dvaačtyřicetiletá žena, která odpoledne nakupovala v obchodním domě
v Plumlovské ulici. Přestože
měla kabelku zavěšenou přes
ruku, tak se neznámému pachateli podařilo vytáhnout z ní
peněženku a zmizet. Poškozená v ní měla nejen finanční hotovost, ale také osobní doklady
a doklady členů rodiny. V peněžence se nacházela také platební karta, dárkový poukaz
v hodnotě 3 000 korun a další
osobní věci. Lapka způsobil
ženě škodu za 6 500 korun. Případ policisté šetří pro trestné
činy krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli, samozřejmě v případě
jeho zjištění, hrozí až osm let
vězení.

BYLI JSME
U TOHO

Práce se zastavily
Jenže vše bylo úplně jinak. Práce
v průběhu roku pokračovaly skutečně šnečím tempem. „Moc se
toho nedělo. Kontaktovala nás spolupracovnice banky, u níž jsme měli
hypotéku, že takto to dál nejde a že
banka může pozastavit vyplácení peněz. Její odborný odhad byl, že se za
uvedenou dobu prostavělo necelého
půl milionu korun a nic víc že už se
neděje. Zkoušeli jsme se přes léto
domluvit s obžalovaným, ale to se
nepodařilo,“ pokračovala poškozená
s tím, že si nakonec nechala zpracovat posudek soudního znalce, který
hovoří o tom, že prostavěno bylo
nejvýše 725 000 korun. „Čekali jsme,
že to bude méně, nicméně obžalovaný ani tuto částku neuznal. Pouze
nám přislíbil, že nám vrátí 826 tisíc
korun. Dosud nám však neposlal ani
korunu a dům nám nyní dostavuje
jiná firma, kde už je spolupráce bez

15021020132

Bojuje prý proti
systému
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problémů,“ uzavřela poškozená. Po po něm rodina chce. Popíral napříobžalovaném nyní celá rodina poža- klad, že by se s poškozenými domlouval na vrácení peněz, což však
j 1 136 000 korun.
duje
bylo v rozporu s e-maily, jež jim
Peníze nevrátil
zasílal. Rovněž se snažil zpochybnit
odborný posudek a argumentoval,
Osmačtyřicetiletý Roman Přikryl že provedené práce přišly na mnovypovídat odmítl. Pouze ve spolu- hem více peněz, než se v něm uvádí.
práci se svým advokátem komen- A to navzdory faktu, že se na jeho
toval některé výroky svědků. Ve přípravě podílel jeho syn.
svých kusých vyjádřeních se snažil Rozsudek v této věci nepadl,
naznačit, že si je vědom ukončení hlavní líčení bylo odročeno na
spolupráce, ale vlastně nechápe, co 9. března.

21021220167
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Vítejte na svìtì

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

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

Mia VESELÁ
12. 2. 2021 48 cm 2,70 kg
Dobromilice

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

Štěpánka SVOBODOVÁ
12. 2. 2021 50 cm 3,10 kg
Čechovice

Matěj NEVRLA
6.2.2021 52 cm 3,70 kg
Prostějov

Eduard VLACH
3.2.2021 48 cm 2,60 kg
Kelčice

:ZadV\d]Rg_Rc`kV_Z_jG]íeV\`]jgaRc\f·
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PROSTĚJOV Mateřské centrum Cipísek slaví v těchto dnech
22. narozeniny. V minulosti při
každém výročí pořádalo karnevaly a další oslavné akce, letos
tomu ale bude bohužel kvůli
covidovému nebezpečí jinak.
Přesto vedení mateřského centra plánuje oslavu společně s rodiči dětí, i když v trochu odlišné
formě.
„Letos je vše jiné, ostatně jako celý
život kolem nás. I tak ovšem chceme Cipískovy narozeniny oslavit.
Budeme moc rádi, když se do netradiční on-line oslavy zapojíte a vy-

tvoříme společnou narozeninovou
koláž,“ vzkazují veřejnosti prostřednictvím Večerníku rodiče, kteří se
za Mateřské centrum Cipísek podepsali jako Jitka, Markéta a Peťa.
A o co vlastně půjde? „Připravili
jsme s Cipískem zpestření procházky po Kolářových sadech a uspořádáme Cipískovu cestu se zvířátky. V Kolářových sadech čeká na
rodiče s dětmi v týdnu od pondělí
15. do pátku 19. února na kmenech
stromů deset úkolů inspirovaných
zvířátky. Záleží na vás, kolik jich
splníte! Poté si můžete pro děti vytisknout pamětní list s Cipískem,“

prozrazují z pravidel této nevšední
akce rodiče z Mateřského centra
Cipísek.
„Dodržujte prosím při procházce
všechna nařízení, která budou platit a hlavně se chovejte ohleduplně
a zodpovědně k sobě i k ostatním.
Vzhledem k tomu, že v úterý a ve
středu bude mít v Kolářových sadech stezku s úkoly i Ekocentrum
Iris, označíme naše úkoly samozřejmě Cipískem,“ připomínají
ještě Jitka, Markéta a Peťa s tím, že
Mateřské centrum slaví 22 let, takže v pondělí 22. února sfoukne své
svíčky.
(mik)

VÝZVA MC CIPÍSEK
5RQNGéP¾PCTQ\GPKPQX¾MQN¾å
Posílejte, prosím do zpráv, e-mailem nebo do komentářů ve skupině

Rodičovské inspirace MC Cipísek:
IRWR]FHVW\SDUNHPVH]YtĢiWN\
QDPDOXMWHNDUQHYDORYôREUi]HNDY\IRĨWHKR
XGĒOHMWHVLNDUQHYDOGRPD
DSRäOHWHQiPIRWRYPDVFH
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RFKXWQDWDVSRĜYLUWXiOQĒ
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

BAD-JON

LGRą¾VGNUMÚNCDTCFQTUMNKFPQWRQXCJQW,GXF÷éPÚ\CMCåFÚ
MQPVCMVUéNQX÷MGOCRQJNC\GPÊXJQFPÚMFQOGéMWUG\C
JT¾FMQW5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚRQW\GRTQ\MWwGPÆJQCFčUNGFPÆJQ
M[PQNQICPGLNÆRGUG\MWwGPQUVOKUGRKNGRUKÊ

ŠIBA

LGFXQWCåVąÊNGVÚMąÊåGPGERNGOGPGUJKDCKPW8JQFPÚMFQ
OGéMWUFQDąGQRNQEGPQW\CJT¾FMQW/KNWLGRQJ[DiKDCLG
UMWVGéP÷wKDCNGPGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊCOCLKVGNUGUPÊO
PWFKVPGDWFG5HGPMQWUGUPGUG0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
VTQwMWVCJ¾

ROCKY

LGMT¾UPÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWwGUVCåUGFONGViċCUVPÚDWFGXFQOGéMW
,GXJQFPÚRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCRąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRW
UGRTQLGXWLGCITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV0CXQFÊVMWEJQ
FÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

LIVREJ

LGFXQWNGVÚRGLUGMUVąGFPÊJQX\TčUVW'PGTIKGO¾PCTQ\F¾
X¾PÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGåP÷MQOW\CéPGFčX÷ąQ
XCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GN-F[åUG
OWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VPCLGXQ2GLUM[X÷VwKPQWKIPQTWLG
PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

publicistika
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Únor začal nešťastně. Hned první den
tohoto měsíce došlo na prostějovském sídlišti Hloučela v ulici Jana Zrzavého k sebevraždě. Podobné zvěsti
se mezi lidmi šíří kromobyčejně rychle. Drtivá většina těch, k nimž se příslušná šeptanda donese, se okamžitě
zeptá – kdo a proč takto zemřel?
Jen málokdo odvětí – takové věci mi
neříkej.
Přesto se ten, kdo obdobné sdělení
předává širšímu publiku, staví do

poněkud ošemetné situace. Chová
se jako hyena, která žije z utrpení
někoho jiného? Je bezohledný k příbuzným nešťastného člověka, který
již nezvládl bolest a rozhodl se ukončit vlastní život? Nebo mu naopak
jde pouze o to, co nejšetrněji podat
maximum relevantních informací
o záležitosti, o níž se už stejně dávno
spekuluje?
Ať už si odpovíte jakkoliv, je jasné,
že smrt či neštěstí ze světa nezmizí,

i kdyby se o nich lidé začali zdráhat
hovořit s druhými. Vždy ovšem jde
o to sdělovat dané skutečnosti s jistou
mírou vkusu. To už ovšem záleží na
osobnosti toho, kdo je vypouští do
světa. Není snad třeba ani zdůrazňovat,
že veškeré záměrné lži jsou v podobných případech „přes čáru“ více než
kdy jindy a měly by být trestně stíhány.
Pokud ovšem podobné „špatné zprávy“ někoho nezajímají či se chce sám
programově chránit před čímkoliv

negativním, pak není nic jednoduššího než je přeskočit, nečíst, neposlouchat. Každý z nás má přirozeně právo
o jakýchkoliv věcech vědět přesně tolik, kolik on sám uzná za vhodné.
Bylo by však více než pokrytecké odsuzovat toho, kdo o něčem takovém
hovoří či píše, a zároveň hltat jakékoliv informace o smrti Karla Gotta či
kohokoliv jiného.
Jisté je totiž to, že dokud smrt bude patřit k životu, bude se o ní mluvit i psát.

·01418¦21*.'&;&1-410+-

a n e b1&1$4#<Č21#76#

Únor bílý, pole sílí. Tak doufejme, že nám budou sílit jen ta
pole a ne koronavirus. Raději si pojďme po měsíci již podruhé v tomto roce zalistovat městskou kronikou. Historických
událostí bylo jako máku, některé by nás měly i poučit...

Ú

nor 1951 byl důležitý hlavně
pro místní umělecké sbírky, kdy
MUDr. Machek a následně Okresní
spořitelna darovali místní galerii celkem dvanáct obrazů. Byly sloučeny
dvě sportovní instituce, a to Sokol
I a TJ Sokol OP.
únoru 1971 bylo na hlavním
prostějovském náměstí otevřeno
celkem již třetí knihkupectví ve městě.
Personální zemětřesení zažil místní týdeník Stráž lidu, kdy odešel
šéfredaktor Vladimír Zelený a byl
nahrazen Janem Káňou, odešli také
všichni redaktoři. Okresní konference KSČ v Dělnickém domě schválila
nové vedení OV v čele s vedoucím tajemníkem Stanislavem Kroupou. Pod
jeho vedením byla ve městě a okrese
v podstatě dotažena normalizace. Přispělo k tomu i zveřejnění dokumentu
„Poučení z krizového vývoje ve straně
a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“,
který hodnotil období roku 1968 a následné události. Podstatou dokumentu
je konstatování, že Československo se
od ledna 1968 nacházelo v krizi a že
vstup vojsk Varšavské smlouvy byl bratrskou pomocí.
únoru 1981 otevřela ve městě
svůj obchodní dům firma Mo-

V

V

děva Konice na Poděbradově náměstí,
kde byly předtím již od roku 1976 asanovány domy. Svůj časopis obnovilo
po pěti letech místní muzeum a opět
tedy začal vycházet Zpravodaj muzea
Prostějovska.
nor 2011 se nesl ve znamení největší tragédie na silnici v historii
Prostějova, za předchozích patnáct
let v Olomouckém kraji a poslední tři
roky v rámci celé České republiky. Ve
středu 9. února před osmou hodinou
ráno v mírné pravotočivé zatáčce vůz
BMW narazil do svodidel, přeletěl
přes ně do protisměru a čelně se srazil
s projíždějící škodovkou. Důsledkem
bylo šest mrtvých. Nehoda se stala
ve směru od Vyškova na Olomouc
v blízkosti prodejny Kaufland. Vyvolala mimo jiné opětovné pochybnosti
o kvalitě středových svodidel na této
komunikaci, následně pak snížení
rychlosti a výměnu středových svodidel na celém úseku od Olomouce
do Vyškova. V přednáškovém sále
Národního domu se uskutečnilo
premiérové promítání dvou dokumentů firmy Adnoc Europe Trading. Nenápadný půvab prostějovské
industrie vypovídá o stavbách využívaných v oblastech potravinářského,

Ú

strojírenského a oděvního průmyslu.
Jsou tu jmenovány podniky jako Gala
či Wikov, padla zmínka i o zimním stadionu, palírnách a sladovnách. Snímek
neopomněl ani utilitární – jednoúčelové stavby – hvězdárnu či nádraží. Druhý snímek nesl název Pro čest a slávu
aneb Několik střípků z mozaiky historie prostějovského sportu. Obsahuje
sestřihy významných událostí prostějovského sportovního života. Objevil se v něm cyklista Jindřich Vačkář,
fotbalový trenér Karel Brückner nebo
členové posádek lodí Albatros a Horizont, které jako první lodě s českou
posádkou přepluly Atlantik.
kreditační komise zjistila v prostějovské pobočce Univerzity Tomáše Bati ze Zlína závažné nedostatky
a doporučila ukončení její činnosti.
V Prostějově studovalo v té době na
300 studentů, kteří pak museli dojíždět do Zlína. Mnohem horší však byla
skutečnost, že investice zhruba 30 milionů korun, které město vložilo do rekonstrukce objektu, přišla vniveč. Zde
dodejme, že situaci se pak podařilo
zachránit a dnes v budově na Husově
náměstí opět bují život. Do Prostějova
se vrátila taneční odpoledne. Myšlenka obnovit tuto kdysi oblíbenou aktivitu pro střední a starší generaci se ve
vedení města uchytila. A tak se každou
únorovou neděli odpoledne restaurace Národního domu otevřela milovníkům dobré hudby a tance. V polovině
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února byla v Muzeu Prostějovska
slavnostně pokřtěna publikace
o automobilce Wikov. Ta se v období
první republiky řadila k významným
osobitým výrobcům vozidel v Československu. Publikace čerpala z podkladů výstavy Auto Wikov realizované
v roce 2009 v Muzeu Prostějovska.
Autorkou knihy je historička Michaela
Kvapilová-Nováková.
Tak takový byl únor v minulosti, takže u kronik zase za měsíc na shledanou.
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Dočetl jsem se ve Večerníku, že město neplánuje výstavbu kašny na Žižkově náměstí, která byla už před lety vyprojektována. Podle mého názoru je
to chyba, nevím, proč by před spořitelnou kašna nemohla být. Jde o prostranství, kde je jen samý beton či asfalt, tak proč zde nevybudovat něco,
co by bylo zcela jistě přínosem pro tuto lokalitu? Vždyť kašny jsou jak na
náměstí T. G. Masaryka, tak na Pernštýnském náměstí. Vždyť takové rozhodnutí nemá logiku.
Petr Novotný, Prostějov

6WDQHVHDOHQHPÈORE\
Minulý čtvrtek se na železničním přejezdu odehrálo něco naprosto nečekaného. Možná bych se tomu zasmál, kdybych ovšem tak nespěchal. Projížděl jsem tudy autem a jako naschvál těsně přede mnou začaly u kolejí
blikat semafory a brzy se stáhly závory. Přežiju ty dvě nebo tři minuty, říkal
jsem si. Však doma počkají. Jenže uběhlo deset minut a žádný vlak nejel.
Pak se náhle závory zase zvedly a semafory přestaly blikat. Jak je to možné? Stane se, řeknete si, ale proč spustil bezpečnostní systém železničního
přejezdu, to fakt nechápu. Na druhé straně je to lepší, než kdyby jel vlak
a závory zůstaly nahoře...
Ivan Staněk, Prostějov
2FKUDQNDPÈvRNRYDOD
V této době, kdy je nutné dodržovat přísná protiepidemická opatření, mě
naprosto šokovalo chování člena ochranky v nedávno nově otevřené prodejně v Anenské ulici. Procházela jsem mezi regály a všimla si několika jiných zákazníků, že buď nemají ochrannou roušku nasazenou vůbec, nebo
jen ledabyle pod nosem. Upozornila jsem na to člena ochranky s tím, aby
zjednal nápravu a více kontroloval tyto nesvědomité lidi. Odpověděl mi,
že když se mi to nelíbí, tak ať chodím nakupovat jinam! Co je to proboha
za chování? V jiných supermarketech jsem se s něčím takovým nesetkala,
ba naopak. Všude jinde jejich pracovníci upozorňují na všechna potřebná
opatření a také je přísně kontrolují. Tak proč na to kašlou v uvedené prodejně?
Milena Vyskočilová, Prostějov
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Před pár lety, kdy se do budovy hlavního nádraží v Prostějově nastěhovali
policisté, se zdálo, že je definitivní konec s chováním bezdomovců a ostatních pochybných individuí, kteří zde otravovali cestující žebráním, slovně je
napadali, nebo se dokonce mezi sebou prali. Asi dva roky byl klid, který byl
dán i tím, že policisté poměrně často procházeli nádražní halou, nepřizpůsobiví lidé si tak dávali pozor. A dá se říct, že takřka vyklidili celý prostor nádraží
a vůbec se tady neobjevovali. Poslední dobou ale mám pocit, že se všechno
vrátilo do starých a špatných kolejí. V nádražní hale se často povalují bezdomovci, zase žebrají po ostatních lidech peníze nebo cigarety a já osobně
jsem ve dvou případech byla také svědkem pranice mezi několika Romy či
opilými bezdomovci. Těm všem zřejmě už otrnulo a ani přítomnost velice
blízké služebny Policie ČR v nich žádný respekt nevzbuzuje. Nevím, co s tím,
ale často mám strach na nádraží vůbec chodit. Jana Pekárková, Prostějov

21020910138

Ve středu 10. února dopoledne
prováděli policisté prostějovského dopravního inspektorátu
dohled nad bezpečností silničního provozu mezi Výšovicemi
a Prostějovem v úseku s nejvyšší
povolenou rychlostí jízdy omezenou na 70 kilometrů za hodinu. Po desáté hodině změřili
u dodávky Renault Master jedoucí směrem k Prostějovu rychlost
jízdy 111 kilometrů v hodině!
Při kontrole se sedmadvacetiletý řidič podrobil také orientační
zkoušce na přítomnost jiných návykových látek s pozitivním výsledkem na cannabis. Řidič s výsledkem testu souhlasil a přiznal,
že odpoledne předchozího dne
„vykouřil jeden joint marihuany“ a dobrovolně se podrobil odbornému lékařskému vyšetření.
Další jízdu policisté muži zakázali. Pro své jednání je muž nyní
podezřelý z několika dopravních
přestupků. Za ty mu hrozí pokuta
od 2 500 do 20 tisíc korun a zákaz
činnosti na dobu od šesti měsíců
do jednoho roku.

Rychle
a pod marihuanou

V dosud přesně nezjištěné době
od 4. do 11. února se neznámý
pachatel nezjištěným způsobem
vloupal do skladu prodejny potravin v obci na Němčicku. Sklad
pachatel prohledal a odcizil
z něho podlahový vysavač, tlakovou lahev, kabely ke svářecímu
invertoru, sadu nářadí a výčepní
zařízení na pivo. Majiteli věcí tím
způsobil škodu vyčíslenou na
více než 15 000 korun. Policisté
věc šetří pro podezření z trestného činu krádeže. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
na dva roky až osm let.

Zaujal ho
vysavač i pípa

S vykradenými domy se v poslední době doslova roztrhl pytel.
V pondělí 8. února krátce po deváté hodině večerní se na linku
158 dovolal muž, který policistovi
na operačním středisku sdělil, že
po příjezdu domů zjistil, že má
rozbité okno a uvnitř zpřeházené
věci. Obhlídkou objektu se našlo
rozbité a vypáčené okno, kudy pachatel vnikl dovnitř. Dům prohledal a ukradl troje pánské hodinky
v hodnotě 24 000 korun a finanční hotovost 3 000 korun. Další
škodu za 8 000 korun napáchal na
poškození. Případ policisté zadokumentovali a vloupání do domu
na periferii malé obce nedaleko
Prostějova šetří pro tři trestné
činy krádeže, poškození cizí věci
a porušování domovní svobody.

Další dům vykraden

.521,.$

ÿ(51É

8

aneb jsme s vámi u toho...
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rozšíření po bocích,“ zdůraznil Václav Obr,
který rovněž poděkoval Olomouckému
kraji, bez jehož finanční pomoci by stavba
ve své současné podobně nikdy nevznikla.

Martin ZAORAL

Machačová. To ona si například prosadila,
aby bylo možné se z patra dívat dolů do
přízemí. Tomu se pak přizpůsobil charakter celé stavby, nezbytné bylo například její

pro Večerník
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rou Olomouckého kraje, celé řady firem
i mnoha dalších lidí začal se třetí etapou.
Ta se nakonec ukázala být jako nejtěžší.
Díky ní však vznikla velkoryse pojatá stavba, která je propracována a promyšlena
do sebemenšího detailu.
„Na celkovém výsledku se zásadním
způsobem podepsala moje paní Alenka

EXKLUZIVNÍ zpravodajství

Pro opilého cyklistu

„Ve čtvrtek jedenáctého února před devátou hodinou
jel šestadvacetiletý muž s Fiatem Stilo ve směru od Olšan u Prostějova k Prostějovu. Z důvodu nepřizpůsobení
rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky muž nezvládl řízení
a vyjel vpravo mimo komunikaci. Ke zranění osob při havárii nedošlo, ale vozidlo uvízlo v křoví u silnice. Muž si proto
nasadil reflexní vestu a k vyproštění přivolal pomoc,“ pustil

,GFPQCWVQ\čUVCNQXGFNGUKNPKEGXGMąQXÊFTWJÆRąGXT¾EGPÆ
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OLŠANY U PROSTĚJOVA S náledím na silnici
to není žádná sranda. Své už o tom vědí dva řidiči, kteří
se stali minulý čtvrtek součástí poměrně kuriózní, ale
v poslední době zase ne až tak nezvyklé nehody. Zprvu
muž za volantem Fiatu nezvládl jízdu a skončil v příkopu. Ve chvíli, kdy čekal na přivolanou odtahovou službu a vyproštění, napálila do něj jiná řidička!

se do popisu karambolu František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Tato patálie ale nebyla pro uvedeného šoféra tou poslední.
To horší ještě přišlo! Krátce po deváté hodině totiž místem
v opačném směru jela jednapadesátiletá žena s Renaultem
Laguna. „Také ona podcenila stav komunikace a téměř ve
stejném místě nezvládla řízení. Neovladatelný Renault přejel do protisměru, kde srazil čekajícího muže, jehož odhodil
mimo vozovku. Žena se pak s vozem řítila dál, těsně minula
Fiat a vyjela vlevo mimo komunikaci. Tam proletěla křovím
a v poloze na pravém boku zastavila s Renaultem na poli,“
prozradil další děj Kořínek.
Muž i žena při dopravní nehodě utrpěli lehká zranění.
Dáma byla ošetřena na místě, chlapík byl převezen do
prostějovské nemocnice. „Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun, alkohol u obou
řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami,“ zkonstatoval policejní mluvčí.
(mik)

VRANOVICE-KELČICE Jezdit na
kole po náledí a ještě k tomu opilý,
to chce hodně velkou kuráž. Postarší
senior ji měl, ale jízdu na bicyklu ab-solutně nezvládl. Na zamrzlé silnici se-bou „sekl“ a přivodil si zranění, se kte-rými byl vzápětí letecky dopraven do
špitálu. Policistům ještě předtím však
nadýchal jedno promile alkoholu.
„V sobotu šestého února po patnácté
hodině jel na svém kole jednasedmde-sátiletý muž mezi obcemi Vranovice--Kelčice a Výšovice. Zatímco svůj stav
a schopnosti přecenil, stav komunika-ce naopak podcenil. Výsledkem bylo
nezvládnutí řízení a pád na silnici.
Při tom utrpěl zranění, se kterým byl
letecky transportován do Fakultní ne-mocnice Olomouc,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

5GPKQTRQFXNKXGOCNMQJQNWURCFN\MQNC
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Termín slavnostního otevření jsme určili
první duben, kdy obvykle začíná turistická sezóna. Velký význam pro nás má
i to, že na druhý dubnový den připadl

ředitelství policie Olomouckého kraje
s tím, že ke zranění dalších osob ani ke
škodě na majetku nedošlo.
Jak z dalšího šetření policistů ale
vyplynulo, důchodce má na nehodě
také velký podíl. „Provedenými dechovými zkouškami policisté u muže
změřili hodnoty 1,00 a 0,96 promile
alkoholu v dechu. Ten je tak pro své
jednání podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu, za což mu
hrozí pokuta ve výši 2 500 až 20 000
korun,“ podotkl policejní mluvčí.
(mik)

yIK\LDySestøelila ho jiná øidièka... pøiletìl vrtulník
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Slavnostnímu otevření by měla předcházet tradiční spanilá jízda regionem, která
tentokrát kočár s Václavem Obrem a jeho
doprovodem zavede do Litovle. „Vyjedeme v sobotu sedmadvacátého března.

Otvírání je rozvrženo
na tři dny

Po otevření se lidem otevře muzeum
v celé své kráse. Už nyní je jasné, že nepochybně všichni budou žasnout nad
celkovou koncepcí promyšlené stavby
korunované velkolepou dřevěnou střešní vazbu. Pod ní lidé najdou celou řada
prvků vytvořených z umělého vápence
či magicky působící kovářskou práci bratří Stawaritschů z Kostelce na Hané, která je v muzeu skutečně všudypřítomná.
Nepochybně zaujmou i velmi zdobné
mramorové krbové římsy a řada dalších
prvků včetně nejmenších detailů, mezi
něž patří třeba keramické vypínače.
„Díky rozšíření se nám zdvojnásobila
výstavní plocha, takže budeme moci
představit mnohem víc exponátů než
dosud. Mnohé z nich byly právě u nás
zrestaurovány a práce na dalších stále
probíhají. Návštěvníky mohu ubezpečit,
že za každým z nich stojí silný příběh,
s nímž je seznámíme. Nedílnou součástí
prohlídek se stanou i filmové projekce.
Samozřejmě stejně jako dosud počítáme v muzeu i s pořádáním kulturních
akcí včetně letního Josefkolu v zámeckém parku,“ plánuje si Václav Obr.

V muzeu to bude žít

letos Velký pátek. Jsem totiž přesvědčen,
že bez Boží pomoci bychom nic takové
nedokázali. Proto jsme si na tento den
připravili tematické představení. V sobotu třetího dubna pak dojde na přehlídku
kočárů i s koňmi, s nimiž chceme jezdit
v zámeckém parku či v okolí Čech pod
Kosířem,“ nastínil plánovaný program
Václav Obr, který jedním dechem dodal,
že vše se bude odvíjet od omezení souvisejících s opatřením proti šíření koronaviru. „Zahájení v daném termínu uděláme
za jakékoliv situace, i kdyby to bylo povoleno jen pro hrstku lidí,“ ubezpečil Obr.
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Ojedinělá krása rozšířené stavby v Čechách pod Kosířem
vyrazí návštěvníkům dech
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Václav Obr začal v Čechách pod Kosířem
kopat základy muzea před patnácti lety
víceméně sám. První etapu budování
dokončil v roce 2009, kdy bylo muzeum
slavnostně otevřeno. O tři roky později
se podařilo přistavět depozitář muzea
s největším pohřebním kočárem na světě.
A jsou tomu už čtyři léta, co již s podposaa

ČECHY POD KOSÍŘEM Nad tímto budou žasnout lidé z celé republiky. A zřejmě i ze světa! V Čechách pod Kosířem vznikla stavba,
která asi nemá obdoby. Chrám všech řemeslníků z kamene, dřeva a kovu byl potupně budován dlouhých patnáct let. Mimo jiné
v něm najdete ojedinělou sbírku dvaceti saní a zhruba sedmdesáti
kočárů včetně největšího smutečního kočáru na světě. Muzeum
kočárů chce po letech budování jeho majitel opět otevřít 1. dubna.
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PROSTĚJOVSKO Řada lidí v uplynulých týdnech nabyla dojmu, že vykradených domů musí být podstatně
více, než jsme ve Večerníku uvedli. To
se nám do jisté míry potvrdilo.
„Od začátku nového roku na
Prostějovsku evidujeme jedenáct
případů vloupání do rodinných domů,
z toho sedm z nich bylo nahlášeno v lednu,“ potvrdil vzrůstající čísla František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Ve srovnání s předchozími lety se jedná
o významný nárůst. „V minulém roce jsme
měli za celé první dva měsíce tři případy,
z toho jeden v lednu,“ srovnal Kořínek.
Hodně se hovoří o tom, že všechna
vloupání mají na svědomí stejní pachatelé. To ovšem policejní mluvčí
nepotvrdil. „Věci se intenzivně věnují
jak policisté místně příslušných obvodních oddělení, tak kriminalisté SKPV.
To je vše, co v tuto chvíli na dané téma
můžeme uvést,“ odpověděl František
Kořínek na naše další četné dotazy s tím,
že vzhledem k průběhu vyšetřování
nelze být nikterak koonkrétnější.

Mezi lidmi se o celé záležitosti hodně
mluví, mnozí neskrývají obavy. „Z naší
obce se psalo o vykradení jednoho
domu. Přitom během uplynulých šesti dní byly jen u nás v ulici vykradeny
dva rodinné domy. Jeden byl vyloupený v noci a druhý během odpoledních
hodin,“ napsala do redakce Večerníku
čtenářka z Vřesovic.
Informaci o nebývalém nárůstu
vloupaček nám potvrdil i dotyčný
starosta. „Už nás to doopravdy štve!
Co vím, tak u nás byly vykradeny celkem čtyři domy. Většinou se zloději
zaměřovali na šperky a peníze v hotovosti. Už jsme o tom informovali
v obecním rozhlase. Upozorňujeme,
aby si lidé hlídali, co se v jejich ulici děje, a pomohli si tak navzájem
ochránit své nemovitosti,“ řekl Josef
Fica, který v čele Vřesovic působí již
16 let. „Za tu dobu nic podobného
určitě nepamatuji,“ posteskl si. Podle
něj museli mít zloději objekty dobře
vytipovány. „Jeden z majitelů odjel

Vřesovice v ohrožení

Foto: Martin Zaoral

Celkové náklady na výstavbu 1,4 km
dlouhého úseku se vyšplhaly na 8,5
milionu korun, obci Bílovice-Lutotín
se podařilo získat dotaci 5,58 milionu
korun ze státního rozpočtu, dalšími
bezmála 2,5 milionu přispěl Olomoucký kraj. Kromě cykloturistů bude
sloužit i lidem z Lutotína, kteří si po
ní budou moci vyrazit třeba do obchodu.

JAK PŘEDCHÁZET
VYKRADENÍ?



Plumlov (mls) - Tudy za lepších
dob procházely každoročně tisíce
lidí. Ozdobný portál, jímž se vchází
na nádvoří plumlovského zámku,
by se měl v dohledné době opravit.
Město v této souvislosti žádá o dotace z Olomouckého kraje.

Opraví vstup do zámku

Kralice na Hané (mls) - Tady se
začíná fakticky od znovu. Je tomu
už téměř tři roky, co se podařilo postavit most přes říčku Valovou. Ten
se měl stát součástí plánované cyklostezky spojující Bedihošť a Kralice na Hané. K jejich propojení však
zatím nedošlo, stále chybí zhruba
kilometrový úsek vedoucí z Kralic
až po nový most. Dle vedení městyse problém spočíval v nedořešených majetkoprávních vztazích. To
se snad již podařilo dořešit, projekt
stavby nyní opět žádá o stavební
povolení.

Chtìjí dodìlat cyklostezku

Čunín (mls) - Nádrž na potoce
v Čuníně je od loňského roku zcela
zanesena. Zda ovšem dojde k jejímu
vyčištění, není zcela jisté. „Koncem
roku jsme prošli všechny toky ve
správě Lesů české republiky. Tehdy
jejich pracovníci přislíbili vyčištění,
město jim nabídlo prostor pro uložení vytěženého bahna. Minulý týden
jsem je kontaktoval a odpověděli,
že nic čistit nebudou! Neuvěřitelně
mě to zlobí. Kontaktoval jsem náměstkyni tohoto podniku a požádal
ji o prošetření, nyní čekám na odpověď,“ reagoval v této souvislosti Michal Obrusník, starosta Konice, pod
níž Čunín spadá.

Vyèistí lesy ÈR
]DQHVHQRXQ½GUz

Němčice nad Hanou (mls) - Napadl sníh, chodníky jsou kluzké, ale
v Němčicích nad Hanou je nemá
kdo uklízet. Proto vedení města
prosí občany o pomoc. „Vzhledem
k situaci na městském úřadě, kdy
jsou všichni pracovníci technických
služeb nemocní, není město schopno uklidit ulice ve městě,“ vysvětlil
starosta města Jan Vrána.

