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Michal KADLEC
PROSTĚJOV To už je moc! Poté, co první únorový den vyskočila z balkónu v sedmém patře panelového domu v ulici Jana Zrzavého v Prostějově sedmadvacetiletá žena a podle všeho tak dobrovolně ukončila svůj život, došlo během
minuléhotýdnevestejnémdoměsměstskýmibytykdalšítragédii.Vpřízemním
bytě tam ve středu 17. února odpoledne našli mrtvého muže středního věku.
Podle informacíVečerníku ověřených ze dvou zdrojů se dotyčný udusil, na hlavě
měl totiž igelitový sáček! Policie nyní prověřuje, zda na jeho smrti měl podíl někdo cizí, proto tělo nebožtíka nechala převézt k soudní pitvě.„Byl to
zvláštní člověk, často střídal své přítelkyně. Aktuálně měl bydlet s dvacetiletou slečnou,“ sdělila Marie Hájková z Domovní správy Prostějov.

2

22. února
ú
2021

rychlý
9HĀHUQtN
+OÉGDMÉYÙvNXKODGLQ\

O
VEÈERNÍKU
T
O
F

Vzorný Wolk
er.

Prostějov (mik) – Říčka Romže
se ještě na začátku minulého týdne úspěšně pokrývala ledem, ale
celkového zamrznutí a možnosti
bruslení na ní se Vrahovičtí nedočkali. A teď naopak s neklidem
pozorují vzestup její hladiny. Dalo
se čekat, že se s oteplením a tajícím
sněhem koryto Romže zase naplní.
Já jen doufám, že nedojde k vylití
vody ze břehů,“ kroutil starostlivě
hlavou jeden z místních občanů,
který pozoroval stále prudší tok
Romže. Naposledy bylo její koryto
takto naplněno v září po déletrvajících deštích.

V roušce!
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Kdyby byl v této pohnuté koronavirové době každý svědomitý tak jako Jiří Wolker na
prostějovském náměstí... Obličej jeho bronzové
sochy usazené na jedné z laviček totiž někdo pravidelně „zdobí“ ochrannou rouškou. Jak si Večerník
během uplynulých dní povšiml, tu a tam mu rouška z úst a nosu zmizí, když mu ji některý z odpůrců
protiepidemických opatření zlomyslně sundá. Na
druhý den je ale básník znovu rouškou vyzbrojen...
„Wolker v roušce se mi líbí, působí to na mě jako
symbol dnešní doby. A symbolické pro náš národ je
bohužel i to, když mu roušku někdo ze zlosti sundá
a pohodí vedle lavičky,“ svěřil se Večerníku muž procházející náměstím T. G. Masaryka.

7RQ½PQLNGRQH]DN½zH
Prostějov (mik) – Člověk se už
pomalu ztrácí v tom, co se v současné koronavirové době může
a co naopak nesmí. Pro mnohé
je velké štěstí, že můžeme podnikat alespoň procházky přírodou.
„V sobotu jsem byl s rodinou na
Velkém Kosíři a byla to prostě
nádhera. Drží se tam ještě sníh,
který už však pomalu roztává.
Takže když pořád nesmíme na
hory, tak alespoň tady si člověk
přírody užije. Vycházky na kopce
nám snad nikdo nezakáže,“ napsal
Večerníku Jiří Doležal.

'RSU½FHPRNU½MDNRP\v
Prostějov (mik) – Máme za sebou
dva týdny, ve kterých nám všem
dala zima pořádně zabrat. Hlavně
tedy silničářům, kteří se v mnoha
případech s úklidem sněhu vůbec
nepárali. „Šla jsem po chodníku na
Vápenici a měla co dělat, abych se
na náledí udržela. Okolo mě pak
projel sypač s radlicí, který silnici zbavoval sněhu. A to tak, že ho
hrnul na okraj a také na chodník.
A já byla v tu chvíli na nesprávném
místě! Sprška sněhu smísená s blátem mě celou zalila. Do práce jsem
došla mokrá jako myš,“ svěřila se
Večerníku Jana Nakládalová. Jak
dodala, večer pak kalhoty i bunda
„letěly“ celé bílé od soli do pračky...

rubriky
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Foto: Michal Kadlec

Agentura &RYLG]3URVWĚMRYD]PL]HO3RPRKODVOLYRYLFH
Podle zjištění Agentury Hóser je
Prostějov prvním městem v republice, kde zcela vymizela nákaza
zlověstným koronavirem. Přitom
stačilo tak málo! Kdepak očkování
nějakými vakcínami, Prostějované si v boji proti covidu pomohli
starou dobrou recepturou. Na zázračný lektvar, který vám vyžene
zpropadený virus z těla, přišli lékaři prostějovské polikliniky.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/KEJCN-CFNGE

•• Pondělí ••
Bavorák na kusy. Pořád ještě mrzlo, až praštělo, ale toto zaváhání nemělo vůbec
nic společného s náledím. V podobných případech si říkáme, že neopatrnost, či
dokonce ignorantství se nemohou vyplatit. Své o tom ví šofér luxusního bavoráku, kterému byly úplně „šumafuk“ blikající semafory na železničním přejezdu
u „myší díry“. Jeho BMW rozmetal rychlík na kusy, on naštěstí přežil…
•• Úterý ••
Dohnaná k zoufalosti. Kdo se jednou zamotá do dluhové pasti, jen těžko
se z ní drápe ven. Mladá žena z Konice ale do problémů s penězi zabředla
až příliš. Před soudem se zpovídala i z toho, proč si mnohé půjčky, kterými
splácela předchozí úvěry, brala na cizí osoby, jimž odcizila osobní údaje. To
už je podvod, za nějž bude zcela jistě potrestána.
•• Středa ••
Poslední výkřik zimy? Během rána si s námi počasí hodně zahrálo. Několik
set Prostějovanů mělo problém se vůbec dostat do aut, neboť nečekaná dešťová přeháňka a teploty pod bodem mrazu přikryly vozidla ledovou krustou.
A pak ještě k tomu hodinové sněžení. Jelikož ale další meteorologické předpovědi hovořily o blížícím se jaru, možná to byl poslední výkřik letošní zimy.
•• Čtvrtek ••
Poslední rozhovor. Jednadvacet let je velmi dlouhá doba a přesně tento čas strávil
ve funkci velitel Městské policie Prostějov Jan Nagy. Pro Večerník bylo tedy ctí, že
úplně poslední rozhovor ve funkci věnoval šéf prostějovských strážníků právě nejčtenějšímu periodiku v regionu. A dostali jsme prostor i na nostalgické vzpomínky.
•• Pátek ••
Vzhůru do sedel. Ta zpráva určitě potěšila, a to zejména cyklisty. Zástupci
magistrátu zveřejnili záměr pokračovat v úspěšném projektu sdílených kol.
A vězte, že modrá kola se na desítkách stanovišť objeví už první březnový
den. Podle prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila výpůjčky kol v Prostějově už natolik zdomácněly, že by byl hřích tento projekt ukončit.
•• Sobota ••
Ne led, už raději ne! Stejně jako minulý týden, tak i nyní se během víkendu
mnozí Prostějované vydali s bruslemi na ramenou k rybníkům, či dokonce
na plumlovskou přehradu. Někteří odvážlivci si skutečně ještě při oblevě
a teplotách vysoko nad bodem mrazu zabruslili. I když už i hasiči varují, že
tající led nemusí být už tak pevný.
•• Neděle ••
Na zahradu s rýčem. Vlivem vyšších teplot už v Prostějově zmizel sníh i náledí
a po dlouhých měsících ožili také zahrádkáři. Je pro ně snad ještě brzy? Ani omylem! Několik z nich už bylo vidět s rýčem v ruce, kterak se lopotí na mokrých
záhonech. „Země je sice ještě trochu promrzlá, ale snažím se dohonit to, co jsem
na podzim zameškal,“ svěřil se Večerníku muž z Vrahovic. Jaro, pomalu vítej!

„Vlastně na tom nebylo nic složitého. Smícháte jedna ku jedné pravou
valašskou slivovici se Šaraticí! Slivovice vám koronavirus v těle spálí a Šaratice zase poslední zbytky
vyplaví z těla ven. Po užití tohoto
lektvaru pak máte jediné nežádoucí účinky, že musíte strávit tři dny
na záchodě. Ale máte po covidu,“
sdělil Agentuře Hóser lékař Bonifác
Blažej, syn světoznámého primáře
z Nemocnice na kraji města.
Vynálezce medicíny, která stoprocentně poráží covid-19, si ji patentovat zřejmě nenechá. „Nestojím
o slávu ani o peníze. Ostatně chvála
patří našim předkům, kteří stejnou

KRIMI
Ü½NGJ

Tento pán už asi dlouho nakupovat nepůjde! Nebo si alespoň
dá mnohem větší pozor. Policisté
nyní vyšetřují případ z prostějovského supermarketu, ve kterém
dosud neznámý kapsář vytáhl
muži z batohu peněženku. V ní
měl sice jen hotovost osm set korun, to horší však přišlo posléze!

90 800
Ve šrajtofli měl totiž okradený
i dvě platební karty, jejichž prostřednictvím lump vybral z bankomatu 90 tisíc korun! Jak muž
policistům přiznal, ve frontě
u obslužného pultu sice cítil letmý
kontakt s cizí osobou, ale vůbec
ho nenapadlo, že by se mohl stát
obětí krádeže. Pokud se strážcům
zákona podaří kapsáře vypátrat,
hrozí mu až osm let vězení.

www.
vecernikpv
.cz

míchaninu užívali proti různým
nakažlivým nemocem už před staletími. Já jsem recept jen oprášil,“
dodal skromně Bonifác Blažej.
Objev nové protilátky proti koronaviru nezůstal utajen, už dnes
ho užívají pacienti všech českých
nemocnic a zázračně se uzdravují i ti ve velmi vážném stavu.
„Jsem pyšný na to, že směs slivovice se Šaraticí byla znovu objevena
v Prostějově, zapíše se to do dějin
světového zdravotnictví. Už nyní si
tento recept žádají v Americe nebo
Austrálii. Prostějov se kromě sportu stává i městem zázračného léku
proti covidu,“ lebedí si primátor

města Francimór Kopačka, který
lektvar sám užil. „Nebyl jsem sice
nakažen, ale vypil jsem ho jen
tak z preventivních důvodů. No,
na tom záchodě jsem strávil celý
týden, ale aspoň jsem si jistý, že
mě koronavirus už v životě nedostane,“ dodal citlivý zážitek první
muž Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku
V
&21É6327ħð,/2
Rekonstrukce začíná. Opravdu
je to tady! Už několikrát odložená
rekonstrukce Vrahovické ulice konečně dnes startuje. Sice pozvolně,
ale přece. Řidiči se už budou muset
vyrovnat s částečnou uzavírkou pravého jízdního pruhu, nejprve se totiž budou opravovat kanály ve směru ke kostelu v Majakovského ulici.
Úplná uzavírka Vrahovické ulice je
v plánu až od poloviny března.
&21É68',9,/2«
Mají se děti bát? Během uplynulého týdne začal magistrát s nástřikem
speciální látky v interiérech základních škol a mateřinek. Nástřik má
děti a učitele ochránit před nákazou
covid-19. Senátorka Jitka Chalánková však upozornila, že nástřik může
obsahovat škodlivé látky, například
formaldehyd. Město škodlivost látky
odmítá, primátor ale přesto nástřiky
okamžitě zastavil.
=$&+<7,/,-60(
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Právě tolik Prostějovanů už podepsalo petici za zákaz používání glyfosátů při ničení plevele ve městě.
O protestu budou v úterý jednat
zastupitelé.
=$8-$/1É6

KAREL NOVÁK

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

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PÁTRÁNÍ

Po krátké nemoci zemřel v prostějovské nemocnici minulé úterý
16. února 2021 ve věku 84 let známý prostějovský fotograf. Mimo jiného byl nadšeným propagátorem
naturismu, například u plumlovské přehrady založil neoficiální
nudistickou pláž.

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.

=$6/(&+/,-60(«

po dvojici hledaných

JOSEF PŘIKRYL
se narodil 16. května 1986 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. února 2021. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do 40 let, měří okolo
185 centimetrů, má obézní postavu, hnědozelené oči, hnědé oči a hnědočerné vousy.

„ZA SNÍŽENÍM
KRIMINALITY
STOJÍ TAKÉ
COVID-19!“
Mluvčí krajské policie Jitka
Dolejšová potvrdila, že koronavirus nemusí být ve všech ohledech
jen na škodu.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

7/0 °C
Petr

¶WHUÙ

12/7 °C
Svatopluk

Støeda

13/6 °C
Matěj, Matyáš

JAN CHYTAL
se narodil 16. ledna 1993 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 15. února 2021. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 25 do 30 let, měří mezi
184 až 185 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

Ètvrtek

13/6 °C
Liliana

Pátek

8/4 °C

Sobota

4/0 °C

Dorota

Nedìle

Alexandr

7/0 °C
Lumír
Zdroj: meteocentrum.cz
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ZASTAVIL!

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval, od začátku minulého týdne nechal prostějovský magistrát
ošetřovat interiér mateřských
a základních škol speciálním nástřikem, který má likvidovat mikroorganismy včetně koronaviru.
Prakticky záhy se zvedla vlna obav
a protestů z řad rodičů dětí, kteří
poukazují na závadnost a nebezpečnostlátky,jížsenástřikprovádí.
Do celé věci se vložila senátorka
Jitka Chalánková, která po zjištění
okolností kontaktovala primátora
Prostějova Františka Juru a požádala jej, aby nástřiky ve školách
i mateřinkách zastavil. A stalo se!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Senátorka Jitka Chalánková se v těchto
dnech snaží zabránit aplikaci přípravku
chránícího děti ve školách i školkách
proti koronaviru a dalším choroboplodným zárodkům. Svým upozorněním
vyvolala u části veřejnosti jisté obavy.
Magistrát proto kvůli uklidnění situace
nástřiky ve školních budovách prozatím pozastavil. Zvolená technologie se
přitom dlouhodobě používá ve školství
i zdravotnictví a dvě z prostějovských
školek byly takto ošetřeny už zhruba
před deseti lety, tedy dávno před covidem. Odborná firma připravuje právní
kroky, kterými se chce nařčení bránit.
Pojďme pěkně po stopách.
Na začátku uplynulého týdne magistrát
zveřejnil zprávu, že za 1,7 milionu korun
zajistil speciální nástřik ve vnitřních prostorách základních a mateřských škol.
Ten se provádí látkou složenou z oxidu titaničitého v nanoformě, který by
měl v kombinaci s UV zářením spustit
fotokatalýzu, jež ničí veškeré mikroorganismy. A co je důležité v této době,

Pomoc v boji proti covidu prý může
obsahovat Karcinogen, odborná
firma se chce právně bránit!
naprosto rozhořčeni nerozvážným a nerozumným postupem jednání paní senátorky Chalánkové a v současné době
připravujeme komplexní právní kroky,

telstva. Večerník ale ještě předtím získal
exkluzivní stanovisko Františka Jury.
„Město Prostějov nechává od minulého týdne ošetřit jím zřizované základní
a mateřské školy nástřikem
proti bakteriím a virům
včetně koronaviru. Po
zveřejnění této informace se na veřejnosti objevily
zprávy naznačující neúčinnost
tohoto opatření, a dokonce i zdravotní rizika plynoucí z aplikace přípravku,“ řekl na úvod František Jura, který
vzápětí popsal, jaké má město garance
o bezpečnosti nástřiků ve školách. „Odborná firma, která přípravek používá,
nám garantovala jeho účinnost a doložila
ji výsledky testování prováděného Zdravotním ústavem v Ostravě. Z protokolu
vyplývá, že přípravek hubí většinu choroboplodných zárodků. Platí to i v případě zhoršených světelných podmínek,
kterými argumentovali odpůrci tohoto
moderního způsobu likvidace původců
chorob. Účinnost potvrzují také výsledky
šetření prováděné v mateřských školách,
které si nechaly prostory ošetřit v minulosti. Také nejaktuálnější výsledky testování přípravku přímo na koronavirus
předložené odbornou firmou uvádějí
jeho účinnost přes devětadevadesát procent. Pokud jde o zdravotní nezávadnost,
přípravek je již několik let aplikován ve
školách, které s ním mají dobré zkušenosti. Dále jsou s ním ošetřovány prostory
nemocnic, lázní, plaveckých stadionů,
sportovišť a řady potravinářských provozů. Pomáhá udržet zdravotně nezávadné
prostředí také v interiérech sanitek, vozidlech hromadné dopravy a v řadě veřejných budov. Látky obsažené v postřiku
jsou navíc součástí běžně dostupných
výrobků, jako jsou zubní pasty, opalovací
krémy, potravinové doplňky, dokonce
i léky,“ upozorňuje prostějovský primátor.
Jak ale na závěr dodal, nehodlá v žádném
případě nic podceňovat. „Město rozhodně nechce vyvolat jakoukoliv nejistotu
v rodičích dětí docházejících do škol ani
v pedagogickém sboru. Aplikaci přípravku proto prozatím pozastavilo s cílem
odpovědět na všechny otázky a osvětlit
případné nejasnosti v celé této věci,“ ujišťuje první muž Prostějova František Jura.
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látka také ničí covid-19. Stejný postup
byl v nedávné minulosti použit i uvnitř
autobusů společnosti FTL. „Okamžitě
se na mě obrátili rodiče s obavami, které
se ukazují nanejvýš oprávněné. Po zajištění odborných vědeckých podkladů,
nikoliv marketingových tvrzení firem, se
obavy ještě více prohloubily. V tuto chvíli
jsem panu primátorovi odeslala dopis se
žádostí o podání informací o celé akci
a o okamžitém zastavení akce, v čemž
mi v tuto chvíli vyhověl,“ informovala
Večerník ve čtvrtek odpoledne Jitka
Chalánková, senátorka za Prostějovsko,
Tovačovsko a Kojetínsko. „Mohu doložit
rozsáhlé vědecké podklady, podle nichž
lze diskutovat i o účinnosti, ale především nelze vyloučit nebezpečí poškození
zdraví. Mohou vznikat meziprodukty,
například vysoce nebezpečný a jedovatý
formaldehyd! Nevím, zda je představitelům magistrátu známo, že po deseti

lletechh práce
á zveřejnila
ř l E
ká komise
k
Evropská
své konečné rozhodnutí klasifikovat oxid
titaničitý jako karcinogen kategorie 2. Ve
vědeckých publikacích jsou rovněž polemiky s reklamními tvrzeními aplikujících
firem, které mohou mít až charakter klamavé reklamy,“ uvádí dále Chalánková.
Ta se i nadále hodlá ptát primátora Františka Jury, jak celou věc vyřeší s ohledem
na nebezpečí ohrožení zdraví dětí. „Budu
žádat uzavřené smlouvy s danou firmou.
Budu se ptát, kdo a proč to doporučil

j k sii to může
ůž v dozorovaném
d
é objektu,
bj k
a jak
což školy a školky jsou, dovolit?! Věřím,
že se nebezpečný experiment na dětech
podaří zastavit včas. Tedy okamžitě,“ dodala ještě rozhořčená senátorka.
Odborná firma, která přípravek aplikovala, argumenty senátorky Chalánkové
vyvrací. „Je pro nás nemyslitelné, aby se
osoba bez sebemenší znalosti dané věci,
zastávající tak významnou veřejnou
funkci, a navíc v době nouzového stavu,
vyjadřovala k tak citlivé záležitosti. Jsme

kterými se budeme tomuto
neoprávněnému nařčení bránit,“ uvádí
se ve stanovisku společnosti Vederia
Solutions podepsaném jednatelem Petrem Smékalem.
Společnost Vederia Solutions je členem
celosvětové skupiny SmartCoat, která
aplikuje ochranné nástřiky již 30 let po
celém světě a od roku 2012 i v České
republice. „Disponujeme veškerými
potřebnými dokumenty a certifikáty
jak z hlediska bezpečnosti, zdravotní
nezá
nezávadnosti, tak z hlediska funkčnosti
a účinku ochranného nástřiku. Proto
tokoly o zdravotní nezávadnosti apliko
kovaného
produktu byly vydány Státním zdravotním ústavem v Ostravě,
a to nejen přímo pro aplikaci na dětské
hra a předměty běžného užívání,
hračky
ale i pro povrchy, které jsou v kontaktu
p
s potravinami.
Dále bylo realizováno
něk
několik
projektů a studií ochranného
nást SmartCoat, a to právě za účasti
nástřiku
Stát
Státního
zdravotního ústavu, z nichž
nevy
nevyplynula
jakákoliv zdravotní rizika
k
a který
vždy potvrdil kladné účinky
och
ochranného
nástřiku v aplikovaném
pros “ přidává Smékal.
prostředí,
JJakk se Večerníku podařilo zjistit, přípravek byl v rámci projektu GREENSHIELD – ČISTÉ OVZDUŠÍ DĚTEM před řadou let aplikován také
ve dvou mateřských školách přímo
v Prostějově. Byly jimi MŠ Fanderlíkova a MŠ Moravská. Celá věc tehdy
nebyla zpolitizována a obešla se bez
jakýchkoliv negativních reakcí.
Je ale více než jisté, že toto varování a upozornění senátorky Chalánkové se bude
živě probírat na úterním jednání zastupi-

3URVW÷MRYVN¾
èH]HWD0RWRUV

SULP¿WRU
M
NRPHQWXMH

Minulý týden jsem měl příležitost
poděkovat panu Miloslavu Musilovi, který tři desítky let pečoval
o hodiny v naší radniční věži. Po
celoživotní hodinářské dráze nyní
odchází na odpočinek. Máme štěstí,
protože si vychoval nástupce, jenž
přebírá jeho práci.
Při našem setkání jsem si znovu
uvědomil, jak je Prostějov krásným
a zajímavým místem. Když jím
každý den procházíme, často si to
ani neuvědomujeme. Ale naše město
má svého ducha, své kouzlo a svou
atmosféru. Leckdy stačí zvednout
hlavu a dívat se kolem sebe. Tohle všechno jsme zdědili po našich
předcích a jednou předáme našim
nástupcům. Je jen na nás, aby mohli
být na naši práci a péči o Prostějov
hrdí. Nezapomínejme na to, není to
jen úkol městské samosprávy, ale
nás všech.

21021810192

MHYGOX]ÊFK
PRAHA Toto není příliš dobrá
zpráva. Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se společností
Čezeta Motors, která ve Vrahovické ulici v Prostějově vyráběla elektrické skútry Čezeta. Firma, která
se potýká s milionovými dluhy, na
sebe insolvenční návrh podala sama
a soudu navrhla prohlášení konkurzu na svůj majetek, což vyplývá z insolvenčního rejstříku.
Společnost před osmi lety přišla
s prototypem elektrického skútru,
který vycházel ze slavného „prasete“
vyráběného továrnou ČZ v 50. a 60.