Nemá kdo uklízet

RYCHLÝ
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Zdroj: Policie ČR

 Řádné zamykání objektu, ale i třeba branky oplocení. Už to může případného zloděje odradit.
 Bezpečnost domu lze zvýšit instalací bezpečnostních prvků. Okna lze opatřit různými typy mříží
či bezpečnostními fóliemi.
 Instalace různých kamerových či jiných elektronických zabezpečovacích systémů, případně napo
jených na pult centrální ochrany.
 Jedním z nejlepších preventivních opatření, a přitom levných, je udržování dobrých vztahů se sousedy.
Lidé si tak mohou domy hlídat navzájem. Případný podezřelý pohyb pak hlásit na linku 158.
 Jako prevence vzniku větších škod je lepší nemít v domě zbytečně cenné věci či vysokou finanční hotovost.

titulní
ny
➢ zstra

z domu pouze na dvě hodiny, a když funguje kamerový systém. „Informase vrátil, našel jej už vykradený,“ upo- ce z něj mají samozřejmě policisté
k dispozici,“ ujistil Večerník. Zavezornil, že stačí opravdu málo...
dení tohoto systému aktuálně zvažují
Pomohou kamery?
také v Mořicích. I zde si totiž zloději
Podobná situace panuje také v Ota- jeden dům vyčíhli. „Stalo se to minuslavicích. „U nás byly vykradeny dva lý týden na okraji vesnice, víc k tomu
opuštěné domy, jeden pokus o vlou- s ohledem na probíhající vyšetřování
pání se nezdařil,“ potvrdil Marek nemohu sdělovat,“ řekl nám starosta
Hýbl, starosta obce, kde již delší čas Tomáš Pavelka.
(mls)

s Konicí. Počítá se s tím, že po celé své délce bude označena jednotnými značkami.
Nemá cenu, abychom tam dávali nějaké
značky a pak to předělávali. Na vše se společně s ostatními obcemi zaměříme až ve
chvíli, kdy bude celá cesta již dokončená,“
vysvětlil Horák.
Se stavbou cyklostezky spojující Lutotín s Kostelcem se začalo loni v srpnu, dokončena byla v závěru roku.
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František Horák, podle něhož současný
stav nebrání cyklistům, aby štěrkový úsek
dlouhý zhruba 50 metrů bez problémů
projeli. „Chápu, že třeba pro in-line bruslaře už je to horší. Až bude vše hotovo, tak
to doděláme,“ dodal Horák, jenž potvrdil,
že už se setkal i s námitkami týkajícími se
označení stezky. „I to se bude řešit, ale až
v souvislosti s celkovou výstavbou cyklostezky, která by měla spojit Prostějov

NA VÁŠ NÁMÌT
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Starosta Kostelce na Hané Večerníku potvrdil, že napojení na cyklostezku město
v současné době neplánuje. Proč? „Řešili
jsme to společně s Bílovicemi již v rámci
přípravy projektu. V lokalitě, kde u nás
cyklostezka končí, stále probíhá výstavba rodinných domů. Nebylo by vhodné,
pokud bychom vyasfaltovali stezku a následně ji museli opět rozkopávat kvůli
natažení dalších inženýrských sítí. Rovněž uvažujeme, že zde v dohledné době
vznikne veřejné osvětlení, na ně však zatím nemáme ani projekt,“ ozřejmil situaci

Martin ZAORAL

KOSTELEC NA HANÉ Proč to
nedodělali? To napadlo hned několik našich čtenářů při projížďce
po cyklostezce spojující Lutotín
s Kostelcem na Hané. „Kostelec by
se měl postarat o zbytek. A také by
bylo dobré, aby byl přístup k cyklostezce lépe značen. Ti, kteří město neznají, ji asi jen tak nenajdou,“
daly by se shrnout podněty, jež dorazily do redakce. O vysvětlení jsme
tedy požádali vedení města.

Lidem chybí asfalt na èásti stezky i její oznaèení
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rozhovor večerníku

Náměstkyně primátora Milada Sokolová se vzdává platu na radnici

vizitka
MILADA SOKOLOVÁ
✓

narodila se 6. října 1974
v Moravské Třebové
dlouhodobě žije v Prostějově, je vdaná,
má dva syny a dceru
✓ aktuálně je náměstkyní primátora Statu
tárního města Prostějov pro životní
prostředíakulturuauvolněnázastupitelkaOlomouckéhokrajeprocestovníruch
✓ absolvovala základní školu v Moravské Třebové a maturovala
na Střední ekonomické škole ve Svitavách
✓ vystudovala Vysokou školu finanční a správní, obory řízení podniku,
podnikové finance a veřejná správa
✓ v minulosti pracovala postupně jako účetní, hlídala děti v Kolíně nad
Rýnem, byla živnostníkem, asistentkou v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR, ředitelka sekretariátu VOP 026 Šternberk,
editorka www.pvnovinky.cz
✓ členka místní rady ODS Prostějov, členka oblastní rady ODS Prostějovsko
✓ působí jako předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
a je předsedkyní správní rady Národní dům
✓ k jejím zálibám patří sledování historických seriálů, četba knih, cestování
✓ životním krédem je: Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem
zajímavost: narozena ve znamení panny, je tedy typický pedant
a milovník pořádku

21021210169

✓

mají různý průběh, někdy začnu na
radnici a pak zamířím na kraj, jindy to
je opačně. Řada mojí agendy ovšem
obě úrovně spojuje. Krajský cestovní
ruch úzce souvisí s kulturou a životním
prostředím, takže když třeba řešíme
zázemí pro návštěvníky v Kolářových
sadech, dávám to dohromady z městské i krajské úrovně. Tenhle týden jsem
se také zabývala společně s náměstkem
hejtmana pro dopravu budováním
cyklistické stezky na plumlovské přehradě, která je důležitá i pro cestovní
ruch v Prostějově. To stejné platí pro
snahu zařídit pro Prostějov místní verzi
mobilní aplikace Skryté příběhy, která
místním i přespolním nabídne interaktivní hru na historické téma v ulicích
Prostějova a provede je po našich více
i méně známých zajímavostech.“
yy Blíží se další jednání prostějovského zastupitelstva. Jste připravena
na další otázky na toto téma z řad
opozičních zastupitelů?
„Na otázky zastupitelů jsme připravena
vždy. (úsměv) Každému ráda vysvětlím,
proč je pro Prostějov a jeho občany výhodné mít svého zástupce v nejvyšším
patře vedení Olomouckého kraje. Musím se přiznat, že otázky na toto téma
dostávám téměř ze sta procent jen od
politiků z jiných stran. Naopak od Prostějovanů a Prostějovanek jsem dostala
řadů zpráv, ať neopouštím radnici a pracuji dál pro naše město. Jim i opozičním
zastupitelům mohu slíbit, že se budu
i nadále držet mnou složeného slibu zastupitele a budu svou funkci na radnici
vykonávat svědomitě a v zájmu obce
i jejích občanů.“
yy Pojďme k dalším tématům. Včera
skončil v České republice nouzový
stav vyhlášený vládou a do posledního chvíle se jednalo o přenesení
povinností na kraje. Jak vidíte vývoj
pandemie covid-19 a co může přinést rozvolnění opatření, které nás
nyní podle všeho čeká?
„Věřím, že teď přijdou opatření, která
budou efektivnější a že je proto bude
mnohem více lidí dodržovat. Moc nechápu, proč jsou třeba zavřené malé obchody a služby. Situace není stále dobrá,
čísla nakažených jdou bohužel opět nahoru. Věřím, že vláda konečně zvládne
nastartovat masivní očkování. Přiznám
se, že nevím, kde je chyba, že patříme
mezi země, kde je prozatím nejmenší
procento naočkovaných. V dobrovolném očkování totiž vidím jediné světlo
na konci tunelu.“
yy Myslíte si, že právě ukončení nouzového stavu umožní brzy například
otevřít kino, divadlo a uspořádat
běžné kulturní i společenské akce?
„Bylo by hezké, kdyby strádající kultura
konečně zažila okamžik, kdy se opět
rozběhnou akce, budeme moci do kina,
divadla, na vernisáž či koncert. Upřímně
si ale bohužel myslím, že kultura bude při
rozvolnění až poslední na řadě. I proto teď

Každému ráda vysvětlím, proč je pro Prostějov
a jeho občany výhodné mít svého zástupce
v nejvyšším patře vedení Olomouckého kraje.
Musím se přiznat, že otázky na toto téma dostávám
téměř ze sta procent jen od politiků z jiných stran.
Naopak od Prostějovanů jsem dostala řadů zpráv,
opouštím radnici a pracuji
pracuji dál pro naše město...
ať neopouštím
s kolegy chystáme
akci Prostějovský
den plný kultury,
který nabídne
kulturní zážitek
Prostějovanům
alespoň on-line
prostřednictvím
internetových
stránek města.“
yy Již tři měsíce jste ve funkci uvolněné
volněné krajské zastupitelky Olomouckého
kraje, kde máte naa starost
cestovní ruch a vnější vztahy. Už jste se
vě
v této pozici lidově
řečeno „otrkala“?
á
á„Otrkání, jak říkámi
te, proběhlo velmi
rychle. Cestovní
ruch a jeho poskytovatelé patří
k sektorům, které nejvíce poškodilo koronavirové uzavření
ekonomiky. Covid-19 na krajský cestovní ruch bohužel
dopadl negativně ještě v dalším ohledu.
Kraj má totiž pro letošní rok zásadně
pokrácený rozpočet a mě hned na úvod
čekal boj, aby se v rozpočtu na nutnou
podporu cestovního ruchu úplně nezapomnělo.“
yy Co je vůbec vaší náplní práce
v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Cestovní ruch je totiž hodně široký pojem...
„Kraj sám cestovní ruch ‚nedělá‘. Jeho
úkolem je propagace všeho krásného,
co tu máme, s cílem přilákat co nejvíce turistů. Snažíme se zviditelnit méně
známé cíle a rozšířit nabídku pro návštěvníky. Poskytujeme také podporu
jednotlivým poskytovatelům cestovního ruchu, kdy například koordinujeme
některé jejich aktivity. Investujeme do
turistické infrastruktury, do níž patří
například turistické i dopravní značení,
rolby pro údržbu běžeckých tratí či sítě
nabíječek pro elektrokola.“
yy Dají se vaše dvě současné politické
funkce pro město výhodně skloubit?
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PROSTĚJOV Prostějovští opoziční zastupitelé vyvolali na listopadovém
jednání minulého roku bouři ve sklenici vody, když zkritizovali náměstkyni
primátora Miladu Sokolovou (na snímku) za souběh funkcí na radnici a od
loňských voleb i na Krajském úřadu Olomouckého kraje, kde se stala uvolněnou zastupitelkou se zaměřením na cestovní ruch a vnější vztahy. Dle kritiků
je údajně nemožné řádně vykonávat obě funkce najednou, a dokonce se objevily i závistivé narážky na to, že bude pobírat dva platy. Oblíbená politička
se však již dříve nechala slyšet, že „prostějovského“ platu se hodlá vzdát, což
nyní definitivně potvrdila. Práci pro zdejší občany v kulturní oblasti ovšem
bere jako srdcovku a bude ji vykonávat jako tzv. neuvolněná. Propojení s krajem navíc může být ideální a pro město prospěšné. Obzvlášť, když je tam
členka ODS jedinou vyslankyní prostějovského regionu. Při této příležitosti
jsme dlouholetou předsedkyni Okrašlovacího spolku města Prostějova vyzpovídali na různá témata.
yy Na listopadovém jednání zastuv rámci exkluzivního
pitelstva vás opoziční zastupitelé
interview
kritizovali za to, že prý nedokážete
pro Večerník
zvládnout současně práci náměstse ptal
kyně primátora a uvolněné krajské
zastupitelky. Co vy na to?
Michal
„To jsou takové politické argumenty,
C
KADLEC
na které ráda odpovím výčtem toho,
yy Už před Vánoci jste Večerníku na čem v poslední době jako náměstsdělila, že se hodláte vzdát platu coby kyně primátora s kolegy pracuji. Jsem
náměstkyně primátora Prostějova. přesvědčená, že za poslední čtyři měsíPlatí to i nadále, a pokud ano, k jaké- ce, kdy vykonávám obě funkce, nikdo
mu datu?
nepocítil, že bych v práci pro Prostějov
„Do širšího vedení Olomouckého kra- a jeho občany polevila. Věřím, že obje jsem se dostala narychlo a dost neče- čané vidí, jak s kolegy připravujeme
kaně. Po třech měsících si už vše sedlo, například další oživení Hloučely nebo
takže jsem se rozhodla vzdát se plného vybudování zázemí pro návštěvníky
platu náměstkyně primátora Prostě- v Kolářových sadech, pracujeme na přejova k prvnímu březnu. Posvětit by to stavbě sídla ochránců přírody na Husomělo první letošní městské zastupitel- vě náměstí, snažíme se zprostředkovat
stvo, které se uskuteční 23. února. Na Prostějovanům i v době covidu kulturní
něm přestanu být uvolněnou, tedy na zážitky prostřednictvím moderní techradnici zaměstnanou náměstkyní, ale niky a chystáme nabité Prostějovské
budu pokračovat jako náměstkyně ne- kulturní léto.“
uvolněná. Nezmění se moje náplň prá- yy Jak vlastně v současnosti probíhá
ce, budu mít nadále na starost kulturu váš pracovní den? Zdržujete se více
i životní prostředí v Prostějově. Město v Prostějově nebo Olomouci?
ale v této těžké době ušetří díky mému „Vstávám každý den v pět hodin ráno,
rozhodnutí desítky tisíc měsíčně, pro- vracím se domů za tmy. Tenhle týden
tože už nebudu pobírat dosavadní výši jsem se domů většinou dostala mezi
odměny.“
šestou a sedmou večer. Pracovní dny

ale všechny tradiční akce jako Vaření
kotlíkových gulášů, Restaurant Days či
Dýňová stezka odvahy a zručnosti jsou
již téměř rok zastavené.“
yy Byla jste ale nucena zrušit tradiční
charitativní akci rozlévání teplých polévek bezdomovcům před místním
nádražím. Nepočítáte nyní s její obnovou, nebo alespoň v jarních měsících?
„Vše závisí na epidemických opatřeních.
Náš projekt ve své původní podobě je
zatím nerealizovatelný. Šlo v něm nejen
o teplé jídlo, ale také o setkání lidí. To teď
a
nejde, tak jsme aspoň sběrem zavařovaček podpořili prostějovské
sdružení Food not bombs,
které jednou týdně bezdomovcům rozdává jídlo

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Jistě. I pro Prostějov je cestovní ruch
jednou z priorit. Každý návštěvník nám
sem přiváží peníze a podporuje naše restaurace, hotely, obchody. Když se bude
dařit kraji lákat k nám více turistů, bude
z toho proto profitovat i Prostějov. Díky
roli na kraji mám jistě šanci lépe začlenit
prostějovské zajímavosti do celokrajské
propagace. Myslím třeba na zdůraznění
židovské složky prostějovské historie,
díla významného malíře Jano Köhlera
nebo architektonicky významné prostějovské vily. Ty jistě přitáhnou více
návštěvníků v rámci různých krajských
propagačních balíčků.“
yy Jste zároveň předsedkyní
Okrašlovacího spolku města Prostějova. Vyvíjí tento spolek nyní vůbec
vzhledem pandemii covid-19 nějakou činnost?
„V jarních i podzimních měsících jsme
každodenně vozili občerstvení v podobě káv, džusů a drobných pochutin
zdravotnickému personálu na testovací místo u prostějovské nemocnice.
Také jsme se vydali uklidit Hloučelu,

v uzavřených sklenicích. Osobně jsem spíše pesimistická, že by se situace do doby,
než se oteplí, natolik zlepšila, abychom
mohli naše polévky ještě letos rozjet.“
yy Jak vůbec s rodinou prožíváte
současné mrazivé dny? Dozvěděli
jsme se, že jste se během uplynulého
víkendu vydala bruslit...
„Je to k neuvěření, ale i Večerník má
někdy trochu nepřesné informace...
(smích) Sice jsem se v sobotu opravdu
chystala bruslit na Bělecký Mlýn, ale
po delším hledání jsem doma nenašla
brusle! Až pak jsem si vzpomněla, že
jsem je loni věnovala do jedné dobročinné sbírky. Tak z bruslicího výletu
byla nakonec jen pěší vycházka zasněženou krajinou kolem Běleckého Mlýna, ale ta stála skutečně za to.“
yy Zmínila jste, že vstáváte v pět hodin
ránoadomůzprácesevracíteažpozdě
večer. Co na to rodina a manžel?
„Spojenými silami zatím vše zvládáme.
Dvě z mých dětí jsou již velké, takže se
nám zatím daří moje velké pracovní nasazení skloubit s fungováním rodiny.“

zpravodajství
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Kvůli neukázněným občanům
končí tříděný odpad ve spalovně
PROSTĚJOV Jedni se snaží třídit a druzí jim to kazí. Tak by se dal zhruba popsat přístup Prostějovanů ke třídění odpadu do velkých hnědých kontejnerů rozmístěných po
městě. „Bydlím na Šárce a ke kontejneru s bioodpadem, který stojí na okraji sídliště, to
nemám úplně blízko. Přesto k němu chodím se zbytky zeleniny poměrně často. Jenže
kromě trávy či jehličí v něm často objevím třeba polystyren či flašky od piva. To pak
člověku vrtá hlavou, jestli něco podobného má vůbec smysl,“ svěřil se se svojí dlouhodobou zkušeností jeden z Prostějovanů.
PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Svoz bioodpadu z kontejnerů rozmístěných na sídlištích a u bytových
domů se potýká s problémy. „Neukáznění obyvatelé sídlišť často nádoby využívají k ukládání směsného
komunálního odpadu, který do bionádob nepatří a tím znehodnocují
odpovědné chování ostatních oby-

vatel, kteří poctivě bioodpad třídí,“
potvrdila referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu
Anna Kajlíková s tím, že tento odpad
je potom bohužel nutné svážet a ukládat jako směsný komunální odpad,
který končí na skládce nebo ve spalovně v Brně.
Stejný problém se objevil i u devíti
polopodzemních
biokontejnerů,
které byly po městě rozmístěny loni.
„Tímto bychom chtěli důrazně apelovat na obyvatele, aby do bionádob
skutečně ukládali pouze odpad, který
tam patří, tedy biologicky rozložitel-

ný. Zejména upozorňujeme, ať občané bioodpad neukládají do popelnic
v igelitových pytlích!“ vzkázala Anna
Kajlíková.

7ĆËGËVH
XæGHVHWOHW
Třídění bioodpadu v Prostějově se
rozjelo v roce 2011. Jeho hlavním cílem bylo snížení množství směsného
komunálního odpadu. V rámci realizace projektu byly zakoupeny první
nádoby na bioodpad a kompostéry,

ELRRGSDGVYH]HQÙ]HVEÈUQÙFKQ½GRE

-QPVGLPGTPCDKQQFRCFWOÊUV÷PÚPCi¾TEGXUQD÷éCUVQWMTÚX¾OPQJÆPGRąÊLGOPÆ
RąGMXCRGPÊ
Foto: Martin Zaoral

které byly bezplatně zapůjčeny občanům města. Kompostéry se půjčovaly pouze v roce 2011. V jejich
pořizování a poskytování občanům
se již dále nepokračovalo, jelikož
spousta Prostějovanů měla tendence
si je odvážet na chaty a chalupy mimo
Prostějov. Nádoby na bioodpad se od
roku 2011 vypůjčovaly ještě pětkrát.
Celkem bylo poskytnuto 700 kusů
kompostérů a 2 093 kusů nádob
pro svoz bioodpadu. „Svoz bioodpadu z nádob probíhá celoročně, a to
jednou za čtrnáct dnů dní v pátek
p
p
s tím,, že polovina
města v lichýý a po-

lovina v sudý týden. Jde o vytříděnou
složku komunálního odpadu, tudíž je
jeho svoz a likvidace součástí místního poplatku. Nic navíc občan neplatí,“ upozornila Anna Kajlíková.
V letech 2019 a 2020 statutární město
Prostějov část vypůjčených bionádob
bezúplatně převedlo do vlastnictví
stávajících uživatelů. „V darování
nádob bude magistrát pokračovat
i v letošním roce. Další nákup nádob
na bioodpad se však v dohledné době
neplánuje,“ dodala Kajlíková s tím, že
každý, kdo má zájem, může si nádoby
p sám.
koupit

Co ukládat do bio nádob?

9(ÿ(51Ì.
Termokamera na „dopravce“
Prostějov (red) – Odbor dopravy prostějovského magistrátu
spustil ostrý provoz termokamery pro měření teploty příchozích
klientů. Jde o opatření, kterým
se bude eliminovat případné rozšiřování nákazy covid-19. „Naměřené hodnoty nebudou nijak
evidovány či ukládány, nebude
ani docházet ke zpracování osobních údajů. Termokamera bude
sloužit po dobu nouzového stavu
či za zhoršení epidemické situace s koronavirem,“ uvedl primátor František Jura (ANO 2011),
primátor Statutárního města
Prostějova. „A proč právě tento
odbor? Odpověď je jednoduchá,
odbor dopravy byl pro umístění
termokamery vybrán z důvodu
největšího počtu návštěvnosti klientů ze všech odborů magistrátu.
Samo měření teploty termokamerou, která je umístěna na chodbě
za hlavním vstupem do budovy, bude probíhat tak, že zjistí-li
pracovník bezpečnostní ostrahy
u osoby vstupující do budovy
teplotu vyšší než 37,5 °C nebo
viditelné symptomy respiračního
onemocnění, nevpustí takovou
osobu do budovy s doporučením,
aby přišla své záležitosti vyřídit
buď později, či pokud to bude
možné, spojila se s úředníky telefonicky nebo prostřednictvím
e-mailu,“ dodal Jura.
Dotace Azylovému centru

Do bio nádob patří tráva, drny, listí, jehličí, zbytky
rostlin, kořeny a listy zeleniny, shrabky ze záhonů
a trávníků, zemina z květináčů, odpad z řezu keřů
i stromů (nastříhaný či štěpkovaný), kusové dřevo včetně přirostlé kůry, nepřirostlá kůra, seno,
sláma, piliny, zbytky zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje a kávová sedlina.

Co do bio nádob nepatří?
<FTQL1FDQTURT¾X[C×FTåD[OCLGVMWO÷UVC

RYCHLÝ

Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady. Po dohodě
s kompostárnou neukládejte do popelnic ani skořápky z vajíček.

Prostějov (red) – Zastupitelé budou příští úterý 23. února rozhodovat o uvolnění dotační podpory
pro Azylové centrum v Prostějově
z rozpočtu města. „Pomoc potřebným by měla být prioritou pro nás
všechny. Lidé, kteří se dostanou do
potíží, by měli dostat šanci na další
spokojený život. Proto magistrát
uvolní dotační peníze pro dofinancování provozu centra pro letošní
rok,“ uvedl prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011) a doplnil, že se bude jednat o částku
600 tisíc korun.

Cyklistku srazila škodovka Zavinil nehodu ve Vrahovické ulici
Žena na kole nezastavila na „stopce“
PROSTĚJOV Bývala to křižovatka smrti, na které dříve docházelo
k četným tragickým nehodám. Ta
z minulého úterý naštěstí dopadla
dobře. Cyklistka vjíždějící na křižovatku za Čechůvkami nedala přednost a řidič škodovky jedoucí po

hlavní silnici ji srazil. I když dělal, co
mohl, střetu už nedokázal zabránit.
„V úterý 9. února odpoledne cestovala na svém jízdním kole čtyřiapadesátiletá žena ve směru od
Prostějova, městské části Čechůvky,
na Kralice na Hané. Při průjezdu kři-

5TCåGP¾E[MNKUVMCD[NCRąGXG\GPCFQPGOQEPKEGPGJQFCPCMąKåQXCVEGXèGEJčXM¾EJLGKPCF¾NGXwGVąGPÊ
(QVQ2QNKEKGè4

žovatkou se silnicí II/150 nerespektovala dopravní značku ´Stůj, dej
přednost v jízdě!´ a nedala přednost
vozidlu Škoda Fabia, které přijíždělo
po hlavní silnici z její pravé strany.
Řidič škodovky se snažil kolizi zabránit a strhl řízení doprava, jeho úsilí
ale nedoznalo kýženého výsledku,
protože nakonec ke střetu přece jen
došlo,“ konstatovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Žena na kole po nárazu spadla a z preventivních důvodů byla převezena do
nemocnice na vyšetření. „Jízda pod
vlivem alkoholu se neprokázala ani
u jednoho z řidičů. Hmotná škoda
byla předběžně stanovena na dva tisíce korun. Příčiny a míra zavinění jsou
předmětem dalšího vyšetřování policistů dopravního inspektorátu,“ doplnila Zajícová.
(mik)

èGNPÊUMNQXQ\KFNCEJ[DWLÊEÊJQąKFKéGD[NQd\CUNGRGPQqP¾OTC\QWONCFÊMPCXÊEPG\CUVCXKNPCdUVQREGqC\RčUQDKNPGJQFW
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PROSTĚJOV Co by se namáhal odstranit námrazu z oken svého vozidla... Mladík z Vrahovic minulou středu fatálně chyboval. A hned dvakrát.
Jednak si nezajistil dostatečné rozhledové podmínky a ponechal silnou námrazu i na čelním skle, druhak nedal
ve Vrahovické ulici přednost projíždějícímu vozidlu. Následná srážka se
jen dílem náhody obešla bez zranění.
„Ve středu 10. února ve tři hodiny odpoledne řídil třiadvacetiletý řidič osobní
automobil Chevrolet Captiva v ulici

Zikmunda Wintra ve Vrahovicích. V křižovatce nerespektoval dopravní značku
´Stůj, dej přednost v jízdě!´ a do křižovatky vyjel v době, kdy tudy po hlavní
komunikaci ve směru od centra města
jel pětapadesátiletý řidič s Hyundaiem
IX35. Došlo ke střetu levé přední části
Chevroletu s pravou přední částí Hyundaie,“ popsal srážku František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Na první pohled šlo o běžnou nehodu

z nepozornosti. Ovšem jak policisté
záhy zjistili, mladík se před jízdou ani
neobtěžoval zbavit skla námrazy. Na
cestu tak vůbec neviděl! „Alkohol
u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Při šetření policisté na automobilu Chevrolet
zadokumentovali námrazu, která bránila řádnému výhledu z vozidla,“ potvrdil
Kořínek s tím, že ke zranění osob při nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
180 000 korun.
(mik)

Magistrát SRGSRítVRFLiOQtRUJDQL]DFH
PROSTĚJOV Žádné konkrétní částky zatím nepadly, přesto prostějovští radní už
příští úterý 23. února předloží zastupitelům ke schválení návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok
2021, a to v oblasti sociálních záležitostí.
Dotační finance by měly pomoci subjektům
zabývajícím se sociální tematikou v jejich

činnosti. „Každým rokem pomáháme organizacím, které se zabývají péčí o potřebné, péčí
o osamělé děti či tělesně postižené spoluobčany. Nezapomínáme ani na různá sdružení
a domovy pro seniory a podobně. Všem těmto organizacím pomáháme v jejich záslužné
práci,“ uvedl František Jura (ANO 2011),
primátor Statutárního města Prostějov.

Každoročně tak magistrát poskytuje statisíce korun na pomoc těm, kteří ji potřebují
nejvíce. „Odsouhlasené finance budou pomáhat v oblastech, jako je například spotřeba energií, podpoří rodinné meditace,
provozní náklady, různé služby pro klienty,
zdravotní materiál, rozličné terénní programy, resocializaci a rekondici zdravotně po-

stižených a seniorů, ozdravné a rekondiční
pobyty, služby osobní asistence, ale i projekt
Obrana spotřebitele v Prostějově a podobně,“ vyjmenovala náměstkyně primátora
Alena Rašková (ČSSD), která má sociální
a zdravotní oblast ve své kompetenci.
O výši jednotlivých dotačních příspěvků
nad 50 000 korun budou rozhodovat za-

stupitelé. Takto poskytnuté dotace budou
uděleny na základě veřejnoprávních smluv
a budou poskytnuty na úhradu nákladů
příjemce vzniklých v období od 1. ledna do
31. prosince tohoto roku.
(mik)
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řádková inzerce/vzpomínky

Koupím chatu, chalupu okolo Plumlova Pila Otaslavice nabízí palivové dříví krácené (buk, dub, jasan). Cena 600 Kč
do 15 km. Tel.: 732 116 877
za sypaný kubík. Doprava zajištěna.
Hledám ke koupi pozemek nebo Tel.: 731 471 123, 582 371 493
rodinný dům. Tel.: 737 827 329
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.
Prodám věci z pozůstalosti: starý kreTel.: 605 011 594
denc, kuch. lavečka, kořenky, polička,
Prodám byt v přízemí, ulice Vodní, kameninové hrnce, krb. hodiny, kufry,
po celkové rekonstrukci včetně kuchyně, obrazy Panny Marie, ošatka a další věci.
Tel.: 737 138 310.
41m2, cena 1 780 000 Kč.
Tel.: 602 737 897.
Prodám palivové dříví. Tel. 605 864 140.
Pronajmu byt 3+1 v bytovém domě
v PV, I. patro. Tel.: 603 514 821.
Pronajmu parkovací místa na ulici Mlýnská v Prostějov.Cena 2000 Kč/měsíc.
Tel.: 608 911 737.

SLUŽBY

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Odešels, bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že těžko k uvěření...

Dne 19. února 2021
by se dožil 100 roků
a dne 19. října 2021
si připomeneme 52. výročí úmrtí
pana Arnošta MATOUŠKA
z Dřevnovic.
Stále vzpomíná
a nezapomene celá rodina.

Dne 17. února 2021
tomu bude 11 let, kdy nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a bratr,
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, děti a bratři.

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

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

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

Dne 18. února 2021
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jitka SEKANINOVÁ
z Vícova.
S láskou stále vzpomínají rodiče
a bratr s rodinou.

Jen vzpomínat je nám přáno...

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

Dne 19. února 2021
uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil
pan František LUŽNÝ.
S láskou vzpomíná manželka,
syn s rodinou
a vnuci s rodinami.

Zapalte svíce, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Jsou lidé, kteří pro nás
znamenají celý svět...
O to těžší je ztratit je
a uchovávat jen ve vzpomínkách...

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
„ 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.
Stříhání pejsků. PV. 606 166 853.
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

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

16011421482

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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.

GRATULACE

Dne 14. února 2021
by oslavil své 70. narozeniny
pan Jaroslav TOPOR
z Brodku u Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 18. února 2021
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
paní Alexandry SKLENÁŘOVÉ
Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

Vyřiďte každému, kdo měl mě rád,
nic už mě nebolí, věčný sen
šla jsem spát.

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstaneš dál.

Dne 19. února 2021
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Anna TOMKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen...
Koupím garáž a pozemek na postavení
domu v Prostějově. Tel.: 608 709 521

Zavzpomínejme
na vaše blízké!

.ġ

Dne 21. února 2021
oslaví 98. narozeniny
paní Oldřiška RŮŽIČKOVÁ
z Malého Hradiska.
Za lásku a starostlivost děkují
vnučka Ivana a pravnučka Hana.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 3. února 2021
jsme se naposledy rozloučili
s naší maminkou
paní Marcelou CHALUPOVOU.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Zvláštní poděkování
patří celému kolektivu
Soukromé pohřební služby
pí. Václavkové
za vstřícný přístup
a důstojné rozloučení,
také za krásnou květinovou výzdobu.
Dále děkujeme
pí. Hrdové
za smuteční projev.
Za celou zarmoucenou rodinu
Šárka Soušková.

Dne 19. února 2021
tomu bude 8 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil
pan Josef KOUKOL
z Vranovic.
S láskou vzpomínají
manželka Alena, syn Josef,
dcery Alena a Lenka
s rodinami.

a dne 29. února 2021
uplyne 1 rok od úmrtí
pana Miloše PAZDERY.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Jana a vnuk Lukáš.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Dnes, tj. 15. února 2021
vzpomínáme 7. smutné výročí
od úmrtí naší maminky,
babičky a sestry,
paní Irmy ONDROVIČOVÉ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.

Milá babičko,
všechno na světě Ti můžeme dát,
ale zdraví a štěstí
Ti můžeme jenom přát.
Máme Tě rádi, Ty to víš
a na Tvé zdraví pozvedáme číš.

Dne 17. února 2021
202
uplynou
p y 2 rokyy od úmrtí
paní Františky PAZDEROVÉ

Dnes, tj. 15. února 2021
vzpomínáme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Zdeňka SOLDÁNOVÁ.
Manžel Josef, synové Petr a Martin
s rodinami.

Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel

Koupím moped Stadion nebo Jawetta..
Tel.: 608 773 933

Kdo v srdci žije, neumírá.

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

Koupím obrazy Krasický, Mervart,
Jambor a jiné, tel.: 605 138 473

Dnes, tj. 15. února 2021
slaví 85. narozeniny
pan Zdeněk NÁHLÍK
z Čechovic.
Vše nejlepší, hodně štěstí
a hlavně zdraví do dalších let
přejí synové s rodinami.

Dne 16. února 2021
uplyne 6. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav GRULICH
z Prostějova.
Vzpomíná manželka Helena,
syn Petr a dcera Lenka
s rodinou.

Dne 17. února 2021
vzpomeneme 12. výročí od úmrtí
pana Josefa KUBY
z Jesence.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinou.

Dne 20. února 2021
vzpomeneme 13. výročí úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel, děti, tatínek.

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ
INZERCE je
v PÁTEK
19. února
v 10.00 hodin

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Růžena Ševčíková 1934
Prostějov Úterý 16. února 2021
Květoslava Vodáková 1952
Určice Bohumil Weiser 1945 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Eva Ševčíková 1962 Čelechovice n/H Středa 17. února 2021
Ing. František Sobota 1939 Olomouc Karel Vojáček 1930 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Šustrová 1936
Protivanov Čtvrtek 18. února 2021
Mirek Ruský 1985
Držovice Jaroslav Hrubý 1943 Krumsín 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miloslav Řehulka 1942
Ohrozim Julie Holinková 1956 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Pavlů 1943
Protivanov Libuše Valentová 1934 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anna Jelínková 1931
Soběsuky Ludmila Mlčochová 1922 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
Arnošt Vybíhal 1927
Protivanov Pátek 19. února 2021
Julie Růžičková 1933
Ptení Josef Krebs 1956 Hrubčice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Běhal 1944
Prostějov
Prostějov Ludmila Křupková 1953
Držovice
Věra Dostálová 1950
Protivanov Miroslav Studený 1930

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Věra Slezáková 1934
Prostějov
Marie Suchánková 1931
Prostějov
Luděk Grulich 1971
Prostějov
Jozef Gál 1950
Prostějov
Jan Zlámal 1944
Kostelec na Hané

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 15. února 2021
Jozefína Urbanovičová 1932 Prostějov 11.30 Obřadní síň Mlýnská
úzký rodinný kruh
Úterý 16. února 2021
Jiří Král 1963 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Švéda 1925 Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 15. února 2021
František Vychodil 1932 Stařechovice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 19. února 2021
Mgr. Ivanka Balcaříková 1946 Bílovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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

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

20
21021020161

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.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

Pozice
Manipulační dělníci
Mzdoví účetní
Operátoři výroby
Řidiči nákladních automobilů
Směnoví operátoři elektrárny
Staniční sestra/bratr
Referenti na odboru
občans.záležitostí

Do výrobní firmy přijmeme mechanika,
zámečníka - svářeče. Možno brigádně
i HPP i důchodce. Bližší info
tel.: 603 533 508, technikpv@seznam.cz
Úklidová firma přijme pracovníkyna
HPP. Pracovní místa jsou vyhrazena pro
osoby s ČID a OZZ. Tel.: 775 605 121

Provoz
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
turnusové služby
jednosměnný
pružná prac.doba

Kvalifikace
Firma
střední odborné Nature, Držovice
ÚSO s maturitou GM Plast, Žešov
střední odborné Toray Textiles Central Europe, Pv
zakladní+praktická BODOS Czechia, Prostějov
ÚSV
Gama Investment, Prostějov
ÚSO s maturitou ADP-SANCO, Prostějov
bakalářská
Statutární město Prostějov

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Fyzioterapeuti
200-250 Kč/hod. jednosměnný
vyšší odborné
Domov pro seniory Soběsuky
Operátoři
100 Kč/hod.
jednosměnný
základní+praktická Bohemia energy Sales, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

21020320123

JE V PÁTEK

Plat (Kè)
18 500-21 000 Kč
28 000 Kč
21 000 Kč
32 000-45 000 Kč
25 000- 35 000 Kč
38 000 Kč
19 730-28 920 Kč

HLEDÁTE BRIGÁDU?

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
IZERCE

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

21020910143
21020310120

21020110118

21021210162

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

21020320122

21020510136

19. ÚNORA, 10:00

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

soutěže
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WWW.VECERNIKPV.CZ
CZ
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Partyzánská
František TICHÝ, Konice
Výherce
Výh
h
získává: VÝROBEK v hodnotě 400 kč.

Také sedmé vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 18. 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
Jindřich Skácel
Kateřina MARÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VÝROBEK v hodnotě 400 kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ORIGINÁLNÍ Vladimír PAZDERA, Brodek u Prostějova
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 7, 4, 3
Miroslav VÍTEK, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
S BASICem v Novém roce zvládnete učení hravě.
Jana PÍRKOVÁ , Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

20112061779

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 SPORTU
a graficky lehce poupravili nového brankáře prostějovských fotbalistů, který mezi třemi tyčemi nahrazuje na
Slovensko se vrátivšího Miroslava Brédu…
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PROSTĚJOVSKO MASO-UZENINY

Maso? Dvakrát měř, jednou řež
Šetřit za každou cenu se nevyplácí

21020910136

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

víceméně volně nebo bylo zavřeno
v úzké kleci nebo chovném boxu.
Pokud by bylo zvíře na porážku převáženo třeba sto kilometrů, dobrý
pocit z toho těžko můžeme mít,
vystresované dobytče zkrátka ani po
sebelepší kuchyňské úpravě nemusí
být to pravé.
Zejména u drůbeže se podmínky
chovu v České republice v poslední

době řeší. A to dost intenzivně. Jedním z témat v minulém roce byl zákaz
klecových chovů slepic. A podařilo
se, od roku 2027 by měl být zákaz
aktuální a platný pro chovatele v ČR.
Právě z České republiky (a dále z Polska) nejčastěji najdete maso v našich
obchodech. Jedná se stále o jeden
z druhů potravin, v nichž se víceméně
daří zachovat soběstačnost.

21020910139

Maso je důležitou součástí jídelníčku většiny z nás. Jak ale zvládáme
jeho nákup? Zde už se možná někteří z nás zarazí. Jaký nákup, proč
bychom něco takového měli řešit?
Jenže těch důvodů je hned několik.
Předně se jedná o kvalitu masa. Ne
každé, které není do zelena a nezasmrádá, je kvalitní. Roli nehraje pouze vzhled, vůně a datum spotřeby,
ale také způsob chovu, to, jak daleko
bylo třeba zvíře převáženo na porážku a množství vody v mase.
Velká část z těchto skutečností se
přitom dá zjistit přímo na místě
prodeje. Nedá se sice úplně spoléhat, že
se toho hodně dozvíte u specializovaných pultů v hypermarketech. I z tohoto důvodu je lepší jít do masny, kde se dá
očekávat personál, který o produktech
ví něco navíc. Nebo přímo do farem,
kde zvířata chovají. Pro Prostějovsko je
to například Zlatá farma ve Štětovicích.
A proč jsou výše uvedená fakta
důležitá? Ono je fajn vědět, jestli to,
co chcete koupit, běhalo předtím

21021110160

Je konzumace masa zdravá, nebo není? Takové otázky by nás ještě před pár lety snad
ani nenapadly. Do popředí zájmu se přitom dostává další, je-li to vůbec etické? Zdálo by
se snad, že vegetariánství, případně veganství, je trendem dneška, zejména mezi mladší generací. Je však třeba si uvědomit, že maso je pro náš život a jídelníček důležité z hlediska bílkovin. Ty se pochopitelně mohou doplnit i z jiných zdrojů, je ale důležité mít
na paměti, které vitamíny i minerály tělu mohou chybět, stěžejní je kupříkladu vitamín
B. Bílkoviny jsou důležitou složkou výživy, zejména pro ty z nás, kteří v nějaké formě
holdují sportu. Není sice potřeba se masem „krmit“ dennodenně, nic se správně nemá
přehánět. Etická stránka chovu a porážky, to je samozřejmě druhá věc. Přinejmenším
to první můžeme ale také svým výběrem u výrobců a v obchodech ovlivnit. I proto
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil na dnešní číslo tematickou stranu věnující se právě
Texty připravil: Michal Sobecký
masu a uzenářským výrobkům.

SPORT

navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Ani dění posledních dní, které se měnilo častěji než počasí, příliš velké změny
ohledně návratu amatérských fotbalistů
nepřineslo. Situace zůstává stejná a stále
se tak napjatě očekává, jaká bude nakonec finální podoba letošního ročníku. Ani
ukončení nouzového stavu totiž nemusí
nutně znamenat okamžitý návrat na trávníky, naopak by to mohlo pro letošní sezónu přinést ještě výraznější komplikace.
Bude-li rozhodovat o určitých opatřeních
každý kraj zvlášť, může z toho vyplynout,
že někde by se hrát mohlo, jinde zase ne.
A takovou komplikaci by amatérský fotbal
založený na posloupnosti nemusel v nedohrané sezóně vyřešit.

PROSTĚJOVSKO
P
ROSTĚJOVSKO
Poslední týden znamenal velké
zmatky ve vládních nařízeních. Neprodloužení nouzového
stavu vyvolávalo spoustu otázek i směrem ke sportu. V neděli už však bylo
š h zase jijinak,
k kd
lád d
h dl s h
jt
dl ž í d
všechno
kdyžž se vláda
dohodla
hejtmany
na prodloužení
do
konce února. Tyto zmatky se však fotbalu zcela vyhnuly a jednání o možném restartu soutěží zatím nejsou na pořadu dne. Situace stále nedovoluje
klubům ani trénovat. A kdy to bude vůbec možné, si zatím netroufá nikdo
říct. Pozitivní odhady hovoří o polovině března, ale bude tomu vážně tak?
A jaké další problémy by kromě nouzového stavu mohly nastat?

Vše tak zatím zůstává stále otevřeno. Neprobíhají žádná bližší jednání a nedá se tak ani
odhadovat, jak to ve finále dopadne. „Zatím
je to všechno na mrtvém bodě. Poslední
zprávy již potvrdily, že nouzový stav bude
i nadále pokračovat minimálně dalších čtrnáct dnů, takže nyní není ani o čem jednat.
I pokud nouzový stav skončí, ještě nemusí
být zcela vyhráno. Poměry jsou v každém

kraji jiné, a to by mohlo znamenat, že někde by to krajské hygienické stanice povolily, někde zase ne. Takže nyní je potřeba asi
hlavně zachovat chladnou hlavu a řešit vše
s rozvahou, navíc nějak centralizovaně, jinak by se posloupnost stejně nezachovala,“
prozradil sekretář Olomouckého krajského
fotbalové svazu Pavel Peřina.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 23
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d přípravný zápas, když si pro podalší
v
vzbuzení
zajelo do Kunovic
dvoustrana 24-25

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVORY
ƔƔ Vyzpovídali jsme odcházejícího i nového trenéra účastníka
nejvyšší soutěže basketbalistů BK
Olomoucko. Co řekli?
strana 30

(7+FCGHę>CJG?CJHF@7 9]KţUXQD=XEUD

ƔƔ 91ČPþLFtFKQDG+DQRXRGKDOLOD 6WiWQt ]HPČGČOVNi D SRWUDYLQiĜVNi LQVSHNFH ]iYDGQRX SRWUDYLQX âOR R ]NDåHQRX =iPHFNRX
NOREiVX NWHURX SURGiYDOD PtVWQt
YHþHUND

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ

PROSTĚJOV Derby s velkým „D“ čeká už brzyy
prostějovské Jestřáby. Již tuto středu 20. února
se na svém ledě utkají svěřenci kouče Šejby
s arcirivalem z Přerova. Čeká nás tak další
zajímavá bitva, která bude o to napína-vější, že se celky nacházejí ve stejných
patrech tabulky. Duel se bohužel opět
odehraje bez diváků, kteří zejména při
střetnutí těchto dvou týmů bývají kořením hokeje.
Přerov je považovaný za jednoho z adeptů na přední příčky tabulky. A zatím to tak
také je. Nejlépe se dosud nacházel na třetím
místě, nyní je šestý. Z dlouhodobého hlediska
se mu ale vede ve velice dobře, v lednu například Přerované vyhráli
šest z devíti utkání. Během nynější sezóny navíc jen dvakrát dostali
více jak tříbrankový výprask, shodou okolností v obou případech od
Vrchlabí.
Přerovské trvale zdobí velmi dobrá obrana, což se projevilo i v předchozím vzájemném utkání, kdy Jestřábi padli na půdě soupeře 2:4.
I na prostějovské straně ale může být spokojenost. Tým se pohybuje
v klidném středu tabulky a dlouhodoběji směřuje spíše do její lepší
poloviny. Mezi sebou má hráče jako Mrázek, Chlán, Drtil nebo Bartoš, kteří patří k TOP plejerům ligy, ale také mnoho dalších. Jestřábi
navíc v předchozích utkáních zlepšili přesilovky.
Jisté tak je, že nás čeká zajímavý mač, který máte možnost sledovat
zápas on-line díky streamu na serveru hokejka.cz. Úvodní buly bude
vhozeno v 17.00 hodin.
(sob)

vs.

ƔƔ 9 SiWHN  ~QRUD RVODYt VYp
 QDUR]HQLQ\ SURVWČMRYVNê URGiN ~WRþQtN H[WUDOLJRYpKR D MHGHQ ] QHM~VSČãQČMãtFK KRNHMLVWĤ
] 3URVWČMRYD ]D SRVOHGQt GYČ GHNiG\=OtQD$QWRQtQ+RQHMVHN
ƔƔ 3R FHOê GQHãQt GHQ Y\KODãXMH ýHVNê K\GURPHWHRURORJLFNê
~VWDYYDURYiQtSĜHGYHOPLQt]NêPLWHSORWDPLSUR0RUDYXYþHWQČ
3URVWČMRYVND ÒURYHĖ QHEH]SHþt
DOHR]QDþLO]DÄQt]NRX³
ƔƔ 1DGČMQi WHQLVWND /LQGD
)UXKYLUWRYi VSROXSUDFXMtFt V PDQDåHUHP ýHUQRãNHP GLVSRQXMH VNYČORX IRUPRX 8å SRGUXKp
Y ĜDGČ RYOiGOD WXUQDM NDWHJRULH
,7) Y WXQLVNpP 0RQDVWLUX NG\å
YHILQiOHSĜHKUiODYHGYRXVHWHFK
$OåtĜDQNX,QHV,EERXRYRX  
9tWČ]VWYtDSĜLVSČMHNSRVXQX SDWQiFWLOHWp þHVNp WHQLVWN\
Y åHEĜtþNX :7$ R  PtVW QD
SR]LFL

➢

VÍTĚZNÝ VÝJEZD
ƔƔ Prostějovské eskáčko zvládlo
Ɣ

Paní Zima

2À=?
Ní
ß N?H;
MNL;Hí
20-21

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
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PROSTĚJOV Pouze něco přes dva roky působila v pozici ředitelky Muzea a galerie Prostějov Soňa Provazová.
Minulé pondělí 8. února byla zřizovatelem instituce, jímž
pro Večerník
je Olomoucký kraj, odvolána. Večerník se zajímal o důvody Sama
Provazová se k okolnostem se týče zaměstnanců, tak s těmi jsem řízení,“ uzavřela žena, která v minulosti
tohoto kroku. Do redakční pošty mezitím dorazily různé svého odvolání vyjadřovat nechtěla. problémy neměla. Pokud je měli oni pracovala v informačním centru prosvzkazky, údajně mělo jít dokonce až o šikanu zaměstnanců! „Dostala jsem vyjádření rady Olo- se mnou, tak mi o nich nebylo nic tějovské radnice a následně v Centru

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
„Mohu potvrdit, že paní ředitelka
byla odvolána, na její místo kraj vypíše výběrové řízení,“ potvrdil Večerníku informaci nový statutární zástupce
této instituce Václav Horák, který
jinak v muzeu řadu let působí jako kurátor sbírek, historik a dokumentátor.

Soňa Provazová se ujala funkce po
odvolání předchozího ředitele Daniela
Zádrapy v roce 2018. Ten byl odejit
poté, co se na něj množily stížnosti zaměstnanců a rostly případy z Inspektorátu práce. Jeho nástupkyni nyní
potkalo de facto to samé. Byť oficiální

zpráva zní trochu mírněji. „Důvodem
byly zejména rozdílné představy dosavadní ředitelky a zřizovatele o dlouhodobém směřování a manažerském
řízení této instituce,“ tlumočila stanovisko vedení Olomouckého kraje jeho
tisková mluvčí Eva Knajblová.

3URVWĨMRYEXGHY\VtODWNXOWXUQtDNFLRQOLQH
„Věřím, že si každý vybere to své,“
říká náměstkyně Milada Sokolová
PROSTĚJOV Přestože nedělní půlnocí skončil v České republice vládní nouzový stav, ani náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová zatím netuší, co případná rozvolnění budou znamenat pro pořádání
takových kulturních akcí, na které jsme byli zvyklí. Zatím ale magistrát
nabízí zájemcům o kulturu on-line přenos na svých internetových
stránkách, v němž se Prostějované mohou těšit na tři akce.
„Nepříznivá epidemická situace, která týkají také kultury v Prostějově. Některé
trvá už celý rok, si vyžádala v mnoha jsou méně příjemné, ale snažíme se
ohledech změny. Ty se pochopitelně i o změny příjemné. Jednou z nich bude

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

březnový Prostějovský den plný on-line
kultury,“ poznamenala úvodem Milada
Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. Večerník
zajímalo, v čem bude den plný on-line kultury spočívat? „Ve virtuálním
prostoru nabídneme kulturní program
všem zájemcům a pro všechny generace. Oblíbená Míša Růžičková vystoupí
s programem určeným nejen dětem
z mateřských škol, Miroslav Zikmund
společně s kapelou Novios zahraje seniorům a Radim Schwab zazpívá nejen
pro střední generaci známé muzikálové
hity,“ prozradila Sokolová.
Celá premiérová akce se uskuteční
v pátek 12. března od 10.00 do 19.00
hodin a Prostějované budou moci
vše sledovat prostřednictvím městských webových stránek na adrese
www.prostejov.eu.
A jak v souvislosti s koncem nouzového
stavu vidí náměstkyně primátora příležitost začít pořádat běžné kulturní akce,
a třeba už i s diváky? „Ve vedení města
cítíme, že je potřebné podpořit nejen
představitele kulturní scény, ale vrátit
nám všem naději a víru, že se brzy vše
v dobré obrátí. Upřímně ale v tuto chvíli
nedokáži posoudit, co nám přinesou
příští dny, ve všem je zatím velký zmatek. Nevím, do jaké míry od pondělí
patnáctého února přijde jakékoliv rozvolnění vládních opatření. Buďme trpěliví a hlavně opatrní. Zatím nabízíme již
zmíněnou on-line akci a já bych si moc
přála, aby se lidem líbila a každý si vybral
to svoje,“ míní Milada Sokolová. (mik)

mouckého kraje. Nezbývá mi než
jej respektovat,“ reagovala na dotaz
Večerníku bývalá ředitelka. Dle některých hlasů měla stát za jejím odvoláním mimo jiné údajná šikana na
pracovišti vůči podřízeným. „Důvody
odvolání mi zřizovatel nesdělil. Co

známo,“ vyjádřila se Soňa Provazová,
která i nadále zůstává zaměstnankyní
muzea. „Je tomu tak ze zákona. Moje
budoucnost v této instituci se bude
odvíjet od záměrů současného statutárního zástupce, případně nového
ředitele, který vzejde z výběrového

sociálních služeb v Lidické ulici.
Olomoucký kraj nyní plánuje na uvolněné místo vypsat výběrové řízení.
„Jméno nového ředitele Muzea a galerie v Prostějově by mohlo být známo
v průběhu dubna,“ prozradila tisková
mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
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PROSTĚJOV Učitelka z Mateřské školy ve Smetanově ulici ve
Vrahovicích Božena Kreplová je
autorkou nedávno vydaných dvou
dětských zpěvníků, které před Vánoci loňského roku vyšly v pražském vydavatelství Milady Karez.
„Je to moje velká radost a zřejmě ty nejkrásnější dárečky, které jsem o Vánocích
dostala,“ svěřila se Večerníku učitelka
z vrahovické mateřinky. Nejdříve mi

vyšel zpěvník pro děti s názvem Boženčiny písničky a básničky, načež brzy následovalo vydání mého dalšího, tentokrát
kolektivního zpěvníku. A v něm vyšlo
deset mých autorských písniček, které jinak mohou zájemci najít také na YouTube či Facebooku,“ podotkla ještě Božena
Kreplová, které děti v MŠ ve Smetanově
ulici neřeknou jinak než Boženka .
Vůbec první písničky Prostějovanky
Boženy Kreplové vyšly na začátku

loňského roku v kolektivní sbírce Pohladím tě písničkou. „Mým přáním je,
aby se v mém důchodovém věku mé
písničky, básničky a veršované pohádky dostaly ze „šuplíku“ k dětem, paním
učitelkám, rodičům a prarodičům.
Prostě ke všem, kteří se chtějí radovat
z krásy slova a hudby,“ přidala své přání
již trojnásobná babička, která se letos
v lednu dočkala už svého třetího vnoučete.
(mik)
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Prostějovské kulturní léto 2021 je naplánováno
Známé jsou i termíny akcí, přijede Zagorová, Hrůza i Mňága a Žďorp

PROSTĚJOV Zpropadený koronavirus
nás už předlouho nepustil na žádnou kulturní akci a tak není divu, že nám všem
vyžití dost chybí. I z tohoto důvodu potěšila informace od prostějovských radních, že minulý týden na svém úterním
jednání schválili plán i konkrétní termíny
akcí Prostějovského kulturního léta! Teď
zbývá jen doufat, že covid-19 zase všechno nepřekazí a jednotlivé akce i koncerty
známých zpěváků, zpěvaček či skupin neodsune do nedohledna...

Michal KADLEC
„Prostějovské léto je nedílnou součástí života našeho města již dvanáctým rokem.
Hlavním cílem je vytvářet prostředí příznivé mezilidským vztahům. Záměrem je
pozvat na hlavní náměstí co největší počet

obyvatel, rodin, přátel a kamarádů. Skladba programu je pestrá a dramaturgicky
připravená pro všechny věkové kategorie,“
nastínil primátor František Jura, který doufá, že současná nákaza akci neohrozí. Také
jeho náměstkyně Milada Sokolová doufá
v příznivou situaci. „Mohu slíbit, že to bude
tentokrát velmi nabité. Čeká nás dokonce
i „troják“, tedy tři koncerty tři dny po sobě
jdoucí, protože budou připojeny ještě akce,
které nebylo možno uskutečnit v loňském
roce. Otazník samozřejmě visí nad vystoupením dětí z prostějovských škol a školek
i tanečních skupin, jež se za dané situace
nemohou setkávat a trénovat. Věříme, že je
ještě dost času a že se situace kolem pandemie do té doby uklidní. Jsme samozřejmě
připraveni reagovat na vládní opatření stejně jako loni, tedy opětovným vytvořením

sektorů a dodržením všech hygienických by měli vystoupit například Hana Zago- zpěváci a kapely. „Z minulého roku zůpravidel. To se samozřejmě týká nejen rová, Mňága a Žďorp, Stein27, Michal stávají již uhrazená vystoupení Pokáče
Prostějovského kulturního léta, ale i všech Hrůza, hlavní představitelé z muzikálu a kapely Laura a její tygři. Zbývá tedy jen
ostatních akcí, například Hanáckých slav- Fantom opery, Lollipopz, amatérští místní doufat, že se vše podaří,“ přidala Sokolová.
ností, jejichž loňská organizace z tohoto
hlediska byla také velmi náročná,“ sdělila
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová,
do jejížž gesce kultura
ějově patří.
v Prostějově
A jak se Večerník
ěl, během
dozvěděl,
léta náss Prostějovany naa náměstí
kutečně
čekají skutečně
vyparádníí
ní znástoupení
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„Prioritní je teď očkování druhou dávkou,“
vzkazuje mluvčí Radka Miloševská
PROSTĚJOV
ROSTĚJOV Situace v prostějovské
prosttěj
ějovské nemocnici se rovněž poma
pomalu, ale jistě stabilizuje. Alespoň v tom ohledu, že opět ubylo hospitalizovaných pacientů. Jak ale zdůraznila mluvčí společnosti
Agel provozující zdejší špitál Radka Miloševská, vyhráno není ani
náhodou a situace je i nadále vážná. Mikrobiologická laboratoř,
která týdně vyhodnotí dva až tři tisíce vzorků v rámci PCR, stále
vykazuje pozitivně přes jednu třetinu vyšetřených vzorků!

původní
ajství
zpravodajství
erník
pro Večerník
Michal
KADLEC
C
„Aktuálně leží v prostějovské nemocnici dvaapadesát pacientů s covid-19, z toho deset z nich je ve velmi
vážném stavu,“ prozradila Večerníku
v pátek odpoledne Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějov.

Očkování proti onemocnění covid-19
přitom plynule pokračuje, počty proočkovaných se odvíjí vždy od počtu
dodané očkovací látky. „Probíhá už také
očkování druhou dávkou u zdravotníků, lékařů z terénu a seniorů starších
osmdesáti let. Právě očkování druhou
dávkou je teď prioritní. Část dodávek je
však vyhrazena na primovakcinaci. Tento týden byl rovněž očkovat mobilní očkovací tým, a to do zařízení sociálních
služeb,“ připomněla Miloševská. „V tuto
chvíli je příliš brzy na hodnocení situace
ohledně nouzového stavu, uvidíme, co
vše se ještě změní o víkendu. Pro rozhodování je důležitá především aktuální
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epidemická situace a ta je stále vážná.
Mikrobiologická laboratoř prostějovské nemocnice, která týdně vyhodnotí
dva až tři tisíce vzorků v rámci PCR vyšetření na přítomnost koranaviru, stále
vykazuje pozitivně přes jednu třetinu
vyšetřených vzorků,“ upozorňuje. „Zákaz návštěv v prostějovské nemocnici
trvá, jsou možné pouze ve výjimečných
případech. Například u velmi závažných stavů nebo při jejich zhoršení,
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na vyšetření nebo se například vrací
z hospitalizace, podrobí se antigennímu testu. V příštím týdnu proběhne
očkování druhou dávkou vakcíny
proti covid-19 opět mobilním týmem
prostějovské nemocnice. Co se návštěv týče, stále trvá, že ta možnost tu
pro každého je. Musí však mít absolvovaný buď antigenní, či PCR test, nebo
se prokáže, že onemocnění covid-19
prodělal a je v devadesátidenní době
po prodělaném onemocnění, kdy se
předpokládá, že nikoho nenakazí. Samozřejmostí je u nás dodržování nošení respirátorů FFP2 a odstup,“ popsala
Helena Vránová. „U nás se zatím nic
nemění. Naše uživatele musíme chránit a doufat, že se nám nákaza bude
vyhýbat tak, jak je tomu nyní. Zároveň
jsme ve spojení se zřizovatelem Olomouckým krajem a domlouváme se
na dalším postupu, kdy by se již nešlo
opírat o nařízení vládou v nouzovém
stavu,“ poznamenala ředitelka Centra
sociálních služeb v Prostějově. (mik)

PROSTĚJOV Ne zrovna příjemné novinky hlásí Domov seniorů
v Nerudově ulici v Prostějově.
V posledních dvou týdnech se do
tohoto zařízení znovu dostala nákaza covid-19. A to jak u klientů,
tak zaměstnanců. Ředitel Zdeněk Libíček proto svým rozhodnutím zakázal návštěvy.
„Ač neradi, museli jsme návštěvy
zakázat, i když při nich panovaly
velice přísné hygienické a další podmínky. Za poslední dva
týdny se nám v domově křivka
nákazy docela povážlivě zvedala

stagnují, dokonce se během uplynulého týdne oproti tomu předchozímu
zase o pár stovek snížily. Přestože už
tento fakt je poměrně radostný, stejně
jako pokles počtu hospitalizovaných
pacientů s covid-19, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek zůstává i nadále při zemi. V kraji se totiž
už také objevily případy onemocnění
britskou mutací koronaviru.
K nedělnímu poledni 14. února evidovala Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje celkem 62 458
pozitivně testovaných osob od začátku
pandemie. „K tomuto datu registrujeme
zároveň 56 760 vyléčených osob, ovšem
na druhé straně i 1 116 mrtvých v souvislosti s nákazou covid-19. Od začátku
pandemie už v kraji prošlo testováním
na koronavirus 216 469 osob. Aktuálně
v celém Olomouckém kraji evidujeme
4 578 nemocných lidí,“ sdělila na webu
krajská hygienička Růžena Haliřová.

Jak je také patrné ze statistik KHS Olomouckého kraje, aktuálně je nakažených covidem-19 nejvíce v Olomouci
(1 289), dále v Prostějově (660) a Přerově (611). „Nezakrývám, že sestupný
trend v počtu nově nakažených občanů
Olomouckého kraje je optimistický,
ale vůbec bych to nepřeceňoval. V kraji se totiž už objevila i britská mutace
viru, která se zdá být ještě zákeřnější.
Uvidíme, co s čísly udělají následující
dva nebo tři týdny. I kvůli tomuto ne-

a nechtěli jsme tak riskovat. Co
se týká počtu nakažených uživatelů i členů personálu domova,
šlo o zhruba desítku osob. Všichni
absolvovali povinnou karanténu
a stav se pomalu zlepšuje,“ sdělil
Večerníku v neděli odpoledne
Zdeněk Libíček, ředitel Domova
seniorů v Nerudově ulici v Prostějově. „Jinak ale u nás proběhla
i druhá várka očkování, ovšem
někteří ze zaměstnanců vakcinaci odmítli. Nemám jim to za zlé,
očkování je dobrovolné,“ dodal
Libíček.
(mik)
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Počty nově nakažePKJUJMöPE@ü@?DO@GF<PROSTĚJOV
ných občanů Olomouckého kraje
PROSTĚJOV Život v Centru sociálních služeb v Prostějově by se ani
po konci nouzového stavu v České
republice nezměnil. Ředitelka Helena Vránová si aktuálně pochvaluje skutečnost, že až na jednoho
zaměstnance centra, který ovšem
nepřišel do kontaktu s žádným z klientů, není uvnitř tohoto největšího
sociálního zařízení ve městě evidována žádná nákaza covid-19.
„K dnešnímu dni nemáme žádné
uživatele naší služby covid pozitivní.
A pouze jednoho pracovníka, který
ale nebyl v kontaktu s klienty v době,
kdy se u něj nákaza zjistila,“ prozradila Večerníku v pátek ředitelka Helena Vránová, která odpověděla i na
následný dotaz, jak aktuálně probíhá
život a práce v Centru sociálních služeb. „Máme nastavená pravidla, a to
používání respirátorů FFP2, testování
zaměstnanců každých pět dnů a klientů, kteří mají rizikový kontakt. Když
jedou například k odbornému lékaři

a to za dodržení podmínek, které jsou
přísně specifikovány. Na porodnici
a šestinedělí může pouze jedna osoba
v nejbližším příbuzenském vztahu,
zpravidla tatínek miminka, a opět musí
dodržet hygienický režim. To znamená mít nasazenou roušku na obličeji,
povinná je dezinfekce rukou, nesmí
mít zvýšenou teplotu či podezření na
nákazu covid-19 a podobně,“ vzkazuje
mluvčí společnosti Agel.
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bezpečí je důležité, aby nouzový stav
zůstal zachován,“ řekl Večerníku Josef
Suchánek, hejtman Olomouckého
kraje. „O tom, že se ale covidová situace
zlepšuje, svědčí i snižující se počty hospitalizovaných pacientů v nemocnicích.
Trošku nám povyskočily statistiky nově
pozitivně testovaných osob v sociálních
zařízeních, ale věřím, že si s tím poradíme. Koronanvirus máme v kraji zatím
pod kontrolou,“ dodal první muž kraje.
(mik)
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Zdroj: KHS Olomouc

PROSTĚJOV Město Prostějov
zajistí pro všechny jím zřizované
mateřské a základní školy ochranný nástřik proti koronaviru. Na
návrh primátora Františka Jury
o tom minulý týden rozhodl krizový štáb. Náklady na tuto ochranu dětí zaplatí magistrát.
„Musíme se co nejlépe připravit na
návrat žáků do škol a udělat maximum pro jejich bezpečí. Děláme to
nejen pro děti, ale také pro jejich rodiny včetně prarodičů a dalších ohrožených skupin našich občanů,“ říká
primátor Jura. Celou akci bude za
prostějovskou samosprávu koordinovat náměstek primátora Jan Krchňavý, který patřil k iniciátorům tohoto
způsobu ochrany žáků a učitelů.
Město již dříve nechalo nástřik aplikovat v budovách magistrátu. Nyní
jej objedná pro osm základních
škol a devatenáct školek. Odborníci speciální látkou ošetří například
stoly, židle, kliky, zábradlí, vypínače
a sociální zařízení. Nástřik bude prostory chránit po dobu jednoho roku
a město za něj dohromady zaplatí
zhruba 1,7 milionu korun. „S aplikací začneme už v příštím týdnu.
Využijeme období jarních prázdnin
a necháme ošetřit první část základních škol. V dalších týdnech budeme
pokračovat,“ uvedl František Jura.
(mik)
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další stav nouze

PRAHA Na poslední chvíli v neděli
odpoledne rozhodla vláda České
republiky o vyhlášení nového stavu
nouze v celé zemi. Platí už od nedělní půlnoci a trvat má do konce
února. Kabinet tak vyhověl žádosti
hejtmanů všech 14 krajů, změny
oproti končícímu nouzovému stavu
však budou minimální. Vláda upravila provoz úřadů, mají fungovat
podle normálních úředních hodin.
Otevřou se také výdejová okénka
knihoven. Zavřené ale zůstávají obchody i služby, na návštěvu restaurací či horských středisek můžeme
zapomenout!
Jak v neděli 14. února odpoledne na
tiskové konferenci české vlády potvrdil vicepremiér Karel Havlíček, pro
podnikatele se s novým nouzovým
stavem nic nemění. Obchody, restaurace, hotely, skiareály a další služby zůstávají zavřené. „Mění se doba na úřadech, která nebude omezována. Co se
týče ubytovacích služeb, pokud někdo

pojede do jiného kraje za účelem zdravotnických služeb, například i kvůli návštěvě známých, kteří jsou v nemocnicích, a je pro něj obtížné se vrátit, bude
mu dovoleno se ubytovat,“ prozradil
Havlíček s tím, že otevřít mohou také
výdejová okénka v knihovnách. Nadále také zůstává povinnosti nosit roušky
i zákaz nočního vycházení.
Podle premiéra Andreje Babiše se nemůže zákaz vycházení zrušit, protože
to nedovoluje síla pandemie. Právě
předseda vlády na včerejší tiskové konferenci k vyhlášení dalšího nouzového
stavu přiznal, že čtrnáct dní nebude
stačit. „Za ty dva týdny nouzového
stavu se situace nezlepší natolik, aby
bylo možné pokračovat bez něj. Budu
se o tom snažit přesvědčit Poslaneckou sněmovnu. My budeme znovu
vyjednávat. Za čtrnáct dnů si to znovu
zopakujeme a uvidíme, jak se k tomu
postaví opozice, jestli bude konstruktivnější a zapomene na volby,“ doplnil
Babiš.
(mik)

PROSTĚJOV V neděli večer se po
jednání hejtmanů krajů s předsedou vlády Andrejem Babišem, které vedlo k opětovnému vyhlášení
nouzového stavu, vyjádřil Večerníku o svých pocitech také hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek. Jak mimo jiné přiznal, k žádosti o vyhlášení nouzového stavu,
který ve čtvrtek poslanci odmítli
schválit, se hejtmani rozhodli až po
třech dnech intenzivního jednání.
„Teď má vláda dva týdny na to, aby
splnila to, co nám slíbila,“ řekl Večerníku první muž Olomouckého
kraje.