A INSOLVENCI
letech minulého století. Téměř celý
skútr vznikal v České republice za
pomoci sítě 30 místních dodavatelů.
V letech 2018 až 2020 vyrobila společnost první sérii 60 skútrů typu 506,
které vyvezla do deseti zemí v Evropě.
V Česku loni prodala jeden motocykl
a o rok dříve 13 strojů...
Generální ředitel a majoritní vlastník
společnosti Čezeta Motors Neil Eamonn Smith podání insolvenčního ná-

vrhu zdůvodnil tím, že se firmě nepodařilo najít kupce a její stávající majitelé
nebyli ochotni vložit dostatečnou hotovost pro další pokračování činnosti.
Firma se kvůli tomu dostala do platební
neschopnosti a přerušila produkci.
Podle insolvenčního rejstříku jsou
závazky společnosti Čezeta Motors
13,273 milionu korun, hodnota jejího
majetku byla vyčíslena na 5,265 milionu korun.
(red)
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STÍNY MINULOSTI

Domov pro seniory v Bedihošti 3ħHGOHW\E\O]DYUDçGĘQ
Pøemysl Coufal z Hrubèic
VHEXóRWHYĆH
K jeho odkazu se mnozí
QHERVNRQêË
hlásí i v dnešní době

U SOUDU

BEDIHOŠŤ Stále stejná písnička! Tak by se dala shrnout situace
kolem Domova pro seniory v Bedihošti. Ten měl začít fungovat
již před více jak třemi lety. Místo
uvedení do provozu se však lidé
dočkali pouze slibů. Přestože se
termín otevření neustále posouval, nic se nezměnilo. A tak je
tomu dosud.
Začátkem října 2015 posvětil kralický farář stavbu nového Domova
pro seniory v Bedihošti. Za projektem stála Kateřina Koldová z nedalekých Kraliček, která však již v té
době byla v osobním bankrotu.
Navzdory tomu stát výstavbu podpořil dotací ve výši pěti milionů
korun. Z podmínek pro její přijetí

Napsáno
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21. 2. 2011
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vyplývalo, že dům musí být dokončen nejpozději do dvou let. Nejenže
tento termín nebyl dodržen, dům
se nepodařilo dokončit ani do
dnešního dne. „Je to celé úplně na
nic, jsem z toho pořádně naštvaný.
Dal jsem současnému majiteli ultimátum, že pokud to nebude otevřeno do poloviny letošního roku, tak
případ předdám k soudu,“ vyjádřil
se k aktuální situaci starosta Bedihoště Jiří Zips.
Přitom zhruba před rokem měl majitel prohlásit, že objekt je prakticky
dokončen. Jediné, co bylo tehdy
dle něj údajně potřeba dodělat,
byla přípojka na kanalizaci. „Jak se
připojíme na kanalizaci a postavíme parkoviště, tak hned proběhne

kolaudace. Všechna potřebná povolení máme, věřím, že by zhruba
v březnu měl být domov zkolaudován,“ řekl začátkem letošního února
Jiří Slezák, který zastupuje novou
majitelku společnosti Lazecká invest. Jak se Večerníku podařilo zjistit, během celé této doby se prakticky nic nezměnilo..
Lazeckou invest původně vedla
právě Kateřina Koldová, přestože
coby jednatel byl oficiálně veden
její syn. Ten později kvůli prodeji
drog skončil ve vězení. Obyvatelé
Domova pro seniory by se měli těšit z nízkého nájmu. O bydlení byl
mezi lidmi solidní zájem, který však
kvůli neúměrným průtahům již výrazně opadl.
(mls)

HRUBČICE Za tři dny tomu bude přesně čtyřicet let,
kdy 25. února 1981 byla v bratislavském bytě nalezena mrtvola rodáka z Hrubčic Přemysla Coufala. Krutá smrt statečného a moudrého člověka pro nás může
být stále připomínkou toho, v jak odlišných podmínkách museli žít lidé v éře komunistického režimu. Bohužel viníci této smrti zřejmě již nebudou vypátráni
a tento STÍN MINULOSTI tak zřejmě nikdy nezmizí.
Přemysl Coufal se narodil 9. ledna 1932 a do svých 19 let
žil v Hrubčicích, kde byl jeho otec učitelem a později ředitelem školy. Studoval na gymnáziu v Prostějově, chtěl
se stát knězem, ale to v té době nebylo možné. Následně úspěšně absolvoval Vysokou školu zemědělskou.
Zároveň byl externím posluchačem filozofické fakulty
v oboru francouzština a angličtina. Navštívil řadu zemí
v Evropě, Asii i Africe. Hovořil devíti jazyky. Dobře
mluvil anglicky, francouzsky, německy, rusky, španělsky,
maďarsky, latinsky, řecky a hebrejsky.
V roce 1955 odešel do Bratislavy, kde pracoval jako projektant a při zaměstnání vystudoval fakultu stavitelství
a získal druhý titul inženýra. Stál za stavbami náročných
mostních konstrukcí, které byly známé i za hranicemi
republiky. „Svého přání stát se knězem se však nevzdal.
Teologii studoval tajně a v roce 1967 byl vysvěcen
na kněze benediktýnského řádu. V rámci tzv. skryté
církve na Slovensku dosáhl významného postavení.
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Udržoval také kontakty se slovenskou katolickou emigrací. Kvůli těmto aktivitám se octil v hledáčku tehdejší
Státní bezpečnosti. Poprvé už v šedesátých letech a znovu v roce 1980,“ osvětlila prostějovská historička Hana
>> pokračování na straně 13
Bartková.
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Akreditační komise zjistila v prostějovské pobočce Univerzity
Tomáše Bati ze Zlína závažné nedostatky a doporučila ukončení
činnosti. V Prostějově studuje
přes tři sta studentů a hrozí tak,
že budou muset dojíždět do Zlína.
To je ale to nejmenší. Přestože si
prostějovská radnice váží přítomnosti vysoké školy ve městě, v případě jejího konce by tak spadlo do
kanálu 30 milionů korun!
Tolik peněz totiž stála rekonstrukce
školy na Husově náměstí. Pobočka
univerzity Tomáše Bati v Prostějově
podle slov tajemníka akreditační komise Jiřího Smrčky naprosto a fatálně chybuje v tom, že nevytváří akademické prostředí, chybí jí knihovna
a nedostatečné je i personální

zabezpečení. Baťova univerzita
v Prostějově by tak byla již druhou
vysokou školou ve městě, která zde
ukončila svou činnost. V Prostějově
podle hodnoticí zprávy nejsou naplněny základní charakteristiky vysokoškolského vzdělávání. Univerzita
má čas do konce letošního září, kdy
komisi musí předložit kontrolní
zprávu, zda byla činnost pobočky
ukončena, či jak škola napravila nedostatky. Po zveřejnění výsledků
kontroly na zmíněné škole se značně
namíchlo i vedení našeho města. Příprava pro to, aby Univerzita Tomáše
Bati mohla v Prostějově fungovat,
stála totiž neuvěřitelných třicet milionů korun. Pokud škola skončí,
spadnou tyto peníze do kanálu?
„Očekávám, že rektor univerzity

učiní veškerá opatření, aby k zániku
pobočky vysoké školy v Prostějově
nedošlo. A věřím, že při nejbližší
příležitosti se s ním tady na radnici setkáme a bude nás informovat
o krocích, které povedou k nápravě.
Pochopitelně jsou toto všechno pro
nás znepokojující informace. Můj
osobní názor je, a řekl jsem ho i na
setkání se studenty školy na Husově náměstí, že pracoviště Univerzity Tomáše Bati v Prostějově vítáme
a chceme ho. Rektor mě tenkrát
ubezpečil, že škola zde má dobré
podmínky a zůstane tady. Předpokládám tedy, že na akademické
půdě dané slovo platí,“ sdělil Večerníku Miroslav Pišťák, starosta Prostějova. „Vůči zlínské univerzitě jsme
vyvíjeli vždy maximální vstřícnost

a do rekonstrukce budovy na Husově náměstí jsme z vlastního městského rozpočtu investovali 15 milionů korun. Dalších 15 milionů
jsme získali od státu jako dotaci.
Nechci domyslet, kam by tyto peníze spadly, kdyby univerzita skončila,“ dodal starosta Pišťák.

Předloni vinou finanční krize ukončila v Prostějově činnost pobočka
liberecké univerzity. Teď hrozí zánik také Univerzitě Tomáše Bati ze
Zlína. Pokud se tak stane, Prostějov
bude městem bez vysokého učení,
navíc se zřejmě Tomáš Baťa bude
obracet v hrobě...

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Ano, byly doby, kdy se Prostějov chlubil přítomností dvou vysokých
škol. Už deset let to ovšem neplatí, nemáme dnes ve městě ani jednu.
Hlavně konec pobočky Univerzity Tomáše Bati vzbudil obrovské emoce spojené s diskusemi o amatérismu a diletantství vedení této pobočky.
Ta se nakonec z Prostějova skutečně pakovala a radnici hrozilo, že přijde o tři desítky milionů korun, z nichž polovinu tvořila státní dotace.
Nakonec se ale podařilo vše uhrát do „autu“ a magistrát nic vracet nemusel. Pro budovu na Husově náměstí se totiž podařilo najít jiné školní
využití, což bylo podmínkou ministerstva. Pachuť nad jednáním Baťovy univerzity už ovšem zůstala....
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Letecká ulice
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navštivte nás na

krimi

KRGLQ

168

VPěVWVNRXSROLFLt

Za psa platila
pokutu
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„Kontakt tam byl,“ vzpomněl si okradenýý muž
.521,.$

PROSTĚJOV
ROSTĚJOV
V Neutratil je za nákup,
nákup jak by se mohlo na první
pohled zdát, ale o hromadu peněz přišel kvůli chvilkové nepozornosti v jednom z prostějovských supermarketů. Muž se stal
obětí podle všeho velmi zručného kapsáře ve chvíli, kdy stál
ve frontě u obslužného pultu. Zatím neznámý chmaták mu
vzal z batohu šrajtofli s kreditními kartami, prostřednictvím
kterých za pár minut vybral z bankomatu 90 tisíc korun!

Michal KADLEC
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Po desáté hodině předminulé
soboty 13. února bylo prostřednictvím tísňové linky 156 přijato
oznámení o volně pobíhajícím
psovi ve Smetanových sadech.
Do nahlášené lokality byla vyslána hlídka, které se podařilo psa
najít a odchytit na Hlaváčkově
náměstí. Strážníci pomocí čtečky
mikročipů zjistili vlastníka čtyřnohého tuláka. Z místní znalosti
věděli i adresu momentálního
bydliště. Kontaktovali majitelku
a domácího mazlíčka předali.
Přestupek byl vyřešen pokutou
příkazem na místě.

Ve vinotéce to žilo
Předminulou sobotu 13. února
před půl jedenáctou večer vyjížděli strážníci prověřit oznámení,
že ve vinotéce v blízkosti centra
města hraje hudba a pravděpodobně je otevřeno. Vyslaná
hlídka zjistila uvnitř provozovny
tři osoby. Jednalo se o obsluhu
a dva hosty. Personál byl vyzván
k ukončení provozu a zákazníci
upozorněni na platnost krizových opatření. Prodej je povolen
u takových typů provozoven jen
přes výdejové okénko. Všichni
zúčastnění byli poučeni, z jakého
přestupkového jednání jsou podezřelí. Událost byla zadokumentována a oznámena správnímu
orgánu k projednání.

„Nakupovala“
pod bundu
Ke krádeži v jednom z prostějov
K
prostějovvských supermarketů byli v úterý
16. února odpoledne přivoláni strážníci. Pozornost na sebe
upoutala pětadvacetiletá žena.
Ta si při pohybu po prodejně ukládala různé zboží rovnou pod bundu. Jak měla „nakoupeno“, rozhodla se z obchodu odejít. Zapomněla
však za nákup u pokladen zaplatit.
Hlídka zjistila odcizené zboží
v hodnotě 240 korun. Sortiment
nebyl poškozen, a proto mohl být
vrácen zpět do prodeje. Jednání
pachatelky bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku. Ten jí může uložit pokutu až do
výše 50 tisíc korun.

Nepolepšitelný lapka
Na špatnou dráhu se vydal čtyřiadvacetiletý muž. Ten si v úterý
16. února na prodejně v okrajové části města při nakupování rozhodně nepočínal čestně.
Zboží, které potřeboval, si místo
do nákupního košíku vložil ihned
do kapes od bundy. Následně si to
namířil přes pokladní zónu přímo
ven z obchodu. Platit samozřejmě
neměl vůbec v úmyslu. Přivolaná hlídka prověřováním zjistila
odcizené zboží v celkové hodnotě 335 korun. Všechny odcizené
věci byly vráceny zpět do prodeje.
Při zjišťování a ověřování totožnosti vyšlo najevo, že muž byl
pravomocně v posledních třech
letech odsouzen za trestný čin
krádeže. Z toho důvodu byl celý
ppřípad
p oznámen a ppředán Policii
ČR. Ta zjištěné skutečnosti popotvrdila a dotyčného si převzala
k dalším úkonům.

5

22. února 2021

Policisté nyní vyšetřují zlodějnu se
značnou škodou. „V sobotu třináctého února po osmnácté hodině
nakupoval sedmapadesátiletý muž
v jednom z prostějovských supermarketů. Jak si později uvědomil, tak
ve frontě u obslužného pultu zaznamenal letmý kontakt s mu neznámou osobou, ale nevěnoval tomu
žádnou pozornost,“ sdělil František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Zanedlouho ale muž přišel na to, že
onen letmý kontakt nebyl v žádném
případě náhodný. „Při placení u pokladny pak zjistil, že se mu během
nákupu z boční kapsy batohu, který
měl na zádech, ztratila peněženka
s osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí osmi set korun.
Později pak ještě zjistil, že neznámý

Bral kosmetiku
i mince
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pachatel ihned po krádeži jeho dvě platební karty použil k neoprávněnému
výběru hotovosti ve výši devadesáti
tisíc korun,“ potvrdil policejní mluvčí
s tím, že strážci zákona ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření

z přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku a ze zločinu krádež. „Pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody na dva roky
až osm let,“ vypočítal Kořínek.
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PROSTĚJOV Tento zlotřilec rozhodně na kávičku zajít nechtěl! Policisté na základě oznámení všímavého
svědka vyrazili k prostějovské kavárně, do které se vloupal mladý muž.
Strážci zákona mu nasadili pouta dřív,
než s ukradenými věcmi včetně drahého rumu stačil utéct.
„V odpoledních hodinách úterý
16. února se třiatřicetiletý muž násilně,
po vylomení zámku, vloupal do kavárny v Prostějově. Měl smůlu, protože ho
vozidla policisté řidiče upozornili na zpozoroval svědek, který ihned zalarzávadu a také na to, že svým jednáním moval policii na lince tísňového voláporušuje vládní zákaz volného po- ní. Do pár minut byla hlídka na místě
hybu osob. Po negativní zkoušce na
přítomnost alkoholu pak u řidiče provedli orientační test na jiné návykové
látky. Ten ukázal přítomnost látek
amphetamin/metamphetamin, can- PROSTĚJOV Zcela jistě zkazil neznánabis i kokain,“ konstatoval František mý pachatel radost z víkendových dní
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského majiteli dopravní společnosti. Zřejmě
ředitelství policie Olomouckého kra- podrouškoutmymunaautobusuzpůsobil více jak stotisícovou újmu. Vanje pro Územní odbor Prostějov.
„Na výzvu policistů se muž podrobil dal, po kterém nyní policisté pátrají, toodbornému lékařskému vyšetření ke tiž na vozidle rozmlátil plný tucet skel!
zjištění ovlivnění v Nemocnici Pros- „V dosud přesně nezjištěné době od
tějov. Další jízdu mu policisté zakázali. 11. do 12. února dosud neznámý paPro své jednání je nyní podezřelý z ně- chatel rozbil celkem dvanáct skleněkolika přestupků. Ty budou k dořešení ných výplní oken autobusu Karosa
postoupeny příslušným správním or- zaparkovaného v Sokolské ulici v Progánům,“ dodal Kořínek.
(mik) stějově. Majiteli autobusu tím způso-
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PROSTĚJOV To se hned tak nevidí, aby jeden člověk spáchal tolik
nepravostí najednou... Policisté
minulé pondělí pozdě večer zastavili šoféra osobního auta. Pro
„prkotinu“, nesvítilo mu totiž
přední světlo. To bylo ovšem to
nejmenší. Posléze z celé kontroly vyplynulo, že chlápek je venku
v době zákazu vycházení, a k tomu
zdrogovaný jak zákon káže!
V pondělí 15. února po jednadvacáté
hodině kontrolovali policisté prostějovského oddělení hlídkové služby
v Brněnské ulici v Prostějově osobní
automobil Peugeot 307 a jeho pětadvacetiletého řidiče. „Pozornost policistů k vozidlu přilákala závada v jeho
osvětlení, protože automobilu nesvítil levý přední světlomet. Po zastavení

a pachatele zadržela,“ prozradila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Z vnitřních prostor si chtěl uvedený muž odnést tablet, platební terminál a neotevřený rum v hodnotě
1 100 korun. Hodnota odcizených
věcí byla celkově vyčíslena na necelých
15 800 korun a na poškození zámku
500 korun. „Na policejní služebně
s ním byly provedeny potřebné úkony
a podezřelý si pobyl i v cele,“ informovala ještě Zajícová s dodatkem, že policie případ šetří pro trestný čin krádeže
s osmiletou trestní sazbou.
(mik)
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bil škodu předběžně vyčíslenou na
110 tisíc korun,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
poškození cizí věci. „Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
kromě povinnosti škodu nahradit hrozí také trest odnětí svobody až na jeden
rok,“ uvedl policejní mluvčí. (mik)
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ÚVĚRY SI BRALA NA KAMARÁDY I CIZÍ OSOBY
Michaela Málková podváděla, půjčkami splácela dluhy

PROSTĚJOV Pokud se někdo dostane do dluhové pasti, jen velice těžko z ní hledá cestu ven. Nezaměstnaná matka dvou dětí
z Konice se o to snažila všemi způsoby, bohužel ale protizákonnými. Osmadvacetiletá Michaela Málková stanula minulé úterý
před senátem Okresního soudu v Prostějově a čelila obžalobě
z přečinů úvěrového podvodu a podvodu. Od tuctu menších
společností zabývajících se finančními půjčkami si brala menší
úvěry, ale při sjednávání půjček lhala o svých příjmech. To bylo ale
to nejmenší... Některé smlouvy o úvěrech uzavírala na cizí osoby
na základě podvodně získaných občanských průkazů!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
První soudní přelíčení v tomto případu se uskutečnilo už v srpnu loňského
roku, při němž byli vyslechnuti svědci.
V úterý 16. února už Michaela Málková
uznala veškeré své prohřešky. „Velice mě
mrzí, co jsem udělala. Cítím se vinna,“
hlesla osmadvacetiletá matka dvou dětí
před soudkyní Ivonou Otrubovou.
Státní zástupce pak krátce shrnul její
nezákonné počiny. „Obžalovaná si

od roku 2015 vzala několik úvěrů v rozmezí od tří do patnácti tisíc korun od
více než deseti společností zabývajících
se krátkodobými půjčkami. Obžalovaná ale ve smlouvách uváděla nepravdivé
údaje o svém příjmu, v některých případech tvrdila, že je zaměstnaná a pobírá
21 000 korun měsíčně. Nebyla to ale
pravda, pobírala pouze rodičovský příspěvek ve výši 3 500 korun, po narození druhého dítěte zhruba 7 000 korun.
Některé úvěrové smlouvy pak uzavírala
na základě nezákonně získaných občanských průkazů, tedy na cizí osoby,“
uvedl Jaroslav Miklenda, který po prohlášení Michaely Málkové, že uznává
svoji vinu ve všech bodech obžaloby,

BYLI JSME
U TOHO

V dosud přesně nezjištěné době
od 12. do 14. února se dosud nezjištěný pachatel násilím vloupal
do kosmetického salonu nedaleko centra Prostějova. Po násilném překonání vstupních dveří
pachatel provozovnu prohledal
a odcizil z ní několik kompletních
sad na pedikúru, brusku na nehty,
množství kosmetiky a kovovou
příruční pokladnu s finanční hotovostí v řádu desetikorun. Škoda
způsobená odcizením věcí byla
předběžně vyčíslena na více než
22 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze zločinu krádeže s osmiletou trestní sazbou.
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Zloděj využil šance
Minulé úterý 16. února pár minut
po dvacáté hodině nechala pracovnice rozvážkové služby na chvilku
bez dozoru vozidlo v Západní ulici, když odešla k zákazníkovi s objednaným jídlem. Nepozornosti
poškozené využil neznámý lapka,
který nastalou situaci využil pro
sebe a z podlahy za sedadlem řidiče odcizil kabelku s klíči, peněženkou, platební kartou a osobními
doklady. Navíc vzal z přihrádky
předních dveří i číšnický flek,
ve kterém se nacházela finanční
hotovost 2 140 korun. Celková
škoda byla předběžně vyčíslena
na necelé 3 000 korun. Tento případ policisté šetří pro trestný čin
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Seniorka je bez šrajtofle
Vpodvečer během středy 17. února přišla o peněženku v jednom
z prostějovských marketů osmašedesátiletá seniorka. Peněženku
měla poškozená v kapse bundy
a spolu s ní přišla o hotovost
1 700 korun, platební kartu
a osobní doklady. Jakmile krádež
zjistila, kontaktovala policisty prostřednictvím ochranky prodejny.
Celková škoda, která jí vznikla,
byla stanovena na 2 000 korun.
Za trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku hrozí pachateli až osm let kriminálu. Teď ho jen vypátrat...

Jel na pervitin
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souhlasil s navrženým trestem odnětí
svobody ve výši jednoho roku s podmínečným odkladem na dva a půl roku.
Přestože s tímto trestem byla svolná
i předsedkyně senátu Ivona Otrubová,
úterním jednáním celý případ uzavřen
nebyl. Soudkyně chtěla mimo jiné vědět, jak obžalovaná získala cizí osobní
doklady a v jakém stavu jsou aktuálně
nesplacené půjčky. „Brala jsem si nové
a nové půjčky, abych splatila ty původní.
Vytloukala jsem klín klínem. Ano, udávala jsem vysoký příjem, protože by mi
nikdo jinak nepůjčil. Manžel skutečně
vydělává až třicet tisíc korun měsíčně,
ale máme velké dluhy. V jednom případě jsem žádala o úvěr na svoji sestru,

která o tom nevěděla. Občanské průkazy dalších lidí jsem získávala ze sociálních sítí. Všechno prasklo ve chvíli, kdy
jsem půjčky nestačila splácet a společnosti posílaly upomínky těm osobám,
na které jsem si úvěry brala. Dodnes
splácím všechno podle svých možností.
Některé půjčky jsou už splacené celé,
u jiných mi zbývá několik tisíc korun,“
přiznala kajícně Michaela Málková.
Soudkyně Ivona Otrubová přelíčení
ještě jednou odročila na konec března. Chce si totiž vyžádat od poškozených úvěrových společností skutečný stav splácených úvěrů. Podle
všeho ale Michaele Málkové hrozí
jen podmíněný trest.