Michal KADLEC
Jak včera večer na tiskové konferenci
premiér Andrej Babiš oznámil, vláda
vyhověla žádosti hejtmanů a znovu
vyhlásila nouzový stav s platností od
pondělí 15. února až do konce tohoto měsíce. „Ano, společně s ostatními
hejtmany jsme navrhli vládě, aby vyhlásila dvoutýdenní nouzový stav. Jeho
smyslem má být urychlené schválení
pandemického zákona tak, abychom
nadále mohli efektivně bojovat s pan-

demií i bez opakovaného vyhlašování
nouzového stavu, a příprava na to, aby
se žáci a studenti mohli začít bezpečně vracet do škol,“ pronesl hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek.
Podle jeho slov jednání byla náročná,
ale výsledek očekávaný. „V podstatě jsem obnovení nouzového stavu
očekával. Vláda nás hejtmany oslovila s tím, abychom jí pomohli vyřešit
palčivý problém, do kterého se dostala po čtvrteční schůzi Poslanecké
sněmovny. Po třech dnech skutečně
intenzivních debat jsme na to Andreji
Babišovi kývli. Všichni hejtmani jsme
však předem tento krok konzultovali ve svých krajích s krizovými štáby,
lékaři a hygieniky,“ prozradil Večerníku Suchánek, který se vzápětí svěřil
s dalším osobním názorem na danou
problematiku. „Určitě nám spousta lidí
bude vyčítat, že po odmítnutí poslanců prodloužit nouzový stav je aktuálně
znovu vyhlášený stav nouze protiústavní. K tomu chci říci jen to, že od
hejtmanů nic protiústavního není, my
jsme o nouzový stav jen požádali. Teď
už je na vládě České republiky, jak tento krok obhájí případě před Ústavním

soudem. Andrej Babiš tvrdí, že
vyhlášení dalšího stavu nouze protiústavní není, tak je
to jeho věc a vlády,“ míní
první muž Olomouckého kraje.
Večerník zajímal i další
hejtmanův názor, zda by
si on sám dokázal představit, že by k vyhlášení
nouzového stavu nedošlo
a veškerá opatření by se náhle
rozvolnila. „Popravdě říkám, že si
některá rozvolnění dokáži představit,
jiná ale zase nikoliv. A navíc z některých možných rozvolnění mám docela i strach. Olomoucký kraj sice není
v současnosti tím nejpostiženějším, co
se týká nárůstu případů covid-19, ale
nikde není psáno, že to za dva nebo
tři týdny nemůže být jinak. Pokud by
nebyl nouzový stav, vyhlásili bychom
samozřejmě stav nebezpečí, jenže to
bychom pak nedokázali mnohá opatření korigovat podle aktuální situace.
Mnohá z nich by přestala fungovat
úplně. Navíc by například podnikatelé přestali brát finanční kompenzace.
Každý kraj by si pak jel takzvaně na
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vlastní triko, což by byla naprostá
hrůza,“ objasnil Josef Suchánek, který byl o víkendu podle vlastních slov
také pro vyhlášení dalšího nouzového
stavu. „Ano, byl! Ale neberu to jako
vítězství, spíše bych řekl, že jsme vybrali tu nejlepší z nejhorších variant.
Teď má vláda díky nám hejtmanům
dva týdny na to, aby splnila to, co nám
slíbila. A tím samozřejmě i občanům
České republiky. Očekáváme urychlené jednání o protiepidemickém zákonu, co nejrychlejší návrat dětí do škol,
rozvolnění možností cestování a další
záležitosti,“ uzavřel.

zpravodajství

nedokázaly venku zaskočit,
ale nahrály jim výsledky
konkurentek ze spodku tabulky

vé v Kolářových sadech letos zatím
rekordní nejnižší teplotu − 9,7 stupně Celsia. Bez zajímavosti určitě není
ani to, že od neděle 7. února dokonce
denní teploty ani jednou nepřesáhly
v Prostějově nulu. „Nejtepleji“ bylo
včera, tedy v neděli 14. února, kdy
denní teploty vystoupaly na − 0,2
stupně Celsia.
(mik)

Michal
KADLEC

aneb názor
à
Michaely Jurcíkové
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dechovou zkouškou a její přestupek
vyřešili uložením pokuty,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Své vozidlo pak neudrželi na náledí na
vozovce ani pracovníci správy silnic!
„V neděli sedmého února po osmé hodině ranní ošetřoval pracovník správy
silnic s nákladním automobilem Iveco komunikaci mezi obcemi Alojzov
a Určice. Při vjezdu do Určic dostal
s vozidlem smyk a vyjel vpravo mimo
komunikaci. Pak se mu podařilo vrátit zpět, neovladatelné vozidlo však
přejelo tentokrát za levou krajnici, kde
poškodilo dva zaparkované osobní
automobily. Poté opět přejelo komu-

nikaci a vyjelo vpravo, kde poškodilo
obrubník chodníku, sloup veřejného
osvětlení a rodinný dům,“ popsal karambol silničářů František Kořínek.
Ani při této nehodě naštěstí ke zranění
osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na 345 000 korun. „Alkohol u řidiče
policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek vyřešili
rovněž uložením pokuty,“ doplnil ještě
policejní mluvčí.
A do třetice všeho zlého! Ve večerních
hodinách pak na Škodu Octavii spadl zmrzlý strom! „V neděli sedmého
února po devatenácté hodině řídil devětadvacetiletý muž Škodu Octavii od
obce Niva k Protivanovu. Při průjezdu
lesem mezi obcemi došlo vlivem
povětrnostních podmínek k pádu
vzrostlého stromu přes vozovku.
Ke smůle řidiče však přímo na
střechu jeho vozidla. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena
na pětapadesát tisíc korun,“ uvedl František Kořínek s tím, že po
vyproštění vozidla přivolanými
ĄKFKéMCdPGWMQéÊTQXCNCqUO[MPCP¾NGFÊCRQDNÊå2NWONQXCULGNC\XQ- hasiči byla komunikace z preven\QXM[FQRąÊMQRWMFGFQMQPEGRQTC\KNCUVTQO
(QVQ2QNKEKGè4
tivních důvodů uzavřena. (mik)

došlo hned k několika nehodám, které
by se zřejmě nepřihodily, pokud by
na silnicích nebylo tak velké náledí.
Na něj doplatila nejdříve v sobotu 6.
února pětatřicetiletá řidička osobního vozidla Dacia Sandero, která jela
po silnici ve směru od Soběsuk do
Plumlova. „Při jízdě nepřizpůsobila
rychlost stavu a povaze vozovky a dostala smyk. V důsledku toho vozidlo
vyjelo vlevo mimo komunikaci, kde
porazilo strom a poté zastavilo. Ke
zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na třiačtyřicet tisíc korun. Alkohol u řidičky policisté vyloučili
provedenou
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PROSTĚJOV I do prostějovského
regionu dorazilo to, co meteorologové předpovídali. Padající sníh
by ještě nebyl tím nejhorším, na
řidiče totiž číhalo na většině silnic
Prostějovska také náledí. A s ním
si někteří šoféři prostě neporadili. V Určicích dokonce havarovalo
i vozidlo silničářů, jehož šofér postupně narazil do zaparkovaných
aut, poškodil obrubníky chodníku,
a dokonce s těžkým vozidlem narazil do rodinného domu!
Nejdříve déšť, pak chumelenice a do
toho všeho mráz. Počasí dopravě prostě nepřálo. V prostějovském regionu

Bourali i silničáři!
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Jak to vidí
KAPITÁNKA

Večerník se byl během sobotního odpoledne podívat, co mráz udělal s vodou v rybnících a jestli se už konečně bruslí. Jinde
totiž Prostějované možnost k provozování
tohoto koníčku nemají, dokonce ani na
již dlouhé týdny uzavřeném zimním stadionu. Přestože to zřejmě nebylo zrovna

8 -TCUKEÊEJ RąKN¾MCNC \COT\N¾ RNQEJC T[DPÊMC JNCXP÷ PGLOGPwÊ
DTWUNCąGXFQRTQXQFWLGLKEJTQFKéč
2x foto: Michal Kadlec

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV No řekněte, kdy jsme v Prostějově naposledy
zažili takovou zimní víkendovou pohodu? Poměrně silný
mráz a sněhová pokrývka vykouzlily i na mnohých místech
přímo ve městě doslova Ladovskou zimu. A co je hlavní, oba
městské rybníky zamrzly a tak se během uplynulého víkendu staly místem dostaveníčka pro stovky bruslařů. Na krasickém a drozdovickém rybníku i podle zjištění Večerníku
pokryla vodní hladinu dostatečně silná vrstva ledu.

ku na čerstvém vzduchu a můžeme si zasportovat,“ byl celý natěšený Jaroslav Sáček,
který své tři děti nespustil po celou dobu
z očí. „Vím, že led je dost silný, ale přesto
opatrnosti nikdy není dost,“ vysvětlil svoji
značnou pozornost tatínek.
I přes silný mráz zatím nejsou zcela zamrzlé
říčky Hloučela, Romže ani Valová. Ale kdo
ví, třeba se i na nich po dlouhých letech
bude za pár dní také bruslit!
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HLASEM
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v souladu s protiepidemickými opatřeními, desítky lidí bruslily jak v Krasicích,
tak v Drozdovicích. „Já jsem byl s dětmi
dopoledne i na Podhradském rybníku
v Plumlově, na led přehrady jsme se přece jen báli vkročit. A teď odpoledne jsme
k bruslení zvolili krasický rybník, máme to
pár desítek metrů od domova. Je to paráda
si takhle užívat zimy, jen aby nás nepřijeli
„rozprášit“ policajti. Nejsem si jistý, jestli je
setkání tolika lidí na jednom místě zrovna
v ažuru,“ pokrčil rameny muž, který se dvěma malými synky obul brusle a proháněl
se po zamrzlém krasickém rybníku. „Já
jsem své pětileté dceři slíbila, že ji naučím
bruslit. Moc možností jsme přes zimu neměli, toto je vlastně vůbec první. A užíváme si to spolu,“ svěřila se Večerníku Blanka
Hradečná.
Zatímco v Krasicích bruslili v sobotu výhradně jen „amatéři“, to na drozdovickém
rybníku se s hokejkami a pukem proháněli
i mladí Jestřábi z místního hokejového klubu. „Kde jinde máme hrát,“ ulevil si mladík
oblečený do dresu klubu. Ovšem i tady
Večerník zastihl spoustu dalších lidí, kteří
si přišli zabruslit hlavně s malými dětmi.
„Bylo to už k nevydržení, dříve jsme chodili dvakrát týdně bruslit na zimák, a pokud bylo kluziště na náměstí, tak tam jsme
chodili každý den. Ten koronavirus nás ale
zbavil i těch nejhezčích koníčků a vlastně
pohybu vůbec. Konečně jsme s dětmi ven-
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ranní teploty namìøené v prostìjovì

PROSTĚJOV Podle měření meteorologické stanice prostějovské
hvězdárny byla nejnižší teplota
v Prostějově zaznamenána v sobotu
13. února ráno. Právě v ranních hodinách mrzlo v Prostějově nepřetržitě od pátku 5. února.
Právě v sobotu 13. února před šestou
hodinou ráno naměřili meteorologo-
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Úsměvy na tvářích spoluobčanů v této těžké koronavirové době vyloudilo alespoň počasí. Vždyť
ruku na srdce, kdy jsme si v našem městě naposledy užili zimních radovánek. Mrazivé dny a také
celkem slušná sněhová nadílka přinesly lidem v regionu spoustu zábavy. I když to vzhledem k protiepidemickým opatřením nebylo zrovna košer,
lidé se hlavně během uplynulého víkendu sešli
ve velkém počtu na zasněžených svazích či na zamrzlých vodních plochách. A bruslilo se ostošest!
Večerník se samozřejmě vypravil na některá místa
v regionu a zjišťoval, jak si lidé užívají třeskutého
mrazu, sněhu a hlavně zimních radovánek. Ale
le
monitorovat musel také dopravní nehody…
ody…
…
øilo
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yy V sobotu jste podlehly u brněnských Šelem 0:3. Jaké to bylo
střetnutí?
„První dva sety byly myslím super,
s favoritkami jsme hrály dost vyrovnaně. Dařilo se nám držet na podobné herní úrovni, jakou mají Šelmy,
a rozhodovaly až koncovky. Třetí set
už byl pak mnohem horší, taková
naše klasika. Za stavu 0:2 často míváme problémy udržet motivaci nebo
koncentraci, nedokážeme se vrátit do
zápasu, nezvládáme to. Což je škoda,
měly bychom být schopné naplno
bojovat až do konce.“
yy Co říkáte na vaši bilanci tří výher a třinácti porážek v lize?
„Určitě není dobrá, měly jsme mít
aspoň o několik vítězství či bodů

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

víc. Spoustu utkání jsme
me
ale přes hodně vyrovnaný
ný
průběh nedotáhly k vícc
získaným setům, mohloo
se jít do tiebreaků a byly
bychom teď na tom líp
počtem výher i bodově.
Bohužel je situace jiná,
horší. Sezóna zatím nejdee
podle našich představ, nedaří
edaří se,
zaostáváme za očekáváním
áním okolí
i svým vlastním. Největší
ší problém
přitom rozhodně je v hlavách.“
avách.“
yy Poslední dobou pravidelně
ravidelně
nastupujete v základníí sestavě,
t ě
dostáváte hodně prostoru. Pomáhá vám to?
„Za každý odehraný zápas jsem ráda,
někam mě posouvá a postupně sbírám víc zkušeností mezi ženami. Myslím, že jen v úvodu sezóny jsem roli
první nahrávačky moc nezvládala,
dolehl na mě stres. Po covidové pauze už jsem se srovnala, začala si víc
věřit. A od té doby nemám s psychikou problém. Někdy je můj výkon

PROSTĚJOV Ve dvaceti letech je Klára Dvořáčková (na
a snímku)
první nahrávačkou ženského A-družstva prostějovských
ských volejbalistek, kterému se však v probíhající sezóně příliš
liš nedaří.
Hanačky jen těsně drží alespoň sedmé místo extraligové
ové tabulky, ale před sebou mají dva souboje, kterými mohou rozpačitý dojem částečně vylepšit. I mladá nahrávačka VK vzhlíží
zhlíží
k nadcházejícím duelům s pevnou nadějí.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

lepší, jindy horší. Ale každopádně
chci hrát co nejvíc.“
yy Teď vás čeká klíčová bitva proti
Šternberku. Nezůstal v hlavě strašák z nedávné pohárové prohry ve
vzájemném utkání?
„Věřím, že ne. Naopak by nás tehdejší porážka mohla nakopnout k ještě
větší zdravé motivaci, abychom
pořádně zamakaly a Šternberku tu
prohru oplatily. Teď už dobře víme,

tou koncovku druhého setu, dobrý taktický
výkon Olomouce útočící většinou z kůlů
přes naši horší obranu a to, jak špatně jsme
řešili situace po naší solidní přihrávce. Možná se trochu projevila únava po včerejšku,
ale nepřišlo mi, že bychom odešli fyzicky,“
hledal příčiny porážky trenér stříbrné Dukly
Libor Gálík.
„Hodnocení je pozitivní, protože jsme vyhráli finálový zápas i celý Český pohár. Rozhodovaly maličkosti. Oba soupeři v každém setu trochu odskočili, ale rozhodovalo
se vždy až od půlky setů. Trochu jsem měl
obavy v koncovce čtvrté sady, protože jsem
tam viděl přemíru naší snahy, což kupilo
spoustu nevynucených chyb. Ale holky to
nakonec úspěšně dohrály a za to jim patří
dík,“ konstatoval spokojený kouč zlatého
UP Petr Zapletal.
(son)
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Pondělní duel o třetí pozici měly navzdory
velkému zklamání z bolestného vyřazení
bezpečně pod kontrolou Pražanky. Zahajovací díl opanovaly suverénně, ve zbylých
dvou překonaly částečné potíže. A po loňském stříbru tentokrát připsaly na oddílové
konto pohárový bronz.
Finále před televizními kamerami přímého přenosu ČT Sport se stalo krásným
a dlouho naprosto vyrovnaným volejbalovým bojem. Rozjeté Liberečanky otočily nepříznivý vývoj otevíracího setu a ve
druhém vedly 22:20, než přišel klíčový
obrat Hanaček v závěru na 26:24. Od té
chvíle již působily obhájkyně vítězství ČP
z předchozích dvou let o něco jistějším
i sebevědomějším dojmem, což přetavily
v zaslouženou výhru 3:1.
„Za prohrou vidím tři důvody: nezvládnu-

OBRAZEM

Praha, Prostějov (son) – Na středečním zasedání Správní rady Českého volejbalového svazu bylo přijato usnesení o předčasném ukončení
všech volejbalových mistrovských
soutěží ČR 2020/21 mimo UNIQA
extraligu mužů a žen z důvodu dlouhotrvajících, navíc stále pokračujících opatření proti šíření koronaviru.
Přesně se tak potvrdily exkluzivní
informace ze zákulisí, jež Večerník
už dříve získal a před dvěma týdny i zveřejnil na svých stránkách.
V praxi to znamená, že aktuální ročník veškerých tuzemských soutěží
dospělých i mládeže byl anulován,
stejně jako loni ten předchozí. Klíčovým prvkem je, že se tím pádem
ruší veškeré postupy i sestupy. A pro
příští sezónu 2021/22 mají všechny
týmy právo účasti v té soutěži, do
které vstupovaly na podzim minulého roku. Byl tedy zachován status
quo, nikdo se nikam neposune. Pro
nadcházející týdny a měsíce pak dostali předsedové Sportovně technické komise a Rady mládeže Českého
volejbalového svazu za úkol připravit konání náhradních soutěží pro
mládežnické kategorie od okamžiku, kdy bude odpovědnými orgány
ČR povoleno neprofesionální sportování v dostatečné míře.

Bylo potvrzeno
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Vrátit se k vrcholové sportovní kariéře i po druhém těhotenství se
dvěma potomky „na krku“, to už
v případě jakékoliv ženy zaslouží
velký respekt. Bývalá prostějovská
volejbalistka Helena Horká – nyní
ve službách Šelem Brno – tohle
zvládla. A po logicky pomalejším
rozjezdu do aktuální sezóny se
navíc poslední dobou dostává
do stále lepší formy, což na vlastní
kůži pocítil i tým VK při sobotním
střetu v jihomoravské metropoli.
Devětatřicetiletá Hela měla na vítězství favoritek 3:0 zásadní podíl.

Horká už je ve formě

NÁS

Olomouèanky potøetí za sebou vítìzkami ÈP
TEPLICE, PROSTĚJOV V elitní evropské Champions League sice získaly jen
dva sety, zato na tuzemské scéně dobyly
další trofej. Volejbalistky UP Olomouc
v Teplicích vyhrály závěrečný turnaj
Českého poháru žen 2020/21 a díky triumfu ve Final Four ovládly tuto soutěž
potřetí v řadě.
První krok udělaly v neděli 7. února odpoledne, tedy pouhé dva dny po návratu
z polského turnaje zmíněné Ligy mistryň.
V semifinále proti outsiderovi ze Šternberka
sice měly zpočátku problémy, ale po těsně
získaném vstupním dějství pak zvládly zbytek střetnutí už v pohodě.
Druhý semifinálový mač mezi Libercem
a Olympem Praha tak jednoznačný zdaleka nebyl, naopak se změnil v očekávanou
bitvu. Úvodní dvě sady urvala v maximálně
dramatických koncovkách Dukla, následně měly v dalších dvou částech výrazněji
navrch bojovnice PVK. Načež rozhodoval
tiebreak, kde se opět nejtěsnějším rozdílem
radovaly Severočešky z největšího úspěchu
v novodobé historii ženské části tradičního
klubu.

Ostrava, Prostějov (son) – Dvoutýdenní zápasovou přestávku bez
soutěžního střetnutí vyplnily volejbalistky VK Prostějov jak tréninkovou prací, tak dvěma přátelskými duely s TJ Ostrava. Ten druhý proběhl
v úterý 9. února odpoledne v hale
severomoravského družstva.
Znovu se hrálo podle speciálního
počítání, kdy 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. „Stejně
jako předtím u nás to byla dobrá
příprava, hodně přínosné utkání.
Tentokrát jsme se domluvili, že časově dlouhé sety zkrátíme do patnácti bodů a odehrajeme je tři, což
bylo optimální. Ve všech třech zvítězil soupeř, kterému jsme se místy
dokázali herně vyrovnat a chvílemi
byl lepší,“ zhodnotil kouč vékáčka
Lubomír Petráš.
VK Prostějov nastoupil v sestavě:
Fričová, Kvapilová, Kopáčová, Michalíková, Jurčíková, Dvořáčková,
libero Stavinohová. Střídaly: Pluhařová, Weidenthalerová, Baláková,
Kožoušková a Nečasová. „S bolavou nohou nadále chyběla Iva Šípová, naopak už naskočila na dvě
sady Kopy. Oba zápasy s Ostravou
nám určitě pomohly, abychom šli
do extraligového souboje u Šelem
Brno dostatečně rozehraní,“ potvrdil
Petráš přínos cvičných mačů směrem k sobotnímu měření sil na jihu
Moravy.

Pøípravná odveta
v Ostravì pro TJ

RYCHLÝ
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obranu, maže ony mají výbornou
v
ximálně bojují
bojuj a i po odchodu dvou
Olomouce předvádí dobhráček do Olo
je chceme zdolat,
rý volejbal. Pokud
Po
ještě lepší.“
musíme být je
yy Víte, že v případě zdolání Sokola s velkou
velko pravděpodobností
postup do play-off?
potvrdíte pos
S holkama situaci
„Ano, vím o tom.
t
tabulce sice nijak podrobně
v ligové tabulc
nerozebíráme
nerozebírám a spíš se snažíme
maximálně
maximál soustředit na každé
další ut
utkání, ale trenér Luboš
Petráš i pan Čada nám časopakují, že poslední dvě
to op
kola základní části jsou
extrémně
důležitá. Nejen
ext
kvůli
kv postupu do playooff, jde taky o možnost
zzvednout se jak herně,
tak výsledkově proti
přijatelným soupeřům. Tudíž půjdeme
porazit Šternberk doma
po
i potom Přerov venku.“
yy Pokud si vyřazovací
v
část zahrabyste si přála pro čtvrtjete, koho by
finálovou sérii?
sé
„Olomouc je blízko a byla by tedy
příjemná
cestování, jenže
říj
á z důvodu
dů
se nám proti ní v tomhle ročníku vůbec nedaří. Naopak do Liberce je suverénně nejdelší štreka, na druhou
stranu jsme proti Dukle odehrály
navzdory dvěma výsledkům 0:3 oba
vzájemné zápasy dost vyrovnaně,
čtyři ze šesti setů dopadly velice těsně. Každopádně si vybírat stejně nemůžeme, prostě se uvidí. Hlavní je
samozřejmě do play-off postoupit,
ideálně ze sedmého místa.“

Klára Dvoøáèková: „Tahle sezóna nám zatím nevychází!
Pokud ale porazíme Šternberk
L3ĨHURYGRVWWRSRPģçH´

Uplynulé dějství nejvyšší české
soutěže nic nezměnilo na bodovém
zisku obou nadcházejících protivníků. Vékáčko podlehlo u Šelem Brno
0:3 a zůstalo na kótě deset, Sokolky

Marek SONNEVEND

do UP Olomouc. Odkud obratem
přišly místo nich mladičké Bára
Abendroth a Adriani Kamidinová.
Teoreticky tedy hráčský kádr kouče
Jana Drešla oslabil, ovšem prakticky může být nadále velmi nebezpečný. „Sokol má na krajích sítě
často bodující Aleksandru Wanczyk a Luciu Herdovou, z naší strany
určitě nehrozí jakékoliv podcenění.
Dáme do toho maximum,“ ujistil
Petráš.

vs.
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Další výsledky 10. kola: /LEHUHF²3ĝHURY
 1HMYtFHERGĥ Emelina 12, Šotkovská 12, Kohoutová 10, Šulcová 7 – Diatková
12, Kotlabová 9, Polášková 4, Zatloukalová 4 *
ãWHUQEHUN².UiORYR3ROH  
1HMYtFHERGĥ Herdova 19, Látalová 12, Wanczyk 9, Kamidinová 7 – Baird 18, Šunderlíková
16, Pavlíková 13, Judlová 11 * Olymp Praha –
2ORPRXF  1HMYtFHERGĥ
.RFPDQRYi+DYOtþNRYi+RGDQRYi3XUFKDUWRYiâLPiĖRYi±3LOHSLþ1RYi
6FKOHJHO  6WPSHORYi   )UëGHN0tVWHN
²2VWUDYD  1HMYtFHERGĥ HaGiþNRYiâQHOO\RYi6WDĖNRYi3DYHONRYi
±+UGOLþNRYiäDUQRYLFNi3RVStãLORYi
Kalusková 8.
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
1. Liberec
16 13 1 2 0 46:10 43
2O\PS3UDKD     
3. Šelmy Brno 17 11 2 0 4 40:23 37
4. Olomouc 16 11 1 2 2 41:16 37
2VWUDYD
      
.3%UQR       
3URVWčMRY       
3ĜHURY
      
9. Fr.-Místek 16 1 2 0 13 14:43 7
10. Šternberk 17 1 0 3 13 13:48 6
.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWD~QRUDKRGLQ
.UiORYR 3ROH ± 3ĜHURY   )UêGHN
0tVWHN±/LEHUHF2VWUDYD±2O\PS2ORPRXF±%UQR3URVWČMRY±âWHUQEHUN
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ho Olympu Praha. No a Přerov (9)
příště nastoupí v Králově Poli. Pokud
tedy Kopáčová a spol. porazí v sobotu
šternberské Sokolky, mělo by potvrzení sedmého postu klapnout. „Je pravda,
že nám ostatní výsledky nahrávají. Teď
toho však musíme i my využít a sami si
play-off vybojovat,“ zdůraznil Petráš.
K zajímavým přesunům došlo po
dohrávaném 10. kole UNIQA extraligy 2020/21 ve vedoucím kvartetu.
Severočeská Dukla (43) si hladkým
smetením Přerova 3:0 pojistila nejvyšší
pozici, odkud ji téměř jistě nikdo nesesadí. Na druhý flek se posunul Olymp
působivým přemožením čerstvých obhájkyň pohárové trofeje z Olomouce
3:1, zatímco výběr UP klesl až na čtvrtou pozici za třetí Šelmy. Vrátit se před
ně zkusí v nadcházející vzájemné bitvě
na Hané. Ostrava zůstane po základní
části takřka stoprocentně pátá a KP
Brno šesté.

jeho svěřenkyň
proti nejbližšímu
sokovi v domácím
čtvrtfinále Českého poháru, kde
se zrodil překvapivý výsledek 1:3
(-22, 23, -20, -15).
„Tenkrát hráli hosté výborně a my
naopak špatně. Věřím, že jsme se
z tehdejšího střetnutí poučili, abychom to tentokrát zvládli mnohem
lépe. Potřebujeme zejména méně
chybovat a důraznějším útokem
eliminovat obranu Šternberka,“ vidí
Petráš cestu k potřebnému triumfu.
Od posledního vzájemného mače
Sokol přišel o dvojici opor, neboť
nahrávačka Nicole Šmídová i blokařka Ema Kneiflová se přesunuly

Po čtyřech letech

nestačily po obrovském boji na Královo Pole 1:3 a dál tak mají bodů
šest. Jakékoliv vítězství nad TJ tak
zajišťuje postup do vyřazovací fáze,
pokud současně Frýdek-Místek neporazí Liberec. V tom případě by
družstvu kapitánky Michaely Jurčíkové dokonce stačila i sobotní těsná
prohra 2:3.
„Ale žádné takové počty neřešíme
a o ničem podobném nespekulujeme. Do utkání se Šternberkem
prostě jdeme v jasném nastavení
s jediným cílem: vyhrát. Ideálně
přesvědčivým způsobem za tři body.
Což znamená odvést dobrý výkon
a soupeře přehrát, nedat mu žádnou
větší šanci,“ říká důrazně hlavní trenér Prostějova Lubomír Petráš.
V živé paměti však stále je selhání

%UXVOLWVHG¿LQDSĆHKUDGø

PROSTĚJOV V týmových soutěžích jakéhokoliv sportu přicházejí minimálně jednou za čas zápasy takzvaně o všechno. Přesně
taková bitva čeká prostějovské
volejbalistky v sobotu 20. února
od 17.00 hodin, kdy v hale Sportcentra DDM přivítají TJ Sokol
Šternberk. A tento duel dohrávaného 11. kola UNIQA extraligy
ČR 2020/2021 může ženy VK
definitivně poslat vstříc účasti
v play-off.

([WUDOLJDYROHMEDOLVWHNSRNUDêXMHYVRERWX

JNOPKP
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volejbal

Jen tolik procent bodů z maxima možných získaly ženy VK Prostějov v dosavadním průběhu
UNIQA extraligy ČR 2020/21. Konkrétně 10
ze 48. Slabou výsledkovou bilanci mohou vylepšit v posledních dvou kolech základní části
proti Šternberku a v Přerově.
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V této nové rubrice budeme po každém soutěžním

aneb názor
à ové
Michaely Jurcíkové
M
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Proč vlastně děláme tento výčet? Neboť
v juniorském výběru hanáckého klubu
teď figuruje celá řada slibných mladic
s potenciálem také jednou zaujmout
místo v prostějovském kolektivu dospělých. Jmenovat můžeme třeba Adrianu
Jurčíkovou, Simonu Marešovou, Viktorii
Nečasovou nebo Andreu Píchalovou.
Všechny už alespoň na chvíli do ženského
áčka nakoukly, ale během aktuálního ročníku je citelně brzdí jeden vážný problém:
koronavirová stopka pro veškerý mládežnický sport. Zlepšovat se na vyšší úroveň,
když několik měsíců nemůžete normálně
trénovat a vůbec nehrajete žádné duely
ani soutěž, logicky nejde. Právě naopak
– výkonnost hodně trpí. A vrátit se na původní level, natož jej posouvat stále výš,
dá po návratu do plnohodnotné přípravy
i zápasového zatížení obrovskou dřinu.
Doba covidová s řadou striktních opatření a omezení tak znamená hlubokou
čáru přes rozpočet mládežnické koncepci volejbalového VK i všech podobně
smýšlejících sportovních subjektů.

ÈÁRA PØES ROZPOÈET

Oddíl VK Prostějov v posledních letech
čím dál víc sází na mladé hráčky včetně
toho, že se snaží dávat hodně prostoru
vlastním talentovaným odchovankyním.
V zájmu téhle zvolené cesty předloni
přivedl nového šéftrenéra mládeže Aleše
Nováka, aby se práce s klubovými nadějemi zintenzivnila, celkově zkvalitnila,
v případě kadetek a zejména juniorek přiblížila pozdějšímu profesionalismu.
Z předchozí generace mládežnicky
úspěšných plejerek vékáčka nastupují
v základní sestavě současných extraligových žen dvacetiletá nahrávačka Klára
Dvořáčková a o dva roky starší libero
Adéla Stavinohová, jako střídající naskakují dvaadvacetileté Aneta Weidenthalerová (smečařka) a Tereza Baláková
(univerzálka). A ještě před rokem byla
stabilní členkou týmu i jejich vrstevnice
na liberu Tereza Slavíková, než odešla
do Šternberka. Nemluvě o již trochu
zkušenější Michaele Zatloukalové, která
z nahrávky zamířila na mateřskou dovolenou.

Marek
Sonnevendd

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„První dva sety byly z naší strany dobré. Když to srovnám s předchozími
zápasy, tak kvalita nebyla špatná, akorát jsme udělaly tři čtyři chyby, které
nám pak v koncovce chyběly. Třetí set už asi nemá cenu komentovat, tam těch
chyb bylo příliš. Teď máme před sebou poslední dva zápasy základní části
proti Šternberku a v Přerově, které i trenér avizuje jako klíčové. A hlavně na
ty se koncentrujeme. Jsou hodně důležité, chceme z nich vytěžit co nejvíc herně
i bodově. Šternberku máme co vracet za poslední pohárovou porážku doma
a Zubřice – i když na jejich půdě – musíme taky jednoznačně porazit.“
Michaela JURČÍKOVÁ, blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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ŠELMY BRNO – PROSTÌJOV
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Martina MICHALÍKOVÁ
Jasně nejvíc bodů v sobotním duelu na půdě Šelem
lem Brno sice
ela Kopáčová
p
nasázela z prostějovských volejbalistek Gabriela
(13), ale my tentokrát oceňujeme postupné zlepšování
lepšování
zkušené smečařky Michalíkové. Od svého prosincosincového příchodu jde každým dalším utkáním výkonkonnostně o kousek nahoru, což platilo i na jihu Moravy. Martina tam skórovala sedmkrát, výhradně
dně
útokem. A pomalu se blíží tomu, na co by po letní
etní
operaci ramene mohla herně mít.

VEČERNÍKU
U

JEDNIČKA VK PODLE
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Silné Šelmy sice volejbalistky
nedokázaly venku zaskočit,
ale nahrály jim výsledky
konkurentek ze spodku tabulky

až drobnosti v koncovce. Od druhého
setu nás Šelmy už začaly víc přehrávat,
nicméně v některých úsecích holky
zvedly výkon nahoru, díky tomu jsme
se dál drželi solidně. Až třetí sada pak
byla jednoznačná, stále víc se projevoval rozdíl mezi oběma družstvy v útoku
po obraně. Zvedli jsme poměrně dost
balónů, ale nedokázali je vzápětí složit
na zem. Zatímco Brňačky ano, byly volejbalově lepší,“ zhodnotil kouč vékáčka
Lubomír Petráš.
Dokud se zápas vyvíjel ještě vcelku rovnocenným způsobem, pomáhal si často
domácí soubor bleskovými ofenzivními
výpady blokařek Ivony Markové i Anny
Širůčkové. Ve druhé polovině střetnutí naopak úřadovaly zakončením čím
dál víc univerzálka Helena Horká se
smečařkou Klárou Faltínovou. „Šelmy
jsou prostě silné, na každém postu mají
hodně zkušené opory. Zmínit musím
ještě Markétu Chlumskou na liberu
a nahrávačku Pavlu Šmídovou, ta se po
mateřské pauze rychle dostala do výborné formy,“ všiml si Petráš.
Většinově mladší prostějovská parta
během aktuální sezóny za kvalitnějšími celky horní poloviny tabulky
herně zaostává. Dokládá to fakt, že

17:17, 21:20) a teprve koncovka patřila
domácím. Druhá část už probíhala více
v režii Jihomoravanek, ačkoliv hostující
tým dobře začal (3:5) a pak ještě zvládl
dvakrát dotáhnout větší ztrátu (12:6
– 15:13, 23:16 – 23:19). Nicméně taktovku již pevněji držely favoritky, což pro
třetí díl platilo naprosto bezezbytku. Resumé? Výsledek 25:22, 25:20 a 25:12.
„Odehráli jsme dobrý první set díky
tomu, že se nám dařilo bez větších problémů držet na přihrávce a následně
jsme se prosazovali útokem. Rozhodly

$NQMCąMC iGNGO $TPQ #PPC iKTčéMQX¾×VQéÊXUQDQVPÊOGZVTCNKIQXÆO
WVM¾PÊ RąGU RTQUV÷LQXUMQW QDTCPW
Foto: internet

lépe umístěným protivníkům z první až
šesté pozice sebrala ve dvanácti vzájemných utkáních jediný bodík. „Spoustu
setů jsme dokázali odehrát vyrovnaně
a ztratili je až v těsných koncovkách, ale
právě tam se nejvíc projevuje skutečná
úroveň výkonnosti. My teď sázíme převážně na mládí, tím pádem je potřeba
určitá trpělivost skrze systematickou
práci do dalších let,“ upozornil Petráš.
Momentálně jsou ženy VK – navzdory dosavadní slabší bilanci pouhých tří vítězství ze šestnácti mačů
– blízko průniku do vyřazovací fáze
alespoň ze sedmé příčky. Pomohlo
jim, že bojovný Šternberk podlehl KP
Brno 1:3, zůstal na šesti získaných bodech, a jelikož mu zbývá jediný zápas
v hale Sportcentra DDM, nemůže už
desetibodové Prostějovanky ohrozit.
Frýdek-Místek (7) nestačil Ostravě 0:3
a má extrémně těžký los, když končí
proti vedoucímu Liberci a u druhé-

tedy zahájí v úterý 16. února
od 17.00 hodin na platformě
Zoom. Hlavními body programu
bude volba nového vedení OVS
PV, tedy předsedy, místopředsedy
i členů výkonného výboru. A také
volba zástupců na valnou hromadu
Krajského volejbalového svazu Olomouc, potažmo Českého volejbalového svazu. Ty přijdou na řadu
později v průběhu jara.
Funkcionářsky důležitého setkání
Okresního volejbalového svazu se
zúčastní kromě stávajícího a vládně
končícího vedení rovněž šest
zástupců klubu VK Prostějov a tři
zástupci oddílu TJ OP Prostějov,
jako delegáti mohou být přizváni
i hosté s poradním hlasem. (son)

tom část střetnutí vzhledem k jeho vývoji
přece jen absolvovala. Aspoň bude líp nachystaná na Šternberk,“ nadhodil Petráš.
Nemusel tudíž na případný záskok na nahrávku povolávat juniorku Viktorii Nečasovou, jež si předtím střihla přátelský debut mezi ženami proti Ostravě. Všechny
ostatní prostějovské plejerky jsou kromě
průběžných menších bolístek fit, navíc se
poslední dobou úspěšně vyhýbají koronaviru, který může teoreticky dost ovlivnit
závěrečnou pasáž vrcholící UNIQA extraligy.
„Pokud by hlavně během play-off někomu
vypadlo najednou víc klíčových opor ze základu, ovlivní to třeba výsledek celé sezóny.
Zápasy ve vyřazovacích bojích totiž jdou
rychle za sebou a při desetidenní karanténě pro pozitivně testované na covid je celá
série fuč, než se nadějete. Proto se všichni
z týmu snažíme chovat rozumně, abychom
se nenakazili. A zatím se nám to daří velice dobře. Snad to nezakřiknu,“ pousmál se
Petráš.
(son)

3:0

BRNO, PROSTĚJOV Ani další
a v základní části UNIQA extraligy
žen ČR 2020/21 poslední pokus
o pozitivní výsledkové překvapení
prostějovským volejbalistkám nevyšel. Zápas dohrávaného 10. kola
soutěže na horké palubovce Šelem
Brno sice dlouho zvládaly na velice slušné úrovni, ale koncovky
dvou úvodních sad patřily silným
favoritkám. Stejně jako jasný závěr
utkání, které tedy zůstalo bez jakékoliv nečekané zápletky.
Povedený vstup vydržel Hanačkám
jen chvíli. Od stavu 2:4 se jim zhoršila přihrávka, zachybovaly i v dalších
činnostech a pestře útočící soupeřky
náporem otočily na 8:5. Tenhle propad se ale podařilo vzápětí napravit

Š BRN
VK PV

opětovným zlepšením, kromě Kopáčové bodovala také Michalíková.
Herně kvalitní úsek přinesl nový obrat
(10:11), hostující tým se držel. A ještě
po půlce zahajovací části vedl - 14:15.
Rozhodoval až závěr, kdy jihomoravské družstvo tažené trojicí Horká,
Marková, Širůčková získalo krůček po
krůčku tříbodový náskok 23:20, který
následně udrželo – 25:22 a 1:0.
Přesto byl průběh střetnutí velmi vyrovnaný a vékáčko dobrým výkonem
skoro v ničem výrazně nezaostávalo.
Největší rozdíl mezi oběma celky však
spočíval v tom, že se Šelmy nepoměrně častěji prosazovaly bleskovým
zakončením svých střeďaček. Těžily
také z ostřejšího podání i z výborné
práce nahrávačky Šmídové, manko
3:5 ve druhém dějství tak razantně
změnily ve vlastní trhák na 12:6. Nicméně z útlumu způsobeného zejména
znejistěním na příjmu se prostějovské
plejerky v čele s Kopáčovou zase zvedly, aby postupným dotahováním svou
ztrátu téměř smazaly - 15:13. Pak se
znovu naplno projevila brněnská síla
a následná pasáž patřila jednoznačně jí - 22:15. Petrášovy svěřenkyně
ještě zabojovaly při servisu střídající
Pluhařové (z 23:16 na 23:19), skrze
maratónskou výměnu odvrátily první
setbol. Druhý již ne – 25:20 a 2:0.
Třetí díl se od začátku vyvíjel nejvíc
jednostranně ve prospěch favoritek.
Ofenzivně řádily Horká s Faltínovou,
fungující obrana často vychytávala
opakované pokusy VK položit míč
na zem a skóre rostlo - 6:1 a 12:6.
Poté se méně zkušený kolektiv zpod
tlaku ostřílených protivnic na několik
minut vymanil korekcí na 15:10, ale
šlo o poslední dílčí vzepětí. Následně
totiž Boulova parta roztočila herní
kolotoč, v jehož vysokých obrátkách
se hostům pořádně zamotala hlava.
A duel záhy dospěl k jasnému rozuzlení – 25:12 a 3:0.
(son)

jak se utkání vyvíjelo...

„S favoritem jsme dokázali držet krok
jen v prvním setu a ještě v tom druhém
ho trochu pozlobili. Poté jsme odešli
hlavně na útoku, v pohodě hrající Šelmy
si naopak uhrály, co potřebovaly.“

Lubomír PETRÁŠ
– VK Prostìjov

„Tři body a výhra ve třech setech, takže
za mě spokojenost. Na začátku soupeř
bojoval, dobře bránil, my jsme ale
udrželi svou úroveň a ze třetího setu už
jsme udělali jednoznačnou záležitost.“

Ondøej BOULA
– Šelmy Brno
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Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:3,
4:4, 8:5, 9:6, 9:9, 10:11, 12:11, 14:13,
14:15, 17:15, 17:17, 20:18, 21:20,
23:20, 25:22. Druhý set: 1:0, 1:3, 3:5,
6:5, 12:6, 12:8, 13:10, 15:11, 15:13,
17:13, 20:14, 22:15, 23:16, 23:19,
25:20. Třetí set: 1:1, 6:1, 7:4, 10:5,
12:6, 14:7, 15:10, 16:11, 19:11, 25:12.

V Prostějově se o údržbu komunikací
stará společnost FCC. Ta v uplynulých dnech nasadila enormní množství pracovníků a v plné činnosti byla
i veškerá technika. „Od neděle 7.
února je každý den při zimní údržbě
nasazena veškerá technika v počtu
dvanácti vozidel. Údržba probíhala
dle schváleného plánu zimní údržby,
bohužel tvorba ledovky byla v takové
míře, že i po ošetření vozovek a chod-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ze současného mrazivého počasí a sněhové pokrývky
mají samozřejmě radost zejména
děti, které společně s rodiči obsadily v uplynulých dnech zamrzlé
rybníky a vyžívají se v bruslení.
Méně radosti však mají lidé, kteří
se starají o údržbu chodníků či silničních komunikací ve městě. Těm
dalo počasí v minulých dnech pořádně zabrat.

PROSTĚJOV Zimních radovánek a především bruslení na
zamrzlých vodních plochách
si už podle všeho příliš dlouho
neužijeme. Mrznout až praštět
bude pouze do úterý, pak dojde
na Prostějovsku k výraznému
oteplení.
Podle meteorologických předpovědí bude dnes, tj. v pondělí 15.
února, v Prostějově naměřeno ráno
až −14 stupňů Celsia a ještě v úterý
v ranních hodinách nás mráz potrápí silou −6 stupňů Celsia. Ve
zbývajících dnech tohoto týdne se
budou noční teploty pohybovat již
jen okolo nuly, ovšem přes den se
dočkáme výrazného oteplení. Ve
středu má být už +5 stupňů a v sobotu dokonce +8 stupňů. Zdá se,
že musíme být připraveni na oblevu a bruslaři tak budou mít už jen
pár dní na to, aby se na zamrzlých
plochách sportovně vyžili. (mik)
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bývalou nudistickou pláž. „Led je silný,
propadnutí podle mě nehrozí. Problém
je spíš v tom, že tu leží hodně sněhu,
který vás dost brzdí. A i na pláccích, kde
je sníh odklizený, je led dost hrbolatý,“
zhodnotil Filip Jánský, který v sobotu
vyrazil na přehradu i s kamarádem.
Naposledy celá nádrž zamrzla v lednu 2017. Bylo to po dlouhých sedmi
letech. Důvodem byl kromě extrémně mírných zim také fakt, že nádrž
byla několik let vypuštěná. Ve srovJak se Večerník naživo přesvědčil, lidé nání s přehradou se na Podhradbruslili ve všech částech přehrady a kdo ském rybníce dalo bezpečně bruslit
chtěl, mohl si ji projet od hráze až po i před třemi roky.

Foto: Martin Zaoral
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Foto: Martin Zaoral
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I o uplynulém víkendu se zde navzdory silnému mrazu sešlo hodně
lidí. Bruslilo se ovšem snad na každém jen trochu dostupném rybníce.
Nejinak tomu bylo třeba i na kluzišti
ve Stražisku, kde bylo o led dobře postaráno.
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lyžovačku do Kladek. Jenže letošní
okolnosti určitě nejsou normální.
A to i po zrušení nouzového stavu.
„Čekáme na rozhodnutí vlády. Pokud nám to umožní, tak se vlek
v pondělí rozjede. O víkendu jsme
rolbou upravovali sjezdovku, pokud to k něčemu bude, tak spustíme i zasněžování. Je to však pro
nás nesmírně náročné období, není

6SRWĆHERYDOLXæWXQVROLDOH

KLADKY Byli připraveni, svíral je
však pocit nejistoty. Tak by se dala
popsat víkendová situace provozovatelů jediného lyžařského areálu
na Prostějovsku.
Jarní prázdniny na Prostějovsku
i v dalších regionech, ideální sněhové
podmínky na sjezdovce. Za běžných
okolností skvělé vyhlídky pro to, aby
lidé z Prostějova i okolí vyrazili na

třeba jednoduché shánět lidi. Navíc
netušíme, z čeho zaplatíme náklady,
které jsme už na přípravu sezóny
měli. A to nemluvím o splátkách
úvěru za vlek. Víc bych to celé raději nekomentoval, jen bych chtěl
všem poděkovat za přízeň,“ objasnil
pro Večerník Jiří Křeček, předseda
TJ Sokol Kladky provozující jediný
skiareál na Prostějovsku.
(mls)

1XÊMGPFWRQULG\FQXEGX-NCFM¾EJMTQO÷F÷VÊPCDQDGEJCU¾ÿM¾EJLG\FKNCVCMÆTQNDCWRTCXWLÊEÊUXCJ Foto: www.lyzovanikladky.cz

PROSTĚJOVSKO Parádní podmínky hlásí běžkaři z Drahanské
vrchoviny. Lyžovat se dá jak v okolí
Drahan či Repech stejně jako poblíž Protivanova. Řada lidí opět zamířila také do Kořence a jeho okolí.
Jednou z nejoblíbenější tras na Drahanské vrchovině je cesta podél Maršínského lesa nacházejícího se mezi
Drahany a Repechami. „Už v týdnu
tu bylo dostatek sněhu, ovšem pouze jedna vyjetá stopa. Díky tvrdšímu
podkladu se dalo i bruslit, i když se
to místy bořilo. V dalších dnech však
sníh ještě připadl, takže o víkendu to
bylo perfektní,“ zvěstoval Večerníku
své zážitky Jan Solný.

níků se nadále tvořila silná vrstva ledu.
Trasy byly udržovány opakovaně,
avšak účinnost posypové soli nebyla
dostačující. Po aplikaci dochází i nadále k tvorbě ledovky. Bylo spotřebováno přes 160 tun posypové soli.
Komunikace a chodníky I. a II. pořadí
byly ošetřeny až třikrát během jediného dne,“ zdůraznil Štěpán Špaček, ředitel společnosti FCC Prostějov.
„S touto kalamitou se nepotýkáme jen
ve městě Prostějově a blízkém okolí,

na občany, aby věnovali pozornost
výstraze ČHMÚ na tvorbu ledovky
na komunikacích. Lze předpokládat
zhoršení sjízdnosti silnic a schůdnosti chodníků. Při silnější vrstvě náledí
je aplikace posypové soli omezená.
Meteorologové navíc v následujících
dnech v okrese Prostějov varují před
poklesem teplot vzduchu pod mínus
dvanáct stupňů Celsia,“ připomíná Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova.
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jedná se o celorepublikový problém,
který je vzhledem k nastalým klimatickým podmínkám velmi obtížně
řešitelný, na což opakovaně dopředu
upozorňovala i média a vyzývala tak
v těchto dnech k velké opatrnosti při
pohybu na chodnících i komunikacích,“ dodal Špaček.
K opatrnosti při chůzi po chodnících
i jízdě automobilem po silničních
komunikacích vyzývají rovněž představitelé města. „Znovu apelujeme
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Podobně nadšeně referoval další
z běžkařů o situaci v okolí Protivanova. „Z obce jsem jel směrem k radaru na Skalkách, od něj pak k památníku letecké tragédie a zpátky do
Protivanova. Celkově jsem tak ujel
třináct kilometrů. Sjízdnost i podklad byly i v lese super, nepamatuji
si už ani, kdy by to bylo lepší. Přeji všem hodně radosti z lyžování,“
vzkázal.
Velmi dobře si lidé mohou zalyžovat
také na golfovém hřišti v Kořenci
a v jeho okolí, kde jsou stopy projety skútrem a stejně jako v penzionu
Lada v Repechách je tu otevřeno výdejové okénko.
(mls)

ELDORADO

Kladky spustí vlek!
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Martin ZAORAL

MOSTKOVICE, PLUMLOV Takto vytrvalý mráz už dlouho nepamatujeme! Těžit z toho může
každý, kdo má rád bruslení. Tomu
jsme se o uplynulém víkendu mohli oddávat snad na všech vodních
plochách v regionu. Bezpečná byla
i ta největší z nich – plumlovská
přehrada.

vs.

15. února 2021
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PROSTĚJOV Nejen tuzemský
fotbal je v očekávání letošního
seriálu svazových valných hromad nejprve na okresní, potom
krajské a nakonec celostátní
úrovni. Stejný scénář čeká i český
volejbal, jehož schůzování
v rámci jednotlivých regionů
právě začíná.
Na rozdíl od zmíněného fotbalu,
kde došlo k termínovým odkladům
na konec března či duben (zatím),
totiž bude „hromadění“ probíhat
on-line na dálku. Konkrétně formou internetových videokonferencí s upravenými pravidly tak, aby
vše odpovídalo stanovám.
Valná hromada Okresního
volejbalového svazu Prostějov

PROSTĚJOV Jedna dobrá zpráva pro
volejbalistky VK Prostějov před rozhodující fází soutěžního ročníku 2020/21:
momentálně jsou všechny členky hráčského kádru zdravé a ještě donedávna
mírně zaplněná marodka zeje prázdnotou!
Stěžejní je, že po bolestech problémové
achilovky mohla v sobotu na brněnském
hřišti normálně nastoupit univerzálka Gabriela Kopáčová. „Ona ji ta noha bude pobolívat i dál, jde o chronickou záležitost. Jeden
přátelák s Ostravou vynechala spíš preventivně, aby achilovce ulevila. Jinak v sezóně
Kopy zatím nestála jediné utkání,“ ozřejmil
hlavní trenér hanáckého mančaftu Lubomír
Petráš.
Na Šelmy byla nakonec připravena i zkušená nahrávačka Iva Šípová, s níž v jihomoravské metropoli původně nepočítal. „Ale
den před zápasem říkala, že bolest v loni
operované noze docela ustoupila a na lavičku jít může. I případně naskočit, pokud
bude potřeba. Chtěl jsem ji spíš šetřit, po-

Valná hromada OVS Marodka se vyprázdnila
probìhne zítra on-line

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Co se týče sobotního duelu v Brně, Hanačky se držely dvě sady statečně. Zkušené kvalitě Šelem vyrovnaně konkurovaly hlavně ve vstupním dějství, kdy
dlouho držely šancovní skóre (14:15,

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
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PROSTĚJOV Navzdory další porážce bez jediného získaného
setu se volejbalistky VK Prostějov opět přiblížily o notný kus
svému cíli – postupu do extraligového play-off. Nebodovaly
totiž ani ostatní celky ze spodních pater průběžného pořadí,
tím pádem chybí k účasti ve vyřazovacích bojích tohoto ročníku nejvyšší české soutěže jen málo.
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Čím dál tím více Prostějovanů má chuť zbohatnout nebo si alespoň
přilepšit nějakou tou nečekanou finanční injekcí. Nebude proto divu, že se
mnozí uchýlí k menšímu hazardu nebo propadnou sázkovému šílenství.
Štěstí se přece musí alespoň jednou unavit...
LVI – 22. 7. až 22. 8. Tato doba
nepřeje společenským akcím, na
které jste dříve byli zvyklí a trošku
i závislí. Doma se nudíte a do krize
se dostáváte i s partnerem. Zkuste si
najít společnou zábavu, jinak se budete stále hádat.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Dostanete se do problémů se sousedy, kterým vadí vaše časté a bujaré mejdany v bytě. Spory budou na denním
pořádku, takže v domě nebudete
mít jednoduchou pozici. Přestaňte
provokovat.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pokud
stojíte před závažným rozhodnutím týkajícím se rodinných financí,
nespěchejte. Všechno důkladně
proberte s příbuznými a v žádném
případě nespoléhejte jen na vlastní
úsudek. Nevyplatilo by se to.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Kolegové vás mají často za podivíny, vy
si ale stále budete zpívat tu svoji
písničku a na názory druhých nebudete brát zřetel. Chyba! Ve vašem
okolí je člověk, jehož rady by vám
mohly výrazně pomoci.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Vyhýbejte se tentokrát domácím
pracím, hrozí vám při nich úraz.
Věnujte se organizaci volného času,
kterého nyní budete mít více než
dost. Místo uklízení se věnujte ale
raději četbě.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Měli byste si zvyknout na pravidelný pohyb, bez toho budete neustále
kynout! Štěstím pro vás bude seznámení s člověkem, který vás strhne
ke sportování. Bude to pro vás naprostá záchrana.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na
vašem pracovišti to bude pořádně
vřít, ve hře bude možnost kariérního růstu. Na vedoucí funkci si ale
brousí zuby hned několik kolegů,
takže se rozhoří velký boj. A mnohdy nepříliš poctivý.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Pečlivě
počítejte s každou korunou, protože vaše finanční situace není vůbec
dobrá. Musíte si nutně utáhnout
opasky, jinak skončíte v chudobinci.
Naštěstí máte šetřivého partnera,
držte se ho.
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Ananas kousky
ve sladkém nálevu 565g
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Kompot označuje ovoce, které je tepelně zpracované, jako čerstvý ale
není konzervován a je určen pro brzkou konzumaci. Uskladněný bývá
ve sklenicích nebo v plechovkách. V nich jsou zpravidla vyráběné ve
velkovýrobnách, zatímco do sklenic se ovoce umisťuje především při
domácí výrobě pro jednoduchý postup. Pro kompot z jahod se vyplatí
navštívit Kaufland, kde rovnou přihoďte do košíku i ten višňový a také
ovocný mix. Kdo holduje ananasu, má na výběr hned trio míst: Albert,
Lidl a Penny market. Mandarinky za nejlevnější cenu zakoupíte dokonce hned ve všechšesti námi sledovaných marketech. Naopak hrušky
jsme objevili pouze v Albertu.
Dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 10. února 2021.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 17. února od 8.30 hodin se koná
VYCHÁZKA ZE PTENÍ NA BĚLECKÝ MLÝN.
Vycházka pro seniory a další zájemce povede ze Ptení
k Běleckému mlýnu. Cestou uvidíme skalnaté výchozy
nad Ptením, psí hřbitov, kapličku v Mokřinách i známou
studánku Bělinka. Ráno společný odjezd v 8.35 hodin
autobusem do Ptení (st. č. 6), návrat z žel. zastávky Zdětín
s příjezdem do Prostějova do 12 hod. Délka trasy 5 km.
V případě špatné epidemiologické situace se akce ruší.
Aktuální info zde a na tel.: 603 730 594.

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 14.00-16.30 a dále po tel. domluvě.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
v pondělí 15. 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 pátek 19. února od 10.00
hodin se koná PO STOPÁCH
LESNÍCH ZVÍŘAT. Krátká
vycházka o jarních prázdninách
pro rodiny s dětmi na téma
zvířátka v zimním lese. Ráno odjezd v 10.02 hodin vlakem z hl. n.
Prostějov na Stražisko, návrat z žel.
zastávky Ptení, příjezd do Prostějova ve 13.30. Délka trasy asi 3 km.

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

3. Umožnit – za podmínky
dodržování přísných hygienických opatření – provoz
všech obchodů a služeb;
4. Urychleně připravit univerzální kompenzační program pro podnikatele, který
bude vycházet z kompenzace poklesu tržeb ve srovnání
s obdobím předcházejícím
pandemii covid-19, alternativně z částečného dorovnání odvětvově neutrálních
nákladových položek (mimo
mzdové náklady), se kterými
se v zásadě potýká každý podnikatel.
Celé znění dopisu naleznete https://www.komora.cz.

On-line školení OHK

19. 2. 2021 – přednáší Tomáš Líbal
Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských
subjektů za rok 2020
22. 2. 2021 – přednáší Ing. Antonín Daněk
Zdravotní pojištění 2021 – změny a situace řešené
zaměstnavatelem v době krize
26. 2. 2021 – přednáší Ing. Milan Lošťák
Roční zúčtování daně zaměstnanců 2020
Další připravovaná témata:
* Aktuální účetní problémy a jejich daňové
souvislosti (nejčastější problémy účetní a daňové
v konkrétních příkladech
* Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti
důchodového pojištění, včetně změn a ELDP
* Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí a občanů
EU: informace k brexitu
* Personální opatření zaměstnavatele
* Novela daňového řádu
Více info na www.ohkpv.cz

Oznámení o přerušení dodávky
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Mandarinky kompot 312g

* v úterý 16. února od 9.30 hodin vyrazíme PTAČÍ STEZKOU
NA ZÁHOŘÍ. Krátká vycházka
o jarních prázdninách pro rodiny
s dětmi plná zajímavostí a hravých
úkolů o našem ptactvu. Ráno sraz
v 9.35 hodin v Domamyslicích
na zastávce MHD; závěr vycházky opět v Domamyslicích kolem
12.00 hodin. Délka trasy asi 4-5 km.

Hospodářská komora ČR
přednesla v dopise předsedům poslaneckých klubů
klíčové body na podporu
podnikatelů v ČR:
1. V co nejkratší době zajistit
při použití antigenního testování návrat dětí do základních
a středních škol;
2. Jednoznačně deklarovat,
že vláda prodlouží program
Antivirus do konce letošního roku (především z toho
důvodu, že legislativní úprava
tzv. kurzarbeitu, který ho měl
nahradit, v nás nevyvolává
naději, že bude v tomto roce
bez dalších úprav efektivně
použitelný);

elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: KOMP
KOMPOTY.......
KO
OMPOT
MPO
MP
OTY
OTY
Y
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nákupní
servis
pro vás

Hrušky kompot 410g
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Konstelace hvězd Prostějova
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Odložte
všechny pracovní starosti a věnujte
se více svému partnerovi. Toho jste
v poslední době zanedbávali, což
vyústilo v krizi ve vašem vztahu.
Vezměte si dovolenou a buďte s ním
každou minutu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Finanční
krizi vyřešíte dobrým nápadem,
jehož realizace vám nedá ani moc
zabrat. Chce to jen najít si dobré
přátele, kteří vám dají možnost poctivě si vydělat. Na konci týdne si
koupíte, co chcete.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Neuváženým krokem pokazíte všechno,
co jste v posledním období díky své
pracovitosti dokázali. Budete muset
začít znovu, což vám přinese nejen
ztrátu času, ale i další nečekané problémy v rodině.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Zásluhou
své roztržitosti napácháte hodně
škod, které bude jen velice složité
napravit. V první fázi to bude chtít
hodit se do klidu a o svých dalších
krocích uvažovat s rozmyslem
a s pomocí druhých.

infoservis
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Obec: Alojzov
Dne: 1. 3. 2021 od 8:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: Alojzov:
jednostranně ulice od č. 41 po č.
24, oboustranně od č. 43 a 51 po
č. 109 a 61. Dále č. 42, 54, 55, 56,
141, 191, 196, 148, ev 149, parc.
213 a 191.
Obec: Klopotovice, Biskupice
Dne: 5. 3. 2021 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
Klopotovice, Biskupice.
Odběratelské stanice: Biskupice 3.
u ZD (č. 300165), BPE Hrubčice
ZZ (702856).
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 8. 3. 2021 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Olšany – od č. 39 a 45 (ve středu
obce) po konce obce sm. Prostějov, Studenec a Třebčínvč. Přilehlých ulic, ul. sm. ZD, areál ZD + ul.
Za humny s č. 645,647 po č. 642
a 664, MŠ, ZŠ, lokality RD za MŠ,
ul. Za nákupním střediskem – od
č. 405 celá pravá strana a levá od
č. 89, 91 po č. 107 včetně, mimo
fa. Mürdter – Dvořák spol. s.r.o.
Odběratelské trafostanice Olšany
u Pv ZD (č. 300622).

Obec: Želeč, Brodek
u Prostějova, Ondratice
Dne: 4. 3. 2021 od 8:00 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: Želeč:
část obce napájená z TS Želeč
Hliník: oboustranně ulice od
č. 21 a 66 po č. 146 a 82, dále
č. 229, 222, 224, 220, 219, 12. Ulice od č. 69 a 237 po č. 186 a 241, od
č. 82 po č. 86, oboustranně ulice od č. 242 a 212 po č. 240
a 235. Ulice od č. 93 po 116,
ulice od č. 89 po 122, ulice od
č. 98 po 94. Ulice od č. 238 po
č. 244 včetně lokality novostaveb. Oboustranně ulice od
č. 123 a 147 po č. 149 a 142.
Dále oboustranně od č. 64 a 22
po konec obce směr pískovna
s č. 218. Dále ulice od č. 188 a 159
po konec obce s čísly 187 a 180.
Brodek u Prostějova: celá ulice: Vilapark, Salajky.
Ondratice: oboustranně podél
silnice od č. 32 a 7 po konec obce
s č. 170 a 174 (vč. č. 137, 127, 146,
125 a 98).
Odběratelské trafostanice: Brodek u PV ZD (č. 300683), Ondratice pramen (č. 300724).

Obec: Ohrozim
Dne: 5. 3. 2021 od 7:30 do 8:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Ohrozim – ve směru od Plumlova
po konec obce sm. Vícov vč. přilehlých ulic sm. kulturní dům a lokalita RD, oboustranně celá náves
pod kostelem, vč. Ulic za kostelem,
dále od křižovatky Plumlov – Vícov
oboustranně po část „ Hrabovec“
s č. 77, 78, 81 a od č. 64 a 82 (pod
obchodem) oboustranně po konec
obce sm. Lešany vč. RS plynu.
Obec: Lipová - Seč
Dne: 10. 3. 2021 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Lipová – celá místní část Seč včetně všech chatových oblastí a lokality Lipovský Mlýn (č. 34,49,65,66).
Obec: Mostkovice
Dne: 12. 3. 2021 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Mostkovice – celé ulice Nová,
Malá, U Hřiště, Za Sokolovnou,
hřiště.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 12. 3. 2021 od 8:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Kralice na
Hané – parc. čísla K/421/55-57
na ulici Slunečná.
EG.D, a.s.
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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.
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TØIKRÁT ZLATÝ PROSTÌJOVSKÝ
CYKLISTA
DANIEL BABOR!
Marek SONNEVEND
PRAHA, PROSTĚJOV Za velmi přísných hygienických
opatření proběhlo na velodromu v pražském Motole zimní dráhové mistrovství republiky 2021. Účast nebyla vzhledem ke koronavirovým okolnostem příliš široká, ale tým Tufo
Pardus Prostějov šampionát absolvoval podle plánu. A právě
jeho opora Daniel Babor se stal největší hvězdou, když vybojoval pět medailí včetně tří zlatých.
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Pro fotbalové amatéry Do druhého týdne grandslamu .GRVHPģçH
tìšit na dotace?
se zatím ledy nehnuly prošla jen Muchová
ZE STRANY 17
PROSTĚJOV Současná pracovní
verze Fotbalové asociace počítá
s určitým rozvolněním pro tréninkové jednotky alespoň šesti osob
v průběhu března. Jenže v současné chvíli to s jistotou nikdo nemůže potvrdit, vše bude záležet na
pandemické situaci. Dá se tak říct
pouze to, že dříve než na přelomu
března a dubna soutěžní ročník
2020/21 pokračovat nebude.
„S kluby se snažíme hodně mluvit, ony samy chápou tuto situaci
a není s tím žádný problém. Určitě
se soutěže rozběhnou, je však pouze
otázkou kdy. Optimistický scénář by
mohl znamenat restart někdy začátkem dubna, pokud by vše probíhalo
pozitivně. Klubům bychom samozřejmě nechali ještě nějaký krátký
čas na přípravu, přijatelných by bylo
alespoň čtrnáct dnů, protože víme,
že bez jediného tréninku je nutit
ani nemůžeme. Zatím to jsou však
všechno spekulace a uvidíme, co
nám tato doba povolí,“ dodal sekretář KFS Olomouckého kraje.
I OFS Prostějov zatím žádné výrazné novinky nehlásí. „Zatím se nic
zásadního neděje. Těžko předvídat,
kdy se zase fotbal vrátí zpátky. Zatím
je situace stále stejná a nyní se nemá
cenu o nějakém restartu bavit. Doba
je bohužel špatná, svým způsobem se

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

ruší úplně vše. Bude záležet na tom,
jaké stanovisko zaujme fotbalová asociace. Pak můžeme jednat o nějakých
krocích, co dál,“ přiznává sekretář
OFS Prostějov Petr Antoníček.
Regionální kluby i mládež tak nadále
stojí a očekávají, co přijde. Ohledně
přibližného odhadu, kdy by se mohlo dění vrátit na trávníky, ale sekretář
nechtěl polemizovat. „To vám nedokážu říct, těžko soudit, jakým způsobem bude pandemie pokračovat, co
vlastně bude za měsíc. Jsem si však
jistý, že hned, jak to bude možné,
uděláme maximum pro to, abychom
se na trávnících potkali co nejdříve,“
dodal Antoníček.
(jaf)

MELBOURNE,
PROSTĚJOV
Úvodní grandslam sezóny přinesl v průběhu prvního týdne hned
několik překvapení, řada z nich
neudělala radost fanouškům prostějovského tenisu. Ve 2. kole skončila devátá nasazená Petra Kvitová,
o kolo později se rozloučila šestka
Karolína Plíšková. Do druhého
týdne naopak postoupila Karolína
Muchová. Dcera prostějovského
rodáka a někdejšího fotbalisty
prošla do osmifinále právě přes
Plíškovou, přestože ve druhém
setu prohrávala 0:5. Vývoj duelu
však dokázala otočit a v Melbourne zatím neztratila ani set.

7(1,6
08l,
Australian Open:
Dvouhra – 1. kolo: 9HVHOê±&RSSHMDQV
(Belgie) 6:4, 3:6, 6:7, 6:3, 6:3. 2. kolo:
9HVHOê ± &DUUHĖR%XVWD âSDQČOVNR 
3:6, 6:7, 6:2, 4:6.
Potchefstroom
Dvouhra – 1. kolo:.ROiĜ±%DãLü %RVQD
a Hercegovina) 6:7, 5:7.

l(1<
Australian Open:
Dvouhra – 1. kolo: Siniaková – Ferrová (Francie) 7:6, 2:6, 4:6; Kvitová (9)
– Minnenová (Belgie) 6:3, 6:4; Karolína
Plíšková (6) – Paoliniová (Itálie) 6:0, 6:2;
Muchová (25) – Ostapenková (Lotyšsko)
  .UHMþtNRYi ± ýHQJ 6DM6DM
ýtQD     .ULVWêQD 3OtãNRYi
± :DWVRQRYi %ULW    6WUêFRYi ±
.X]QČFRYRYi 5XVNR 
2. kolo:.YLWRYi±&LUVWHDRYi 5XP 
6:1, 1:6; Karolína Plíšková – Collinsová
(USA) 7:5, 6:2; Muchová – Barthelová
1ČPHFNR .UHMþtNRYi±$OH[DQGURYRYi 5XVNR 
3. kolo: Muchová – Karolína Plíšková 7:5,
7:5.