Jízdu pod vlivem návykových látek museli ve čtvrtek 18. února řešit policisté poté, co v Kojetínské
ulici zastavili sedmadvacetiletého
řidiče v osobním vozidle značky
Mazda. Při kontrole se nezjistilo,
že by mladý muž řídil pod vlivem alkoholu, ale orientační test
na drogy byl pozitivní na amfetaminy a metamfetaminy. Na výzvu
policistů se v nemocnici podrobil
lékařskému vyšetření, při kterém
mu byly odebrány biologické
vzorky. Dál v jízdě pokračovat
nesměl a jeho počínání bude s největší pravděpodobností, na základě zjištěných okolností a výsledku
vyšetření, řešit příslušný správní
orgán.
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testu na okultní krvácení do stolice.
A já jsem zastáncem přímého vyšetření, bez provedení testu na okultní
krvácení při dosažení tohoto věku,“
sdělil Maceček.
Screening kolorektálního karcinomu
byl do praxe zaveden již v roce 2000
a postupně byl precizován. Podle odborníků je velký úspěch, že se podařilo
zvrátit nepříznivý vývojový trend v incidenci a mortalitě. „Jako jeden z mála
screeningů vedl k poklesu incidence
za posledních deset let asi o sedmnáct
procent a mortality kolorektálního karcinomu o více než jednu třetinu. A to
vše díky screeningovému programu
a zejména dostupnosti endoskopie.
Tento trend je vidět i v poklesu počtu
operací u zmíněného onemocnění,“
upozorňuje primář Maceček a dodává:
„Muži jsou postiženi častěji než ženy.
Obecně lze říct, že je u nich nádor diagnostikován v průměru asi o deset
let dříve než u žen. Největším rizikovým faktorem obou pohlaví je věk,
dále genetická zátěž, diabetes mellitus,
obezita, strava s vysokým obsahem
živočišných tuků, kouření, nedostatek
pohybu, nedostatek vitamínu D a strava s nízkým obsahem vápníku.“
Čekací doba je na různých pracovištích gastroenterologie odlišná.
„U nás je velmi krátká, tedy do čtrnácti dnů v případě koloskopie.
U gastroskopie objednáváme pacienty v řádu dnů. A akutní výkon provádíme samozřejmě prakticky ihned
podle indikace. Je to dáno zejména

Zatímco v březnu a dubnu v období první vlny epidemie onemocnění Covid 19 i gastroenterologické oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov provoz výrazně omezilo, ve druhé polovině roku včetně
druhé podzimní vlny pandemie
běžel chod oddělení téměř v běžném režimu. „Vzhledem k tomu, že
působíme nadregionálně, tak naopak počty provedených koloskopií
stouply a mírně poklesly jen počty
gastroskopií a specializovaných výkonů v oblasti žlučových cest. Nejsem zastáncem omezování péče na
úkor jedné diagnózy. Může se nám
to do budoucna vymstít v podobě zvýšení incidence a mortality
civilizačních chorob včetně kolorektálního karcinomu,“ uzavírá
Jaroslav Maceček.
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dobrou organizací práce celého
oddělení,“ upřesňuje dále primář.
V ambulanci zmíněného oddělení je možné se objednat na
tel. 582 315 463 nebo v call centru
tel. 582 315 315. V ČR podle
MUDr. Jaroslava Macečka zatím
neexistuje tzv. gating, tedy nutnost
odeslání k odbornému vyšetření
výhradně praktickým lékařem a pacient, je-li indikace správná, může
tedy přijít i bez doporučení. „Je samozřejmě výhodou, když pacienta
praktický lékař poučí o režimu před
koloskopií, přípravě a úpravě chronické medikace před výkonem. Tyto
informace poskytujeme na našem pracovišti také, ale vzhledem k jeho vytíženosti vždy uvítáme, když nám v tomto
praktičtí lékaři pomohou,“ vysvětluje
primář.

LGMT¾UP¾UVCHQTFÊF¾OCURą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJQW
8\JNGFGOMGMT¾VMÆUTUVKLGXJQFP¾KFQD[VW8JQFP¾RTQ
CMVKXPÊJQ éNQXÊéMC PGLNÆRG UG \MWwGPQUVÊ U RNGOGPGO 0C
QUVCVPÊRU[PGTGCIWLGUHGPMQWUGPGUPGUG0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

JACKIE

NIKE

LGéV[ąNGVÚMąÊåGPGEDWNNXGNMÆJQX\TčUVWXG-F[åMP¾ORąKLGND[NKLUOGUVT¾åPÊM[WRQ\QTP÷PKåGPGX¾J¾MQWUPQWV8čéK
PQXÚONKFGOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÚ<¾LGOEGQP÷LD[OWUGN\C
PÊOXÊEGMT¾VRąKLGVPGåUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TW2QVąGDWLGéCU
0CXQFÊVMWVCJ¾CNGVQUGéCUGORQFF¾

BIBI

LGMT¾UP¾HGPGéMCOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWR÷VKCåwGUVKTQMč
/¾RQFMWULGéKRQXCP¾CNGDQJWåGNDG\TGIKUVTCEG2QVWNQXCNCUGFGNwÊFQDWXèGEJčXM¾EJ8čéKPQXÚONKFGOLG\RQé¾VMWPGFčX÷ąKX¾O¾J[IKGPKEMÆP¾X[M[PCXQFÊVMWEJQFÊ
MT¾UP÷,GXJQFP¾MF÷VGO

ROCKY

LGwGUVKCåUGFOKNGVÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGNMÆJQX\TčUVWiċCUVPÚDWFGXFQOGéMW,GXJQFPÚ
RTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCRąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRWUGRTQLGXWLGCITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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školách připravujících k výkonu
regulované profese pedagogického pracovníka, Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě
a kreativitě, Kariérové poradenství
a Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů – Mobility.
V Prostějově se do projektu zapojila řada základních a středních škol,
například v sekci 16 – zdravotnictví
místní Střední zdravotnická škola
Prostějov a s ní v projektu spolupracující ZŠ a MŠ Palackého.
Zástupci obou škol se sešli na
pracovním jednání 26. ledna, aby
doladili společně tzv. Akční plány
projektu. Kamenem úrazu při plánování byla stále covidová situace,
ale jak se shodli všichni účastníci
schůzky, je třeba hledět optimisticky do budoucnosti, protože výchovně vzdělávací proces musí být
stále prioritou.
(red)

Projektová činnost je nedílnou
součástí školských zařízení. Je to
jeden ze způsobů, jak získat prostředky na modernizaci výuky, a to
na všech stupních školství.
Aktuálně se rozběhl IKAPOKII, tedy
Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II, který podporuje intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání
Olomouckého kraje na období 2019–
2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení
škol a zvýšení kvality vzdělávání na
území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit,
které jsou komplementární s aktivitami
škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.
Prioritou je v lidské řeči především podpora celkem sedmi aktivit
a těmi jsou Řízení projektu, Podpora rozvoje gramotností, Podpora
polytechnického vzdělávání, Zvýšení kvality vzdělávání ve středních

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
V rámci primárně preventivního
screeningu kolorektálního karcinomu vyšetřuje gastroenterologické oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov své pacienty dlouhodobě. Preventivně na zdejším pracoviště provedou v prů––měru více
než 200 koloskopií za rok, až u poloviny pacientů je pak zachycen patologický nález.
„V letech 2015 až 2019 jsme na našem
pracovišti provedli ročně průměrně
220 screeningových koloskopií, což je
asi šestina celkového počtu koloskopií.
Průměrně nacházíme až u poloviny
těchto endoskopií patologii charakteru
adenomového polypu nebo nepolypoidní léze, tedy přednádorová stadia,
nebo již časné stadium rakoviny. Důležité je, že téměř všechny tyto léze jsme
schopni odstranit endoskopickými
technikami bez nutnosti operace a ve
většině případů ambulantně. Z těchto
screeningových koloskopií ročně diagnostikujeme zhruba jen 4 procenta
karcinomů, které vyžadují operaci,“
říká primář gastroenterologického
oddělení prostějovské nemocnice
Jaroslav Maceček.
Jak dále upozorňuje, se snížením věkové hranice primární screeningové
koloskopie na 50 let v loňském roce
je patrný pozvolný nárůst těchto vyšetření: „To znamená, že nyní osoba
ve věku 50 let může přímo přijít na
koloskopii bez nutnosti provedení
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Josefína SVĚTLÍKOVÁ
17. 2. 2021 50 cm 3,00 kg
Kostelec na Hané

Posílejte svá
P
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 PVV
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Štěpánka SVOBODOVÁ
12. 2. 2021 50 cm 3,10 kg
Čehovice
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Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

BLAHOPØEJEME!!!

& MASO-UZENINY

děti a pejsci

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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„Už to není, co bývávalo,“ stěžují si
někdy pamětníci na kvalitu masných výrobků, zejména právě uzenin. Ostatně i obchody rády dávají
na odiv „zaniklou“ chuť názvy jako
retro a podobně. Jaká je ale skutečnost? Inu nic není černobílé.
A v tomhle případě to platí také.
Podobně jako u masa je důležité dívat
se na výrobce. Obecně lze doporučit
menší a lokální firmy, které si spíše budou zákazníka předcházet kvalitou. Nezanedbatelná je podobně jako v mnoha
jiných ohledech nejen dobrá zkušenost,
ale pro začátek i doporučení.
Na Prostějovsku se můžeme setkat s řadou výrobců. Nejznámější a v Prostějově nejhojněji zastoupený je Makovec se
svými závody ve Smržicích, Lešanech
či Kostelci na Hané. Dále je tu Uzeniny

Zajíček nebo Maso Vaverka, známé je
i řeznictví-uzenářství Tesař v Bílovicích
či proslulá domácí zabíjačka z Bedihoště nebo třeba firma Petricius. Kromě
dalších lahůdek také uzeniny a masové
speciality prodává i další lokální firma
Jelínek. Možností je spousta.
Nemálo podstatné je složení. A zde
se vracíme k tomu, zda nynější výrobky nepokulhávají za těmi z dřívějška.
Lze k tomu uvést tři poznatky. Zaprvé:
záleží na výrobci. Zadruhé: je důležité
sledovat složení uzenin. Nemůžeme
čekat, že výrobek, který obsahuje osm
éček a k tomu slabých 40 procent masa
bude kvalitní nebo chutný. A i takové
se na trhu dají najít. Na závěr zatřetí:
Vzhledem k dost přísným regulacím
a zákonům i kontrolám ze strany státu,
chemie v masných výrobcích sice je,

ale nejde přímo o chemickou laboratoř. V tomhle směru si troufáme říct,
že jsme na tom lépe než před třiceti lety.
Jako bonus se pak zastavme nad dalším důležitým činitelem, a sice cenou.
Maso a uzeniny, podobně jako třeba
mléčné výrobky, je potřeba brát jako
něco, co za úplně levný peníz koupit
můžeme, ale spíše nechceme. Pokud
chceme jíst kvalitně, je třeba sáhnout
(většinou) trochu hlouběji do kapsy.
Je totiž rozdíl mít masnou dobrotu
z „normálního“ masa nebo ze separátu.
Jak v chuti, tak v tom, co udělá našemu
tělu. Jak ostatně nabádá název jednoho
televizního pořadu, jsme to, co jíme.
Či se spíše cítíme tak, jak jíme. Proto ani
u masa a uzenin nedělejme kompromisy. Chuťové pohárky můžeme ještě oklamat, naše vnitřní orgány už ale ne.
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„Život je příliš krátký na to, abychom pili hnusné víno.“
Takové a podobné citáty se dají najít na některých skleničkách
či lahvích, ostatně v méně vybroušené formě můžeme tuto
hláškuzaslechnoutivesklípcích.Výroksevšakdávztáhnoutna
vše.Třeba i v případě masa a uzenin. I zde platí, že není potřeba
jíst nekvalitní uzeniny a maso plné vody. Proč? Jediným
důvodem snad může být úspora. Kdo si ale počká a umí si vybírat a plánovat nákupy, ušetří i tak. Stačí věnovat výběru čas
a následně potěšit chuťové pohárky. A čtení etiket? To taky
neuškodí.Upotravin,včetněprávěmasnýchvýrobků,určitěne.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám i proto přináší pokračování
tematické strany, která plynule navazuje na minulé číslo
nejčtenějšího regionálního periodika.
Texty připravil:
Michal Sobecký
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Ve výsledku se jedná o zásadní paradox dnešní doby, která jako by
byla v přímém rozporu s přirozeným vývojem, tak jak jej popsala
Darwinova teorie o evoluci druhů.
Zatímco méně schopné i zodpovědné samice plodí jedno dítě za
druhým, přičemž se v rodinném
rozpočtu snaží vyjít s kombinací
rodičovského příspěvku a úvěrů,
tak ty šikovnější a pracovitější zůstávají naopak samy a bezdětné.
O důsledcích tohoto trendu by

asi nejlépe mohly referovat učitelky na základních školách. Přitom
by stačilo jediné, uvědomit si, že
na světě nejsme jen kvůli sobě samým. A to i v případě, že máme
ty nejlepší předpoklady k nejrůznějším aktivitám, které nás baví,
zakoušíme díky nim pocit seberealizace, a ještě se nám od ostatních
dostává příjemného uznání.
Jenže pokud na tohle žena nepřijde včas, pak pro ni už může být
pozdě…

N

V

česko-moravsko-slovácká“. Z toho je
zřejmé, že skutečnou možnost přihlásit se k vlastnímu vnímání národnosti a k rodné řeči nám umožnila teprve až demokracie zrozená
v listopadu 1989.
Tolik tedy autor. Já tvrdím, že celé
sčítání lidu je tak trochu slídění
a dost se divím, když o nás už stát ví
takřka všechno, že obtěžuje dalšími
dotazníky a vyhazuje za to v době
krize miliardy, které by se daly použít například na podporu krachujících podnikatelů.
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otázky na národnost nebude uvedena
žádná konkrétní možnost odpovědi,
k otázce o mateřském jazyce bude
připojeno několik možností, avšak
moravský jazyk bude potřeba, tak
jako moravskou národnost, dopsat.
Na přihlášení se k moravské národnosti není nic neobvyklého, vždyť
moravskou národnost si píše jen ten,
kdo se vnímá jako součást společenství obyvatel naší země a je hrdý na
její specifickou kulturu a bohatou
historii, více než tisíciletou. Mnohým
se však může zdát přinejmenším
zvláštní přihlášení se k moravskému jazyku. Rád bych proto připomněl, že jazyk na Moravě se po staletí vyvíjel v úzkém styku s jazykem
v Čechách a jejich vzájemná blízkost
vyvrcholila vytvořením společné spisovné formy tohoto jazyka.
ákladem společného spisovného jazyka se na počátku 17. století stala tzv. „kraličtina“, jazyk Bible
kralické. Tento jazyk byl téměř dvě
století označován na Moravě jako
moravština a v Čechách jako čeština.
Pro zajímavost také uvedu, že je doloženo, jak velkým zklamáním českých
národních buditelů bylo, že se od přijetí spisovné češtiny odklonili Slováci,

jejichž jazyk je také velmi blízký tomu
našemu. Agresivní český nacionalizmus na konci 19. století postupně
přejmenoval vše původní moravské
na české, a tak dnes označujeme spisovný jazyk jednotně jako český.
raťme se ale ke sčítání lidu. Otázka na jazyk se netýká spisovného jazyka, ale jazyka mateřského, tedy
toho, který jsme se naučili používat
od rodičů a prarodičů, kterým mluvíme doma nebo s přáteli z dětství
a který nás zahřeje u srdce, když ho
uslyšíme po návratu z ciziny. Že i po
staletích a i v dnešní době silně
ovlivňované médii zůstává hovorová řeč v obou zemích odlišná, je
jasným důkazem, že společný spisovný jazyk není nic, co by změnilo
realitu. Rozdíly jsou dané jak odlišnou charakteristikou moravských nářečí oproti českým, tak i jinou melodikou řeči, která na každého prozradí
„z kama je“...
a závěr bych ještě rád připomněl, že první sčítání lidu
v Rakousko-Uhersku zjišťovalo
stav z 31. prosince 1869 na 1. ledna 1870 a nebylo zde možno zapsat
tzv. obcovací řeč, ke které můžeme
mateřský jazyk přirovnávat. Teprve
vyhláškou z roku 1880 byla zavedena povinnost uvádět obcovací řeč,
od které se odvozoval původ, tedy
národnost. Později vyhláškou z roku
1890 bylo dále upřesněno, že je nutno použít doslovnou formulaci„řeč
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Nejsem první a určitě nebudu ani poslední, kdo na tomto místě kritizuje
stav vozovky v Havlíčkově ulici v Prostějově. Páni radní, takovou ostudu
mít ve městě, tak se hanbou nechám zakopat někde na hřbitově! To snad
není ani možné, že v ulici, kde sídlí okresní soud, dopravní policie a městská policie, máme silnici z devatenáctého století! Přitom jde o lokalitu v samém centru města a jsou zde kočičí hlavy, které jsou na mnoha místech
vyviklané, jsou zde četné výmoly a vyjeté koleje. Na jízdním kole se tudy
bez úrazu projet snad ani nedá, snad pouze terénním vozidlem... Zamyslete se na radnici a zkuste odložit jinou investici a pusťte se do rekonstrukce
Havlíčkovy ulice!
Milan Doležal, Prostějov
´ÉNDMÉVLRWRVDPL
Skoro denně čtu o krádežích v supermarketech nebo na parkovištích před nimi. V mnoha případech jsou oběťmi starší lidé, kteří nejsou tak opatrní na své
věci, protože se více věnují nákupu zboží než kabelkám či peněženkám. Když tak ale pozoruji seniory, kteří nakupují v prostějovských obchodech, kolikrát
si říkám, že si sami o okradení přímo říkají! Minulý týden jsem byl v Albertu ve Vrahovické ulici. Mezi regály jsem narazil na osamocený nákupní vozík,
na kterém byla pověšena dámská kabelka. Nikde nikdo! Až za nějakou chvíli se zpoza jednoho regálu vynořila zhruba šedesátiletá dáma, která v náruči
nesla asi pět kilo cukru. Když jsem ji upozornil, aby na své věci byla opatrnější, poslala mě k šípku, ať si prý hledím svých záležitostí. Tak to prostě máte!
František Kočí, Prostějov

$FRVLOQLFHGR0RVWNRYLF"
V celém prostějovském regionu se opravují silnice, a to pořádně od podlahy. Je to samozřejmě dobře. Letos se zrekonstruuje Vrahovická ulice
v Prostějově, brzy dostane nový háv Tichá a probíhá také výstavba severního obchvatu města. A jak jsem se dočetl, v dohledné době proběhne rekonstrukce Wolkerovy ulice a konečně také i silnice směrem na Ohrozim.
Nikde jsem ale nezjistil, kdy dojde také na opravu silnice z Prostějova do
Mostkovic! Stojí na ní sice tři nové rondely, ale asfalt mezi nimi je popraskaný, vyjeté jsou zde koleje a co si pamatuji, tak nový asfaltový povrch se
zde dělal ještě za komunistů. Dokáže mi tedy někdo odpovědět, zda i na
tuto silnici jednou dojde?
Milan Vinkler, Prostějov

5DGÈMLVWURP\QHzN\WN\
Jsem rád, že vedení města vyčlenilo peníze na jarní výsadbu okrasných květin na náměstí T. G. Masaryka včetně instalace květinových věží či květináčů na
sloupech veřejného osvětlení. Proč ne, určitě to oživí naše krásné centrum. Mnohem raději bych ale byl, kdyby se na náměstí vysadilo více stromů, které
by v budoucnu poskytly v letních měsících možnost posedět si na lavičkách ve stínu. Absolutně nechápu stanovisko památkářů, kteří nechtějí dopustit
výsadbu jakýchkoliv stromů na náměstí v Prostějově. Proč jim zeleň tolik vadí? Neberu vůbec jejich mínění, že v dávné historii nebyl na prostějovském
„rynku“ ani jeden strom a této historie je potřeba se držet. Je to nesmysl.
Jiří Vančura, Prostějov

M
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edělám to často, abych něco
uveřejnil na zakázku, ale přišla
mi prosba od „moravských patriotů“,
zda by se šlo vyjádřit ke sčítání lidu
z jejich úhlu pohledu. A protože jako
demokrat nevidím důvod jejich názor nezveřejnit, tudíž dnešní rubriku
a přepouštím autorovi následujících
řádků, kterým je Jiří Máca.
čítání lidu se opět blíží. Novinkou
je, že letos proběhne především
on-line. Český statistický úřad odhaduje, že tuto možnost využije 60 %
obyvatel. Vše začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března a potrvá
do 9. dubna. Kdo možnosti on-line nevyužije, ten bude moci od
17. dubna do 11. května vyplnit klasický listinný formulář. Za nevyplnění formuláře bude hrozit pokuta
10 tisíc korun, účast na sčítání je
tedy povinná. Ve formulářích budou
některé kolonky tradičně pevné, tudíž
vyplňující bude mít na výběr z předepsaných možností. Mezi ostatními,
které budou již dobrovolné, bude i národnost a mateřský jazyk.
luvčí sčítání lidu Jolana Voldánová potvrdila, že moravská
národnost i jazyk budou opět uznávány a samostatně evidovány. V případě
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Nedělám to často, abych něco uveřejnil na zakázku, ale přišla
mi prosba od „moravských patriotů“, zda by se šlo vyjádřit ke
sčítání lidu z jejich úhlu pohledu. A protože jako demokrat
nevidím důvod jejich názor nezveřejnit, tudíž dnešní rubriku
a přepouštím autorovi následujících řádků, kterým je Jiří Máca.

PÁR PØEVZATÝCH POZNÁMEK O SÈÍTÁNÍ LIDU

Ne nadarmo se říká, že kdo moc
vybírá, ten přebere. Muži, kteří za
něco stojí, už bývají v tomto věku
zadaní. Pokud nejsou, pak obvykle
dávají přednost mladším a méně
náročným ženám. Navíc vtipní,
atraktivní a ochotní okamžitě plnit
každé ženino přání se budou jevit
zejména ti z mužů, kteří v ostatních dámách vidí v první řadě své
potenciální milenky. Vše další totiž
v dlouhodobém vztahu humor dříve či později přechází…

Chyba v evoluci. Proč krásné
a chytré ženy nemají děti?
Jsou krásné, inteligentní, vzdělané,
úspěšné, soběstačné a samy. Tak
by se dala v kostce shrnout životní
situace velkého množství moderních žen. Mají víceméně vše, jediné, co jim chybí, je stálý partner
a dítě. Za pár let jim bude čtyřicet a ony už velice dobře vědí, co
nechtějí. Do jisté míry mají představu i o tom, co by si přály. Chlapa, na něhož by mohly být stejně
přísné, jako jsou zvyklé být přísné
samy na sebe. Jenže kde ho vzít?

22. února 2021
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Martin ZAORAL

se vždy živě zajímal o práci jiných. fotografem nahotinek, jeho životPro ostatní byl nejen vzorem, ale ní obzor byl výrazně širší i hlubší.
„Byl vždy tam, kde se někdo svléká.
často i příjemným společníkem.
A je zcela lhostejno, zda člověk v tu
chvíli odhaluje svoji duši, či tělo,“
Karel Novák miloval krásu ve vystihl kurátor jeho poslední výstavšech jejích podobách. Nejčastěji vy Miroslav Švancara. S Novákem
a také nejraději ji objevoval u žen. se znal dlouhých šedesát let, když
Zatímco pro některé byl prostě ve stejný rok maturovali na Vyšší
střední lesnické škole v Hranicích na
Moravě.
Karel Novák si nade vše cenil svobodu a přirozenost. Tyto dvě hodnoty
po celý život urputně hájil. „Mně
vždy šlo o přirozenou krásu. Proto
jsem nejraději fotil pouze při denním
světle. Navíc jsem vždy chtěl, aby
dívky na fotografiích byly takové,
jaké jsou ve skutečnosti. A to i s jejich případnými nedokonalostmi.
Z duše se mi protiví, když z mladých
žen někdo dělá něco, čím opravdu
nejsou,“ řekl v dřívějším rozhovoru
pro Večerník Karel Novák, jehož
snímky stále zůstávají dokladem neobyčejného citu pro vlastní základy
fotografického řemesla. Kladl v nich
vždy pečlivý důraz na kompozici,
úhel pohledu i práci se světlem.
Všechny jeho fotografie jsou kultivované, některé mají až mystický
-CTGN0QX¾MRąK\CJ¾LGPÊXÚUVCX[RąGFLGFPÊO\GVąGEJUXÚEJF÷NMVGT¾D[FNG nádech, z jiných naopak čiší lidská
XNCUVPÊEJUNQXPKMF[PGRTQFCN
Foto: Martin Zaoral vitalita, radost a chuť do života.

Vedle fotografování Karel Novák
miloval rovněž naturismus. I ten
spojoval hlavně se svobodou. „Mohl
jsem se tehdy poprvé postavit na
břeh proti slunci, větru, vodě a poprvé jsem se cítil opravdu svobodný,“ vzpomínal s neobyčejnou chutí
na den, kdy se prvně nahý koupal
v Baltském moři.
Brzy se stal nadšeným propagátorem
naturismu, například u plumlovské
přehrady založil neoficiální nudistickou pláž. Díky této zálibě také
mohl vzniknout ojedinělý archiv
dokumentárních fotografií zachycujících se svěží bezprostředností svět,
o němž mezi lidmi vždy panovaly
zkreslené představy. Právě ten se stal
podkladem pro výstavu Přirozeně
v Moravské galerii v Brně. Následovala stejnojmenná kniha vyhodnocená
jako jedna z nejkrásnějších v kategorii
publikací o výtvarném umění.
Pro tehdy osmdesátiletého autora
se jednalo o obrovskou satisfakci.
Přitom v té době již bezmála šedesát let svojí kultivovanou tvorbou
dokazoval, že si podobné ocenění
dávno zasloužil. Už jen proto, že
nade vší pochybnost potvrdil fakt, že
ženy mohou být skutečně půvabné
jedině tehdy, pokud zůstanou samy
sebou....
2ąGFR÷VKNGV[X[wGNUPÊOGM-CTNC0QX¾MCPCVKVWNPÊUVTCP÷éCUQRKUW4GHNGZ

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

BYLI JSME

v Brazílii, Ekvádoru a dalšíchU T O H O
často exotických končinách. Jeho
snímky byly zastoupeny v publikacích po celém světě. V roce 2015
mu byla věnována titulní strana
časopisu Reflex. Jeho kniha Karel
Novák: Přirozeně získala v roce
2016 cenu coby jedna z nejkrásnějších v kategorii publikací o výtvarném umění. Jeho poslední
retrospektivní výstava proběhla
loni na zámku v Tovačově.
Karel Novák byl krátce ženatý, s bývalou manželkou se však nestýkal.
Jeho dcera Monika pracuje jako
architekta a žije na Českomoravské vrchovině. Byl trojnásobným
dědečkem. Kromě fotografování
a naturismu byla jeho celoživotním
koníčkem též akvaristika.
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Narodil se v roce 1936 v Prostějově. Svůj věk celý život přísně
tajil. Povinnou školní docházku
splnil na ZŠ T. G. Masaryka na
Skálově náměstí. Ve vzdělání pokračoval na Střední lesnické škole
v Hranicích, kde maturoval v roce
1961. Při zaměstnání studoval
Školu výtvarné fotografie v Brně
(1967–1969). Po absolutoriu nastoupil do prostějovských tiskáren
jako reprodukční fotograf. Koncem roku 1989 tiskárny opustil
a stal se fotografem na volné noze.
Fotil na středometrážní fotoaparát
Pentacon six, kromě toho využíval
i dvě kinofilmové Minolty.
Fotografie z naturistického prostředí vystavil v roce 2013 společně s Jockem Sturgesem (USA)
v Moravské galerii v Brně, Domě
umění v Bratislavě a v roce 2014
v galerii Fiducia v Ostravě. Mimo
mnoha dalších výstav v ČR představil svá díla i v Mexiku, na Kubě,

7<EÁU?TN@J?KJEDGIµQîN

KDO BYL
KAREL
NOVÁK?

• RTQ MCåFÆJQ MFQ UXÆ UPÊOM[ \CwNG FQ TGFCMEG DWFG RąKRTCXGP MCVCNQI
,CPC5CWFMC

• WXGòVG UXÆ LOÆPQ X÷M D[FNKwV÷ 7XÊV¾OG RQMWF RąKRQLÊVG MT¾VMÚ X\MC\
RTQ,CPC5CWFMCCVCMÆQFRQX÷òPCQV¾\MWRTQéHQVQITCHWLGVG

E@IÜHDGJQ<GNQJ=J?P<KüDMJU@IJNO

PROSTĚJOV Tak už žádnou
další fotografii neudělá... Po krátké nemoci zemřel minulé úterý
16. února 2021 v prostějovské
nemocnici fotograf Karel Novák.
Bylo mu 84 let. Prostějovská kultura tím přišla jednak o tvůrce,
který dlouhodobě překračoval její
hranice, a jednak o člověka, jenž

3x foto: Jan Saudek

• RQwNGVGHQVQITCHKEMÆCMV[PCGOCKNQXQWCFTGUWGFKVQT@XGEGTPKMRXE\

,CP5CWFGMHQVQITCHQX¾PÊXåF[OKNQXCN/¾VGVQVCMÆVCM"
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Martin ZAORAL
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Petra KOZÁKA
a Michala SOBECKÉHO

POŠLETE NÁM AUTORSKÉ
AKTY!

Za poslední pětiletku se síť tras rozšířila o kilometry

Chcete vystavovat v muzeu s Janem Saudkem?

22. února 2021

Městský hřbitov v Prostějově, který se
právem řadí mezi nejkrásnější v zemi,
čeká další obnova. „Na základě upozornění od správce a naší kontrolou
jsme zjistili zhoršení stavebně technického stavu zdiva hlavní vstupní brány
do hřbitova. Dochází zde k odpadávání kusů omítky na přilehlý chodník a do prostoru okolo brány. Tento
stav ohrožuje návštěvníky hřbitova
a je proto třeba přistoupit k opravě,“
nastínil důvod nových prací první náměstek primátora Statutárního města
Prostějov Jiří Pospíšil (PéVéčko), do
jehož pracovní působnosti spadá správa a údržba městského majetku.
Zpracovaná projektová dokumentace
hovoří nejen o opravě brány, ale také
o stavebních úpravách budovy pro
správce, tedy o sanaci vlhkosti, rekonstrukci vnějšího pláště, o nutných navazujících vnitřních úpravách. „V rámci

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Rekonstrukce Městského hřbitova v Prostějově v Brněnské ulici si během uplynulých
let vyžádala už desítky milionů
korun. A bude potřeba dalších investic! Radní se totiž rozhodli zásadním způsobem opravit nejen
vstupní bránu hřbitova, ale i domek, ve kterém sídlí správce. Konšelé přiznávají, že z obou staveb už
padá omítka a kolemjdoucí jsou tak
ve velkém nebezpečí.

vlhkého zdiva. Zároveň vzniknou nové
přípojky splaškové a dešťové kanalizace,
vodovodní přípojka a jak již bylo řečeno,
nový bleskosvod,“ přidal další informace
Rozehnal s tím, že rekonstrukce objektu
bude rozdělena na dvě samostatné části.
„Jedna bude obsahovat zmíněnou sanaci vlhkosti a realizaci nových přípojek
inženýrských sítí. Druhá fáze se bude týkat vnitřních stavebních úprav,“ doplnil
náměstek.
(mik)

0GLGPXUVWRPÊDT¾PCJąDKVQXCCNGVCMÆDWFQXCUGUÊFNGOURT¾XEGRTQLFGP¾MNCFPQW
QDPQXQW
(QVQ/KEJCN-CFNGE

zmíněné rekonstrukce vstupní brány půjde o sanaci podloží zdiva, opravu fasády
a restaurování sochařské a štukové výzdoby. Práce budou dále probíhat na budově správce, rekonstrukci zvonice, kde
vyměníme dřevěnou konstrukci, dále
uděláme nové podlahy a zřídíme ochranu před bleskem,“ informoval v krátkosti
o obsahu prací náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
„V domku správce nepůjde jen o sanaci

PROSTĚJOV Některé z „vítacích“ tabulí, které se na začátku
léta loňského roku objevily na příjezdových silnicích k Prostějovu,
se tenkrát znelíbily opozičním zastupitelům. A popravdě řečeno
nejen jim. Pestrobarevné vzorce
vzbuzovaly spíše pocit, jako by šlo
o reklamu na cirkus... Na červnovém zasedání zastupitelstva roku
2020 tak padala skutečně ostrá
kritická slova. Nehezké tabule následně zmizely a prostějovští radní
slíbili, že nechají vyrobit nové. Teprve nyní se ale k celé problematice
vrátili a na svém posledním jednání
předminulé úterý rozhodli, že dají
příležitost studentům.
Komise pro cestovní ruch a podporu
podnikání projednala a odsouhlasila
na svém on-line jednání návrh
na uspořádání soutěže pro studenty

středních škol o grafický návrh uvítacích tabulí na vstupu do města Prostějova. Radní uspořádání zmíněné soutěže odsouhlasili. „Soutěž bude veřejná,
neanonymní a dvoukolová. Je určena
studentům prostějovských středních
škol, kteří řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže,“ nastínil primátor František Jura (ANO
2011) a přidal, že ze soutěže budou
vyloučeny osoby blízké vyhlašovateli
i členům hodnoticí komise.
Zájemce o účast předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou
a podepsanou písemnou přihlášku,
a to nejpozději do 31. března tohoto
roku. Tento termín se považuje za uzávěrku prvního kola soutěže. „Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené
požadavky na obsah a formu vybere porota nejvýše pět nejzdařilejších

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,“ uvedla Milada Sokolová.
(mik)

návrhů. Ze soutěžících, jejichž návrh
takto postoupí do druhého kola, na
základě vyhodnocení poroty pak vyhlašovatel vyhlásí vítěze. Vyhlašovatel
si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou
z prací jako vítěznou a je také oprávněn soutěž zrušit, vyskytnou-li se
důvody hodné zvláštního zřetele, pro
které nelze v soutěži pokračovat,“ řekl
k pravidlům první muž města.
Večerník pochopitelně zajímalo,
jaká jsou kritéria hodnocení návrhů, které studenti pošlou. „Je to originalita, původnost, nezaměnitelnost
či podobnost jiným městům, celková
výtvarná úroveň návrhu a také barvy,

typ písma, kompozice, jednoduchost
a srozumitelnost. Každý soutěžící
předloží maximálně dva návrhy díla,
kdy každý bude posuzován samostatně. Jednotlivý návrh musí být předložen vytištěný na papíře formátu
A3 v základním barevném i černobílém provedení a na datovém nosiči
ve formátu PDF,“ vysvětlil detailně
František Jura.
Hodnocení prvního kola soutěžních návrhů se uskuteční od 6. do 9. 8NÆV÷NQÿUMÆJQTQMWUGPCQMTCLÊEJ2TQUV÷LQXCQDLGXKN[V[VQPGXMWUPÆWXÊVCEÊVCDWNG
dubna s osobní prezentací soutěž- 2QPGDÚXCNÆMTKVKEG\CUVWRKVGNč\OK\GN[CP[PÊLGPCUVWFGPVGEJCD[RąGFNQåKNKPQXÆ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ních návrhů před porotou. Porota P¾XTJ[
ve druhém kole soutěže vyhodnotí, na města zveřejní. „Autorovi vítězného soutěžící studenti na druhém i třetím
základě daných kritérií, nejlepší návrh návrhu bude vyplacena odměna de- místě,“ doplnil primátor také finanční
(mik)
a vyhlašovatel jej vyhlásí a na webu set tisíc korun, polovinu pak obdrží aspekt soutěže.

Vítěz soutěže obdrží deset tisíc korun

se tak všech benefitů zaměstnance
prostějovského magistrátu,“ sdělila
Večerníku Milada Sokolová, která
nejčtenějšímu periodiku v regionu
poskytla na toto téma exkluzivní rozhovor otištěný v minulém vydání.
Na otázky zastupitelů je podle svých
slov připravena. „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
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„Moje rozhodnutí by mělo posvětit
první letošní městské zastupitelstvo.
Na něm přestanu být uvolněnou, tedy
na radnici zaměstnanou náměstkyní,
ale budu pokračovat jako náměstkyně
neuvolněná. Nezmění se moje náplň
práce, budu mít nadále na starost kulturu i životní prostředí v Prostějově.
Město ale v této těžké době ušetří
díky mému rozhodnutí desítky tisíc
měsíčně, protože už nebudu pobírat
dosavadní výši odměny. Vzdávám

Milada Sokolová bude neuvolněnou náměstkyní
PROSTĚJOV Náměstkyně primátora pro kulturu a životní prostředí v Prostějově Milada Sokolová
oznámí zítra, tj. v úterý 23. února,
zastupitelům, jak se vypořádala
s námitkami ohledně kumulace
jejích dvou funkcí. Kromě postu
na radnici získala vloni na podzim
po krajských volbách i funkci uvolněné zastupitelky Olomouckého
kraje pro cestovní ruch a vnější
vztahy.

PROSTĚJOV V pořadí už jednadvacáté jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova svolal
na úterý 23. února primátor František Jura opět do hlavního sálu
Společenského domu v Prostějově.
Zastupitele čeká od 10.00 hodin
dlouhý a náročný program jednání, který zahrnuje na šest desítek
bodů. Kvůli přetrvávajícím protiepidemickým opatřením se tak
zasedání tohoto vrcholného orgánu města uskuteční opět v „azylu“
prostějovského kulturáku, neboť
hygienická pravidla ho stále nedovolují uspořádat v tradiční obřadní
síni prostějovské radnice.
Po zahájení a schválení programu si
zastupitelé z úst ředitele Městské policie Prostějov Jana Nagyho vyslechnou
analýzu o stavu veřejného pořádku ve
městě za rok 2020. „Této příležitosti
pak využiji a s představiteli města Prostějova se rozloučím,“ prozradil Večerníku Jan Nagy, který po jednadvaceti
letech opouští funkci šéfa strážníků
a míří do důchodu. „Právě na úterním
zasedání navrhneme zastupitelům,
aby městskou policii dočasně řídil
dosavadní zástupce ředitele Libor Šebestík, a to až do doby, než z výběrového řízení bude znám nástupce pana
Nagyho,“ doplnil prostějovský primátor František Jura (ANO2011).
Exkluzivní rozhovor s Janem
Nagym připravuje Večerník do
příštího vydání.
Zastupitele pak čeká odložené schválení dalších přísedících Okresního

soudu v Prostějově. „Schvalovat
budeme i záměr přijetí investičního
úvěrového rámce, dotace do sociální a zdravotní oblasti, na pořad
jednání přijdou rozpočtová opatření
ke stavebním investicím, prodeje či
směny městských pozemků a další
majetkoprávní záležitosti. Zabývat
se budeme také projektem návštěvnického zázemí v Kolářových sadech,
názvem pro nový park v Okružní ulici a schválíme také nové názvy ulic ve
Vrahovicích,“ vypíchnul z programu
první muž Prostějova.
Večerník dále vyčetl, že zastupitelé
budou dále diskutovat nejen o stálých
bodech v podobě budoucnosti jižní
části centra Prostějova nebo o činnosti rady města, ale projednávat se bude
také petice občanů o zákazu používání
glyfosátů včetně Roundupu při ničení
plevele ve městě, kterou podepsalo už
1 612 občanů Prostějova.
Představitelé města pak zastupitelům
také přednesou zprávu o jednání se
Správou železnic o osudu budovy
místního nádraží. „Jednání jsou na
dobré cestě, ale nezlobte se, informovat budu nejprve zastupitele,“ odpověděl Večerníku Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora pro stavební investice.
Večerník bude v úterý samozřejmě
jako vždy u toho a z jednání zastupitelstva přinese v příštím jednání
podrobné reportáže. Prvotní aktuality najdete bezprostředně po
skončení jednání na www.vecernikpv.cz.
(mik)
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budeme mít připravenou cyklostezku v Průmyslové ulici,“ prozradil náměstek Jiří Rozehnal.
Samo budování cyklostezek a jejich
rozvoj jsou pak o zhodnocení konkrétních cyklistů. Kvalita sítě se má
posuzovat hlavně z několika hledisek. „Základní filozofie je, že vám infrastruktura zajišťuje, že se po městě
dokážete projet bezpečně. Nejde o to,
kolik kilometrů cyklostezek je, ale
jakou vytváří smysluplnou síť pro občana, aby byla pohodlná, bezpečná
a nezpůsobovala zbytečné zajížďky,“
připomíná Jaroslav Martínek, národní
cyklistický koordinátor.
Přehled vybudovaných úseků a dalších plánovaných úseků najdete na
www.prostejov.eu.
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Prostějov (red) – Ve spolupráci na
Street Artu bude město pokračovat i v letošním roce. „Nové fasády
trafostanic v Prostějově postupně
získávají neotřelou podobu. Klasická bílá omítka dostává barevnou
geometrickou vizáž. Autory nového pojetí vzhledu trafostanic jsou
studenti, kteří se designem hodlají
zabývat také po studiu střední školy,“
uvedl první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko). Radní na úterním zasedání rozhodli o pokračování zmíněné činnosti na zatraktivnění
trafostanic a také letos dali projektu
zelenou. „Pro realizaci byla vybrána
trafostanice v Janáčkově ulici u hlavního nádraží. Náklady budou plně
hrazeny městem. Malování omítky
bude probíhat v termínu praxe studentů Střední školy designu a módy
Prostějov, předpokladem je pravděpodobně letošní měsíc květen.
Grafické návrhy pro realizaci budou
vedení města předloženy ihned po
jejich zpracování, doplnil Pospíšil
a dodal, že návrh na budoucí vizáž
trafostanice město zveřejní na internetových stránkách. „Nejen zbrusu
nové omítky a grafické zpestření, ale
toto místo si také zaslouží zeleň, která bude jistě vítaným doplněním,“
přidala se další náměstkyně Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

'DOvÉWUDIRVWDQLFH
v novém

Prostějov (red) – Společnost FTL
jako provozovatel městské dopravy
v Prostějově se dlouhodobě snaží
o bezpečné provozování MHD hlavně v době s covidem-19. „Proto jsme
se rozhodli, ve spolupráci se Statutárním městem Prostějovem, o ošetření
interiéru vozidel MHD zcela novým
způsobem. Je to způsob ošetření nanotechnologií TiO2. Na takto ošetřeném
povrchu není díky aktivní fotokatalýze
schopen přežít žádný nežádoucí mikroorganismus. Viry, bakterie a jiné
mikroorganismy, které se dostanou
do kontaktu s ošetřeným povrchem,
jsou prakticky okamžitě likvidovány
a zabity během několika málo minut.
Následně jsou jejich zbytky rozloženy
a „spáleny“ na neškodné látky,“ uvedl
výkonný ředitel FTL Jiří Hloch.
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Prostějov (mik) - Jak Večerník v minulém vydání informoval, prostějovští radní schválili Azylovému centru
Prostějov dotaci na rok 2021 ve výši
600 000 korun. Vše musí ještě posvětit v úterý 23. února zastupitelé. „Jsem
velmi rád a děkuji představitelům
města za poskytnutou dotaci, která
bude účelně využita k dofinancování
provozu Azylového centra. Dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí
či Evropské unie nepokrývají celé
náklady na naše služby, navíc některé
nám na aktuální rok přijdou až v dubnu, přičemž dotace z města chodí
podstatně dříve, čímž nám pomůže
pokrýt náklady,“ sdělil Večerníku Jan
Kalla, ředitel Azylového centra v Prostějově a přidal: „Dotace je vždy řádně
a včas se všemi potřebnými doklady
vyúčtována. Nejčastěji je použita na
dofinancování provozních nákladů,
pořízení nábytku, vybavení a nezbytných oprav na budovách areálu.“

krimi
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s vlastníky potřebných pozemků
zvažovat využití institutu vyvlastnění, u stezky do Vrbátek se výrazně
zkomplikovala situace z důvodu záměru zkapacitnění železnice v úseku
Nezamyslice - Prostějov - Olomouc,
respektive pozemků, na kterých by cyklostezka měla stát,“ přidává náměstek
prostějovského primátora pro oblast
investic Jiří Rozehnal (ANO 2011).
„Magistrátu se podařilo vybudovat
za deset let neuvěřitelné množství
cyklostezek,“ uznává národní cyklis- 2TQUV÷LQXLCMQRCXWéKPCE[MNQUVG\GMCDÊN¾OÊUVCRQUVWRP÷OK\Ê (QVQ,CTQUNCX/CTVÊPGM
tický koordinátor Jaroslav Martínek.
Zároveň ale říká, že ne všude je třeba problematiku cyklistické dopravy řešit cyklista pak uvádí rovněž příklad z prastezkou pro kolaře. „Někde je vhod- xe. „Podle kružítka krásně namalují
metrù cyklostezky prostìjov postavil? nější udělat cyklistický pruh, někde třeba půlobloučky cyklostezky na sídstačí udělat obytnou zónu a zklidnit lišti Hloučela. Ale když trochu nasněží
Zdroj: Magistrát města Prostějova celou oblast. Na základě toho se dá a prohrne to pluh rovně, tak bych dopostavené metry potom říct, jak na tom to město je. poručil, aby si kružítkové zatáčky pro1210
Sám cyklista pak dá rozsudek,“ vyjád- jektant projel. Klidně mu půjčím kolo,“
řil se Martínek.
vybízí Navrátil.
980
Z opozice občas ale i v Prostějově za- Těšit pak všechny cyklisty může,
znívají hlasy o tom, že ne každý nový že ani v další době Prostějov od
úsek je dobře naplánovaný a následně budování cyklostezek neustoupí,
provedený. „Léta připomínkujeme ne- naopak. Na letošek jich magistrát
návaznosti. Cyklostezka je dobrá, ale plánuje hned několik. „Aktuálně
350
napojování a provázanost chybí. Někde má město podanou žádost o dotaci
230
je problém, dostat se při jízdě z jedné z Olomouckého kraje na dokončestrany na druhou. V globálu jsem ale ní cyklostezky v ulici Pod Kosířem
rád za úroveň cyklostezek,“ řekl Ve- (více
na
www.vecernikpv.cz).
černíku zastupitel za hnutí Změna pro Projekčně jsou připraveny v ulicích
2017
2018
2019
2020
Prostějov Jan Navrátil. Coby vášnivý Anenská a Okružní, v brzké době

postupně podle tohoto záměru realizována a připravována řádově polovina, tedy zhruba čtyřicet kilometrů,
přičemž na výstavbu bylo vynaloženo
více než sto devadesát milionů korun,“
upozorňuje Pospíšil s tím, že doposud
získané dotace na výstavbu cyklostezek
z Regionálního operačního programu
Střední Morava, Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého
kraje dosahují téměř 50 milionů Kč.
„Největším problémem jsou komplikovaná majetkoprávní jednání,
například u cyklostezky Určická jsme
nuceni po posledním kole jednání

„Například Českému svazu chovatelů
Prostějov poskytneme dotaci na dostavbu klubovny pro mladé chovatele. V letošním roce má svaz záměr pokračovat
v realizaci další etapy elektroinstalace,
zateplit strop a střechu včetně dalších
menších oprav,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Další dotace poputuje na částečnou
úhradu nákladů spojených s výstav-

bou mostní konstrukce, která je součástí cyklostezky okolo plumlovské
přehrady. Most je poslední etapou
stavby, jejíž realizace byla zahájena v roce 2020. „Cyklostezka, jejíž
součástí je i nově budovaný most,
bude sloužit nejen občanům města
Plumlova, ale bude významně napomáhat tranzitu cyklistů z Prostějova
na plumlovskou přehradu, která je

PROSTĚJOV Zavřít, až zčerná! Pětapadesátiletý muž ovlivněný drogou
sedl za volant svého Renaultu a na
přechodu pro chodce srazil předminulou neděli odpoledne dva seniory.
Po jeho neomluvitelném činu byli
muž (85 let) a jeho manželka (80)
převezeni s těžkými zraněními do
nemocnice, kde bojovali o život!
V neděli 14. února po patnácté hodně
došlo na náměstí Padlých hrdinů v Prostějově k vážné dopravní nehodě. „Pětapadesátiletý řidič Renaultu Laguna
jedoucí Vrahovickou ulicí směrem do
centra města za dosud přesně nezjištěných příčin srazil seniorský pár přecháĄKFKéVQJQVQXQ\KFNCD[NRQFXNKXGOOCTK- zející po přechodu pro chodce ve směru
JWCP[CPCRąGEJQFWRTQEJQFEGPCP¾- od Českobratrské ulice. PětaosmdesátiO÷UVÊ2CFNÚEJJTFKPčUTC\KNFXCUGPKQT[ letý muž i jeho osmdesátiletá manželka