„Vážím si toho. Postoupit do druhého týdne grandslamu je vždycky
fajn úspěch. Cítím, že se zlepšujeme,“ ohlédla se za posledními
zápasy Muchová, kterou do osmifinále poslala výhra nad kamarádkou Plíškovou. „Obě jsme byly
hodně nervózní. S troškou štěstí
jsem zvládla koncovku prvního
setu a druhý jsem začala špatně.
Ale gamy byly těsné, pořád jsem
bojovala. Karolína pak udělala pár
chyb a mně se podařilo skóre otočit,“ řekla Muchová.
Ke spokojenosti měla naopak daleko její soupeřka, která dokonce
za rozbití rakety dostala trestný

bod. „Necítila jsem se tady dobře
v žádném zápase, některé byly
trochu lepší, některé o něco horší.
Ale moc jsem kazila a panikařila
během výměn. Nemám dost nahraných zápasů. Necítila jsem se
pohodlně v žádné činnosti na kurtu,“ konstatovala po svém vyřazení
Karolína Plíšková.
Zklamaná z Austrálie bude odjíždět také Kvitová, kterou ve 2. kole
porazila Rumunka Sorana Cirsteaová. „Jsem zklamaná, protože jsem
nepředvedla svůj nejlepší tenis.
Musím teď promyslet, co budeme
dělat v dalších týdnech,“ řekla Kvitová.
Ve stejné fázi soutěže vypadla také
Barbora Strýcová, před 1. kolo
neprošla Kateřina Siniaková a ani
Kristýna Plíšková.
(lv)

Tenista VeselýQHVWDĀLO
na nasazenou patnáctku

MELBOURNE, PROSTĚJOV V sedmé světové desítce zůstal po
svém vystoupení na Australian Open nejlepší český tenista Jiří Veselý.
Ve 2. kole totiž vypadl s nasazenou patnáctkou Pablem Carreňem-Bustou ve čtyřech setech. Španělského soupeře přehrál pouze ve třetí sadě.
„Je škoda, že se mi nedařilo ve zkrácené hře druhého setu, mohlo to být ještě
zajímavější,“ posteskl si prostějovský hráč, který favorizovanému sokovi statečně vzdoroval, potrápil jej šestatřiceti esy a 63 vítěznými údery.
Další zástupci prostějovského tenisového klubu se představili v jihoafrickém Potchefstroomu, kde se jim ale nedařilo. Vít Kopřiva skončil v kvalifikaci, Zdeněk Kolář vypadl v prvním kole s Bosňanem Mirzou Bašićem.
(lv)

NESVOBODA

VZDOR

VÝCHODISKO

Stokrát si můžu říct, že už nebudu nic psát na téma
koronavirus. Přesto tohle předsevzetí – vycházející z vnitřní nechuti stále dokola se danou nemocí
zabývat – skoro nikdy nedodržím. Neboť šílené
dění všude okolo prostě nedovolí všeobecnou situaci ignorovat.
Přemýšlel jsem nad tím, co je pro mě osobně ve
značně nestandardní životní existenci posledních
měsíců nejhorší. A určitě to je nesvoboda žít plně
podle svého, dělat všechno co chci, mít právo veškerých voleb vlastního konání. Což jsou ústavně
stanovené záležitosti.
Lidé nadávají na trvale zmatečné kroky vlády ČR,
jistě oprávněně. Je však potřeba si uvědomit, že
o základním principu způsobu „boje“ s covidem
někde někdo rozhodl globálně a tímto nastaveným trendem plošně omezovat všechny bez rozdílu se řídí v podstatě celý svět.
Vedení všech států tak rozhodla či dál průběžně
rozhodují o nezbytnosti brát příslušným občanům část jejich základních svobod bez ohledu
na to, zda s ním oni sami souhlasí, či ne. A kam až
nyní zašel tuzemský politický vývoj, to už je jiná
záležitost našeho směšného až tragikomického
Kocourkova.

Velmi mě zaujalo také oficiální prohlášení Českého svazu ledního hokeje z minulého týdne.
Generalita jednoho ze dvou nejpopulárnějších
národních sportů v něm dala klubům najevo, že
ví o případech porušování přísných hygienických
opatření proti šíření covidu. A že se od nich důrazně distancuje, ani v nejmenším je neschvaluje
a naopak nabádá k okamžitému ukončení takového konání.
Oč vlastně jde? Že některé oddíly v ČR – a rozhodně jich není málo – tajně na vlastní pěst ve
spolupráci s rodiči nechávají trénovat své mládežnické hráče, zajišťují pro ně přípravné zápasy nebo
dokonce turnaje se stejně smýšlejícími soupeři.
Čímž jsou překračována nastavená pravidla.
V této souvislosti musím přiznat, že i ke mně se
donesly informace o takovém dění přímo v prostějovském regionu! Nemám přitom na mysli
konkrétně hokej, ale jiná sportovní odvětví.
Každopádně platí, že nedodržování lockdownu
v daném směru absolutně neodsuzuji, spíš právě
naopak. Neboť zakazovat dětem a mladým aktivní pohyb kvůli koronaviru, který je nijak neohrožuje, je pro jejich budoucnost nesmysl páchající
fatální škody.

Mluvil jsem nedávno s jedním nesmírně zkušeným
sportovcem pokročilého věku, kterého mám tu čest
nazývat přítelem. Nesdílí můj vyhraněný nesouhlas s celkovým způsobem řešení covidové otázky,
nicméně jednu věc týkající se budoucích generací
řekl jasně.
Pokud ho budu volně citovat: „Nikdy bych nechtěl,
aby kvůli ochraně nás starých nesměly děti sportovat a mladí přicházeli o nenahraditelné zážitky, které
jim už nikdo nevrátí. Třeba ve spojení se školní docházkou, například stužkovací plesy sdílené v partě
se spolužáky. Nemluvě o dlouhodobě přerušeném
sociálním kontaktu, což je právě v téhle době moderních technologií stále větší problém i normálně.
Natož teď, když se nic nesmí a většina mládeže sedí
pořád zavřená doma u mobilů a počítačů.“ Tolik
moudrost barda.
Nejen já nadále velice postrádám vymyšlení i zavedení
takových opatření, jež budou v rámci možností co nejlépe chránit rizikové skupiny obyvatelstva a současně
umožní všem ostatním – zejména pak dětem a mladým – normálně fungovat. Nechci věřit, že současný
stav vynuceného živoření pod diktátem uměle vyvolávaného strachu by měl být trvalý. Člověk musí mít
právo volby žít naplno se zdviženou hlavou.

PROSTĚJOV Rada města Prostějova předloží zastupitelům
své doporučení pro schválení
poskytnutí dotací příjemcům
v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2021. Peníze
poputují z rozpočtu statutárního
města Prostějova v dotačním titulu 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční
spoluúčasti žadatele“.
Smlouvy na dotace z tohoto programu by měly být podepsány do
30. dubna tohoto roku. „V rámci
návrhu rozpočtu na letošní rok byly
schváleny finanční prostředky pro
Program na podporu sportovní činnosti v celkové výši 19,5 milionu korun,“ připomněl částku, která půjde
do sportovní oblasti, primátor Statutárního města František Jura.
Pro zmiňovaný dotační titul 3 byla
alokována celková částka ve výši
4,25 milionu korun. „K vyhodnocení tohoto dotačního titulu mohu říci,
že bylo přijato celkem 25 žádostí. Na
svém jednání se jimi zabývala Komise sportovní Rady města Prostějova,“ informoval náměstek primátora
pro sportovní oblast Jan Krchňavý
s tím, že komu kolik magistrát přesně pošle bude prozrazeno až na zastupitelstvu 23. února.
(mik)
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Nebe a dudy. Tak se v krátkosti dá
vystihnout srovnání zápasů proti
Líšni a Slovácku „B“. Tým v Kunovicích proti soupeři z východní
Moravy zahrál velice slušně, tatam
byla určitá ustrašenost, pomalost
a až příliš velká rozvážnost, které
stály eskáčko zápas s Líšní. Ne,
tentokrát se do toho svěřenci kouče
Šustra obuli. Proti soupeři místy
vyrukovali i s ťukáním na krátkou
vzdálenost a následnými centry do
vápna. Těch mohlo být snad ještě
víc a faulů naopak méně, nicméně
celkově Prostějov předvedl hru blízkou tomu, co by měl hrát, aby znovu
pravidelně sbíral body. Bonbónkem
byl pak gól navrátilce Marčíka. Zápasu zkrátka nechybělo nic, tedy
kromě diváků...

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBESKÝ

6GP PGLFčNGåKV÷LwÊ RąKwGN XGNOK DT\Q
Wå XG VąKP¾EVÆ OKPWV÷ &Q VÆ FQD[
RąGFX¾F÷NK RTQUV÷LQXwVÊ JT¾éK RąGUP÷
VQEQRTQVK.ÊwPKtXNCåPÚXUVWRFQ\¾RCUW2CMUGCNGR÷MPÚO\CMQPéGPÊO
RTQUCFKN 5VąÊå C FQUCXCFPÊ RTčD÷J
\¾RCUW UG \O÷PKN 1F VÆ FQD[ O÷N
VQVKåPCQRCM2TQUV÷LQXXGNMQWX÷VwKPW
\¾RCUWPCXTEJtFTåGNOÊéMQODKPQXCN UPCåKN UG Q UVąGNDW +PMCUQX¾PÊ
RQ LKPCM UQNKFP÷ TQ\GJTCPÆO WVM¾PÊ
PGLURÊw JT¾éG 5NQX¾EMC UTC\KNQ Cå
RąÊNKwPÊ\MQ#FQMQPEG\¾RCUWWåUG
×RNP÷PGX\RCOCVQXCNK

MOMENT
M
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ZÁPASU

Kádr Prostějova je kompletní.
A připsal si druhou výhru

horu,“ konstatoval spokojeně sportovní ředitel eskáčka Ladislav Dudík. Radost činovníků eskáčka z povedeného
výkonu týmu nemohlo schladit ani
počasí, které uplynulou sobotu v Kunovicích, kde má rezerva uherskohradišťského klubu svůj tábor, panovalo.
Tedy teploty hluboko pod bodem
mrazu a ke konci utkání husté sněžení.
Sestava doznala řady novinek. Bialek
zůstává na marodce, stejně jako Bala,
Píchal nebo čerstvě i Machynek. Do
průběhu zápasu promluvil Adam
Marčík, který se navíc i gólově prosadil. „Je to odchovanec, býval tady
za talentované hráče ročníku 2000.
Měl bohužel smůlu, že když naskočil
do „A“ týmu dva tři roky zpátky, měl
vážné zranění kolene. A pak se do toho
složitě dostával,“ poohlédl se zpět Pavel Šustr. Gól mladíka potěšil, kouč to
však nechtěl přecenit. „Trénuje s námi
chvíli, nemá vůbec natrénováno. Ho-

Michal SOBECKÝ
M
Ý

yy
y
y Jak byste srovnal zápas proti
ti Slovácku proti tomu, který
eskáčko
odehrálo s Líšní před
es
d
týdnem?
tý
„Tentokrát jsme byli daleko odvážážnější, chtěli jsme hrát. A chtěli jsme
me

BYLI JSME
U TOHO

15. února 2021
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yy Máte
áte za sebou třetí přípravný
zápas. Co si z nich odnést?
„Hlavněě příprava, kterou jsme měli,
byla hodně
odně kondičně náročná. Fakt
si myslím,
ím, že jsme trénovali více než
všichni ostatní dohromady! Ze zápasů si hlavně
lavně musíme odnést pracovitost, to, co jsme předváděli všichni fotbalově, a dále presink a pracovitost.“
yy Jak to s vámi vypadá do budoucna? Budete
udete hrát spíše v záloze nebo
v útoku?
u?

od půl jedné odpoledne s Třincem,
druhý týden nato s Blanskem. „Možná
se nám podaří domluvit ještě jedno
utkání třeba s ´béčkem´ Sigmy. Budeme ale hodnotit také to, zda má smysl
jít do zápasu kvůli testování,“ podotkl
Ladislav Dudík. Svůj první jarní mistrovský zápas by měl Prostějov odehrát
hraje už 7. března ve Varnsdorfu.

Ostatně kvalitu výběru vedeném legendárním Františkem Strakou už eskáčko
pocítilo, když právě poslední podzimní zápas odehrálo s Třincem. Utkání
skončilo 2:2. Jak tomu bude v přípravě,
která je na programu v pátek 19. února
od 12.30 hodin.
(sob)

PROSTĚJOV Tři utkání mají za sebou hráči eskáčka. Po úvodním souboji s ostravským Baníkem se sice na
další duely načekali. Nicméně nyní
jdou další utkání velmi rychle po
sobě, co týden, to jeden zápas. V tomhle trendu se pokračuje i dále, kdy
se prostějovský tým poměří s dalším
soupeřem, tentokrát s Třincem.Nejnovější soupeř Prostějova hraje stejně
jako eskáčko Fortuna:Národní ligu.
Třinec se ale nachází mnohem níže v tabulce, až na třinácté pozici. Při bodovém

promíjet, pokud nebude počet nakažených enormní,“ míní Ladislav Dudík
s tím, že možnost odložení zápasů nebude velká.
Na rozdíl od koronaviru se pak pochopitelně nedá vůbec ovlivnit právě počasí.
To může být zejména v prvních kolech
komplikací, ostatně některé přípravné
zápasy prvoligových celků musely být
zrušené pro nezpůsobilost povrchu.
„Hřiště, tak to záleží na počasí. Den ze
dne je situace jiná, momentálně je hřiště zmrzlé, pod sněhem. To uvidíme, co
nás čeká, jak s námi bude spolupracovat
počasí,“ říká Tomáš Čepa, technický manažer klubu. A troufl si i zavěštit. „Moc
dobře si to představit nedokážu a osobně jsem tak trošku pesimista...“

rozdílu ale může postavení v tabulce
klamat. Jednak tým ze Slezska vstřelil
dokonce o branku více než Prostějov,
hlavně však končil podzim se skvělou
formou, z posledních pěti zápasů vyhrál
tři. A navíc uzmul body jak třetímu Ústí
nad Labem, tak čtvrté Chrudimi.
Třinec pak má ještě jednu výhodu, rozložení vstřelených branek. Těch sice
není kdoví kolik, přesto se ale hned šest
hráčů Slezanů zapsalo na střeleckou listinu alespoň dvakrát. Což je rozhodně
solidní počin.

5. prosince 2020
1.SK Prostějov – FK Třinec 2:2 (1:1)
Branky: 37. Matoušek, 82. Šteigl – 35. Samiec, 54. Junior. Žluté karty: 34. Omale
– 11. Hýbl, 45. Junior, 61. Ngimbi. Průběh zápasu: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2.
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Michal SOBECKÝ

potvrzuje i předseda klubu František
Jura. „Co se týká složení kádru, tak už
nečekáme žádné změny. Jsme připraveni a formu máme plus mínus slušnou, na
vyladění máme ještě dva zápasy,“ ohlédl
se za dosavadním průběhem zimní přípravy.
Zde ale ještě může přijít změna. Místo
dvou utkání – tedy s Třincem a s Blanskem – totiž může přijít ještě jedno.
„Něco se rýsuje s olomouckým béčkem,
asi se to tímto směrem bude vyvíjet,“ řekl
Jura.
Největší otázky tak zůstávají dva: koronavirus a počasí. „Jestli nařídí, že budeme muset hrát, tak budeme muset hrát.
Máme dodat soupisku třiceti hráčů, takže tam se asi žádný koronavirus nebude

gram F:NL začne už na začátku března.
„Osobně si myslím, že kdybychom začali trochu později, tak se vůbec nic neděje.
Máme hrát na jaře čtrnáct zápasů, a jelikož si můžeme dovolit vložit tam středu,
tak bychom soutěž měli bez problémů
dohrát,“ míní Dudík.
Ohledně kádru už nejsou v plánu prakticky žádné změny. Čeká se tedy fakticky
jen na to, zda případně ještě někdo nebude poslán na hostování a kdo z dorostenců přibude na soupisku áčka. „Ještě nemáme soupisku hotovou. Mluvil jsem
s Matějem Vybíhalem, aby mi dal nějaký
návrh na dorostence, kteří s námi trénují.
Nechci jmenovat, ale určitě ti kluci, kteří
Sportovní ředitel 1.SK Prostějov poně- hráli minulou sezónu,“ nastínil kosmekud přitom žehrá na to, že zápasový pro- tické úpravy Ladislav Dudík. Jeho slova

PROSTĚJOV Zimní příprava pomalu končí, přípravy na sezónu naopak
finišují. Pro Prostějov začne jarní část
Fortuna:Národní ligy v neděli 7. března venkovním soubojem s Varnsdorfem. Do té doby ještě sice zbývá relativně dost času, kluboví činovníci ale
mají před sebou ještě spoustu práce.
A stejně tak hráči. „Hlavně je potřeba,
aby se kádr dal dohromady po zdravotní stránce. Protože včera chybělo
šest hráčů, z toho jeden covidový, jinak tam byla lehčí zranění,“ posteskl
si Ladislav Dudík.

yy Jak byste zhodnotil zápas? A jak
byste ho porovnal s tím v Líšni?
„Tak samozřejmě každý zápas je
jiný… (úsměv) S Líšní jsme neodehráli moc dobrý první poločas. Potom jsme na ně vletěli a myslím si,
že jsme je přehrávali. Možná to bylo

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Kam přišel, tam střílel. Prostějovské eskáčko mělo trvale problém s efektivitou v zakončení, ve střílení branek. Zdá se ale,
že ten problém je minulostí, nevyskytuje se po příchodu některých
hráčů, zejména Jakuba Matouška
(na snímku). Ten byl na podzim nejlepším střelcem týmu a nejednoho
ze soupeřů přesvědčil o své rychlosti a tahu na branku. Nyní se prostějovské devítce daří taky v přípravě.
Stejně jako proti Líšni, i proti Slovácku se dokázal střelecky prosadit
a na další gól nahrál.

ní. Zápas z naší strany nepostrádal
kvalitu, Slovácko, v jehož barvách nastoupilo i několik hráčů ‚A‘ týmu, kteří
nenastoupili v lize, chtělo také hrát,
takže utkání bylo poměrně fotbalové
a prověřilo oba soupeře.“
yy Jak jste se dostal ke gólové situaci?
„Podařil se mi náběh do vápna při
podpoře ofenzivy, centr z pravé strany
si mě krásně našel a já umístil míč do
protipohybu gólmana.“
yy Nastupovali jste v mrazivém
počasí posledních dnů, bylo to na
hřišti nějak znát?

zápas proti béčku Slovácka jiný.“
yy V sest
sestavě bylo hned několik
změn. Třeba
Tře v obraně, která se
potýkala proti
Líšni s absencemi.
p
nyní zadní řady kompletJsou nyn
nější?
nější
„To ne, oproti sestavě v Líšni
n sice do zápasu naskočili
Alda Schuster a Martin
A
SSus, kteří měli oba zdravvotní problémy, ale zase
nnebyli k dispozici Bialka
s Balou a Machynkem.
Takže hráli ti, kteří jsou
T
zdraví.
Není to nic ustález
ného,
né nic, co by mělo být
definitivní.
“
def
yy Právě s Machynkem
Foto: Michal Sobecký jsem m
mluvil po zápase s Líšní
prostě klid. Měl podvrtnutý kotník.
Takže jen čekáme, až bolest poleví
a hráč bude schopen trénovat. Předpokládám, že začátkem nadcházejícího týdne už naskočí.“
yy Když zůstaneme u hráčů: Aleš
Schuster, nejstarší hráč týmu, veterán. Vrátil se do sestavy, jeho výkon ale odpovídal tomu, že už má
něco odkopáno…
„Dneska jsem řekl Aldovi Schusterovi, že ještě nemůže skončit,
protože stále ještě za něj nemáme
vychovanou náhradu. (smích) On je
prostě profík, i ve svém věku zvládne všechny tréninky, a když mu drží
zdraví, tak je na hřišti pořád cítit:
výběr místa, klid, rozvaha, souboje,
nepropadá ani rychlostně… Takže

diný gól Prostějov obdržel po
standardce, po rohu. Jak tento fakt
hodnotíte?
„To je jednoduché, je to o osobní
zodpovědnosti hráčů. Po zápase jsem
přišel do kabiny a zeptal se hráčů, čí
hráč to dal branku. Šimon Šmehyl na
to řekl, že to byl jeho hráč, že prostě
zaváhal, nestihl ho prostě ubránit.
Beru to tedy tak, že chápe svoji zodpovědnost. A víc to prostě neřešíme.
Tohle jsou věci, kdy hráči musí svou
roli přijmout při standardkách a měli
by vědět, že když je máte dobře pokryté, nedostáváte z nich branky, je
to velká výhoda do zápasu. Takže
nedělám z toho žádnou vědu, ale samozřejmě je třeba, aby se to neopakovalo.“

„Hraje se samozřejmě hůř, ale utkání
to nijak nepoznamenalo a určitě mělo
svoji kvalitu.“
yy Šlo o teprve třetí přípravné utkání, přičemž normálně byste jich
měli za sebou mnohem více. Má to
vliv na průběh zimní přípravy?
„Máme hodně náročné tréninky, takže
nejen kondičně, ale i herně, což nakonec sobotní utkání naznačilo, budeme
určitě dobře připraveni. Každý by samozřejmě raději v přípravě odehrál
víc zápasů, ale nedá se nic dělat, jsme
rádi za každý přátelák, který můžeme
odehrát.“
yy Na podzim jste se v základní sestavě objevoval v úvodních kolech,
pak jste ale z levého beku takříkajíc
zmizel. Čím to?
„Byl jsem nemocný, takže Michal Sečkář mě na jeden zápas zastoupil, chytil
se tam a zbytek podzimu už odehrál.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Kunov
Kunovice
(sob) - Rychlík, skvělý
střelec, hráč, který se prezentuje
střelec
dravou až drzou hrou. Takový je
Jakub Matoušek, který se v zápaopět ukázal jako důležitá opora
se opě
Prostějova.
Jeho výkon snesl přísPros
Kromě ovšem jedné
ná měřítka.
m
věci, zopakoval totiž klukovinu,
věc
které se dopustil už proti Líšni,
kt
když po odpískání zakopl míč.
kd
V obou případech se nijak netrestalo, ale podobné jednání
tr
sse jinak skvěle hrajícímu plejerovi může v mistrácích krutě
vvymstít.

Další zakopnutí
D
EH]WUHVWX

Kunovice (sob) - Ne, tentokrát to
nebyli diváci. Ale předmět, který
mohl nemálo zkomplikovat dění na
hřišti. V prvním poločase totiž odpadl Rigino Ciciliovi holenní chránič.
A jelikož se hra nadále odehrávala
v tom místě – toho času půlce Prostějova – mělo na chvilku domácí
mužstvo nečekanou oporu i v chrámužstv
hráčům místy pěkně
niči, který
k
překážel. Nakonec se ale tato drobpřekáž
komplikace obešla bez nemilé,
ná kom
nečekané a hlavně nebezpečné teče
nečeka
směrem do vápna. Cicilio ale teoreticky mohl
m získat asistenci, aniž by se
míče dotkl.
nějak m

'YDQ½FWÙKU½Ä
Slovácka

Kunovice (sob) - Poměrně mírný
metr nasadili v sobotním přípravném utkání rozhodčí. Hru často
i přes drobné fauly nechávali pokračovat. Přesto se ale jejich přičiněním
mohl cítit jeden z hráčů eskáčka na
chviličku znovu jako fotbalový žáček. Právě tak působilo pokárání ze
strany hlavního rozhodčího, který
slovy: „Kapitáne, takhle ne,“ kočíroval chování Aleše Schustera na hřišti
v úvodu začátku. Slova, která byla
z důvodu nepřítomnosti diváků velmi dobře slyšet, vyloudila úsměv na
tváři mnoha přítomných….

Rozhodèí si došlápl
na kapitána

9(ÿ(51Ì.
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Prostějov do něj opět vstoupil vcelku
vlažně, navrch mělo Slovácko. Ve 4.
minutě si tak dvojice Rezek–Machalík
připsala zajímavou kombinaci, na jejímž konci ale zasáhl Mucha. Nicméně míč se ještě pohyboval po brankové
čáře, situaci musel odkopem zachránit
Schuster. O čtyři minuty nato se opět
ukázal Rezek, tentokrát mířil hodně
mimo. Naopak v minutě desáté měl
Prostějov náznak šance. Jenže Stříž

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

sice dlouhým balónem našel Matouška, ten byl však obsazený.
Až 13. minuta přinesla zajímavé šance
na straně Prostějova. A hned ta druhá
byla gólová. Nejprve Koudelka dokázal udržet míč na brankové čáře proti
přesile, z čehož byla střela Omaleho
těsně vedle. Krátce nato už se ale ke
střele z voleje dostal Stříž, který pohledně zakončil do horního růžku –
0:1. Hned poté mohl Prostějov skóre
navýšit, proti Omalemu se ale ukázal
brankář Slovácka. Pěkné momenty
přinesla také 22. minuta, Prostějov byl
nejprve pod tlakem, aby následně přišel náznak protiútoku. Podařil se ale až
ten další, po kterém střílel pod břevno
zpoza vápna Matoušek, gólman Borek

ale skvěle vyrazil. Poté se znovu připomněli domácí plejeři. Rezek mířil z vytočení do brankáře, Mareček nevyužil
standardku. Následně Prostějov neproměnil tutovku, Langer šel ze strany
na brankáře, měl hodně prostoru, osamoceného hráče eskáčka ale dokázal
Borek skvěle vychytat. Ze stejné pozice to krátce poté zkoušel Olšanský, ale
obrana jeho pokus zablokovala. Poločas pak zakončila další standardka pro
domácí, opět nevyužitá.
Druhá půle zprvu moc akce nenabídla. Nicméně v 55. minutě se Melekest-

sev dostal do obrovské šance ve vápně,
ale mohl se jen chytat za hlavu, zblízka
poslal míč do brankáře. Už dvě minuty
nato však Slovácko vyrovnalo, udrželo
se na půlce Prostějova, vybojovalo si
roh. A po něm zamířil přesně mimo
dosah Bárty Divíšek – 1:1. A to nebylo vše, doslova vzápětí se Melekestsev
snažil prosadit z osy hřiště. Nepovedlo
se a z následného protiútoku vedeného Matouškem skóroval nadvakrát
zakončující Jan Koudelka – 1:2.
V 69. minutě hosté provedli dvojí
střídání, na hřiště vyrazili mladí-

2TQUV÷LQXUKX\¾RCUGUG5NQX¾EMGORąKRUCNURQWUVWCMEÊCVCM[RQO[UNPÆDQF[
Foto: Michal Sobecký

prve eskáčko dalo po Matouškově
akci gól, ale byl z toho ofsajd. Nicméně následně dostal hodně prostoru Adam Marčík, který mířil přesně
na vzdálenější tyč – 1:3. Úplný závěr
pak okořenila další akce Matouška,
jeho dobrá nabídka ze strany sice Juráska našla, ten ale nezakončil. Mrzet to ale nikoho nemuselo, eskáčko
i tak zápas ovládlo.

Jiøí SAÒÁK - 1. FC Slovácko „B“:
„Zápas pro nás na dnešní dobu hodnotím jako vynikající, protože jsme stáli proti
konsolidovanému a zajímavému soupeři, který hrál výborně. Byl to těžký soupeř,
navíc Prostějovu se dařilo. My jsme měli možná nějakých úvodních deset minut
a vypadalo to, že to budeme zvládat. Ale pak dali hosté gól, a my jsme byli slabší,
všude pozdě, Prostějov nás přehrával. Změnili jsme rozestavení, ale musím říct, že
jsme byli slabší celý duel. Kromě začátku obou poločasů jsme tahali za kratší konec
provazu. Ale to je strašně málo. Takže pro nás to byl výborný zápas, na druhou stranu
musím říct, že jsme nepředvedli to, co bych od týmu očekával. A ty naše některé
výkony, i ten týmový, byly průměrné, spíše podprůměrné.“
Pavel ŠUSTR 6.3URVWÈMRY
„Výsledek neřešme, spíše řešme to, že jsme do zápasu šli se změnami, které byly
bohužel vynucené částečně zraněními, tak i koronavirem, protože před zápasem byl
pozitivně testován jeden hráč. Další hráč měl přetížené koleno. Takže jsme museli
trochu pozměnit své plány. Cíl byl ale jasný, vzhledem k tomu, že jsme měli k dispozici menší a technicky i rychlostně vybavené hráče, tak jsme chtěli hrát kombinačně
po zemi. Myslím si, že tam byla spousta úseků, kdy se nám to dařilo. Takže po této
stránce jsem spokojený, a to i s celkovým přístupem všech hráčů. Neříkám, že tam
nejsou věci, které bychom neměli spravovat, ale obecně zápas splnil svůj účel.“

Pozápasové KRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

ci Kudela a Pernica. Ani s jejich
pomocí ale domácí vývoj zápasu
nezvrátili. Naopak přicházely šance Prostějova. V 71. minutě střílel
Langer nad, v 78. minutě sice domácí zakombinovali, nicméně poté
měl brankář Slovácka co dělat, aby
uchránil míč před Juráskem. Právě
konec zápasu byl plný zajímavých
akcí, zejména prostějovských. Nej-
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yy Jak byste popsal zápas, v němž
,CMWD/CVQWwGMRQVXT\WLGUXÆUVąGNGEMÆMXCNKV[KX\KOPÊRąÊRTCX÷ jste v první půli otevřel skóre?
„V úvodu nám možná nějakých deset
Foto: Michal Sobecký
minut trvalo, než jsme se nějak srov„Myslím si, že moje pozice bude na „Tak se Zlatohlávkem jsem toho už ode- nali. Pak jsme se ale dostali do zápasu
kraji zálohy. Ale když bude potře- hrál hodně v Sigmě, takže si rozumíme, a po mém soudu odehráli dobré utkába, může se stát cokoliv, třeba přijít známe se. A s Koudym se hraje samocovid, takže jsou tam i alternativy. zřejmě dobře, protože je to technický
Není problém někde zaskočit.“
hráč, má dobrý výběr místa, rozdává bayy Jak se vám vepředu hraje s hráči lóny právě do těch náběhů, které já pojako Koudelka a Zlatohlávek?
třebuji. Takže s ním se hraje fakt dobře.“

KALÁB

Tomáš

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

KUNOVICE Šance na reparát. I tak se dal vnímat sobotní zápas se záložním celkem Slovácka, který se odehrál na hřišti
v Kunovicích. Zatímco svěřenci trenéra Pavla Šustra minule
proti Líšni nepřesvědčili, nyní herně potěšili. A to je čekal soupeř, který sice hraje o soutěž níž, nicméně disponoval i několika
prvoligovými hráči včetně v lize absentujícího kapitána „áčka“
Divíška a velké posily Cecilii. Ani ti ale nedokázali odhodlanou
se prosadit tou svou hrou. Nenechali a říkal, že jeho zranění nebude nic jak říkám, ještě potřebuji, aby chvil- družinu z Prostějova zastavit. Výsledkem byl nejen konečný
jsme se vtá
vtáhnout do něčeho, co by vážného. Jak to tedy s ním vypadá? ku vydržel.“
stav 3:1 pro Prostějov, ale hlavně zlepšený výkon Hanáků ve
nám nesedělo.
V tom byl určitě ten „Opravdu to není nic vážného, dostal yy Zpět k sobotnímu zápasu. Je- všech směrech. To vše za bedlivého pozorování Večerníku.
nesed

i tím, že soupeř vystřídal sedm hráčů,
protože měl hrát s Jabloncem. Ani
tentokrát to z mého pohledu nebyl
vůbec jednoduchý duel, počasí bylo
fakt nepříjemné. Slovácko taky mělo
několik hráčů z áčka, ale myslím, že
jsme se s tím popasovali dobře. Ve
hře byly vidět věci, které jsme dělali
v tréninku. Takže dobré.“
yy Měl jste hodně náběhů po lajnách, nakonec byl z jednoho i gól,
když to po vašem náběhu a centru
nadvakrát dal Koudelka do sítě.
Trénujete hodně náběhy?
„Jo, tak mojí hlavní předností jsou
rychlost a náběhy v krajních částech
hřiště, situace jeden na jednoho. Takže
to se ode mě vyžaduje. Nejdříve jsem
nastupoval v útoku, postupně jsem se
ale přesunul na své místo, na kraj zálohy, kde mi to vyhovuje více. A myslím
si, že tam bylo hodně těchto věcí, náběhů, takže jsme se dostávali do dobrých situací.“

PROSTĚJOV Šestadvacetiletý rodák z Boskovic se solidně zabydlel v defenzivě eskáčka, přesto bude na loňské jaro určitě
vzpomínat raději než na podzim. Tam zasáhl do sedmi utkání,
odehrál necelé čtyři stovky minut a jako jeden ze tří obránců neskóroval. Že to ale Michal Stříž (na snímku) umí, ukázal
v sobotním přípravném utkání v Kunovicích, kde proti rezervě
Slovácka otevřel skóre.

yy V zimní přestávce
estávce nedošlo
k tolika dramatickým
ickým změnám
v kádru, přesto v ofenzivě počet
odchodů přece jen
en trochu převyšuje příchody, jak
k to vidíte z pohledu obránce?
„Do týmu se vrátil
átil Honza Koudelka, což bude určitě posila, dále
přišel Tomáš Zlatohlávek,
ohlávek, který má
také kvalitu, takže obavy bych
neměl. Ba naopak bych řekl,
že to může být pro nás lepší
než na podzim.“
yy Jsou před vámi
mi ještě
necelé tři týdnyy přípravy, co od nich očekáváte?
„Předpokládám, žee tréninky už nebudou tolik
kondičně náročnéé jako
na začátku přípravy.
vy. Budeme asi spíše ladit
dit herní
věci. Máme na to ještě dvě
přípravná utkání, abychom
byli na start jarní sezóny dobře
připraveni.“
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trénují opravdu hodně. „Máme tréninky dvakrát denně. Musel jsem si na
to zprvu zvykat, teď už je to ale v pohodě,“ říkal například Tomáš Zlatohlávek, jedna ze zimních posil. „Myslím
si, že trénujeme více než všichni dohromady,“ usmíval se hořce po zápase
se Slováckem Jakub Matoušek.
Lodivod Šustr měl před svým pří-

pro Večerník

původní
zpravodajství

chodem do Prostějova pověst tvrdého a velmi cílevědomého trenéra, a tu potvrzuje. Náročná příprava
2TQUV÷LQXRTQVKTG\GTX÷5NQX¾EMCRąGFXGFNUQNKFPÊXÚMQPFQJT[PCUCFKNKLGFPQJQ
a maximalistický přístup kouče mají
PQX¾éMC
Foto: Michal Sobecký
ale své výsledky. Po ne zcela povedeMichal
ném
utkání
s
Líšní
(1:2)
totiž
tým
nadili
jsme ho tam, dal branku a neztra- mladíka Adama Dittmera. Verdikt
SOBECKÝ
stoupil proti rezervnímu týmu Slováctil se. Má ale samozřejmě obrovské zní, že by na jaro měl jít hostovat do
Těžko na cvičišti, lehko na bojiš- ka v úplně jiné tváři. „Kluci odehráli
rezervy ve všem a uvidíme, jak se to Vyškova, účastníka MSFL.
ti. Hráči Prostějova prožili už šestý duel dobře. I mladí, kteří naskočili,
bude s ním vyvíjet dál,“ dodal Šustr. Jak ale bude vypadat další program
týden přípravy na jarní části F:NL jako Marčík či Dittmer šli hodně naNaopak jasno je v případě dalšího zimní přípravy? Hráče nadále čekají
2020/2021. Opět přitom nešlo o nic
náročné tréninky, ale také minimálně
obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL6.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX
jednoduchého. Jak se shodují hráči,
dva přípravné zápasy. První v pátek

PROSTĚJOV Poslední dva týdny přípravy mají před sebou svěřenci Pavla Šustra. Prostějovské eskáčko tak završí dva měsíce plné
těžkých tréninků, doplňování kádru a zkoušení posil. A také s přípravnými zápasy, byť zprvu si nadlouho zahrálo jen proti Baníku
Ostrava (1:0). Nicméně minulý týden, tak jako v předchozím, absolvoval pátý tým druholigové tabulky cennou prověrku. Tentokrát
navíc úspěšnou i po výsledkové stránce.

klikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

Å*yOSRVWDQGDUGFH"=WRKRQHGěOiPYěGX´ vzkazuje

PROSTĚJOV Třetí zápas v zimní
ní
přípravě a druhé vítězství. Taková
vá
je zatím bilance svěřenců trenéra
ra
Pavla Šustra (na snímku). Jak ale
sám opakovaně připomíná, mnoohem důležitější než výsledky jsou
ou
v podobných mačích výkony. A ty
zatím nejsou úplně vyrovnané.
né.
Například proti rezervě Slovácka
ka
tým odehrál úplně jiné, ze strany
ny
jeho svěřenců mnohem kvalitnějjší utkání. S čím naopak nemůžee
být lodivod příliš spokojený, to
o
je
j stále relativně plná marodka.

WWW.VECERNIKPV.CZ

ESKÁČKO MÍŘÍ K ZÁVĚRU PŘÍPRAVY .iGUMHKRWRYĄKíLñWĨSRGVQĨKHP&RSRġDVt"

Kouč Pavel Šustr byl po Slovácku mnohem spokojenější

Na jeden tým slabé,
na dva dohromady
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RIGINO
CICILIA

Prostějovská třináctka opět prokázala, že je platná na obou
koncích hřiště. Trenér Šustr využívá univerzála, schochopného nastoupit v záloze i v obraně, spíše v zadní linii,
ii,
a tam nastoupil i proti rezervě Slovácka. Nasazením
m
do základní sestavy odvděčil vstřelením gólu, slušnouu
rozehrávkou a mnoha zblokovanými přihrávkami.i.
Rozhodně zanechal velice slušný dojem.
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Fotbalisty Kralic na Hané povede na jaře Milan Nekuda

Jan
FRÉHAR
yy Jak probíhaly námluvy s Kralicemi?
„Přišla mi nabídka od pana předsedy Novotného a postupně jsme se domlouvali
více a více, až to nakonec dopadlo tak, že
jsme se dohodli, že se pokusíme přivést
nové hráče a zachránit v Kralicích krajský
přebor i pro příští ročník.“
yyVáhal jste nad přijetím nabídky?
„Svým způsobem jsem byl i rád za projevený zájem. Hodně pomohlo také to, že
nejdu do úplně neznámého prostředí,
takže zase tak velké váhání se nekonalo.
Řadu kluků jsem znal z minulosti, nešel
jsem úplně do neznáma.“
yy Jednoznačným cílem bude záchrana, na kterou ztrácíte osm bodů.
Jak náročné to podle vás bude?
„Je otázkou, jak nakonec vše dopadne… V tuto chvíli nedokáže nikdo ani
odhadovat, co přijde. Nejvíce se objevují
názory, že by se měla odehrát alespoň
polovina soutěží, ale to taky nikdo zatím
nepotvrdí. Stát se ještě může cokoliv,
může se toho odehrát více, také se nemusí odehrát nic. My jsme si dali úkol udělat
pro záchranu vše. Jsem si jistý, že pro to
uděláme maximum. Může se také přihodit, že to ani nebude záležet na našich
výsledcích. I pokud by to ale nedej bože
nevyšlo, určitě bychom hlavy nevěšeli.
Myslím si, že spadla už i zvučnější mužstva.“
yy Pokud by soutěž proběhla pouze
jednokolově, bylo by vůbec reálné
pomýšlet na záchranu?
„To je přesně to, co my ovlivnit nedokážeme. Do poloviny zbývá pět kol. Co
mám zatím informace, dříve jak v polovině března se nezačne. Možnost odehrání

nedostatkem byla určitě slabá lavička.
I během podzimu bylo vidět, že mužstvo
mělo některé zápasy dobře rozehrané,
jenže poslední třetinu zápasu potřebujete i pomoc čerstvých náhradníků, ta však
chyběla, proto i nadějně rozehrané zápasy kluci ztráceli.“
yy Předseda klubu Novotný se nechal
slyšet, že vám ve výběru posil nechá
volné ruce. Můžete tak odtajnit, jak to
s nimi vypadá?
„Hráče, které potřebujeme, se nám sehnat podařilo. Máme domluvené čtyři
J
kluky, pátého ještě řešíme. Jména
vám
bohužel nemohu prozradit,t, jelikož i přes
áme ohledně
dohody zatím stále čekáme
situace s covidem. Hned jakk budeme věěž pokračovat
dět, jak vlastně bude soutěž
me. Můžu však
v jarní části, hráče potvrdíme.
dná o zkušené
už nyní prozradit, že se jedná
kluky z vyšších soutěží. U dvou hráčů řeuska, na které
šíme ještě potvrzení z Rakouska,
čekáme od začátku ledna. Ještě budeme
čekat, kdy případně začnouudalší
další soutěže,
pokud by to vyšlo, zvažovalili bychom ješejerů z Kozlotě krátké hostování dvou plejerů
vic, kde jsem dříve působil. Tam bychom
íka. Pokud by
chtěli ještě nějakého útočníka.
to situace povolila, jsme domluveni na
případné pomoci Tomáše Mazoucha.“
yy Ohledně záchrany tak
k budete chtít
t?
sázet hlavně na zkušenost?
„Dá se to tak říct. Dalším jee také fakt, že
ch kluků, nejv Kralicích je řada mladších
iletý Cibulka.
zkušenější je v kádru třicetiletý
sily by hráče
Takže věřím, že nové posily
mohly nakopnout a mohl by se objevit
také lídr po Nečasovi.“
yy A co případné odchody?
dy?
„Zde zatím neregistruji nikoho, kdo by
měl odcházet. Z dané kostry deseti hráčů
bychom určitě o nikoho přijít nechtěli.
Pokud k tomu přičteme i nové posily,
mohlo by to znamenat i daleko silnější
lavičku, kterou také potřebujete.“
yy Mužstvo získalo za podzim pouhé
dva body. Leží na mužstvu deka, nebo
vidíte spíše odhodlání?
„Hráči vědí, o co během jarní části jde.
Většinu kádru navíc znám, pracoval jsem
s ním v dorostu, některé kluky jsem potkal i na svých štacích, takže vím, že určitě
nebudou věšet hlavy. Klukům jsem jasně
říkal, že pro záchranu musíme mít natrénováno, ukázat sílu, bojovnost a kvalitu.“
yy Máte řadu zkušeností, zažil jste
podobně náročný úkol jako právě zde
v Kralicích?
„Ve fotbale jsem toho zažil už opravdu
hodně, takže se z tohoto úkolu určitě
nehroutím. My pro to uděláme maximum, ale víme, že ani tak nám to stačit
nemusí. Ať to dopadne jakkoliv, chceme
mít čisté svědomí, že jsme udělali vše, co
bylo v našich silách. Celkově je důležité
mužstvo posílit a nastartovat, aby se tato
situace neopakovala pravidelně každý
rok. Ideální by pro mě bylo, kdyby se
celý ročník anuloval a začalo se zase na
podzim, mužstvo by se mohlo dobře při-

Máme domluvené čtyři kluky, pátého ještě řešíme.
Jména vám bohužel nemohu prozradit, jelikož
čekáme na vývoj situace s covidem a jak vlastně
bude soutěž v jarní části pokračovat, či nikoliv.
Můžu však už nyní prozradit, že se určitě jedná
o zkušené a kvalitní hráče z vyšších soutěží...
ze krásně popsal kouč Karel Brückner.
Dřív hráči od útlého věku trávili sporr
tem každé odpoledne. Nyní je doba
hrozně rychlá. Trenéři jsou rádi, že
hráči přijdou dvakrát v týdnu na trénink
a tím to končí. Od toho se pak
odvíjí všechny důležité fakk
tory pro fotbal. Kopací
techniku, fotbalové
myšlení a další
tyto atributy jen
fyzička nenaa
hradí.“

pravit a posílit, navíc by
k tomu byl i dostatek času. To však zatím
nevypadá, i když stát se může cokoliv.“
yy Domníváte se, že by mohlo přijít
i další anulování ročníku?
„Stát by se to klidně mohlo, co mám
zprávy. Na stole už byla také varianta, že
by se hráči nechávali testovat. To hned
kluby zamítly, což se není čemu
divit, to by bylo zkrátka nereál-l
né. Čím dál více se také objevují názory z klubů od divize
dolů, že by možná bylo lepší
sezónu ukončit. Je řada

faktorů, které to ovlivnily.
Kri e zkrátka
krátka nenahrává
nenahrá á nikomu
nikom a pro
Krize
problémy s ní budou postupně přibývat.“
yy Jaké konkrétní by mohly nastat?
„Ohledně financí je to jednoduché.
Sport dostal slíbenou určitou částku. Po
posledních peripetiích s panem Hniličkou moc nevěřím, že nebude snížena.
A to se dotkne zase především amatérů.
Další věcí jsou zúžené obecní i městské
rozpočty, které kluby podporují. Sponzorů také nebude tolik, jelikož některé
firmy skoro stojí. Najde se i řada hráčů,
kteří přijdou o zaměstnání. To jsou také
lidé, kteří mají hypotéky, rodiny... Takže
se raději vykašlou na fotbal a budou se
snažit zabezpečit rodiny. Příkladem za
všechny je situace ve Šternberku. Dva
roky se snaží o postup, nyní jsem mluvil
s Ivošem (Ivo Lošťák, trenér Šternberka
– pozn.red.) a říkal mi, že ani neví, zda
budou chtít postupovat. Ubylo financí,
někteří hráči řeší své osobní starosti, najednou to není tak růžové.“
yy Domlouval jste se v Kralicích na
nějaké delší spolupráci? Nebo jde
především o jarní záchranu?
„Zatím jsme se domluvili na jarní část,
o další spolupráci ještě nepadlo slovo. Vše
se bude odvíjet postupně, nyní je před
námi hlavně záchrana. Na případné domluvě o pokračování bude ještě dostatek
času během i po skončení jarní části.“
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yy Působil jste v řadě klubů v různých soutěžích. Jak byste hodnotil
jejich úroveň? Jde nahoru, nebo to
spíše stagnuje?
„Troufám si říct, že všechny soutěže od
divize níže šly o úroveň dolů. Od třetí
ligy nahoru je to jiné, tam už se jedná
minimálně o poloprofesionály. Vše se
odvíjí od skutečnosti, kterou ve své kni-

Foto: Archiv M. Nekudy

yy A současná situace tomu také
zřejmě nepomůže...
„Přesně tak. Obávám se, jak to nakonec bude vypadat na nejmenších vesnicích. Už teď je klubů čím dál méně.
Po těch dvou sezónách se dá očekávat,
že klubů zase ubude. To jsou všechno
velmi nepříjemné věci pro amatérský
fotbal.“

vizitka
MILAN NEKUDA
✓
✓

narodil se 7. února 1959 v Ivančicích
poté co spojil život se Sigmou žije
v Olomouci
✓ bývalý profesionální fotbalista, aktuálně
nový trenér FC Kralice na Hané
✓ od útléhověku nastupovalnapozici obránce
✓ do svých devatenácti let hrával za Ketkovice, poté odešel na vojnu do
VTJ Hradec Králové
✓ po vojně přestoupil do Sigmy Olomouc, kde strávil tři sezóny
✓ dalších osm sezón přidal v dresu Prostějova ve druhé nejvyšší soutěži
✓ po skončení kariéry se dal na dráhu trenéra, vedl například Holici,
Chropyni nebo v mládežnických kategoriích 1.SK Prostějov
✓ poslední roky působil jako sportovní poradce v Kozlovicích hrajících divizi
✓ fotbalu se věnuje i syn Petr, který z dorostu Sigmy zamířil do Holice
a nastupoval například za Třince, nyní působí v Kozlovicích
zajímavost: v Sigmě Olomouc působil dlouhá léta i jako trávníkář
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v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

padesáti procent ročníku se jeví jako nejpravděpodobnější. My bychom potřebovali minimálně čtyři duely zvládnout
a doufat, že někdo z namočených celků
bude klopýtat. Toto pravidlo se schválilo
už před sezónou, ale podle mého názoru
to s regulérními soutěžemi nemá moc
společného. A těch faktorů by mohlo být
daleko více...“
yy Jaké další konkrétně myslíte?
„Jednou věcí je opravdu složitá příprava.
Další je fakt, že podzimní dohrávky by se
měly uskutečnit na umělkách, protože
hřiště na tom zkrátka nebudou po takové
zimě zcela v pořádku. Kdybychom tedy
začali podle plánů ještě na konci února,
čekaly by nás čtyři dohrávky doma a jedna v Jeseníku. Hráli bychom ale všechno
venku. Původně jsme měli odehrát domácí utkání v Prostějově, jenže za Olympijskou se nestihl položit koberec, takže
bychom domácí zápasy hráli v Chropyni. To se nedá hovořit o domácí výhodě.
Je také rozdíl hrát s některými mužstvy
doma nebo venku. Nezanedbatelný je
covid. Nakazí se někteří hráči a už neposkládáte mužstvo a přijde kontumace.
A je zcela jedno, který tým to může postihnout. Zase bychom mohli mluvit
o tom, že to už s regulérností soutěže
nemá moc společného.“
yy Covidová situace ani nepovolí klasické tréninky, jak je náročné to nyní
nahradit?
„Dlouho jsme start odkládali. Už jsme
však neměli na výběr, takže nebudu lhát,
že jsme fyzickou přípravu začali. Hráči
chodí běhat po dvojicích a mají nějaké
kruhové cvičení, kde se snažíme posilovat. Po dvojicích je to samozřejmě velmi
náročné, ale nějak jsme zkrátka už začít
museli. Na jednu stranu by to mohlo být
dobré v tom, že se hráči budou těšit na
míč, ale jinak je pozitiv opravdu pramálo.
Doufáme, že se co nejdříve dostaneme
alespoň do stupně čtyři a budeme moci
využít umělou trávu v Kralicích i v Prostějově, kterou máme domluvenou. Po
šesti lidech už by příprava byla přece jen
lepší.“
yy Je také možné, že se sezóna rozběhne bez jediného přípravného utkání.
Zažil jste někdy něco podobného?
„Je pravdou, že u fotbalu se pohybuji
celý život a tato situace je zcela výjimečná. Celé toto období je opravdu zvláštní
a amatérskému sportu absolutně neprospívá. Přitom já bych určitě chtěl alespoň
dva přáteláky, abych mohl mužstvo vidět
a aby se hráči sehráli i s novými posilami,
které máme v plánu přivést.“
yy Když jsme u těch posil. Bývalý
kouč Gottwald mluvil o tom, že mužstvo nutně potřebuje posílit, jinak se
výsledky nezlepší. Souhlasíte s ním?
„Zcela jednoznačně. Kostra mužstva by
určitě nějaká byla, ale na mužstvu bylo
hodně znát, že odešel Nečas. To byl lídr
nejen na hřišti, ale i v kabině. A díru po
něm nikdo nedokázal zacelit. Dalším
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KRALICE NA HANÉ S koncem
působení hrajícího kouče Petra Gottwalda se řešila otázka, kdo jej na
lavičce fotbalových Kralic na Hané
nahradí a pokusí se tak během jarní
části o záchranu tradičního účastníka
v krajském přeboru. K malému překvapení ukázalo vedení na ne zcela
okoukanou tvář. Po Novém roce se
kormidla ujal někdejší velezkušený
bývalý levý obránce olomoucké Sigmy Milan Nekuda (na snímku), který
odehrál osm sezón také za Železárny
Prostějov. Během podzimní části se
Kralickým nepodařilo vyhrát jediný
zápas a na záchranářské pozice ztrácí
mužstvo osm bodů. I přes tuto nepříjemnou výchozí pozici nový trenér
věří v záchranu, k níž mají pomoci
i nové posily. Všechno však bude záležet na tom, jakým způsobem se vlastně bude letošní sezóna dohrávat.

hokej
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HLAVNÍ CÍL PAUZY? Nabrat síly HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
do zbytku sezóny
1.
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PETR MRÁZEK (24 BODŮ)

PROSTĚJOV Ať se to prvoligovým klubům líbí, nebo ne, už třetí
sezónu pro ně platí jedno dříve nemyslitelné pravidlo: když během
soutěžního ročníku nastane reprezentační přestávka vyhrazená
turnajům Euro Hockey Tour, zápasově stojí nejen elitní Tipsport extraliga, ale také nižší Chance liga. Nynější pauzu způsobily Švédské
hry a prostějovští hokejisté se jí snažili využít k co nejlepší přípravě.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Doba bez mistrovského střetnutí
tentokrát trvá deset dnů, přesně od
neděle 7. do úterý 16. února včetně.
Jestřábi naposledy nastoupili 6. února
doma proti Vrchlabí, znovu do akce
půjdou 17. února v Kladně. Co všechno dělali či ještě dělají mezi tím?

„Po Vrchlabí kluci dostali dva dny
volna. Od závěru prosince konečně
soutěž jela delší dobu bez přestávky v pravidelném rytmu dvou kol
týdně, což po předchozím rozbitém
programu se spoustou vynucených
odstávek bylo jedině dobře. Absolvovali jsme řadu utkání za půldruhého měsíce, a byť nešlo o žádný
hrozný zápřah, aspoň menší oraz si
mančaft zasloužil,“ ohlížel se hlavní
trenér mužů LHK Jiří Šejba.
Dvoudenní oddech vystřídal od
9. do 11. února naopak největ-
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ší zápřah. „V úterý, ve středu i ve
čtvrtek jsme trénovali dvoufázově
a hodně prostoru věnovali kondiční práci. Pokud už tyhle repre
pauzy musí v první lize být, je potřeba jich správně využít. V tomto
případě šlo o poslední možnost
dobít fyzické baterky pro zbytek
sezóny, její rozhodující závěr. A my
jsme tomu samozřejmě přizpůsobili náplň přípravy,“ vysvětlil Šejba.
Kondice měla vrch ještě v pátek 12.

února, načež si ptačí dravci užili většinu volného uplynulého víkendu.
Počínaje nedělním podvečerem se
pak vrhli zpět do klasického tréninkového modelu. „Teď už se chystáme na nejbližší zápas, tedy na Kladno. I herně je pořád na čem makat,
co nacvičovat a vylepšovat, stejně
jako po taktické stránce. Věřím, že
do poslední fáze ročníku půjdeme
dobře nachystaní,“ doplnil kouč Prostějovanů.
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ve støedu venku Jágrovi Rytíøi, v sobotu derby se Zubry!
VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Prostějov – Kladno: aktuální sezóna
4:5pp, minulá sezóna neutkali se
Prostějov – Přerov: aktuální sezóna
2:4, minulá sezóna 2:3 a 0:3
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Vynikající skóre mají v dosavadním
průběhu Chance ligy ČR 2020/21
prostějovští muži. 104 gólů dali a jen
79 dostali, což je drží ve výrazném plusu pětadvaceti tref brankového poměru. V celé soutěži jsou z tohoto hlediska čtvrtí nejlepší za Vrchlabím (+39),
Jihlavou (+33) a Porubou (+26), dokonce i před Kladnem (+24).

(uohĹ
„Diváci v každém
případě chybí,
ale nějak jsme si
na to zvykli.“
oࣂ ;v|ং࢙0ৄ bংझ ࡈ;f0-
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NEJ události
Chance ligy

PROSTĚJOV Na další prvoligové
bitvy si nejen prostějovští hokejisté museli kvůli reprezentační
přestávce déle počkat, ovšem v případě Jestřábů bude konec půldruhého týdne dlouhého čekání stát
za to. Před sebou totiž mají dva mimořádně atraktivní duely.
Nejprve vyjedou do Kladna, kde ve
středu 17. února od 18.00 hodin nastoupí proti tamním Rytířům v čele
s majitelem klubu i žijící legendou v jedné osobě Jaromírem Jágrem. Slavná
osmašedesátka už poslední dobou pravidelně nastupovala a postupně lepšila
své výkony, nicméně hlavním tahounem Středočechů zůstává jiný hvězdný
borec s minulostí v NHL Tomáš Plekanec. „Je potřeba, aby se kluci soustředili
na hokej a ne na to, že proti nim budou
na ledě takové osobnosti,“ upozornil
kouč LHK Jiří Šejba na důležitý aspekt.

Útočník Petr Chlán prožívá průlomovou
p
sezónu,,
zájem z extraligy nechce komentovat
PROSTĚJOV Útočník Petr Chlán (na snímku) získal v letošním
tošním ročníku v týmu větší prostor, a to se koučům jestřábí letky vyplácí.í. Jednadvacetiletý
forward nejenže s 27 body už překonal svoje dosavadní
adní bodové maximum mezi seniory, ale aktuálně vede s +19 statistiku +/− hodnocení celé
Chance ligy. S mladým hráčem, který letos prožívá svoji
oji průlomovou sezónu, jsme se během reprezentační pauzy vrátili
tili k sérii
prostějovských výher a k jeho výkonům na ledě.

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník

2ąGF PCFEJ¾\GLÊEÊO FGTD[ X
2TQUV÷LQX÷ ×PQTC UGJQMGLKUVÆ
2ąGTQXC DWFQW OWUGV QDGLÊV DG\
QUVąÊNGPÆJQDGMC,QUGHC*TCDCNCMVGTÚQFGwGNFQ\CJTCPKéÊ2÷VCVąKEGVKNGVÚ
QDT¾PEGRQUÊNKNTCMQWUMÚ8KNNCEJX
\CFPÊEJąCF¾EJ*%<7$4VCMRQP÷O
\čUVCNCFÊTC8[WåKLGVQJQGNJ¾M¾éMQ
CD[RQFNQWJÆFQD÷RQTC\KNQXGNMÆJQ
TKXCNC"

Eva
REITEROVÁ

2. Kuriózní gól Gumana

7LVÉFH])UÙGNX
na charitu
8 T¾OEK RTQDÊJCLÊEÊ EJCTKVCVKXPÊ
CMEG1-CRMWNGRwÊJQMGLUG
X[V¾JNKJQMGLKUVÆ*%(TÚFGM/ÊUVGM
-TQO÷U[ODQNKEMÆRQFRQT[VQVKåPC
EGNÚRTQLGMVRąKUR÷NKKHKPCPéP÷MF[å
JT¾éKTGCNK\CéPÊVÚOCOCPCIGOGPV
UGXGTQOQTCXUMÆJQMNWDWURQNGéP÷
X[DTCNKVKUÊEMQTWPCD[LGX÷PQXCNKF÷VGOUNGWMÆOKÊ

ze vzájemných soubojů s tímto krajským sokem, kterou ještě prohloubila
nedávná porážka 2:4 u protivníka.
Ten sice 11. ledna nebyl herně lepší,
ovšem přesto znovu dospěl ke svému
triumfu.
Jenže po tehdejším neúspěchu elhákáčko nabralo formu, pravidelně
vítězilo a za momentálně šesté HC
(50 bodů) se dotáhlo na pouhé tři
punkty. Leč také Zubrům se před
repre oddechem dařilo, z deseti
uplynulých mačů vyhráli plných
osm! Naposledy nad Třebíčí (5:4)
i Jihlavou (4:3) po samostatných
nájezdech. „Kluci budou mít hodně velkou motivaci, kterou musíme
pro tohle derby správně nasměrovat.
Pokud se nám to povede, můžeme
doma uspět,“ věří Šejba.
Diváci mají bohužel do hlediště nadále zakázaný vstup.
(son)
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1. Zubøi pøišli o Hrabala

2ąKPGéGMCPÆORCFPWVÊ-NCFPCXFQJT¾XEGPCNGF÷·UVÊPCF.CDGOFCNK
4[VÊąKLGFKPQWDTCPMW\CVQO¾NQMF[
XÊFCPQW*QUVWLÊEÊ4QUVKUNCX/CTQU\
PCJQFKNRWMVGPUGQFJGNO[FQO¾EÊJQ/CTMC8QåGPÊNMCQFTC\KNFQ
RąKND[6QO¾wG)WOCPCCUVąGFQéGUMÚONCFÊMVCMJNGwċCUVP÷UMÐTQXCN

Loni extraligové Kladno se sice drží
v popředí průběžné tabulky na třetí
pozici (53 bodů), ale zatím zcela nenaplňuje předpokládanou roli největšího favorita Chance ligy 2020/21.
Například poslední střetnutí před
pauzou prohrálo v Ústí nad Labem
1:2, předtím neuspělo ani ve Vrchlabí (2:4) či v Jihlavě (3:4sn). Doma
však ztrácí jen minimálně, byť často
vítězí těsným rozdílem. „Určitě není
čeho se bát, na druhou stranu máme
zdravý respekt. V každém případě pojedeme do Kladna s tím, že chceme
zabojovat o body,“ ujistil Šejba.
Hned v dalším kole soutěže pak jeho
svěřenci vyzvou největšího arcirivala. Vždy maximálně prestižní derby
s Přerovem propukne na vlastním
ledě v sobotu 20. února od 17.00
hodin. Ani nemá smysl pořád dokola
připomínat mizerou bilanci Jestřábů

yy Jestřábům se v posledních zápasech dařilo. Jak výkony týmu hodnotíte?
„Řekl bych, že si sedly taktika, hra a
navíc všechny lajny šlapou. Podařilo se
najít asi ideální sestavu. Troufám si říct,
že s touto naší hrou jsme schopni porazit každého.“
yy Před reprezentační přestávkou
jste měli sérii pěti výher. Panuje teď v
týmu spokojenost?
„Myslím si, že na jednu stranu ano, ale
na tu druhou se musíme připravit na
další zápasy. Budeme mít totiž těžký los.
Čeká nás Kladno nebo Přerov a pražská
Slavia. Určitě musíme získat domácí zápasy, plus nějaký bod z venku, abychom
se dostali výše. Díval jsem se na to a šanci dostat se do první čtyřky máme.“
yy Začali jste v utkáních využívat
přesilové hry. Mohou i ty být příčinou vašich aktuálních úspěchů?
„Určitě ano. Myslím, že jsme v Šumperku dali čtyři góly ze šesti přesilovek,

pokud se nepletu. Domaa pak
jsme také dali ze dvou nebo
tří přesilovek branky. Předtím
dtím
jsme z nich asi dvacetkrát gól
nedali a teď jsme využili skokoro každou. Takže si myslím,
ím,
že to nám určitě pomohlo.“
yy Ze 25 zápasů máte 27 bodů za bilanci 13 branek a 14 asistencí, navíc
vedete ligové hodnocení v hodnocení plus/mínus. Co říkáte na svoji
letošní formu?
„Je to hlavně i díky spoluhráčům. Hraje se mi dobře s Hrncem (Dominik
Hrníčko – pozn. red.) a místo Žálčíka
tam mám teď Ouřiho (Kryštof Ouřada – pozn. red.). Jak říkám, je to hodně
o spoluhráči v lajně. V létě jsem na tom
dřel, tak se to teď vrací, a za to jsem rád.
Důležitý je ale hlavně výkon týmu.“
yy Leden byl, co se týče zápasů,
hodně nabitý. Může vám současná
přestávka v Chance lize prospět?
Nebo byste raději hráli, když se vám
teď daří?
„Jelikož máme sérii výher, tak nám přestávka může spíše uškodit... Teď jsme na
vítězné vlně a rádi bychom dál pokračovali. Ta pauza tady ale je, všichni se s ní
musíme nějak popasovat a připravit se
na poslední část.“

2.
3.

.GVPÊRQUKNCFQ×VQMW\G<PQLOCRQUNGFPÊFQDQWPCRNPQTQ\DCNKNCUXÆQHGP\KXPÊWO÷PÊ2TXPÊ×VQéPÆHQTOCEKRTQUR÷NP¾XTCV/KEJCNC)CICRQFNQWJQFQDÆO
\TCP÷PÊ URQNGéP÷ U /T¾\MGO C &CXKFGO $CTVQwGO
ą¾FÊUMQTQXMCåFÆOFWGNW#RT¾X÷2GVTJTCLGRTKOU
MCPCFUMÚOKDQF[KPCUVąÊNGPÚOKIÐN[LGFTWJÚX
åGDąÊéEÊEJEGNÆUQWV÷åG

ONDŘEJ BLÁHA (20 BODŮ)

2QFNG RTQEGPVW¾NPÊ ×UR÷wPQUVK \¾MTQMč éK RTčO÷TW
KPMCUQXCPÚEJ DTCPGM PGRCVąÊ FQ RTXQNKIQXÆ wRKéM[
CNG \ JNGFKUMC QFX¾F÷PÚEJ XÚMQPč WTéKV÷ CPQ ,GP
XÚLKOGéP÷O¾UNCDwÊEJXÊNGPCQRCMéCUVQUXÚOK\¾MTQM[WOQåÿWLGVÚOWXÊV÷\KV8OKPWNÚEJVÚFPGEJéÊO
F¾NéCUV÷LK

DOMINIK HRNÍČKO (17 BODŮ)

8[RCFCNQVQåGRQEQXKFRCW\GJNGFCNP÷LCMQWFQDW
UXQW FąÊX÷LwÊ HQTOW 2QUVWRGO éCUW LK GXKFGPVP÷
PCwGNCP¾UNGFP÷\CUGDCXKNHCPQWwM[D[ċLGPWQP
NKPG XKFGQRąGPQUč èCUVQ \MQWwÊ Tč\PÆ RčUQDKXÆ
HKPGU[ FQUV DQFWLG 8TEJNCDÊ UTC\KN JCVVTKEMGO C X
RQąCFÊ8GéGTPÊMWV÷UP÷RąGUMQéKN2GVTC%JN¾PC

ZAUJALO NÁS
Hrníèko je èím dál populárnìjší

Už několikátým rokem patří Dominik Hrníčko k elitním útočníkům
druhé nejvyšší české soutěže hokejistů. Během aktuální sezóny však
jeho popularita u sportovní veřejnosti znatelně roste, ačkoliv příznivci
nemohou osobně fandit z ochozů. Ty, kteří sledují internetové přenosy
portálu Hokejka.tv, totiž vcelku pravidelně baví svými parádami.
Například opakovaně zkouší „florbalovou“ fintu Mikaela Granlunda,
tedy nabrat puk na hůl a zpoza brány jej ze vzduchu zamést do šibenice.
Proti Sokolovu takhle orazítkoval tyč. Následně Hanáci demontovali vedoucí Vrchlabí – a „Hrnec“ vše režíroval hattrickem, už svým druhým v
tomto ročníku! Večerník chtěl hrdinu samozřejmě vyzpovídat, ale omluvil se.„Čeká na mě manželka s dcerkou, tak spěchám,“ mrkl s úsměvem.

HOKEJOVÉ !&҃

ࡡ

Dvì pùsobivé
kanonády

Mínus
Tomáše Kauta

Rostoucí formu Jestřábů odnesli
poslední dobou v jejich prodlužující
se vítězné šňůře hned dva prvoligoví
outsideři, kteří od LHK vyfasovali
pořádný výprask. Dvouciferný debakl
11:3 dostal nováček z Kolína, o něco
méně vysokou porážku 3:9 utržila
poslední Kadaň – navíc doma.

Hráči Prostějova patří v probíhající
Chance lize k nejlepším v hodnocení
účasti na ledě mezi veškerými kolektivy. Skoro všichni se drží v plusu,
většina výrazném. Jen tři plejeři jsou
podle oficiálních statistik naopak v
mínusu, nejvíc kapitán Tomáš Kaut -2.

Mezi hokejovými mantinely
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yy Do konce základní části první
ligy vám zbývá přesně 7 zápasů. S
čím půjdete do závěru soutěže?
„Určitě zápas po zápasu vyhrát, tak jak
jsme to měli teď. Důležité je sbírat body,
abychom se dostali co nejvýše, nemuseli třeba hrát ani předkolo a šli jsme rovnou do čtvrtfinále.“
yy Když se podíváte na prvoligovou
tabulku. Překvapuje vás vyloženě
někdo?
„Asi na první pohled bych to viděl na
Vrchlabí. Tím, že jsme je dvakrát porazili, tak bych to od nich nečekal. Je to dané
asi dobrou taktikou, co jsem se díval na
pár jejich zápasů. Na druhou stranu mě
překvapuje, že Frýdku-Místku a Havířovu se moc nedaří.“
yy Na konci přestupového období
se spekulovalo o tom, že o vás má zájem extraligový celek. Je to pravda?
Prozradíte o tom něco?
„Je to pravda. Nemohu to ale nijak dál
komentovat.“
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VEČERNÍKU DLOUHOTRVAJÍCÍ PROKLETÍ DOMÁCÍ PALUBOVKY
PROSTĚJOV Na poslední místo tabulky po základní části
Kooperativa NBL poslaly hráče Olomoucka výsledky na domácí palubovce. Ve vlastní hale získali totiž jediné
vítězství! Bilance na hřištích soupeřů je mnohem příznivější.
Lepší bilanci než Hanáci mělo šest týmů, třeba čtvrté Brno přivezlo z venkovních výjezdů pouze o jedno vítězství více než
klub sídlící v Prostějově a reprezentující Olomoucký kraj.