ZHQVQ2QNKEKGè4
byli s těžkými zraněními převezeni do
Fakultní nemocnice Olomouc,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Muž za volantem Renaultu sice vyvázl
ze srážky bez zranění, ovšem policistům
bylo jeho chování podezřelé. A vzápětí
přišli na to, proč! „Alkohol u řidiče byl
vyloučen provedenou dechovou zkouškou, testem na jiné návykové látky však
u něj byla zjištěna přítomnost látky cannabis. Na výzvu policistů se řidič dobrovolně podrobil odbornému lékařské-

mu vyšetření,“ prozradil Kořínek s tím,
že po prohlídce poškození vozidla policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho
registraci. Další jízdu řidiči pochopitelně zakázali. „Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ dodal.
A jak jsou na tom aktuálně zranění
senioři? Podle mluvčího olomoucké
nemocnice je zdravotní stav obou sražených seniorů stabilizován a nejsou
ohroženi na životě. „Oba senioři byli
v neděli čtrnáctého února přijati na
Oddělení urgentního příjmu Fakultní
nemocnice Olomouc, kde jsou nadále hospitalizování ve stabilizovaném
stavu s těžšími poraněními. Žena na
Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů a muž na Traumatologické klinice,“ sdělil Večerníku uprostřed
minulého týdne Adam Fritscher,
tiskový mluvčí Fakultní nemocnice
v Olomouci.
(mik)
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Zfetovaný řidič těžce zranil dva seniory

PROSTĚJOV Dostavba klubovny pro mladé chovatele, částečná
úhrada nákladů spojených s výstavbou mostu a pořízení sekačky
pro údržbu sportovního areálu. To
jsou akce, na něž poputují dotační
finance z oblasti rozvoje a investic
města. Jak ovšem radní zdůrazňují,
finanční pomoc musí schválit ještě
zastupitelé.
době je již stav sekačky nevyhovující. Vzhledem k velkým investicím
v roce 2017 narostl i zájem mladých
fotbalistů a dalších sportovců. Plocha tak vyžaduje častější a náročnější údržbu,“ uzavřel výčet s poslední
dotací náměstek prostějovského
primátora.
Magistrát do těchto tří oblastí pošle
téměř 800 000 korun.
(mik)

FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Nečekaná patálie
postihla minulý čtvrtek okolo poledne šoféra kamionu, kterému
se na rondelu v Kralické ulici za
jízdy odpojil návěs. Technická závada si vyžádala značnou škodu,
naštěstí při tom nebyl nikdo zraněn. Policisté zhruba dvě hodiny
řídili dopravu na ucpané okružní
křižovatce.
„Ve čtvrtek 18. února před polednem jel v Prostějově po ulici Kralická řidič s nákladním vozidlem
Scania, za které byl připojen návěs.
Při jízdě po kruhovém objezdu ve

směru do centra se z důvodu špatného připojení návěs odpojil,“ popsala
nehodu Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Dechovou zkouškou řidiče se nepotvrdilo, že by řídil pod vlivem alkoholu. „Policisté na místě nehodu
vyřešili uložením blokové pokuty
v příkazním řízení ve výši dvou tisíc
korun. Škoda byla předběžně stanovena na tři sta tisíc korun,“ shrnula
následky Zajícová. Jak ještě dodala,
při odpojení návěsu nedošlo k žádnému zranění osob.
(mik)
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klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

7<EÁU?TN@J?KJEDGIµQîN

.XULÑ]QËQHKRGD
]DEORNRYDODURQGHO

významným prvkem volnočasových
aktivit občanů našeho města,“ okomentoval druhou dotaci Rozehnal.
Třetí dotace se týká Tělovýchovné
jednoty Sokol Vrahovice. Letos zde
plánují pořídit sekačku pro údržbu
sportovního areálu. „Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům stroje
byl zhruba před patnácti lety zakoupen stroj repasovaný. V současné

5DGQtSRGSRőtGRWDFHPLYìVWDYEXSRVN\WQRXLSHQt]HQDVHNDĀNX

Prostějov je díky rovinatému rázu ideálním místem pro cyklistiku. Ve městě
najdete množství cyklostezek, které
jsou odděleny od silničních komunikací, což zvyšuje bezpečnost jezdců na
dvou kolech. „Jejich výstavba probíhá
cíleně již několik let, a to v souladu
s Generelem cyklistické dopravy zpracovaným v roce 2004. Ten počítá s budováním další sítě cyklostezek a vyřeší
postupně propojení centra Prostějova
s okolními obcemi, ale i bezproblémový průjezd městem,“ uvedl Jiří Pospíšil.
Aktuálně zahrnuje tzv. Generel více
než 80 kilometrů tras a Prostějov
je tak nyní protkán již celou řadou
cyklostezek. Na některé se dostalo až
po dlouhých přípravách a odkladech,
třeba jako na propojení Prostějova se
Žešovem. A dosud se intenzivně řešilo také propojení Vrahovické ulice
a cyklistiky. Jinde, zejména směrem na
západ a na jih od centra, je už situace
lepší, stezky propojují třeba nemocnici s centrem, stejně tak aquapark nebo
Kolářovy sady. „V současné době je

Petra KOZÁKA
a Michala SOBECKÉHO

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí

PROSTĚJOV Co má Prostějov, resp. i velká část Prostějovska společného s Nizozemím? Přinejmenším
dvě skutečnosti. Zaprvé rovinatý povrch a zadruhé kola. Haná i se svým okolím je, když ne přímo rájem, tak zemí zaslíbenou cyklistům. A podle toho vypadá i síť cyklostezek, která každoročně roste.
V některých částech města se ale zatím na vznik těchto cest teprve čeká.„Hotové jsou již hlavní úseky
stezek do Bedihoště, Kralic na Hané, Smržic, Kostelce na Hané a do Žešova. Pracujeme i na propojení
do Určic a Seloutek,“ hlásí Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora.

Za poslední pětiletku se síť tras rozšířila o kilometry

PŮVODNÍ
zpravodajství

Objasněno bylo všech devět případů. Ve
čtyřech se stali obětmi muži, v pěti případech ženy. Motivem těchto nejzávažnějších trestných činů byly většinou rodinné
a partnerské neshody, v pěti případech
byli pachatelé pod vlivem alkoholu či
jiných omamných a psychotropních
látek,“ prozradila Jitka Dolejšová s tím,
že ke čtyřem případům vražd došlo

zjištěno
objasněno
objasněno v [%]

leden - prosinec

drog a dále bylo zaznamenáno 1 072
skutků hospodářské kriminality.
„Loňský rok byl bohatý i na případy
podvodů přes internet či sociální sítě.
Celkový nápad činil 574 trestných

činů, avšak jedná se o pokles padesát
případů. Z evidovaného nápadu pak
bylo 296 trestných činů objasněno,
což činí osmačtyřicet procent,“ uzavírá
mluvčí krajských strážců zákona.

ostatní trestné činny
průměrná škoda způsobená jedním skutkem - 15 954 Kč

majetková kriminalita
průměrná škoda způsobená jedním skutkem - 49 336 Kč

hospodářská kriminalita
průměrná škoda způsobená jedním skutkem - 164 001 Kč
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druhy trestné èinnosti v olomouckém kraji

2020

2019

2018
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srovnání celkové kriminality
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na Prostějovsku a shodně i Olomoucku,kjednomupaknaPřerovsku.
Za rok 2020 bylo na území kraje
spácháno také 65 loupeží, ani jedna
z nich nebyla na finanční instituci. Ve
srovnání s předchozím letopočtem
došlo k poklesu o šest skutků. „Objasněno bylo devětačtyřicet loupeží, což
je 75,4 procenta. Meziročně došlo
k nárůstu objasněnosti o 3,6 procenta,“
připomíná policejní mluvčí.
Policisté řešili v loňském roce i mravnostní kriminalitu. „V tomto ohledu
došlo bohužel ke zvýšení počtu případů,
když bylo evidováno celkem 131 deliktů,
což je o osm skutků více než v předešlých
dvanácti měsících. Z toho osmašedesát
případů objasněno.“ Případů pohlavního zneužití bylo v roce 2020 evidováno
celkem 45 a z toho je 22 případů objasněných, což činí 48,9 procenta.
Bez zajímavosti nejsou ani další
fakta z vývoje kriminality v Olomouckém kraji. V roce 2020 došlo
také ke 49 případům trestných činů
spáchaných na seniorech s celkovou škodou za bezmála dva miliony
korun. Policisté rovněž obvinili 217
pachatelů trestné činnosti na úseku
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Nižší počet spáchaných trestných činů
a naopak vyšší objasněnost ze strany
policistů. To jsou hlavní aspekty statistiky kriminality v Olomouckém kraji
za rok 2020. „Policisté zaznamenali
celkem 8 369 trestných činů, což představuje oproti předchozímu roku pokles
o 1 469 trestných činů. Objasněnost
byla 58,62 procenta, což je mírný nárůst,“ pochvaluje si policejní mluvčí.
Za výraznějším poklesem nápadu trestné činnosti stojí podle policistů kromě
dalších ukazatelů samozřejmě i opatření
související s šířením výskytu nemoci
covid-19, zejména pak snížení pohybu osob na veřejnosti. „Další možnou
příčinou je také novelizace trestního
zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody při kvalifikaci trestného
činu na 10 tisíc korun,“ míní Dolejšová.
Zatímco v jednotlivých městech Olomouckého kraje v roce 2020 kriminalita
skutečně klesala, v Prostějově tomu bylo
naopak. I když šlo jen o nepatrný nárůst.

Michal
KADLEC

pro Večerník

„Prostějovský územní odbor registroval
v loňském roce celkem 1 602 spáchaných trestných činů, což je o tři desítky
případů více než tomu bylo v roce 2019.
Ovšem v Prostějově se policistům o celé
procento rovněž zvýšila objasněnost
trestných činů, která činila třiašedesát
procent,“ uvedla tisková mluvčí.
V čem byl nejvyšší vzestup trestné
činnosti? „Na celkovém počtu se podílí
téměř čtyřiceti procenty majetková kriminalita,izdebylzaznamenánpoklespočtu majetkových trestných činů. Z těch
zjištěných, kterých bylo celkem 3 323,
což je o 866 skutků méně než v roce
předešlém, bylo objasněných 36,9 procenta,“ vypočítává Jitka Dolejšová.
V kraji došlo také k poklesu násilností. „V roce 2020 bylo spácháno celkem
811 násilných skutků, což je pokles
o dvaasedmdesát trestných činů a představuje to pokles o 8,2 procenta. Objasněno bylo 625 skutků, tedy 77,1 procenta z celkového nápadu. V roce 2019
bylo objasněno 623 násilných skutků
a 70,6 procenta, meziročně tak došlo
ke zvýšení objasněnosti o 6,5 procenta.
Vloni bylo v rámci kraje spácháno také
devětvražd.Zcelkovéhopočtusevetřech
případech jednalo o dokonanou vraždu a v šesti o vraždu ve stádiu pokusu.

PROSTĚJOV Statistika kriminality za uplynulý rok
2020 v rámci celého Olomouckého kraje je veskrze
pozitivní. když došlo ke snížení počtu spáchaných
trestných činů. Z Olomouckého kraje ale bohužel
vybočujepouzeProstějov,kdekriminalitaoprotipředchozímu letopočtu naopak stoupla. A navíc je prostějovský region společně s olomouckým tím, kde vloni
došlo k nejvyššímu počtu vražd. Potěšitelné ovšem je,
že policisté ve všech městech kraje, tedy i v Prostějově,
vykazujívyššíobjasněnostpřípadů.AjakdokládátiskovámluvčíKrajskéhoředitelstvíPolicieČROlomouckého
kraje Jitka Dolejšová, pachatelé se v loňském roce
nejvíce„činili“ na úseku majetkové kriminality.

„Čtyřicet procent tvoří majetkové trestné činy,“
zdůrazňuje mluvčí krajské policie Jitka Dolejšováá

35267Ě-29 0Ě672&<./267(=(. Kriminalita v kraji poklesla, v Prostějově ale nikoliv

zpravodajství
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Tyto dny budou prospěšné těm Prostějovanům, kteří se vyznají
v nových technologiích a hlavně v internetu. Kdo uchopí šanci za
pačesy, může si v klidu z domova vydělat slušné peníze. Ostatním
nezbyde nic jiného než chodit do práce.
LVI – 22. 7. až 22. 8.
Pohybujete se v poměrně riskantním
prostředí, které není vhodné pro vaši
klidnou povahu. Měli byste změnit
zaměstnání nebo alespoň styl své
práce. Sázejte na jistoty a rozhodování, při nichž nepůjde o krk.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Stále se ohlížíte po tom, co a jak
udělají ostatní. Nemáte bohužel
svoji vizi řešení jednotlivých problémů. I nadále tak budete závislí na
druhých a těžit budete jen z jejich
práce. Není vám stydno?
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Dostanete naloženo tolik úkolů, že
se vám z toho zamotá hlava. Nebudete ani vědět, s čím začít dřív.
Pokud si co nejrychleji nestanovíte
smysluplný harmonogram, zblázníte se z toho. K radosti svých kolegů...
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Máte nejvyšší čas udělat něco se
svým nudným životem. Hledejte
v novinových inzerátech, třeba vás
nějaké sdělení nakopne k něčemu,
co byste mohli využít. Nepodceňujte žádný podnět.

nákupní
servis
pro vás
PASTY...
PAST
PA
AST
STY

Zubní pasta Elmex 75ml

124,90

-

124,90

119,90

149,90

119,90

69,90

-

109,90

108,90

94,90

109,90

Zubní pasta Parodontax 75ml

109,90

-

79,90

109,90

109,90

109,90

Zubní pasta Colgate 75ml

49,90

49,90
(100ml)

59,90

49,90

19,90

39,90

Zubní pasta Signal 75ml

59,90

29,90

22,90

34,90

39,90

34,90

-

14,90
(125ml)

-

14,90

-

-

Naše
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Zubní pasta je používaná jak pro zlepšení estetického vzhledu, tak
i samotné zdraví zubů. Lidé si mylně myslí, že napomáhá hygieně ústní dutiny tím, že odstraňuje zubní plak, kámen a kousky jídla ze zubů.
Tuto funkci ale činí mechanicky kartáček. Pasta má hlavně zmíněné
dva úkoly: kosmetický a terapeutický. Ochraňte své zuby před kazem
a vyberte si ze široké nabídky. Značku Colgate nabízí nejlevněji Tesco,
Signal a Paradontax nabízí za nejnižší cenu Billa, Sensodyne zase
Albert a pro Elmex se můžete stavit v Kauflandu či Penny marketu.
Privátní značku poskytuje nejvýhodněji ve svých regálech Lidl.
Vše pro bílé zuby!
Průzkum byl proveden ve středu 17. února 2021.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* v pondělí 22. února od 10.00 do 11.30
hodin se koná KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
- ONLINE. Součástí klubu jsou říkanky
a písničky pro malé děti, krátké povídání
a diskuzní část pro rodiče.
* v úterý 23. února od 17.00 do 18.30 hodin
se koná webinář DO ŠKOLY NEBO RADĚJI ODKLAD? Úvodem semináře lektorka definuje pojem školní zralost a projde jednotlivé oblastiškolní zralosti. Rozebereme,
jaké mohou být důsledky zařazení nezralého
dítěte do školy. Dále se budeme věnovat
praktickým tipům, jak efektivně rozvíjet
školní zralost dětí, aby na vstup do školy byly
optimálně připraveny. Lektorka: Mgr. Anna
Bartoušková – dětská psycholožka s praxí
v pedagogicko – psychologické poradně.
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.

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Provozní doba: pondělí od
8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve
středu po telefonické domluvě.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. Polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek.
Bližší info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Svaz tělesně postižených MO nabízí nejen pro
členy vstupenky na koncert pod názvem HLEDÁNÍ s mezzosopranistkou Radkou Rubešovou
a kytaristou Michalem Svobodou. Datum konání
28. 3. 2021 pod přísným hygienickým opatřením.
Změna programu vyhrazena. Tel.: 606 891 219.

Aktuální informace pro firmy
k pandemické situaci z pohledu KHS OK
Okresní hospodářská komora v Prostějově ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí se sídlem
v Olomouci připravila krátký on-line seminář s aktuálními informacemi k současné pandemické situaci.
On-line semináø OHK

Termín: 26. 2. 2021 on-line 13.00 – 14.30 hodin. Přednášející: zástupce KHS Olomouckého kraje.
Hlavní body programu:
1. Nastavení doporučených protiepidemických pravidel pro podniky a jejich provozy v důsledku aktuální epidemické situace a výskytu nových mutací koronaviru a v návaznosti na praktické zkušenosti.
2. Možnosti antigenního testování zaměstnanců.
3. Nastavení karanténních opatření ve firmách na základě výsledku antigenního testování.
4. Nastavení spolupráce při trasování pozitivních zaměstnanců v souvislosti s epidemickým šetřením – nastavení
komunikace přes kontaktní osoby (vedoucí zaměstnanec, BOZP technik).
5. Dotazy – odpovědi.
Podrobnosti k přihlášení na seminář najdete na www.ohkpv.cz.
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Gratulujeme Ing. Janě Kremlové, zakladatelce společnosti Alika
a.s. a člence představenstva OHK
v Prostějově, k udělení zlaté Merkurovy medaile.
Merkurovy medaile uděluje Hospodářská komora ČR na základě nominací z regionálních složek hospodář-

ských komor. Oceňuje jimi významné
osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj
podnikání a řemesel nebo šíření dobrého jména Hospodářské komory.
Jsme hrdi na to, že společnost Alika
a.s. je naším dlouholetým váženým
členem a také jsme velmi rádi, že Ing.
Jana Kremlová byla v loňském roce

2020 zvolena do řad představenstva Okresní hospodářské komory
v Prostějově a aktivně se tak podílí na
naší činnosti.
Přejeme další úspěchy v dlouholetém
podnikání a hlavně pevné zdraví!
Za OHK v Prostějově
Helena Chalánková, ředitelka

Oznámení o přerušení dodávky

Zubní pasta Sensodyne 75ml
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Často se pohybujete v pochybné
společnosti. Od dosavadních kamarádů nepochytnete nic dobrého,
takže přemýšlejte o tom, kde získat opravdové přátele. Potřebujete
v mnohém větší oporu.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Získáte na svoji stranu člověka, se
kterým jste dosud měli dlouhodobé spory. Společně pak překonáte
daleko více svízelnějších záležitostí a nové spojenectví v budoucnu
mnohokrát oceníte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Konečně se začnete více pohybovat, což přinese řadu pozitivních
změn ve vašem dosavadním životě.
Ke sportování přemluvte i svého
partnera, který pohyb potřebuje
rovněž jako koza drbání.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Patříte mezi konzervativní typy
lidí, takže jakékoliv změny neradi
přijímáte. Tentokrát se ale s jednou
velkou budete muset smířit. Partner
získá práci v jiném městě, takže po
většinu týdne nebudete spolu.

... tentokrát ze sortimentu: ZUBNÍ
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Konstelace hvězd Prostějova
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Měli byste si pořídit psa nebo kočku. Jen čtyřnohý miláček přinese do
vašeho domova a již stereotypního
života nový náboj. Nový člen rodiny
uklidní partnerské spory a přinese
spoustu zajímavých okamžiků.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Nebojte se zřetelně a nahlas projevit svůj názor, byť by vás to mělo
stát současné zaměstnání. Ve vašem
okolí se toho děje hodně špatného
a je konečně už potřeba věci změnit.
Tak s tím začněte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Blýsknete se svým uměním v kuchyni, takže důležitá návštěva bude
spokojena. S plnými žaludky tak
s dotyčnými domluvíte skvělý obchod, po kterém se vám rapidně
zaplní bankovní účet.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Neseďte na zadku doma a podnikejte výlety v rámci současných možností. Uvidíte, jak se vám okysličí
krev i mozek. Přijdete na zcela jiné
myšlenky a nápady, které okamžitě
dokážete zrealizovat.

infoservis
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elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Mostkovice
Obec: Olšany u Prostějova
Obec: Přemyslovice
Dne: 8. 3. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 12. 3. 2021 od 7:30 Dne: 15. 3. 2021 od 7:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Olšany – od č. 39 a 45 (ve středu část obce Mostkovice – celé ulice Přemyslovice č.p.: 44, 55, 54, 50,
obce) po konce obce sm. Prostě- Nová, Malá, U Hřiště, Za Soko- 53, 52, 51, 47, 48, 42, 41, 40, 37.
jov, Studenec a Třebčín vč. při- lovnou, hřiště.
Jednostranně ulice od č. 237 směr
lehlých ulic, ul. sm. ZD, areál ZD Obec: Olšany u Prostějova
Pěnčín po č. 320.
Dne:
11.
3.
2021
od
7:30
do
15:00
+ ul. za humny s č. 645,647 po
Obec: Vřesovice
č. 642 a 664, MŠ, ZŠ, lokality RD hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 16. 3. 2021 od 7:30
za MŠ, ul. Za nákupním středis- Olšany – od č. 39 a 45 (ve středu do 11:00 hodin. Vypnutá oblast:
kem – od č. 405 celá pravá strana obce) po konce obce sm. Prostě- Oboustranně od č. 150 a 31 po
a levá od č. 89, 91 po č. 107 včet- jov, Studenec a Třebčín vč. Přileh- konec obce směr Výšovice.
ně, mimo fa. Mürdter – Dvořák lých ulic, ul. sm. ZD, areál ZD + ul. Obec: Přemyslovice
spol. s.r.o. Odběratelské trafosta- Za humny s č. 645, 647 po č. 642 Dne: 17. 3. 2021 od 7:30
nice Olšany u Pv ZD (č. 300622). a 664, MŠ, ZŠ, lokality RD za MŠ, do 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
ul. za nákupním střediskem – od Přemyslovice č.p. 8, 9, 17 – 22,
Obec: Lipová - Seč
Dne: 10. 3. 2021 od 7:30 č. 405 celá pravá strana a leváod 24, 15, 367, 25, 26, K/580/5, 27,
do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: č. 89, 91 po č. 107 včetně, mimo 30, včetně chatové oblasti ev. č.
část obce Lipová – celá místní fa. Mürdter – Dvořák spol. s.r.o. 72 – 85.
část Seč včetně všech chatových Odběratelské trafostanice Olšany Obec: Kostelec na Hané
oblastí a lokality Lipovský Mlýn u Pv ZD (č. 300622).
Dne: 19. 3. 2021 od 7:30
Obec: Kralice na Hané
(č. 34,49,65,66).
do 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Dne: 12. 3. 2021 od 8:30 ul. Sportovní – ZO Čs. ZahrádObec: Prostějov
Dne: 16. 3. 2021 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá ob- kářského svazu a č. 894
do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: last: Kralice na Hané – parc. čísla
(Kovovýroba Kaňák s.r.o.).
celý bytový dům Špály č. 3976/1. 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

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.

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

Není ani na koupání, ani na pití, stěžují si lidé
Část Mostkovic trápí kvalita vody ve studních. Co s tím?

EXKLUZIVNĚ

MOSTKOVICE Voda, životodárná tekutina. Všude to
však neplatí. Zejména ne ve chvíli, kdy se voda nenachází zrovna v použitelném stavu. Tak je tomu i v případě
Mostkovic. Část obce, zejména v oblasti chatové oblasti
nad plumlovskou přehradou, si stěžuje na prakticky nepoužitelnou vodu. Problém je dlouhodobý, říkají lidé.
A doufají, že jim studny jednoho dne zase budou k užitku.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Klid, pohoda, tak trochu zimní pohádka. Na první pohled se může zdát
chatová oblast nad plumlovskou přehradou jako ideální místo k relaxaci,
případně i k bydlení. Jedna věc však
k ideálu chybí: voda. Problém ovšem
na rozdíl od většiny České republiky
netkví v jejím nedostatku, ale spíše ve
kvalitě.
„Nebývalo to, a to zde žiju padesát
let. Voda se tu dříve běžně pila,“ říká
muž okolo šedesátky, kterého potkávám na hlavní cestě směřující od chat

a chalup do Mostkovic. Právě tudy,
a ne sám, musí čas od času dopravovat vodu balenou. „Bylo mi řečeno, že
to není na pití vhodné. Kupuji si tedy
balenou vodu. Přemýšlel jsem, že si
zas rozbor nechám udělat, protože mi
to otravuje život, tahat sem pořád ty
petky. Ale prý je tam moc dusičnanů,“
konstatuje muž krátce předtím, než
vyráží ve směru na Mostkovice.
Na problém Večerník upozornila
paní Daniela. „Situace byla taková,
že dcera skončila týden na kapačkách
v nemocnici. Ptala jsem se v okolí,
všichni si už vozí vodu balenou. Rozbory jsou opravdu fatální,“ tvrdí nejmenovaná žena, jejíž celou identitu
však redakce zná. Večerníku poskytla zmiňované rozbory vody, které
objednala u společnosti Moravská
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PLUMLOV Toto je už snad vrchol
drzosti! Plumlovští policisté si
k výslechu předvolali mladou ženu
v případu nedávného násilného incidentu v Krumsíně. Na služebnu
ji dovezl autem přítel. Na tom by
nebylo nic divného, kdyby dotyčný
neměl na svém kontě trojnásobný
zákaz řízení motorových vozidel.
Dva z nich byli dokonce soudní!
„V rámci šetření okolností napadení čtyřiačtyřicetiletého muže v obci
Krumsín z pátku 5. února si plumlovští
policisté k podání vysvětlení předvolali
sedmadvacetiletou ženu z Olomouce.
Na obvodní oddělení policie v Plumlově ženu přivezl v neděli 14. února její
čtyřiadvacetiletý přítel. Tam ji vysadil,
odjel dočerpat pohonné hmoty a vrátil
se zpět k obvodnímu oddělení. Jeho
opakovaný pohyb přímo pod okny
služebny neušel policistům, kteří zjistili, že automobil Opel Astra patří řidiči
s platným zákazem řízení. Při následné

kontrole se podezření policistů potvrdilo. Rozhodnutím Městského úřadu
v Bruntále a dvěma rozsudky Okresního soudu v Olomouci má muž uložen
zákaz řízení motorových vozidel a to až
do června 2023,“ popsal vcelku kuriozní případ František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Muž nezapíral a celou cestu z místa
bydliště i cestu na čerpací stanici policistům přiznal. Bez zapírání na sebe
„práskl“ i to, že má vysloven zákaz činnosti. „Na svou obhajobu uvedl, že řídil
raději on, protože přítelkyni bylo nevolno. Další jízdu policisté muži zakázali. Na základě zjištěných skutečností
policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému za jeho jednání hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“
zkonstatoval policejní mluvčí. (mik)
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Plumlov (sob) - Památky ani
v dnešní době tak docela nespí.
A tak na Velikonoce nabídne plumlovský zámek možnost, jak si ukrátit
dlouhou chvíli. „Velikonoce klepou
na dveře, a proto si nachystejte vajíčka. Bude jich potřeba mooooc. Prosíme také školy a školky, kluky i holky, ale i všechny ostatní, kteří rádi
tvoří. Tento nádherný svátek jara si
nenecháme ničím pokazit,“ vzkázala designérka Yvona Leitner. A o co
půjde? V plánu je zdobení kraslic
a vytvoření kraslicového stromu.
„O akci a datu konání budeme dle
situace informovat,“ dodává.
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vodárenská. V první polovině ledna
bylo zjištěno, že voda je závadná,
dvě měřené hodnoty (přítomnost
koliformních bakterií a bakterie
escherichia coli) byly ve vzorcích
výrazné. „Voda je prakticky nepoužitelná,“ konstatuje sklesle žena.
Problém se ovšem netýká jen nejzazších oblastí chatové kolonie, ale
také okolních domů. „Studnu mám,
ale každý zde už má taky pitnou
vodu. Ale voda tady špatná je, to je
všeobecně známé. Třeba se to spraví
tím, že teď rok dva pršelo a bude to
lepší,“ říká například Mostkovičan
Miroslav Vedmoch. Kromě toho, že
se liší přístup lidí k používání závadné vody, rozdíl panuje i v názorech

na to, co její kvalitu snížilo. Jeden
nabízí muž chodící pro pitnou vodu,
a sice hnojiva z okolních polí. Další
pak právě Miroslav Vedmoch. „To
už se táhne moře let. Myslím si, že se
to odvíjí od bývalé skládky tady na
Skale. Tam se z letiště vozila veškerá
chemie, Rusáci tam dávali veškerý
binec,“ vzpomíná muž.
Jedno vysvětlení nabízí také přítomnost bakterií escherichia coli. Ta je
jedním z indikátorů přítomnosti fekálií. „Někteří chataři mají přeplněnou
žumpu, nestarají se o to. A výsledkem může být i tohle ničení vod,“ domnívá se starosta Mostkovic Jaroslav
Peška. „Část lidí to tam prostě valí do
země a neřeší to,“ kritizuje.

2ÜN@NO<QÁ

Foto: Michal Sobecký

Ať už je ale příčina jakákoliv,
od problému by pomohla stavba vodovodu. Ten je v plánu, má
to však „jenže“. „Chalupářskou
máme rozvrženou, projekt je hotový. Během dvou let jsme pod turistickou základnou a časem dojdeme
k chatám. Tam ale budeme žádat
i finanční spolupráci z řad chatařů
– a znáte to, jakmile přijde na peníze… Covid se pak zase podepisuje
na financích obce. Nebude to tedy
hned,“ vyjádřil se Peška.
Lidé přitom na vodovod čekají
netrpělivě a věří, že se problém
aspoň zmírní. „Je to podle mě časovaná bomba,“ řekl k nynějšímu stavu
s vodou Miroslav Vedmoch.

Konice (sob) - S tvořením je také
spojené oznámení Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. Ten vyhlásil klání s názvem
Dávají za nás ruku do ohně, které
se bude konat už po třinácté. Úkolem je tentokrát namalovat hasičskou zbrojnici. Zajímavé pak je, že
se fantazii meze nekladou – tvůrci
mohou namalovat zbrojnici reálnou i vysněnou. Navíc se soutěže
můžou zúčastnit jak děti, tak dospělí. Výtvory je nutné zaslat do
konce června na e-mail:
soutez@grh.izscr.cz.

&KDULWDGRVWDODWLVÉF
Konice (sob) - Skoro čtvrt milionu korun dostala formou dotací
od města Konice tamní Charita.
Ta poskytuje mnohostrannou
péči jak v domovech pro seniory,
tak v terénu. Nově pak provozuje
rovněž terénní odlehčovací službu. Dotační peníze šly z konického rozpočtu na dva druhy péče.
Jednak na péči hospicovou, zadruhé na charitní pečovatelskou
službu. Schváleny zastupitelstvem
byly jednomyslně.

Mìsto nabízí sùl

OHROZIM Na Prostějovsku
už nezbývá mnoho obcí, kde by
nebyla hotová kanalizace. A brzy
z tohoto krátícího se seznamu
vypadne také Ohrozim. Vesnice
se totiž letos pustila do dlouho
plánované výstavby představující
největší investici za dlouhá léta.
Právě s ní je spojena stavební aktivita zřejmá při příjezdu od Vícova, těsně pod Horkou.
„Je to zázemí firmy, která nám
dělá kanalizaci,“ potvrdil starosta
Ohrozimi Michal Lukeš. Někdejší
pole se tak změnilo v odkladiště
materiálu.
Stavba se už v obci rozběhla, nejde přitom rozhodně o nic malého.
Tomu nasvědčuje i rozpočet okolo
75 milionů korun. Téměř 27 milionů by přitom mělo jít z rozpočtu
nevelké obce. „Kanalizace se týká

Němčice nad Hanou (sob) - Ne
zcela obvyklou službu nabízí v těchto dnech město Němčice nad Hanou. Pro obyvatele má nachystanou
posypovou sůl. „Město připravilo
pro zájemce posypovou sůl, která
je k dispozici před budovou radnice
na Komenského nám. č. 70. Sůl je
možné odebrat do vlastních nádob
a pro vlastní nezbytnou potřebu,“
informuje němčická radnice na
svých internetových stránkách. Ve
výhledu je nicméně oteplení, je tak
možné, že nabídka bude letos využita jen málo.
6TWDM[UMTWåGV÷åM¾P¾MNCFPÊXQ\KFNC1JTQ\KOéGMCLÊXGNMÆUVCXGDPÊOCPÆXT[
Foto: Michal Sobecký

úplně celé obce. Cena se bude pohybovat kolem sedmdesáti milionů
korun,“ upřesnil starosta.
Nadlouho se tak Ohrozim promění v jedno velké staveniště. „Stavět
se bude do příštího roku, konec je

plánovaný na červenec 2022,“ konstatoval Lukeš. Shodou okolností se
teprve nedávno dostavěla kanalizace
v sousedním Vícově. Plumlov zase
tu svou chce letos postupně protáhnout do Žárovic a Hamer.
(sob)
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„Letos téměř nic neděláme, je to vše
marné,“ povzdechl si Petr Buriánek, který s dalšími nadšenci organizuje masopustní veselí ve Víceměřicích. Podobně
tomu bylo také ve Vrbátkách. Tam mají
masky velmi těžký úkol, a sice zorganizovat se i projít všechny tři obce, které
pod Vrbátky spadají. „Masopust byl minulý týden. Nic jsme nedělali a ani zatím
není žádný plán,“ konstatovala Kateřina
Kubjátová z kulturní komise obce Vrbátky, která každoročně pochod dědinami pořádá. A do třetice všeho zlého,
ani v Pivíně se neodhodlali k tomu, aby
vzdor vládním opatřením vyšli na pochod. „Nechtěli jsme, jak se říká, dráždit

PROSTĚJOV Lepší zázemí pro
sportovce, ale také pro děti by ráda
získala obec Ptení. Její zastupitelstvo tak na svém zasedání projedná
investiční záměr, na jehož konci by
mělo být venkovní multifunkční
hřiště. To by mělo vzniknout v blízkosti školy a umožnit tak jej propojit s výukou. O využití strach starosta obce nemá.

„Škola i celé Ptení si to hřiště zaslouží.
Máme v obci orientační běžce, fotbalisty, ve škole je spousta žáků…,“ poznamenal Jiří Porteš.
Zastupitelé na svém jednání budou
řešit hned dvě žádosti o dotace. Investice totiž nebude nic levného. „Je to
skoro čtrnáct milionů korun. A kdyby
nám dotace nevyšly, tak máme našetřeno. Stavebních priorit je hodně, tuh-

le považujeme za jednu z důležitých,“
řekl pro Večerník Jiří Porteš.
Hřiště by mělo v budoucnu uspokojit fotbalisty, nohejbalisty nebo třeba
basketbalisty. A to už brzo. „Chceme
se stavbou začít už letos. Čekáme na
stavební povolení a ke konci března,
možná v dubnu bychom uspořádali výběrové řízení,“ vysvětlil Porteš.
(sob)
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zvěř. Tedy vládu,“ vysvětlil s nadsázkou
Jiří Vrba z divadelní společnosti Větřák.
Přesto se aspoň náznaky někde objevily.
Třeba v již zmíněných Víceměřicích. „Náš
policista si obešel dědinu, se šavlí a klobásou. Měl roušku, na nikoho nezvonil, nic
neporušil. Byla to taková recese,“ ohlédl se
za letošním masopustem Petr Buriánek.
V Pivíně pak zase doufají, že se přeci jen
pochod plný masek a veselí uskuteční.
Ale mnohem později. „Uvažujeme, že to
uspořádáme 24. dubna u příležitosti hodů.
Rádi bychom udělali průvod dědinou
i s právem jako takovou vzpomínku na masopust. Ale uvidíme, jak to bude vypadat,“
nechal si otevřená dvířka Jiří Vrba.

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
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Celkem půjde o náklady zhruba ve
výši čtvrt milionu korun,“ přidal pivínský první muž.
Nově by stromy měly podle Štětaře přibýt zejména uvnitř obce,
například u bytových domů. Pivín
přitom nebude první obcí, která se
do projektu zapojí. Jak už Večerník
informoval, do hromadného sázení
pod hlavičkou projektu se zapojily
třeba také Pavlovice u Kojetína.
(sob) ČELECHOVICE NA HANÉ Komu
se nelení, tomu se zelení. Okřídlené
přísloví platí i pro Čelechovice na
Hané. V části bývalého cukrovaru
od podzimu vzniká parčík se spoustou stromů a keřů.
Areál bývalého cukrovaru v Čelechovicích představuje obrovskou plochu
v bezprostřední blízkosti centra obce.
Dlouhá léta se s ním nic nedělo a jednalo se o skutečnou ostudu obce. Před necelými pěti lety však došlo na rozsáhlou
demolici. Bylo to zejména díky společnosti Armex Oil, jež za 70 milionů korun výrazně zmodernizovala a rozšířila
stávající sklad pohonných hmot.
Tím to však neskončilo. V jedné další
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW části cukrovaru jiný soukromý vlastník

v loňském roce rozjel výstavbu většího bytového domu. Sama obec se pak
pustila do rozsáhlé výsadby v zadní
části plochy někdejšího cukrovaru, a to
v bezprostřední blízkosti dvou zdejších
rybníčků. Výsadba byla zahájena již loni
na podzim, kdy bylo vysazeno celkem
76 stromů. Na jaře budou práce pokračovat. Díky dotacím se zde kromě
dalších stromů a keřů objeví také nové
cestičky. Vznikne zde i nové parkoviště.
„Věřím, že realizací projektu se zlepší
stávající neutěšený stav této lokality
a naše obec získá další místo k odpočinku a relaxaci, které naváže na zelenou plochu u rybníků,“ konstatovala
starostka Čelechovic na Hané Jarmila
Stawaritschová.
(mls)

Místo cukrovaru
XçURVWH]HOHĝ
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PROSTĚJOV Zelenějšími prostranstvími se brzy budou moci
pochlubit v Pivíně. Obec se zapojila do projektu Sázíme budoucnost, který si dal za cíl vysázet postupně v České republice
10 milionů stromů. Svou troškou se rozhodli přispět také v Pivíně. Už dříve nechala obec vysázet ovocné aleje. Nyní se rozhodla do zeleně investovat znovu, i když v trochu menší míře než dříve.
„Nebudeme toho vysazovat hodně, I tak nepůjde o zanedbatelné množnaposledy to bylo něco mezi tři sta ství. A to ani po finanční stránce. Proaž tři sta padesáti stromy. Teď půjde jekt, za nímž stojí Nadace Partnerství,
o vzrostlejší dřeviny, které jsou dražší, chce motivovat obce i organizace tím,
takže jich bude méně, asi osmdesát,“ že sázení peněžně zaštítí. „Výsadba
prozradil starosta obce Kamil Štětař.
bude kompletně hrazená z dotace.

3LYËQV¿]ËEXGRXFQRVW
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Podrobnosti přiblížila starostka
Plumlova Gabriela Jančíková. „Vyhlásili jsme výběrové řízení. Kvůli
cyklostezce, která nově pláží prochází, se dají očekávat jisté změny,“
uvedla starostka Plumlova. Neočekává však, že by se způsob využití lokality zcela změnil. „Ano, počítáme
s tím, že by pláž zůstala pláží,“ řekla
Večerníku starostka.
Otázkou ovšem je, zda by nově byla
pod stávajícím nájemcem. „Zatím
vám nebudu odpovídat, zda se do

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zajímavou nabídku
zveřejnil nedávno Městský úřad
Plumlov. Ten bude řešit dlouhodobější smlouvu o pronájmu pláže
U Lázničků. Jedna ze dvou pláží na
plumlovské přehradě by měla získat nového nájemce na deset let.
Důležitost záměru podtrhuje fakt,
že město sepsalo podrobné podmínky pro případné zájemce. Celkem se jedná o šest věcí, mimo jiné
návrh na cenu nájemného a dále
rozepsání poskytovaných služeb.

Pro své čestné a přátelské chování si
získal řadu významných spolupracovníků a přátel u nás i v zahraničí. „Přemysla Coufala jsem osobně znal. Pár
dní před svou smrtí byl doma u svých
rodičů v Kostelci na Hané. Tehdy
jsem s ním mluvil, zdálo se mně, že je
nějaký nesvůj a že má z něčeho strach.
Neměl však ve zvyku mluvit o svých
starostech s lidmi, které měl rád. Příliš miloval své rodiče a nechtěl, aby se
o něho báli. Ostatně láska k nim byla
důvodem, proč odmítl emigraci,“ zavzpomínal pamětník Arnošt Lejsal
z Hrubčic.
V prosinci 1980 Přemysla Coufala
znovu kontaktovali důstojníci StB
a obvinili jej z protistátní činnosti. Byl
vydírán, ale podpis spolupráce odmítl.
V únoru byl znovu vyšetřován, nátlak
se stále stupňoval. Jednoho dne nepřišel do zaměstnání. Ve středu 25. února
1981 byl úředně odemčen jeho bratislavský byt. Těm, kteří vstoupili, se
naskytl hrůzostrašný obraz. Coufalův
<DÚXCNÆJQTQ\NGJNÆJQCTG¾NWEWMTQXCTW byt byl na mnoha místech zdemolovaXèGNGEJQXKEÊEJPC*CPÆLKå\čUVCNUV¾V ný a zakrvácený, nalezeny byly žiletky,
LGPMQOÊP
(QVQ/CTVKP<CQTCN
provazy a další předměty.

>>pokračování ze strany 4

Inspiroval
p
mnohé další

Řada kněží opakovaně žádala významné státní činitele, aby vyšetřování bylo obnoveno a případ objasněn. V únoru 1990 skupina mladých
věřících z Prostějovska zaslala petici
s pěti sty podpisy ministerstvu vnitra.
Všechno snažení bylo marné. „Jeho
hrdinské smrti a práce si váží představitelé katolické církve, například
profesor Tomáš Halík, lékař a jáhen
Max Kašparů a jezuita František
Lízna. Jeho život a smrt jsou pro nás
jakýmsi mementem o činech a ideologii komunistického režimu, které
by neměly být zapomenuty. Výstižně
to symbolizuje také pomník na hrobě
Přemysla Coufala. Dva mramorové
sloupy představují svírací kleště jako
symbol utrpení a nesvobody,“ uzavřela Hana Bartková.
(mls)

Na čele zůstal
otisk podpatku

Po smrti svého syna jela Coufalova
maminka do Ústavu soudního lékařství v Bratislavě, aby ho identifikovala.
„Podle svědectví maminky měl její
jediný syn pravé oko vyražené, u oka
byla dlouhá jizva, nos a levá strana
tváře byly rozmáčknuté a lebka na levé
straně proražená. Levé oko bylo natržené, na čele zamodralý otisk podpatku, na levé straně krku přeřezaná tepna. Při tomto ohledání bylo rodičům
sděleno, že Coufal spáchal sebevraždu...,“ upozornil Arnošt Lejsal.
Pohřeb byl povolen v Hrubčicích
dne 5. března 1981. Navzdory všem
indiciím Generální prokuratura SSR
v Bratislavě zastavila šetření 30. října
1984 s tím, že v případě smrti Přemysla Coufala nebylo zjištěno cizí
zavinění.

v Kostelci

chodník ve směru na Runářov, v lokalitě
Bídov. Jde ale i o místní komunikace, kde
v úvahu připadá cesta za nádražím a také
Cihelna I,“ uvedl Michal Obrusník.
A rovněž prozradil, že obyvatelé
u oprav starých a vzniku nových chodníků mohou počítat s jednou novinkou. „Preferuji živičný povrch. Ten je
sice dražší, ale má zase delší životnost
než recyklát,“ poznamenal starosta.
Otázkou ale nebude jen stav chodníků, jakož i množství financí na jejich
opravu. A zdroje budou v době koronaviru omezenější.
(sob)

Pár dní pøed smrtí byl

24. února. Musí ale počítat se dvěma věcmi: kromě nové cyklostezky
vedoucí napříč pláží je to pak městem očekávaná investice do místa.
„Třeba sociálky jsou opotřebované.
A dalo by se v místě udělat i nějaké
zastavení pro cyklisty,“ vysvětlila
Gabriela Jančíková.

$WFGRN¾åF¾NGRN¾åÊ7.¾\PKéMč"4Q\JQFPGXÚD÷TQXÆąÊ\GPÊ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

výběrového řízení přihlásím. Nemám v tom ještě jasno. Nechám si
čas, je brzo,“ uvedl exkluzivně pro
Večerník Miloš Láznička.
Moc času už ale zájemci nemají,
obálky s nadepsáním Nabídka –
pronájem – pláž mohou zájemci
o pronájem dodávat jen do středy

KONICE Zima zanechala na silnicích a chodnících šrámy. V nejedné
obci a městě se tak už rodí plány na
to, kde a jak opravit místní komunikace a chodníky. Výjimkou není ani
Konice. Na posledním zasedání se
zdejší zastupitelé tématu lehce dotkli, plány ještě musí dostat konkrétnější obrysy. O některých už ale pro
Večerník promluvil starosta města.
„Čekáme nyní, jak to s nimi bude po zimě
vypadat, a podle toho se rozhodneme,
co potřebuje opravit přednostně. Plány
jsou třeba pro Husovu ulici, dále chybí

V PLÁNU
.
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policista se šavlí a klobásou &REXGHVSOiçt8/i]QQLĀNţ? (JID>@JKM<QÁ

Zmařená tradice. Koronavirus nedovolil masopusty

PROSTĚJOV Doba plná veselic, masek, období setkávání,
dobrého jídla a pití. To je obvykle únor na hanáckém venkově.
Obcemi prochází průvody plné masek, nechybí medvěd na řetězu, stárek ani policista-výběrčí. Letošek je ale jiný, smutnější.
Protikoronavirová nařízení totiž podobné špásy nedovolila.
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Minulý čtvrtek 18. února dopoledne byl hlídkou dopravních
policistů zastaven řidič osobního
vozidla Kia Ceed, který na dálnici
D46 ve směru na Prostějov, v úseku, kde byla povolena nejvyšší
stanovená rychlost 110 kilometrů
za hodinu, jel rychlostí 136 kilometrů v hodině. Řidič předložil
všechny potřebné doklady k vozidlu a doklady potřebné pro řízení
a následovala dechová zkouška.
Při ní se zjistilo, že řidič jel pod
vlivem alkoholu, kdy nadýchal
0,40 promile. S naměřenými hodnotami souhlasil a přiznal vypití
dvou piv, které údajně zkonzumoval den předtím ve večerních
hodinách. Vzhledem k tomu, že
se jednalo o padesátiletého cizího
státního příslušníka a bylo podezření, že by se mohl vyhýbat řízení
o přestupku, byla mu uložena kauce 20 000 korun, kterou na místě
v hotovosti zaplatil. Policisté mu
oproti tomu předali potvrzení
o jejím převzetí. Dále s ním bylo
sepsáno oznámení o přestupku,
který bude řešit příslušný správní
orgán, a byly mu vráceny všechny
doklady mimo řidičského průkazu, který mu byl zadržen. Pokračovat v jízdě tak nemohl.