Pod vlastními koši vyhrálo
BK Olomoucko jediný zápas

DAVID PEKÁREK

Průlomovou sezónu prožívá po příchodu
do BK Olomoucko křídelník, který byl v základní části sedmým nejvytíženějším hráčem
Kooperativa NBL. Soupeře trápí fyzicky náročným basketbalem, je platný při zakončení i na doskoku. Umí vystřelit z dálky, nebojí
se najet pod koš a pouze v pěti zápasech se
nedostal na minimálně deset bodů. Jako pravý „železný muž“ nevynechal jediné ligové
střetnutí, odpočíval pouze v pohárové odvetě
s Hradcem Králové.

NEMANJA
BEZBRADICA

basketbal
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Původní zpravodajství
pro Večerník
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V hale prostějovského Sportcentra
DDM se domácí basketbalisté radovali
hned v 1. kole nového ročníku po zápase s Děčínem. To bylo 12. září loňského roku. Od té doby jen prohrávali,
byť často velice těsně a hned ve dvou
případech o jediný bod. „Doma se
nám opravdu nedaří. Myslím si, že

7

nám prostě chybí diváci, na které jsme
byli zvyklí. V těsných koncovkách rozhodují maličkosti, povzbuzování fanoušků mezi ně patří,“ míní kapitán
Olomoucka František Váňa, který byl
rád, že si s týmem mohl domácí vítězný pokřik užít alespoň v utkání Českého poháru proti Hradci Králové.
„V této sezóně se to často nestává,“ povzdechl si se smutným úsměvem.
V předchozích ligových ročnících byli basketbalisté v domácím
prostředí mnohem úspěšnější.
Na vlastní palubovce vyhrávali pra-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

videlně, i díky tomu patřili stabilně
do horní poloviny tabulky a usilovali
o výhodné pozice před play-off a následně také o postavení na stupních
vítězů. „Koronavirová epidemie toho
hodně změnila. Domácí hala přestala
být nedobytnou tvrzí i v jiných klubech. Nám se po dlouhé době podařilo vyhrát v Ústí nad Labem, kde se
nám nedařilo. Ale doma jsme to ne-

NEMANJA
BARAC

dokázali potvrdit,“ poznamenal sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. „Bilance přesto mohla
být příznivější. Při zápasech s USK
Praha a Pardubicemi jsme měli možnost poslední střelou otočit výsledek
na naši stranu. S Nymburkem tým
padl pouze o tři body. S trochou štěstí
jsme mohli mít o tři výhry více a byli
bychom kousek od předkola play-off,“ dodal Pekárek.
Olomoucko není jediným týmem,
kterému se doma přestalo dařit.
Třeba Děčín doma prohrál šest zápasů, přitom v předchozích sezónách
před svými fanoušky porážel i ligové
favority. I na základě toho bude hrát
pouze ve skupině A2 nadstavbové
části nejvyšší soutěže basketbalistů.
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Hráèi Olomoucka
v individuálních
statistikách
Prostějov (lv) – Přestože BK Olomoucko po základní části uzavírá
tabulku nejvyšší domácí soutěže,
její hráči se v první fázi sezóny dokázali prosadit i v individuálních
statistikách. Nemanja Bezbradica je čtvrtým nejlepším střelcem
Kooperativa NBL s průměrem
19,84 bodu na zápas. V hodnocení
užitečnosti se do nejlepší dvacítky dostal Bezbradica (14) a také
David Pekárek (18). Ten je na sedmé příčce z pohledu odehraných
minut. Františku Váňovi patří páté
místo mezi střelci trestných hodů,
kde je Pekárek sedmý. Radovan
Kouřil je na osmé pozici v počtu
asistencí.

PROSTĚJOV, PRAHA Pokud vše
zůstane, jak bylo bezprostředně
po změně počtu týmů v nadstavbových skupinách A1 a A2 rozhodnuto, vstoupí do další fáze Kooperativa NBL basketbalisté BK
Olomoucko 27. února domácím
zápasem proti Královským sokolům z Hradce Králové.
„Rozpis je daný, není však vyloučeno,
že se ještě o týden posune. Záleží to
na aktuálních pravidlech po reprezentační pauze. Pokud by hráči museli po zápasech národního výběru do
povinné karantény, může se start nad-

Navštivte naše
webové stránky

Vzhledem k výkonosti týmů v probíhajícím ročníku soutěže se předpokládají vyrovnané duely. Svitavy, které
vstoupí do skupiny A2 na prvním
místě, mají na čtvrtý Děčín náskok
jediné výhry. Tabulka se tak může
měnit prakticky po každém kole.
„Bude to zajímavé, každý může porazit každého. Věřím, že můžeme výrazně přispět k dramatickému průběhu
skupiny A2. Pokud se nám už budou
vyhýbat zranění, budeme v každém
zápase konkurenceschopní,“ poznamenal sportovní manažer BK Olomoucko Pekárek.
(lv)

program BK Olomoucko ve skupinì A2 Kooperativa NBL
BK Olomoucko – Královští sokoli
Tuøi Svitavy – BK Olomoucko
BK Olomoucko – NH Ostrava
BK Olomoucko – BK Armex Dìèín
Sluneta Ústí n/L – BK Olomoucko
Královští sokoli – BK Olomoucko
BK Olomoucko – Tuøi Svitavy
NH Ostrava – BK Olomoucko
BK Armex Dìèín – BK Olomoucko
BK Olomoucko – Sluneta Ústí n/L

27. 2.
3. 3.
6. 3.
10. 3.
13. 3.
17. 3.
20. 3.
24. 3.
27. 3.
3. 4.

18:00
èas bude upøesnìn
18:00
18:00
18:00
17:00
18:00
17:30
18:00
18:00

„Byla to nejnároènìjší sezóna v kariéøe,“ 1RYìNRXĀ%.2ORPRXFNR
DEtGND
posteskl si odcházející 0LFKDO3HåWDÅ1DEtGND
Predrag Benáèek E\ODQHĀHNDQi

+<81'$,þ(6.ê32+É5
þWYUWILQiOH+UDGHF.UiORYp²86.3UDKD
    1HMYtFH ERGĥ Halada 27,
Sedmák 18, Lošonský 15, Šoula 13 – Proleta 20,
Sehnal 17, Vyroubal 12, Bátovský 9 * 2SDYD ²
1\PEXUN      1HMYtFH
ERGĥ%XNRYMDQ*QLDGHNâLĜLQD.YDSLO
– Dalton 19, Obasohan 16, Zimmerman 15, Prewitt
14 * 3DUGXELFH²%UQR  
1HMYtFHERGĥ Vyoral 27, Dunans 16, Švrdlík 13,
+HĜPDQ±%ODNH3XUãO3ĤOSiQ%iOLQW
13 * .ROtQ²6YLWDY\  
1HMYtFH ERGĥ 6NLQQHU  ýtå  .ĜLYiQHN 
Petráš 8 – Johnson 12, Bujnoch 11, Welsch 11,
Svoboda 8.
6HPLILQiOH 1\PEXUN ² +UDGHF .UiORYp 
 1HMYtFHERGĥ Harding 19,
Prewitt 18, Hruban 11, Obasohan 11 – Lošonský 11,
Sedmák 10, Barac 9, Stamenkovic 8 * 3DUGXELFH²
.ROtQ  1HMYtFHERGĥ
Vyoral 19, Dunans 14, Švrdlík 13, Slanina 12 – SkinQHU1RYRWQêýtå-HOtQHN
),1É/( 1\PEXUN ² .ROtQ   
 1HMYtFHERGĥHruban 25, Harding 15, PreZLWW3DO\]D±ýtå6NLQQHU1RYRWQê
Jelínek 8.
2  PtVWR +UDGHF .UiORYp ² 3DUGXELFH 
 1HMYtFHERGĥ Sedmák 24,
Halada 16, Stamenkovic 15, Lošonský 12 – Vyoral
24, Švrdlík 14, Slanina 14, Dunans 13.

stavby o týden posunout. Je to otevřené,“ poznamenal sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Systém nadstavy bude dvoukolový, soupeři proti sobě budou hrát
doma a venku. Čtyři nejlepší postoupí do předkola play-off, pro poslední dva týmy skupiny A2 sezóna
skončí na začátku dubna.
„Na desáté místo, ze kterého se ještě
postupuje do předkola, ztrácíme čtyři
výhry. Je to docela hodně, ale pokud
nám vyjde vstup do druhé části sezóny,
můžeme se ještě dotáhnout. Rozhodně
nic nevzdáváme,“ uvedl Pekárek.

P
PROSTĚJOV
Čtvrtou sezónu na střídačce
BK Olomoucko Predrag Benáček na snímku v pozici hlavního trenéra nedokončí.
S klubem se rozloučil po posledním utkání
základní části Kooperativa NBL, když z rodinných důvodů předčasně ukončil smlouvu. „Už delší dobu jsem o tom přemýšlel.
Potřebuji si odpočinout, byla to nejnáročnější sezóna v mé trenérské kariéře,“ přiznal
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW únavu zkušený basketbalový kouč.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yy V základní části nejvyšší soutěže tým
získal pouze čtyři výhry a je na posledním místě. Je to reálný odraz současné
kvality sestavy?
„Prostě to tak je. Klub měl dříve k dispozici
větší počet cizinců, o které se opíral. Zahraniční posily vždy patřily mezi opory, které
táhly ostatní. V novém ročníku se to změnilo. Nejdříve byl jeden cizinec, až v průběhu
soutěže přišel další. To se ve výsledcích odrazilo.“
yy Domácí basketbalisté nedosahovali na
úroveň těch zahraničních?
„To si nemyslím. Tým ale musel hrát v užší
rotaci než dříve. Do toho přicházely zdravotní problémy. Kompletní sestava nastoupila

DOHQHE\ORFRőHåLW´
őHåLW´

PROSTĚJOV Po odchodu Predraga Benáčka
enáčka
bylo jeho jmenování hlavním trenérem
m BK
Olomoucko logickým řešením. Skutečnost,
ost,
že Michal Pešta působil u prvoligového
ho
týmu jako asistent, byla jen jedním důvoodem pro toto řešení. „Kromě toho jsem
m
už v mládežnických kategoriích pracoval
al
s větší polovinou současného kádru. Také
é
z tohoto pohledu to pro mě má smysl,l,“
v jediném utkání. Vždy někdo chyběl. Dostávali jsme ránu za ranou a tým se pokaždé prohlásil nový šéf hanácké střídačky.

zvedal. Pro všechny je to obrovská zkušenost, která klukům v další kariéře pomůže.
Za takové zkušenosti se ale platí. V našem
případě je cenou velký počet porážek.“
yy Nečekal jste přesto, že úspěchů bude
přece jen více?
„Když mám být upřímný, čekal jsem, že to
bude ještě horší... Ale kluci ukázali kvalitu
i charakter. Nezlomila je ani dlouhá série porážek. Všichni se herně zlepšili. Bývalí junioři zvládli přechod mezi muže, i stále mladí
kluci jako František Váňa šli herně ještě více
nahoru. Mají před sebou budoucnost, která
bude úspěšná. O tom jsem přesvědčen.“
yy Důvodů k radosti bylo v minulých měsících málo. Co vás alespoň trochu potěšilo?
„Přes všechny problémy je velkým úspěchem, že se soutěž vůbec hraje. I když ve
zvláštním režimu a bez diváků. To je pro
všechny největší vítězství.“

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yy Čekal jste takovou nabídku?
„Vzhledem k tomu, jak se vše seběhlo rychle,
jsem takovou nabídku nečekal. Byl jsem trošku překvapený, ale když přišla, dlouho jsem
o ní nepřemýšlel. Jednak jsem s celou řadou
hráčů pracoval a pochopitelně každého trenéra láká vést ligový tým.“
yy Mužstvo přebíráte ve chvíli, kdy je v tabulce poslední. Odpovídá to kvalitě kádru?
„To si právě nemyslím. Ano, máme celou řadu
mladých kluků, ale to neznamená, že nejsme
konkurenceschopní. Řadu zápasů jsme prohráli těsně, měli jsme smůlu. Nemáme horší
tým než kluby, které jsou v polovině tabulky.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Kádr jste převzal na začátku třítýdenní
pauzy. Je to výhoda?
„Máme prostor vyléčit některé bolístky
a možnost vstřebat některé změny ve hře.
A také trochu času, aby si hráči zvykli na trošku jiný styl, kterým se chci prezentovat.“
yy V čem chcete hru Olomoucka upravit?
„Hlavně v rychlosti. Jsme mladý tým, k takovému patří rychlá hra. Počítám s tím, že bude
sestava rotovat, abychom drželi vysoké tempo. Budu vyžadovat, aby všichni byli patřičně
motivovaní a šli za úspěchem.“
yy Na předposlední Ostravu ztrácíte dvě
výhry, na předkolo play-off čtyři. Myslíte
si, že existuje naděje na zlikvidování této
ztráty?
„Bude záležet na tom, jak do skupiny A2
vstoupíme. Šance stále existuje, o tom jsem
přesvědčený. Poslední rozhodně skončit nechceme.“

sport
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Juniorské boxerky

Y\Uiçt
do Èerné Hory
➢ ze strany 23
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PRAHA, PROSTĚJOV Pořádání
tuzemského šampionátu na dráze
bylo dlouho nejisté, leč nakonec
vše klaplo a závodníci i závodnice
tak mohli usilovat o mistrovské
tituly a také zapsat body do rankingu Mezinárodní cyklistické
unie (UCI). Za stáj SKC TUFO
PARDUS Prostějov se do pražského Motola vypravili čtyři muži
v kategorii „U23“: Daniel Babor,
Filip Řeha, Marek Dolníček
a René Smékal, které doplnili dva
junioři Radovan Štec a Matyáš
Koblížek. Doprovod jim zajistili
sportovní ředitel Michal Mráček,
trenér Martin Cetkovský a mechanik Richard Šmída.
První den programu Mistrovství
České republiky naplnila olympijská
disciplína omnium. A cyklistický
čtyřboj ovládl suverénně Dan Babor,

neboť kraloval všem jednotlivým
součástem omnia. Na celkové páté
příčce skončil Filip Řeha.
Během druhého dne přišel na řadu
stíhací závod jednotlivců a v podvečer pak bodovací závod. I když stíhačka není zrovna oblíbenou Baborovou
disciplínou, přesto se mu podařilo
získat bronz. Načež v kontaktní bodovačce opět jasně kraloval a s dvaadvacetibodovým náskokem před stříbrným Nicolasem Pietrulou z pražské
Dukly oblékl další mistrovský dres.
Závěrečný den MČR byl rozehrán
ve slabě obsazeném závodě stíhacích družstev, kde ve finále podlehl
prostějovský tým kvartetu Dukly
Praha. Nicméně týmová stíhačka
posloužila jako dobré rozjetí pro závod vylučovací, který český šampionát uzavřel. Excelentním způsobem
jej opanoval Daniel Babor a stal se
tak jasně nejúspěšnějším borcem
národního přeboru na dráze. Navíc

cenný kov jen těsně unikl Marku
Dolníčkovi, na kterého zbyla nepopulární čtvrtá pozice.
Své nemalé ambice naznačili i mladíci Radovan Štec a Matyáš Koblížek, kteří ve všech disciplínách výrazně vstupovali do bojů o přední
příčky. Kouč Tufo Pardus a zároveň
nově ustanovený trenér juniorské
reprezentace dráhařů ČR Martin
Cetkovský tak mohl být spokojen.
„Předpokládali jsme, že generace
loňských kadetů bude silná. Je pro
mne velkou motivací dosáhnout
s těmito kluky skvělých výsledků
i na mezinárodní úrovni. Věřím,
že se věci posunou k normálu, budeme moci tvrdě trénovat a následně se ukázat na mistrovství světa
i Evropy.“
No a Dan Babor své třídenní kralování popsal po svém. „Asi přebytek
výkonu...,“ zhodnotil se smíchem.
(son)
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VÝSLEDKY DRÁHOVÉHO MÈR 2021
– PRAHA MOTOL
MUŽI
Omnium: 1. Babor (Tufo Pardus Prostějov) 170, 2. Kraus 144,
3. Pietrula (oba Dukla Praha) 130, 5. Řeha 104, 6. Dolníček (oba
Tufo Pardus Prostějov) 81
Stíhací závod jednotlivců: 1. Pietrula, 2. Kraus (oba Dukla Praha),
3. Babor, 6. Řeha (oba Tufo Pardus Prostějov)
Bodovací závod: 1. Babor (Tufo Pardus Prostějov) 89, 2. Pietrula 67, 3. Kraus (oba Dukla Praha) 29, 5. Smékal (Tufo Pardus
Prostějov) 12
Vylučovací závod: 1. Babor (Tufo Pardus Prostějov), 2. Voneš,
3. Kelemen (oba Dukla Praha), 4. Dolníček, 6. Řeha (oba Tufo
Pardus Prostějov)
Stíhací závod družstev: 1. Dukla Praha (Voneš, Kelemen, Pietrula, Kraus), 2. Tufo Pardus Prostějov (Smékal, Řeha, Babor,
Dolníček).
ŽENY
Omnium: 1. Machačová 186, 2. Ševčíková 180, 3. Kohoutková
(všechny Dukla Praha) 152.
Vylučovací závod: 1. Ševčíková, 2. Machačová, 3. Kohoutková
(všechny Dukla Praha).
Madison: 1. Ševčíková, Kohoutková 88, 2. Machačová, Hejhalová
35, 3. Džerengová, Burlová (všechny Dukla Praha) 27.

PROSTĚJOV V přípravě na dubnové mistrovství světa juniorů a juniorek v Polsku
pokračují mládežnické boxerky České republiky vedené prostějovským trenérem
Martinem Klíčem.
Vzhledem k radikálně omezeným tréninkovým
podmínkám v České republice při pokračujícím
covidovém lockdownu je pro kvalitní nachystání se na vrcholnou akci klíčová jedna věc, a sice
účast na mezinárodních turnajích v zahraničí.
Jeden z nich mají rohovnické juniorky ČR
právě před sebou, od středy 17. do neděle 21.
února půjde o jubilejní třicátý ročník turnaje Adriatická perla 2021 v Budvě. Kouč Klíč
bere do Černé Hory trojici Veronika Zajícová
(do 51 kilogramů), Claudia Tóthová (do 54
kg) a Veronika Gajdová (do 60 kg).
Ve vzduchoprázdnu (či spíše „koronaprázdnu“)
zatím naopak visí možné pokračování extraligy
družstev mužů ČR 2020/21. Už před více než
měsícem přitom Výkonný výbor České boxerské asociace konstatoval snahu o dokončení soutěže podle upraveného hracího systému, jakmile
a pokud vůbec to bude možné.
„Od té doby ale žádné nové informace o extralize nejsou. Zdravotní situace v zemi totiž nadále
není dobrá, stále platí přísná hygienická opatření
a neprofesionální sport pořád stojí. Proto se asi
čeká na aspoň částečné zlepšení tohoto špatného
stavu,“ odtušil Petr Novotný, šéftrenér boxerského oddílu BC DTJ Prostějov. Ten obhajuje mistrovský titul z předloňska (v minulé sezóně nebyla soutěž vinou nákazy covid-19 dokončena)
a patří i k favoritům aktuálního ročníku. (son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Účast v předkole by hokejistům Prostějova neměla uniknout,
přímé zajištění čtvrtfinále nevypadá při těžkém losu moc reálně
PROSTĚJOV Reprezentační pauza dala v uplynulém týdnu
všem účastníkům Chance ligy mužů ČR 2020/2021 prostor
zmobilizovat síly a co nejlépe se připravit na závěrečnou pasáž koronavirem ovlivněné sezóny. Teď už to půjde ráz na ráz:
nejprve posledních sedm kol základní části, následně play-off.
Postoupí hokejisté LHK Jestřábi Prostějov na rozdíl od loňska do
rozhodujících bojů o všechno? Večerník se na aktuální situaci
ve druhé nejvyšší soutěži především z pohledu svěřenců kouče
Jiřího Šejby podrobně zaměřil a přidáváme i statistická čísla.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Rozjeté to mají prostějovští hokejisté více než slibně, neboť náramným
způsobem zvládli osmičku duelů před
repre přestávkou proti papírově přijatelným soupeřům. Zatímco na přelomu roku a zkraje ledna dokázali obrat
o body jediný ze čtyř silných celků (Poruba 1:3, Jihlava 3:5, Třebíč 2:0, Přerov
2:4), potom zkosili s jednou výjimkou
všechny relativně slabší družstva jako
výkonná sekačka. Vzepřely se pouze
Benátky nad Jizerou (2:3), jinak odnesli zlepšenou formu ptačích dravců
postupně Frýdek-Místek (5:4), Kolín
(11:3), Ústí nad Labem (2:1), Kadaň
(9:2), Sokolov (5:3), Šumperk (6:3)
i Vrchlabí (4:1). V posledním případě
navíc nešlo o žádného outsidera, nýbrž o nečekaného lídra tabulky, čímž
hodnota aktuální vítězné šňůry ještě
víc vzrostla.
„Řekl bych, že už s Porubou, Jihlavou nebo v Přerově jsme hráli docela
dobře, ale chyběla nám produktivita.
Lepší proměňování šancí jsme přidali
až v dalších utkáních, navíc šly nahoru

i přesilovky a kluci dokázali ve větší
míře dodržovat taktiku. Postupem
času stále víc chápou, co od nich na
ledě vyžadujeme, a hlavně to pak zvládají lépe plnit,“ krátce analyzoval herní
i výsledkový vzestup prostějovský
kouč Jiří Šejba.
Po uzdravení dlouhodobě zraněného útočníka Michala Gaga se opět
zformovala úderná první formace
s Petrem Mrázkem a Davidem Bartošem, velmi nebezpečné umějí být
rovněž další ofenzivní lajny tažené
Dominikem Hrníčkem, Lukášem
Žálčíkem, Petrem Chlánem či kapitánem Tomášem Kautem. Zvedlo se
také bránění celého týmu jištěného
výborným gólmanem Ondřejem
Bláhou, na soky dost platí vysoká
rychlost hry snoubená s aktivním
napadáním rozehrávky.
„Je dobře, že se nám vyprazdňuje
marodka. Náš způsob hokeje je totiž
hodně náročný, a abychom jej vydrželi
praktikovat celé zápasy, potřebujeme
početně co nejširší sestavu se čtyřmi
kompletními útoky. Při rychlém a pravidelném střídání pak síly klukům neodcházejí příliš brzy, naopak je možné
držet nasazené tempo hry od začátku
až do konce. Byť ještě míváme výpadky s polevením, na čemž musíme pracovat,“ rozebíral Šejba.

Statistiky hráèù
LHK Jestøábi
v Chance lize ÈR 2020/21
Jméno

BRANKÁØI
Zápasy Min. Ob. góly Nuly

Ondřej Bláha
Adam Wolf
5RQWUVWTCFQUVKRTQåÊXCNKRQUNGFPÊFQDQWRTQUV÷LQXwVÊJQMGLKUVÆRQTC\KNKFQMQPEG
KRTXQNKIQXÆJQNÊFTC\8TEJNCDÊ
Foto: Josef Popelka

Současné pořadí prvoligové soutěže vypadá následovně: 1. Vrchlabí
53, 2. Jihlava 53, 3. Kladno 53, 4. Poruba 51, 5. Třebíč 51, 6. Přerov 50, 7. Prostějov 47, 8. Litoměřice 44, 9. Vsetín
44, 10. Slavia Praha 40, 11. Ústí 39, 12.
Sokolov 38, 13. Benátky 38, 14. Kolín
35, 15. Havířov 30, 16. Frýdek-Místek
30, 17. Šumperk 17, 18. Kadaň 16.
Průvodním jevem celého tohoto ročníku je obrovská vyrovnanost, o čemž
numericky svědčí dvě skutečnosti:
jestřábí letka ze své sedmé příčky ztrácí pouhých šest bodů na první místo
(!), leč zároveň má jen devítibodový
náskok na klíčovou třináctou pozici,
která je první nepostupová do play-off.
Vyřazovací část si totiž letos zajistí dvanáct mužstev: nejlepší čtyři po dlouhodobé fázi projdou přímo do čtvrtfinále, mančafty na pátém až dvanáctém
postu si to spolu rozdají v předkole.
Poměrně malá ztráta Hanáků na úplné
čelo svádí k odvážným plánům, že by ve
zbývajících sedmi dějstvích mohli ještě
usilovat o posun do elitního kvarteta.
Proti téhle smělé tezi se však staví těžký
los, jenž mají před sebou. Posuďte sami:
venku Kladno, doma Přerov, venku
Vsetín, doma Havířov, venku Litoměřice, doma Slavia, venku Poruba. Tedy
tři výše postavené kolektivy, tři nejbližší
pronásledovatelé a jeden soubor snažící

se zachránit co se dá. Top čtyřka tudíž
vyjde jedině v případě skvělých výkonů
při pokračování stávající pohody.
Střízlivější pohled na věc hovoří
o tom, že právě vzhledem k náročnému rozlosování je nutné si hlídat
záda. Aby nenastaly potíže s potvrzením postupu do předkola, tedy
jakéhosi osmifinále. I když se složitě
věří tomu, že by poslední dobou spíš
strádající Benátky nad Jizerou, Sokolov
či Ústí nad Labem dokázaly najednou
enormně bodovat, zatímco potenciálně nebezpeční Havířov s Frýdkem-Místkem už nabrali na LHK obří
ztrátu. Objektivně se tak dá říct, že hanáckým dravcům by na účast v play-off
mělo stačit i šest získaných punktů ze
zbylých mačů, což rozhodně je v jejich
silách. Snad i mnohem víc.
„Myslím, že nemá smysl se příliš zabývat
počítáním. Naopak je potřeba se zaměřit na to, abychom i po pauze dokázali
předvádět kvalitní hokej z předchozích
utkání a udrželi výkonnost. Potom
můžeme dál bodovat bez ohledu na
to, že nás čekají silní soupeři. Jasným
cílem samozřejmě je postup do play-off, obecně chceme být v tabulce, co
nejvýš to půjde. První čtyřka? To neřešíme. Ono se prostě ukáže, na co kdo
má. Musíme jít zápas od zápasu a uvidíme,“ odtušil trenér Šejba rozumně.

Jméno

Tomáš Drtil
František Hrdinka
René Piegl
Martin Pěnčík
Petr Krejčí
Jakub Matyáš
Aleš Sova*
Robin Staněk
Dominik Rudl
Vlastimil Hefka
Jméno

26
1

1498
60

Zápasy

27
23
24
21
11
17
10
18
5
8
Zápasy

72
5

1
0

OBRÁNCI
TM
+/- G

34
8
6
12
16
12
6
14
0
2

+9
+3
+14
+10
+10
0
+1
+2
+1
-1

4
2
2
1
2
1
1
0
0
0

ÚTOÈNÍCI
TM
+/- G

Prùmìr Úspìšnost

2,88
5,00

90,95
80,77

A

Body

12
12
6
7
5
2
1
1
1
0
A

16
14
8
8
7
3
2
1
1
0
Body

Petr Mrázek
27
12
+8 19
19
38
David Bartoš
24
6
+2 7
21
28
Petr Chlán
25
47
+19 13
14
27
Lukáš Žálčík
27
14
+7 10
14
24
Dominik Hrníčko 27
16
+9 15
8
23
Tomáš Jandus
27
8
+8 5
11
16
Tomáš Kaut
27
12
-2 5
10
15
Daniel Vachutka 26
8
+1 4
10
14
Matěj Novák
26
16
+5 6
5
11
Lukáš Motloch
27
34
0
4
4
8
Michal Gago
9
4
+6 0
7
7
Kryštof Ouřada
19
2
+4 1
4
5
Josef Podlaha
10
0
+2 2
1
3
Jakub Wojnar*
5
2
+3 0
2
2
Michal Janeček
11
4
-1 0
1
1
Petr Antoníček
1
0
0
0
0
0
František Wágner* 1
0
0
0
0
0
Tomáš Komínek* 1
0
0
0
0
0
Poznámka: Hráči označení hvězdičkou už z Prostějova odešli
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PROSTĚJOV Z Jestřábů see
drží ve sledovaných statisti-kách hodně nahoře údernýý
forvard Petr Mrázek, kterýý
je zatím druhý mezi nejpro-duktivnějšími plejery i ka-nonýry.
V popředí obou těchto žebříč-ků ho doplňují David Bartoš,,
Petr Chlán i Lukáš Žálčík,,
mezi obránci jsou dost pro-duktivní Tomáš Drtil a Fran-tišek Hrdinka. Vynikajícíí
v hodnocení účasti na ledě jee
Petr Chlán, který téhle veliči-ň
ně dokonce vévodí! A zároveň
nečekaně drží primát zléhoo
(rozuměj nejčastěji vylučova-ného) muže LHK. Gólmann
Ondřej Bláha chytá rozhodněě
lépe, než napovídá jeho úspěš-nost zákroků. A spoustu časuu
na ledě trávil z prostějovskýchh
hráčů pouze bek Aleš Sova,,
než odešel do Dánska. (son)
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1. Bittner (Třebíč) 20, 2. Mrázek (Prostějov) 19, 3. Miškář (Litoměřice) 17, 4. Šafránek (Kolín) 17, 5. Heřman (Vrchlabí) 15, 6. Hrníčko (Prostějov) 15, 7. Kverka (Sokolov) 14, 8. Fronk (Jihlava) 14,
9. Beran (Litoměřice) 13, 10. Chlán 13, 29. Žálčík (oba
ba Prostějov) 10

1. Pohl (Sokolov) 70, 2. Kajínek (Vrchlabí) 69, 3. Marcel
(Litoměřice) 69, 4. Mikliš (Kladno) 63, 5. Niko (Vrchlabí) 59, 6. Číp (Přerov) 56, 7. Frye (Kladno) 54, 8. Hajný
(Kladno) 53, 9. Linhart (Vrchlabí) 53, 10. Šteiner (Slavia
Praha) 51, 13. Chlán 47, 28. Motloch 34, 29. Drtil (všichni
Prostějov) 34

.DQDGVNÇERGRY¿QËØWRêQËNĎ
1. Beran (Litoměřice) 40 (13+27), 2. Mrázek (Prostějov)
38 (19+19), 3. Miškář (Litoměřice) 37 (17+20), 4. Bittner (Třebíč) 33 (20+13), 5. Šafránek (Kolín) 33 (17+16),
6. Heřman (Vrchlabí) 32 (15+17), 7. Korkiakoski (Poruba) 32 (12+20), 8. Pekr (Jihlava) 29 (10+19), 9. Kverka
(Sokolov) 28 (14+14), 10. Plekanec (Kladno) 28 (12+16),
11. Bartoš 28 (7+21), 12. Chlán 27 (13+14), 29. Žálčík
(všichni Prostějov) 24 (10+14)

.DQDGVNÇERGRY¿QËREU¿QFĎ
1. Husa (Kolín) 25 (7+18), 2. Hrabal (Přerov) 24 (7+17),
3. Bartko (Vsetín) 21 (5+16), 4. Szathmáry (Poruba)
17 (6+11), 5. Drtil (Prostějov) 17 (4+13), 6. Holý (Litoměřice) 16 (2+14), 7. sTeper (Poruba) 15 (6+9), 8. Frye
(Kladno) 15 (5+10), 9. Pohl (Sokolov) 15 (3+12), 10. Haman (Frýdek-Místek) 15 (1+14), 11. Hrdinka 14 (2+12),
19. Krejčí (oba Prostějov) 11 (3+8)

+RGQRFHQËØêDVWLQDOHGø

1HMY\xxËSUĎPøUQÛêDVQDOHGø
1. Chlán (Prostějov) +19, 2. Frye (Kladno) +18, 3. Šťovíček (Třebíč) +17,
4. Vlček (Slavia Praha) +16, 5. Krejčí (Prostějov) +15, 6. Zeman (Sokolov) +14, 7. Piegl (Prostějov) +14, 8. Psota (Třebíč) +14, 9. Korkiakoski
(Poruba) +13, 10. Bittner (Třebíč) +13, 12. Pěnčík (Prostějov)
stějov) +12
+11
+
1. Gewiese (Šumperk) 27:37, 2. Král (Přerov) 25:36,
3. Sova (Prostějov) 24:20, 4. Hanousek (Benátky) 24:16,
5. Kolmann (Benátky) 23:43, 6. Husa (Kolín) 23:38,
%UDQN¿ĆLSRGOHØVSøxQRVWL]¿NURNĎ
7. Weinhold (Sokolov) 23:18, 8. Hrabal (Přerov) 22:52,
9. Lytvynov (Havířov) 22:43, 10. Szathmáry (Poruba)
1. Kacetl (Frýdek-Místek) 94,37 %, 2. Hamalčík (Ústí) 92,60 22:32
%, 3. Soukup (Vrchlabí) 92,14 %, 4. Jekel (Třebíč) 91,97 %,
5. Muštukovs (Poruba) 91,49 %, 6. Michajlov (Slavia Praha) SLEDUJ
91,48 %, 7. Brož (Jihlava) 91,33 %, 8. Stezka (Havířov) 91,23
HOKEJ I NA
%, 9. Gába (Vsetín) 91,17 %, 10. Bláha (Prostějov) 90,93 %

Jinak, )"&3®+,/2)"3+í'& AKCE
SI &E/O5OÿNÌ 3ċED3/$TNee
O
OBJEDNEJTE

ST$ND$5DNÌ &EN$ 3ċED3/$TNe+O

12+2 N$ 5O.  ÿINÌ  .ÿ

DO .ON&E ÔNO5$
S D9O8 0ăSÌ&Ď =D$50$
$ . TO08 =ÌS.EJTE BON8S N$ $BONENST9Ì
Objednávky
á
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.