Složil
„mastnou“ kauci
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rozhovor večerníku

Sociální pracovnice z Intervenčního centra Magda Kovaříková nabízí bezplatnou pomoc
PROSTĚJOV Lidem, kteří mají
problémy v životě, mohou v Prostějově a okolí pomáhat mnohé organizace. Zastání v jedné
z nich najdou i oběti domácího
násilí. Těm v Prostějově pomáhá pobočka Střediska sociální
prevence, Intervenčního centra
v Olomouci. Nachází se na Bezručově náměstí a dlouhodobě
slouží obětem z řad žen i mužů.
Sociální službu přitom poskytuje bezplatně. „Domácí násilí
není jen o fyzickém napadání,
ale může jít také o násilí psychické, sexuální, ekonomické
a jiné, nejčastěji mezi manželem
a manželkou, druhem a družkou, rodiči a dětmi, prarodiči
a vnuky. Nejde o vzájemné napadání, ale o opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí jednoho člena rodiny vůči druhému,“
upozorňuje Magda Kovaříková
(na snímku), sociální pracovnice
z Intervenčního centra.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Obrací se na vás vždy jen oběti domácího násilí nebo i jejich
příbuzní a známí?
„Často nás kontaktují spíše pracovníci orgánu sociálně právní ochrany
dětí či sociální pracovnice neziskových organizací, které s rodinou

pracují a zjistí, že jde o domácí násilí. Jindy se na nás obrací zachránci, což jsou lidé, kteří mají ve svém
okolí někoho, komu chtějí pomoci.
Může se jednat o blízkou osobu
z rodiny nebo i o někoho známého
či kolegu z práce. V případech, kdy
policie vykáže násilníka ze společného obydlí, máme povinnost
kontaktovat ohroženou osobu a nabídnout jí pomoc při řešení obtížné
životní situace. V těchto případech
ohrožené osoby často naší nabídky
využijí, čímž mají možnost svěřit se
se svojí těžkou životní situací a hledat možnosti řešení, ukončit soužití
s násilnou osobou, požádat si o svěření dětí do výchovy a vyřešit bytovou otázku.“
yy Lze vypozorovat u většiny
něco podobného, třeba sociální
status, věk?
„Domácí násilí se nevyhýbá žádné
skupině obyvatel. Jde napříč věkem, sociálním statusem, pohlavím.
Samozřejmě nejčastěji se vyskytuje
u žen. Mezi rizikové faktory patří
matky na mateřské dovolené, lidé
v seniorském věku, nebo ten, kdo
je finančně závislý na násilné osobě.
Zájemci o službu mohou vystupovat i anonymně, pokud mají obavy
z uvedení údajů o sobě. Služba intervenčního centra poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím
násilím ve věku šestnáct let a výše.“
yy Objevují se případy domácího násilí také u lidí seniorského
věku?
„Domácí násilí se nevyhýbá ani
mladým lidem, ani seniorům.

V posledních letech jsme zaznamenali nárůst právě ve skupině
osob starších pětašedesáti let. Specifika daná věkem seniora ovlivňují
schopnost seniorů se bránit a také
ochotě a možnosti vyhledat pomoc. K násilí na seniorech může
docházet v rámci manželských či
družských soužití. Převážná část je
však ohrožena v rámci násilí mezigeneračního, kdy jsou senioři týráni
nejbližšími, bývá ekonomické, psychické i fyzické. Přitom málokdy
vyhledají sami pomoc. Mají strach
ze samoty, nechtějí jít proti násilnému blízkému člověku. V těchto
případech je důležitá pomoc okolí
ohroženého seniora, ať už lékařů,
pečovatelů, sousedů a dalších příbuzných, kteří mohou na problém
upozornit.“
yy Lze už před začátkem fyzického násilí vypozorovat na partnerovi určité sklony k takovému
chování?
„Na začátku jakéhokoliv sporu mezi
blízkými osobami nemůžeme s určitostí říci, zda je to domácí násilí, či
se jedná o vyhrocenou situaci, partnerský nesoulad, nebo konflikt. Důležité je, aby člověk, který začíná mít
pochybnosti o soužití s blízkou osobou, na to nezůstával sám, svěřil se
a navštívil odborné pracoviště, kterým může být Poradna pro rodinu.“
yy Setkáváte se často i s vážnějšími případy, které končí ošetřováním v nemocnici?
„Domácí násilí má jasnou definici,
a to že jeden je vždycky agresor, druhý vždycky oběť. Opakuje se to, roste

Je-li muž ohrožen násilným jednáním ze strany
blízké osoby, má větší problém se okolí svěřit,
případně vyhledat pomoc odborníků. Domnívá se,
že jeho slovům nikdo neuvěří, že bude vystaven
posměchu, či že ve své roli selhal. Nechá si
ubližovat o to víc, je-li násilníkem žena...
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lékařské ošetření vyhledat.“

vizitka
MAGDA KOVÁŘÍKOVÁ
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yy Jak byste popsala hranici domácího násilí, pokud podle vás
něco takového existuje?
„Domácí násilí je symbolem závažných případů týrání druhou osobou.
Je nejnebezpečnější formou skryté
agrese, protože probíhá za zavřenými
dveřmi a dá se těžko prokázat. Nejde
o běžné hádky a rozepře, jde o opakované, dlouhodobé a stupňující se
násilí jednoho člena vůči druhému.“
yy Jak často se stávají oběťmi domácího násilí muži?
„Službu intervenčního centra využívá podstatně více žen než mužů. Jejich podíl je v průběhu let více méně
konstantní a pohybuje se na hranici
deseti procent. Můžeme předpokládat, že na intervenční centrum se
obrátí jen malé procento mužů ve
srovnání se skutečnými počty ohrožených. Je-li muž ohrožen násilným
jednáním ze strany blízké osoby, má
větší problém se svěřit se svým problémem okolí, případně vyhledat
pomoc odborníků. Domnívá se, že
jeho slovům nikdo neuvěří, že bude

vystaven posměchu, či že ve své roli
muže selhal. Nechá si ubližovat o to
víc, je-li násilníkem žena. Často argumentují tím, že mají problém bránit
se v rámci fyzických incidentů ženě,
protože by museli při své obraně použít fyzickou sílu, což je proti jejich
přesvědčení, případně mají strach,
že by pak byli označeni za pachatele.
Vybízím i oběti-muže, aby se obrátili

na intervenční centrum. Pracovat
s obětmi-muži také umíme.“
yy Je něco, co byste ještě obětem
domácího násilí vzkázala?
„V každém případě, aby se především nebáli nás kontaktovat! Každá
situace, ať už je jakkoliv zlá, má řešení. V ohrožení života a zdraví je určitě nejúčinnější přivolat na pomoc
Policii ČR na tísňovém volání 158.“

vizitka
MAGDA KOVAŘÍKOVÁ
✓ narodila se 14. dubna 1971 v Prostějově
✓ sociální pracovnice, specialistka na řešení
problematiky domácího násilí
a pracovnice Centra sociální
prevence Prostějov
✓ vystudovala Ostravskou univerzitu, obor sociální práce
✓ přesně 23 let pracovala na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
v Prostějově a v Konici
✓ druhým rokem je sociální a kontaktní pracovnicí pro domácí násilí
✓ za svou velkou zálibu označuje četbu
zajímavost: prošla psychoterapeutickým výcvikem
integrativní psychoterapie

zpravodajství
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Řidiči

Škoda za více jak 4 miliony korun

rozcupoval BMW,

3)01+¡0*/1

PROSTĚJOV Sami policisté uvádějí, že třiatřicetiletý cizinec měl
víc štěstí jak rozumu! Mladý muž za
volantem nadupaného BMW minulé pondělí před polednem bůhví
proč neslyšel a neviděl, načež tvrdě
narazil. Doslova! Na železničním
přejezdu u takzvané „myší díry“
v Říční ulici naprosto vypověděly

řidičovy smysly. Muž přehlédl světelné výstražné zařízení a také blížící
se rychlík ve směru od Olomouce,
vjel na koleje, kde vlak zasáhl zadní
část jeho vozidla. Rána jako z děla
nevěstila nic dobrého. Nehoda, která
mohla skončit zcela fatálně, si však
téměř zázrakem vyžádala jen lehké
zranění šoféra.

V pondělí 15. února v 11.20 hodin
došlo na železničním přejezdu v ulici
Říční mezi Držovicemi a Vrahovicemi
ke střetu osobního automobilu s rychlíkem Bouzov. „Podle dosavadního
šetření měl třiatřicetiletý řidič BMW
na železniční přejezd vjet i přes varování
světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení, které bylo v provozu

POZOR
ve Vrahovické

SE ZAČÍNÁ

MAKAT!
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z důvodu blížícího se rychlíku ve směru
od Olomouce k prostějovskému hlavnímu nádraží. Muž s vozidlem před příjezdem vlaku prostor přejezdu nestihl
včas opustit a došlo ke střetu pravé přední části vlaku se zadní částí vozidla. To
bylo rychle jedoucím vlakem odhozeno do vzdálenosti asi dvaceti metrů od
železničního přejezdu, přičemž poškodilo releový domek a sloup elektrického
vedení,“ popsal hrůzostrašnou nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Stal se ovšem zázrak! Muž, který jel ve
vozidle sám, při nehodě utrpěl pouze
lehké zranění, se kterým byl převezen
do Fakultní nemocnice Olomouc.
A ani nikdo z přibližně šedesáti cestujících ve vlaku zraněn nebyl. „Alkohol
u řidiče BMW i strojvůdce vlaku policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Po prohlídce
poškození vozidla na místě zadrželi

osvědčení o jeho registraci. Přesné příčiny, okolnosti, míra zavinění i právní
kvalifikace případného protiprávního
jednání jsou předmětem dalšího šetření,“ konstatoval policejní mluvčí.
Na místo nehody dorazili také hasiči.
„Ve vlaku cestovalo asi šedesát osob, ve
spolupráci s policisty jsme je evakuovali.
Nikdo nepotřeboval lékařské ošetření
a všichni pak sami pěšky a bezpečně
dorazili na blízké hlavní nádraží v Prostějově,“ potvrdila situaci na místě Lucie
Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Provoz na železniční trati z Olomouce
do Prostějova byl obnoven až těsně
před půl druhou odpoledne. „Po dobu
omezení provozu byla vlaková doprava
odkloněna přes Přerov a cesta z Olomouce do Prostějova byla řešena náhradní autobusovou dopravou,“ sdělil
mluvčí Českých drah Robert Pagan.
Důležitým aspektem je také výše způsobené škody. Srážkou bylo zničeno

PROSTĚJOV
Už
žádný
odklad, jde se na to! Během uplynulého týdne ještě
mrzlo, takže úvodní práce
na rekonstrukci Vrahovické ulice byly z důvodu nepřízně počasí odloženy. Dnes, tj. v pondělí
22. února, se už ale konečně začíná makat a na pozoru by měli
být hlavně řidiči a řidičky.
„Mohu potvrdit, že po týdenním odkladu začnou v pondělí
22. února první stavební práce ve
Vrahovické ulici. Půjde o rekonstrukci kanalizační sítě, ovšem
k celkové uzavírce ulice ještě nedojde. Uzavírka bude jen částečná, a to v pravém jízdním pruhu
ve směru od křižovatky Vrahovické ulice s Tovární až po kostel v Majakovského ulici. Ráda
bych požádala všechny účastníky
silničního provozu, ať jsou opatrní,“ sdělila Večerníku v pátek
odpoledne Alena Rašková, náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově.
Jak zdůraznila, k celkové uzavírce Vrahovické ulice má dojít
v polovině března.
(mik)
nejen luxusní vozidlo BMW, škody
vznikly i na zabezpečovacím zařízení
přejezdu, lokomotivě, releovém domku i sloupu elektrického vedení. „Celková výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na více než
4,3 milionu korun,“ vypočítal František
Kořínek.
(mik)
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➢ z titulní strany
PROSTĚJOV Podruhé v krátké
době došlo k sebevražednému
činu v panelovém domě v ulici Jana
Zrzavého. První únorový den zde
ukončila svůj život skokem z výšky
sedmadvacetiletá žena, minulou
středu pak tady v přízemním bytě
našli udušeného muže. Podle informací Večerníku s igelitovým
sáčkem na hlavě. Policie i tento případ vyšetřuje a předběžně vyloučila cizí zavinění.
Ve středu 17. února odpoledne se
na prostějovské sídliště do ulice Jana
Zrzavého opět sjeli policisté, lékaři
se sanitkou a bohužel také pohřební
služba. „Mohu potvrdit, že od středy
šetříme úmrtí muže středního věku.
Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno, příčina smrti je v současné

době předmětem prověřování a za
tímto účelem byla nařízena soudní
pitva,“ potvrdila Večerníku Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje. Tragický případ tedy není uzavřen, kriminalisté čekají na výsledky
soudní pitvy.
Z panelového domu v ulici Jana
Zrzavého se pomalu, ale jistě stává
místo hrůzných událostí. Poslední
případ padesátiletého muže berou
zdejší obyvatelé velice emotivně. „To
je hrůza, co se tady poslední dobou
děje! Ten nájemník střídal ženské
jako ponožky a vůbec se u něj scházeli
takoví divní lidé, jinak byl ale celkem
příjemný, zdravil se s každým. I když
poslední dobou byl nějak zamlklý.
Vůbec jsem netušila, že má nějaké
problémy a bude to řešit takhle,“
prozradila Večerníku žena z domu,
kde k tragédii došlo. Své jméno

zveřejnit odmítla. „Ale jděte, nebudu
se do toho plést…“ Stejného ražení
byl i muž, který nám prozradil, že zemřelý muž byl nalezen v bytě udušený a s igelitovým sáčkem na hlavě.
Dům v ulici Jana Zrzavého spravuje
Domovní správa Prostějov. „Já vám
nebudu nic vyvracet ani nic potvrzovat, to je věcí policie. Pan T. byl
poměrně bezproblémový nájemník,
nájemné platil v pořádku a včas,“
uvedla pro Večerník jeho pracovnice
Marie Hájková s tím, že se k příčině
úmrtí nebude vyjadřovat. Zbytečného úmrtí upřímně zalitovala. „Protože se velice často bavím s různými
nájemníky městských bytů, tak vím,
že tento muž měl poslední dobou nějaké problémy. Často střídal družky,
a co vím, tak v poslední době žil s nějakou dvacetiletou slečnou. Jeho smrt
mnou otřásla, vůbec bych to u něj nečekala, že si sáhne na život...“ (mik)
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Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

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

Těžko se s Vámi loučilo,
těžko je bez Vás žít.
Láska však smrtí nekončí,
nekončí
v srdcích Vás navždy budeme mít.

Dne 27. února 2021
vzpomeneme 21. výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše maminka,
paní Vlasta MARINICOVÁ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.

Dne 24. února 2021
uplyne 3. rok od chvíle, co nás
navždy opustila naše maminka,
bb
babička,
prababička,
p
paní Jiřina
řina KOLÍSKOVÁ
KOLÍSKOV

vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ

Dne 23. února 2021
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Rudolfa TOMÁŠKA
z Vřesovic.
S láskou vzpomínají
manželka s dcerami,
rodiče a sestra s rodinou.

Dnes, tj. 22. února 2021
by se dožil 90 roků
pan Miroslav SELINGER
z Otinovsi.
Stále vzpomínají dcery
Jana a Naděžda s rodinami.

Dne 29. února 2021
uplyne 5 let ode dne,
kdy nás opustil
pan Zdeněk ROUBÍČEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce Tě nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají,
nikde Tě nespatří, jen slzy padají.

Dne 26. února 202
2021
vzpomeneme 6. smutný rok, kdy
nás
á navždy
vždy
dy oopustila
tila
ila našee mami
maminka,
iinka
k
b bička
babička
b
a prababička,
pr b bička
paní Jaroslava POPELKOVÁ,
rozená Otrubová ze Stražiska.
Za vzpomínku děkují dcery Zdena
a Dáša s rodinami a syn
Pavel s rodinou.

Tys neodešel, žiješ s námi dále...
Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

a dne 4. června 2021
vzpomeneme 22. výročí úmrtí
t tí k a dědečka,
tatínka
dě
pana Josefa KOLÍSKA.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi
Dcery s rodinami.

Dne 24. února 2021
uplyne 40 let od neobjasněné smrti
pana Ing. Přemysla COUFALA, SCs.
Nezapomene rodina.

Světlo jedné duše uhaslo,
však její teplo hřeje naše srdce dál.
Odešel člověk jehož jsme milovali,
v našich vzpomínkách však žije dál.
Utřete slzy a opět se smějte,
tak si to přeji a v dobrém vzpomínejte.

Klesly ruce pracovité, zemdlené,
ztichlo srdce dobré, znavené,
již je po bolestech, utrpení,
již po životě, je jen rozloučení.

Dne 7
7. února 202
2021
by oslavil 93 roků
pan Josef VESELÝ
z Horního Štěpánova
a dne 19. února 2021
jsme si připomenuli
8. smutné výročí od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 21
21. února 202
2021
by se dožil 69 let
pan Jaroslav NOVOTNÝ
z Prostějova
a dne 12. května 2021
uplyne 19 let od jeho úmrtí.
Prosíme, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují sourozenci s rodinami.

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

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

Dne 25. února 2021
vzpomeneme 1 rok od úmrtí
paní Libuše VÝMOLOVÉ
ze Ptení.
Dne 23. června 2021
by se dožila 90 roků.

Dne 9. března 2021
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Karla VÝMOLU
ze Ptení.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera Radka
s rodinou.

A život měl tak rád...

Dne 23. února 2021
uplynou 4 smutné roky od chvíle,
kdy nás opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Petr LANGR
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná manželka
Alena a dcera Petra s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme.

www.vecrnikpv.cz

Dne 25. ledna 2021
jsme vzpomenuli 6. smutné
výročí úmrtí
paní Boženy MUSILOVÉ
ze Ptení.
Za vzpomínku
děkuje rodina.

Tak jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.

Dne 27. února 2021
uplyne 8. smutné výročí, kdy
zemřel ve věku 34 let nečekaně
v prostějovské nemocnici náš
milovaný syn, tatínek,
bratr, kamarád,
pan David AMBOŽ,
policista DI Prostějov.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Zarmoucená rodina.

V

Dne 26. února 2021
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Lubomíra PETRŮ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.
Dnes, tj. 22. února 2021
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Kryštofa KUČERY
z Mořic,
který tragicky zahynul ve věku
nedožitých 20 let.
let.
Nikdy nezapomeneme.

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ
INZERCE je
v PÁTEK 26. února
v 10.00 hodin

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Děkujeme za
poslední rozloučení
s naší drahou manželkou,
maminkou a babičkou
paní EMILIÍ ABRAHÁMOVOU,
která zesnula 14. února 2021
S láskou a úctou rodina.

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
Bohumil Weiser 1945
Prostějov
Karel Vojáček 1930 Kostelec na Hané
Milada Znojilová 1949
Prostějov
Jaroslav Hrubý 1943
Krumsín
Julie Holinková 1956
Prostějov
Libuše Valentová 1934
Prostějov
Ludmila Mlčochová 1922 Kostelec n/H
Marie Veselá 1931
Vyškov
Josef Krebs 1956
Hrubčice
Jan Gazda 1940
Prostějov
Marie Špicerová 1938
Ptení
Emilie Abrahámová 1952 Prostějov
František Vlach 1940
Slatinky
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na celý rok.

Dne 24. února 2021
by se dožila 100 let naše maminka,
babička, prababička,
paní Edita ŠTĚRBOVÁ
z Vrahovic.
Stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

.ġ

Akce trvá
do konce února

Kdo žije v srdcích
svých milých, neumírá...

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 22. února 2021
Jana Vašutová 1964 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Kiršbaum 1954 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 23. února 2021
Čestmír Staněk 1953 Brodek u Konice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Oldřich Havelka 1935 Buková 14.00 kostel Protivanov
Alois Dokoupil 1938 Tvorovice 14.00 kostel Klenovice na Hané
Čtvrtek 25. února 2021
Hedvika Marciánová 1937 Prostějov 10.00 kostel Troubky
Drahomíra Barnetová 1926 Soběsuky 13.00 kostel Cyrila a Metoděje Prostějov
Jaroslav Procházka 1952 Prostějov 14.00 kostel Klenovice na Hané
Pátek 26. února 2021
Petr Trnečka 1971 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Karel Novák 1936 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Kubálek 1932 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

100

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

Jozefína Urbanovičová 1932 Prostějov
Jiří Král 1963
Prostějov
Kristina Novotná 1936
Krasice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 22. února 2021
Alenka Režná 1931 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 24. února 2021
Hana Zatloukalová 1941 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Pátek 26. února 2021
Rostislav Zatloukal 1930 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Mgr. Ivanka Balcaříková 1946 Bílovice
Jaroslav Doseděl 1946 Domamyslice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 22. února 2021
Miroslav Čeřovský 1926 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce
REALITY

PRODÁM
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GRATULACE

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Prodám byt v přízemí, ulice Vodní, Pila Otaslavice nabízí palivové dříví krápo celkové rekonstrukci včetně kuchyně, cené (buk, dub, jasan). Cena 600 Kč
za sypaný kubík. Doprava zajištěna.
41m2, cena 1 780 000 Kč.
Tel.: 731 471 123, 582 371 493
Tel.: 602 737 897.
Pronajmu byt 3+1 v bytovém domě Prodám cirkulu kvalitní domácí výroba
cena 5 000 Kč, tel.: 773 919 167.
v PV, I. patro. Tel.: 603 514 821.
Pro maminku sháním byt 2+1 v os. Prodám palivové dříví. Tel.: 605 864 140.
vlastnictví, do 2.p. Platím hotově.
Tel.: 737 827 329
Dne 21. února 2021
se dožila 90 let
paní Oldřiška VESELÁ
z Horního Štěpánova.
Mnoho dalších roků,
mnoho šťastných kroků,
mnoho lásky pro Tebe,
mnoho zdraví
Ti ze srdce přejeme.
Děti s rodinami.

Koupím nový dům za 6 mil. Kč.
I v okolí PV. Tel.: 732 116 877
Sháním chalupu, chatu v přírodě.
Max do 1 hod. od Prostějova. 605 011 594
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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

21021910198

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

16011421482

Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru
města. Tel.: 704 416 641

267$71Ë
Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGD1016m2, el. na
pozemku
.þ
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHN4000m2 SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX

352./,(17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895

%\WFLKODLSDQHOSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel
Koupím obrazy Krasický, Mervart,
Jambor a jiné, tel.: 605 138 473

'23258ý8-(0(
1DEt]tPH SURGHM 5'
YREFL0\VOHMRYLFH9GRPČ
VHQDFKi]tE\WDUHVWDXUDFHMHåMHDNWXiOQČURYQČå
Y\XåLWDNE\GOHQt3R]HPHN
P.XUWQDYROHMEDOGČWVNpKĜLãWČD]DKUDGD%XGRYXMHPRåQRY\XåtWQDNRPELQDFLSURYR]XUHVWDXUDFH
DE\GOHQtSRSĜtSDGČMHQQDE\GOHQtMDNRSURVWRUQêURGLQQêGĤPDåQHERUHNUHDþQtREMHNW
&HQD.þ
7HO
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

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

Z pozůstalosti po letcích, vojácích,
partyzánech, četnících, vysokých
funkcionářích apod. koupím vyznamenání, odznaky, průkazy, foto, písemnosti, části uniforem apod. Stačí
SMS. Tel.: 608 420 808
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré motorky
Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Stříhání pejsků. PV. 606 166 853
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 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

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

21021710180

„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
FINANCE
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčRychlá
půjčka
5 - 30 000 Kč,
kem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
Tel.:
603
218
330
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy vodovod. baterií - WC - plynové
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
ohřívače vody (KARMY - PO 35TEL.: 776 087 428
371). Zabudování bezpečnost.
zámků do bytů.
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nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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

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

21020910143

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Mechanici
Mistři
Prodavači
Revizní technici
Řidiči sk. B
Soustružníci
Traktoristé

25 000 Kč
31 000 Kč
15 000-25 000 Kč
18 500 Kč
18 500 Kč
25 000 Kč
24 000-27 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
základní+praktická
střední odborné
střední odborné

Minam servis, Držovice
Přidal, Kralice na Hané
OPP Centrum, Mostkovice
Marakou, Prostějov
PV Cargo, Prostějov
TIP, Vrahovice
Agrodružstvo Tištín

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

21010810024

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

21021810193

21021920198

21021920201

21020320123

21020320122

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

soutěže
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ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Drozdovice
Pavel SVOBODA, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na praní.

I osmé číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 25. 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
Michal Bárta
Jarmila NĚMCOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 kč na úklidové služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
O NĚCO CHYTŘEJŠÍ
Ilona ZAJÍČKOVÁ, Brodek u PV
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 6, 8, 6 / 2, 6, 9, 6
Miroslav SONNEVEND, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Zahradnické centrum Marciánová je tu stále pro vás
Alena KOTRČOVÁ, Držovice
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20052960860

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

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

LAMY, RÝHA, KULHAT, LIDÉ, LAOS, GRIZETA, MADONA, UŠÁK, ZAHŘÁT,
AMOR, MRAV, SKALÁRA, ANOA, MOŠT, ZDOBIT, STAV, DRŠŤKY, DAVY,
DÝKY, BABA, DOJMY, STÁJ, SADISTA, KORD, TLUPA, SITÁR, ZEMĚ, OHBÍ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostu sousední obce
Prostějova, která se v minulosti trhla za dost vzrušených
okolností a na jejíž pozemcích je známý supermarket…
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ZDRAVÍ JE...
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Objeddnávvky
Objednávky
Objedn
ky zasílejt
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.



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SPOLEČNOST

PØEDPLATNÉ LEVNÌJI
strana 24

Naleznete
uvnitř

SERVIS PRO ŽENY
ƔƔ Měsíc utekl jako voda a večerník
,GUVą¾DK éGMCLÊ PC \CJ¾LGPÊ VąGVÊ VąGVKP[ 2ąGTQXwVÊJT¾éKVQVKåMXčNKRQV[éEGRąGFUVCFKQPGO
\čUVCNKXMCDKP÷
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Exkluzivní
E
kl i í rozhovor
VNUDMVNÙPUDGQÉP
o situaci v Muzeu
a Galerii Prostìjov
strana 26

DERBY
6.21é,/2
OSTUDOU
Fanoušci Jestøábù chtìli
napadnout øidièe autobusu!

➢

ƔƔ Volejbalistky Prostějova si po
strastiplné sezóně zajistily účast ve vyřazovacích bojích nejvyšší soutěže. Co
jim k tomu pomohlo?
dvoustrana 44-45
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ƔƔ ýOHQ7.$JURIHUW3URVWČMRY-LĜt
/HKHþND Y\ERMRYDO Y HJ\SWVNpP
âDUPDãâDMFKXVYĤMGUXKêSURIHVL
RQiOQtWLWXODQDYi]DOQDVYpORĖVNp
SUYHQVWYt]WXUQDMH,7)Y3UD]H9H
ILQiOHHJ\SWVNpKRWXUQDMHWĜHWtQDVD
]HQê SĜHKUiO SROVNpKR NYDOLILNDQWD
3DZOD&LDVH

ƔƔ 3URVWČMRYVNê WHQLVWD =GHQČN
ČN
.ROiĜDMHKREHOJLFNêSDUĢiN-XOL
OLL
HQ&DJQLQDSURKUiOLYHILQiOHFKDO
O
OHQJHUX3RWFK2SHQ,,VMLKRDIULF
NRXGYRMLFt5DYHQ.ODDVHQ5XDQ
5|ORIVH]DPLQXWGYDNUiW
9 QRYpP Y\GiQt GHEORYpKR åHE
ĜtþNXE\VHPČO.ROiĜSRVXQRXW]H
QDSĜLEOLåQČSĜtþNXWHG\
QRYpNDULpUQtPD[LPXP

ƔƔ Prostějovští fotbalisté nadělili
v dalším přípravném utkání Třinci
bůra, přičemž hned třikrát se radovali
ze značky pokutového kopu.
dvoustrana 34-35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ
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DEBAKL STRAKOVI

POSTUP DOKONÁN

PROSTĚJOV Nepěknou kaňku zanechali na sobotním hokejovém derby někteří „fanoušci“ Prostějova. Ti se sice nemohli dostat na stadion, přišli však alespoň podpořit hokejisty
před brány stadionu. Do té doby chvályhodný počin se však vymkl z ruky poté, co se podpora změnila v konflikt. Ten nastal po pokusu některých výtržníků polepit přerovský autobus
nálepkami. Slovní výměna názorů se zvrhla v napadení a pochopitelný ústup řidiče na stadion...

VÍCE KE KONFLIKTU VČETNĚ ZPOVĚDI
S NAPADENÝM ŘIDIČEM ČTĚTE NA STRANÁCH 41 A 42-43

přichází s dalším dílem tematické
strany nejen pro něžnější pohlaví. Co
je nového?
dvoustrana 28-29

vs.

versus RETRO
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

PROSTĚJOV Při toulkách Prostějovskem občas zaujmou stavební památky na doby dávno minulé. Některé jsou kulturními památkami, jiné se dají alespoň zařadit mezi historické budovy. A jsou i takové, které působí na první pohled nenápadně.

Do třetí skupiny patří právě také vila, odhadem z období první republiky. Její okolí působí trošku neupraveným, smutným dojmem. Nabízí však také zajímavé srovnání starého a nového v podobě oken. Výsledkem je nejspíš nezamýšlený kontrast. Jedno z oken je dřevěné, mírně zašlé, pravděpodobně ale ještě
původní. Hned vedle se pyšní okno plastové zářící bělobou, které se snad ani k domu příliš nehodí. Právě
tato drobnost udělala z jinak nepříliš nápadné stavby stavbu pozoruhodnou.
(sob)

PROSTĚJOV Bitvy jako
řemen. To byly v minulosti hokejové souboje
mezi Havířovem a Prostějovem. Zdá se sice, že
doby, kdy na Hanou jezdil kotel havířovských fandů a atmosféra byla doslova třaskavá,
jsou pryč. Přesto duel neztratil úplně na atraktivitě. Pořád je to koneckonců Havířov.
Nicméně týmu ze Slezska se v aktuální sezóně vůbec nedaří. Zprvu se
sice nacházel v polovině tabulky, potom však padal a padal. Zejména
druhá půlka ledna havířovským zle nevyšla, všech pět zápasů během
ní prohráli.
Mužstvo se tak poslední dobou nachází okolo patnáctého místa, tedy
rozhodně níže, než kde by se mělo pohybovat. Už jen vzhledem ke kvalitě kádru. Najdeme v něm totiž hodně jmen, která by měla Havířov
držet přinejmenším ve středu tabulky. Filip Seman, Jan Kotala, Jan Maruna a zejména Roman Szturc jsou velmi zkušenými hráči s mnoha extraligovými zápasy na kontě. Kvalitou oplývají také exprostějované Jan
Rudovský a Radek Prokeš, který se po přesunu z Českých Budějovic
stal okamžitě jedním z TOP hráčů Chance ligy. Ani to však k lepšímu
postavení Havířova nestačilo. Tým se zejména trápí v produktivitě, ta
v průměru nedosahuje ani tří vstřelených branek na zápas.
Na prostějovské straně naopak může být vcelku spokojenost. V uplynulých týdnech šel Prostějov výkony i tabulkou postupně nahoru, připsal si
i skalp druhého Vrchlabí. Navíc mezi sebou má hráče jako jsou 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 se ale bohužel bude znovu
muset obejít bez diváků. Ti však mají možnost sledovat zápas on-line.
Utkání začne v sobotu, netradičně od 18.00 hodin.
(sob)
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„Je to zbytečně vynaložená energie,“

posteskla si ředitelka Maršálková

FILIP SMOLJAK SE SOUDÍ
635267ħ-296.ă0',9$'/(0
PROSTĚJOV Občas se stane, že se někdo domáhá„svých práv“ na věci, na jejichž vzniku on sám nemá
sebemenší podíl. A dožaduje se kvůli tomu i změny platných zákonů. To je očividně případ potomka
uznávaného spolutvůrce Járy Cimrmana. Filip Smoljak už od roku 2018 vede dosti absurdní soudní
spor s Městským divadlem v Prostějově.Ve hře jsou čtyři tisíce korun, věcí se nyní zabývá Nejvyšší soud.
Zajímavostí je, že na Žižkovském divadlu Járy Cimrmana již vysoudil dalších 88 tisíc korun...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Filip Smoljak požaduje od Městského divadla poplatky za režijní koncepci svého otce, a to u dvou představení
Divadla Járy Cimrmana, která byla
v Prostějově uvedena. V obou případech jde o dva tisíce korun. Přitom
Filip Smoljak již od divadla dostal
peníze za využití textu hry, u soudu
se ovšem dožaduje dalšího navýšení

této částky. „Autorské poplatky za
užití dramatického díla jsme všem
tedy panu Svěrákovi stejně jako dědicům pana Ladislava Smoljaka řádně
zaplatili. Z toho vyplývá, že svůj podíl
dostal i pan Filip Smoljak. Poplatky
za režijní koncepci nezná současný autorský zákon, nejsou uvedeny
ve smlouvách na daná představení
a Městské divadlo jako příspěvková
organizace nemůže vyplatit veřejné
prostředky bez platné smlouvy, objednávky nebo bez opory v platném
právním
předpisu,“
vysvětlila
Večerníku ředitelka prostějovského

divadla Jana Maršálková s tím, že spor
o poplatky za režijní koncepci je složitý a dosud nebyl rozhodnut.
Filipu Smoljakovi očividně jde
o změnu autorského zákona, na což
však zástupci prostějovského divadla
absolutně nemají žádný vliv, neboť
něco takového je v moci pouze Parlamentu ČR. „Tento spor nás netěší,
vynakládáme na něj spoustu energie,
kterou považujeme za zcela zbytečnou,“ posteskla si Maršálková.
Celou věcí se zabýval Krajský soud
v Brně, který žalobu Filipa Smoljaka
zamítl. „Toto rozhodnutí Krajského
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2x foto: Facebook

soudu v Brně potvrdil rozsudek Vrchního soudu v Olomouci v říjnu 2019.
Filip Smoljak poté podal dovolání
k Nejvyššímu soudu, od podzimu
2019 se zatím nic nového neudálo,“
konstatovala k celé věci Jana Maršálková.
Filip Smoljak kromě prostějovského
divadla vede soudní spory s řadou
dalších divadel včetně Žižkovského

divadla Járy Cimrmana. Obě strany
se nedávno dohodly u pražského
městského soudu, kde uzavřely smír.
Filip Smoljak požadoval navýšení
autorského podílu svého otce, což
jemu samému mělo vynést zhruba
700 000 korun. Po uzavření dohody
dostal 88 000 korun. Kromě toho vida tehdy také soupeře v předvoleb
předvolebvede četné spory i se členy své rodiny. ní kampani do Senátu obvinil ze smrti
Například svého vlastního bratra Da- jejich matky.

Knihovny opatrnì slaví. Místo zámku okénko
PROSTĚJOV „Konečně!“ mohli
si říci čtenáři. Minulý týden se totiž
znovu otevřely knihovny napříč
Českem. I když ne zcela, dle nařízení vlády mohou mít v provozu
pouze výdejové okénko. I tak ale
tuto možnost řada knihoven využila. A mohla po dlouhé době, a letos vůbec poprvé, přivítat čtenáře.
Čtenáře tak lákají třeba v Kostelci
na Hané, kde ovšem byla knihovna
otevřená během koronavirové epidemie déle než jinde – nachází se
totiž ve škole. Otevření se dočkali
také v Prostějově.

Michal SOBECKÝ
Prostějovská Městská knihovna
otevřela v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními ve středu
17. února. A hned první den zaznamenala instituce veliký zájem ze
strany čtenářů. „Pro knihy si přišlo
více než 400 milovníků literatury,
kteří si zapůjčili celkem 1800 knih,“
potvrdil ředitel knihovny Aleš Procházka. „Výpůjčky jsou zatím automaticky prodloužené do 19. března.
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Během pondělí a úterý můžete objednávat knihy k vyzvednutí, a to buď
telefonem, e-mailem nebo za pomoci
služby ‚odlož knihu‘,“ přidává.
Četbu si zájemci vyzvedli u výdejového okénka nejen v budově na Skálově
náměstí, ale také na dětském oddělení na Vápenici a u okének v pobočkách knihovny. „Jsem velmi ráda, že
alespoň jedna z městských příspěvkových organizací, která se do jisté míry

zabývá i kulturou, mohla otevřít, byť
v omezené formě. Je dobře, že takto mohou lidé čerpat v této nelehké
době příjemnou inspiraci a zážitky.
A musím říct, že zájem ze strany čtenářů mě osobně moc potěšil,“ dodala
náměstkyně prostějovského primátora pro kulturu Milada Sokolová.
Pravdou je, že nejednomu knihovníkovi se změnou alespoň trochu ulevilo. „Rozhodně kvituji, že je aspoň

takto možné otevřít. Běžně k nám
chodí hodně dětí, některé pro povinnou četbu, jiné si prostě navykly číst.
A pro ty s horším zázemím to často
je jediná možnost, jak se k literatuře
dostat,“ konstatuje Simona Hýblová, knihovnice z Čech pod Kosířem.
Popsala rovněž pro Večerník zájem
o jednotlivé žánry. „Lidé si berou spíše oddechové věci, tedy fantasy, pak
románky. A u dospělých je oblíbená
novější česká literatura od autorek
jako jsou Dvořáková nebo Soukupová,“ prozradila.
Zatímco některé knihovny nyní otevřely okénko, jiné to neplánují. Třeba
knihovna mořická, která se nachází
v místním zámku. „Bylo by asi dost
složité to zajistit, a to kvůli stavebně-technickému řešení,“ poznamenal
starosta obce Tomáš Pavelka. Sám
byl v minulosti vedoucím mořické
knihovny, zná tedy její možnosti
dobře. Přesto ale místní obyvatelé
o knížky nepřijdou. „Funguje to u nás
tak, že když někdo potřebuje knížku
zajistit, uděláme mu donášku. Stačí se
domluvit,“ vzkazuje Pavelka.

Krajský radní pro kulturu o pádu ředitelky Provazové:

„Chceme, aby se muzeum stalo respektovanou institucí“
PROSTĚJOV Zatímco kulturní akce musely načas kvůli koronavirovým nařízením vlády ustoupit
do pozadí, dění jako takové zcela neusnulo. Relativně poklidné vody rozčeřila začátkem února zpráva o tom, že byla odvolána ředitelka Muzea a galerie v Prostějově Soňa Provazová. Ta zastávala
funkci od podzimu 2018. Během této doby se stalo mnoho věcí. Muzeum na jednu stranu hostilo řadu podařených a oblíbených výstav – kupříkladu obrazy Miroslava Šmída a pokračovatele
Zdeňka Buriana - podařilo se znovu oživit Bezručův domek v Kostelci na Hané, pokračovala diskuse
o expozici Jiřího Wolkera a Špalíček stále více sloužil výstavám s židovskou tematikou. Na druhou
stranu skončil oblíbený vedoucí hvězdárny Karel Trutnovský a proslýchalo se, že ředitelka nemá
úplně idylické vztahy ani s dalšími zaměstnanci. A tak nyní už Olomoucký kraj, který je zřizovatelem
muzea, shání nástupce Soni Provazové. Z jakého důvodu došlo k jejímu odvolání? A co očekává kraj
od nového ředitele nebo ředitelky? O tom hovořil radní pro oblast kultury Jan Žůrek.

Ve funkci nebyla příliš dlouho,
podobně jako její předchůdci…
„Máte naprostou pravdu v tom, že
pro Večerník
personální situace v muzeu není dlouhodobě stabilní a změn tam bylo hned
Michal SOBECKÝ
několik. Proč došlo k předchozím
0GWXQNP÷PÚ TCFPÊ RTQ MWNVWTW ,CP
äčTGM MQOGPVQXCN RTQ 8GéGTPÊM QMQN- yy Rada Olomouckého kraje koncům ve funkcích, k tomu mám
na svém zasedání odvolala Soňu informace ze druhé ruky, protože jsem
PQUVKQFXQN¾PÊ5QPK2TQXC\QXÆ
Foto: internet Provazovou. Z jakého důvodu? ještě nebyl ve funkci. V případě paní

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Provazové to byl širší okruh důvodů.
Shrnul bych to asi do věty, že na kraji
panovala jiná představa o směřování
instituce a jejím manažerském řízení.“
yy Jaké byste uvedl konkrétní
kroky ředitelky, které směřovaly
k odvolání?
„Chápu, že se na to ptáte, rád bych ale
odpověď nechal v obecné rovině…“

yy Byl tam nějaký rozhodující
moment, kdy začala rada uvažovat o odvolání dnes někdejší ředitelky?
„Od chvíle, kdy jsem vstoupil do
funkce radního pro oblast kultury,
jsem se intenzivně věnoval otázce
fungování všech kulturních institucí, jichž je kraj zřizovatelem. Monitorovala se činnost i v porovnání
s jinými institucemi. A vyhodnotil
jsem to tak, že je zde potřeba udělat
změnu.“
yy Bylo v tomhle směru nakonec
rozhodnutí radních jednomyslné?
„Ano, bylo.“
yy A byla důvodem odvolání
také návštěvnost Muzea a galerie
v Prostějově?
„Návštěvnost? To jste mě zaskočil.
Netroufám si tvrdit, že to byl dů-

vod, který při zdůvodnění odvolání
zazněl.“
yy Kraj už vypsal výběrové řízení. Jaké jsou požadavky na
nového ředitele? A teď úplně
nemyslím ty, které lze napsat do
životopisu.
„Hledáme zkrátka člověka, který povýší úroveň muzea. A vybuduje z něj
respektovanou instituci.“
yy Na jak dlouho vypadá výběrové řízení? A máte představu
o počtu uchazečů?
„Přihlášky do výběrového řízení
směřujeme do 1. dubna. Intenzivně
nyní pracujeme na propagaci, aby
se o výběrovém řízení vědělo. A to
zejména v odborné komunitě, aby
byla co největší konkurence. Jinými slovy, aby bylo z koho vybírat.“
(úsměv)
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Iris se pouští do akcí a připravil
stezku pro milovníky přírody
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Miloslav Musil se o radniční hodiny

PROSTĚJOV První polovina února byla v prostějovském
Ekocentru Iris ve znamení rušení akcí. Současná situace vypadá ale přeci jen o chlup lépe. Ekocentrum se totiž rozhodlo, že
PROSTĚJOV Desítky let se staral na jejich budoucnost a vychoval svélidem všeho věku nabídne době zákazů alespoň malé povyra- o prostějovské radniční hodiny, ho nástupce, který se o ně bude dále
žení, a to v podobě poznávací stezky v prostějovském parku. ale nyní jeho záslužná a oceňova- starat. Opravdu velké díky,“ uvedl

Michal SOBECKÝ

„Zajděte se alespoň ve městě projít naším
největším parkem! Po celých Kolářových
sadech budou rozmístěna hravá i informační zastavení pro dospělé i pro děti.
Tuto stezku (či její úsek) si každý může
samostatně projít kterýmkoliv směrem
a v jakémkoliv pořadí. Aktivity pro děti
budou vyvěšeny na růžovém podkladu,
aktivity pro dospělé na modrém podkladu. Správné odpovědi si účastníci mohou
zkontrolovat sami přímo na místě,“ zve na
stezku osazenstvo ekocentra.

Ředitelka sdružení Iris Eva Zatloukalová by samozřejmě dala přednost větším akcím. Stezka totiž bude vzhledem
k platným omezením pouze individuální
záležitostí. „Osobně si myslím, že pohyb
na volném vzduchu je důležitý pro zdraví. Byla bych ráda, kdyby se dalo chodit
do přírody hromadněji, ale bez mačkání,“
vyjádřila se k současné situaci Eva Zatloukalová s tím, že právě proto ekocentrum
vymyslelo stezku v parku. Podobně se
snažily aktivizovat i další organizace. Například DDM Sportcentrum Prostějov
nebo němčický Orion.

ná činnost končí. Miloslav Musil
odchází na zasloužený odpočinek
a v hodinářském cechu si vychoval zdatného nástupce. Primátor
Prostějova v pátek Miloslavu Musilovi poděkoval za jeho dlouholetou práci, při které nejen hodiny
na radnici udržoval, ale také je
opravoval.
„Velice si vážím práce pana Musila,
díky které jsou naše hodiny ve skvělém stavu. Je to odborník na svém
místě a já jsem moc rád, že se staly
jeho srdeční záležitostí. Myslel také

s respektem v hlase primátor Prostějova František Jura.
Hodinář Miloslav Musil se své profesi věnuje od chvíle, kdy nastoupil
do učení, tedy od roku 1950. Od vyučení v Novém Městě na Moravě je
svému řemeslu věrný. Prostějovské
radniční hodiny byly v celé profesní
éře těmi největšími, se kterými kdy 1TCFPKéPÊJQFKP[UG/KNQUNCX/WUKNUVCTCNFNQWJ¾NÆVCRąGFLGJQQFEJQFGOFQ
pracoval. „Celé toto zařízení je ve- FčEJQFWOW\CRT¾EKRQF÷MQXCNRTKO¾VQT,WTC (QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
lice precizně vyrobeno. Největším
oříškem pro mě byla oprava a na- až polokulový nebo starší zvonovitý je rozezníván v celé, půl a čtvrt hostavení lan od hodinového stroje kovový nástroj. Je to běžná součást diny v nejvyšší části radniční věže,“
k cymbálům. Cymbál je mísovitý stroje věžních hodin, jehož kladívky vysvětlil Miloslav Musil.
(mik)

Primátor František Jura
mu poděkoval za jeho práci

Ve Víceměřicích předčítají babičky dětem – přes video
VÍCEMĚŘICE Doba není lehká
a setkávání napříč generacemi zrovna nepřeje. Do relativní ochrany
pomocí vakcinace hodně seniorů
postrádá kontakt se svými blízkými, především dětmi, které jsou
jednou z hlavních radostí jejich života. V Domově u rybníka ve Víceměřicích se podařilo propojit zdejší
uživatele s dětmi aspoň pomocí videokamery. A předčítání pohádek
se už setkalo s pozitivní odezvou.
Mezigenerační propojení je v současnosti hojně diskutované téma a je
jakýmsi trendem dnešní doby. Obtíže
se vyskytují především mezi uživateli
domovů pro seniory, kteří opustili
přirozené prostředí vlastní rodiny, jelikož se najednou ocitají v neznámém
prostředí a mezi cizími lidmi.
„Já osobně vnímám mezigenerační
propojení dětí a seniorů jako krásnou
a nenásilnou formu boje proti těmto
nežádoucím jevům. Je to vztah obohacující obě zúčastněné strany nedoce-

nitelným způsobem. Kontakt s dětmi
přináší seniorům pocit potřebnosti“,
připomíná vedoucí aktivizačního úseku domova Věra Bardoňová.
Současná epidemická situace neumožňuje setkávání velkých skupin osob
v pobytových zařízeních sociálních
služeb. S negativními dopady na uživatele se nejen ve Víceměřicích setkávají
dnes a denně. Pro dobrou myšlenku
ale nešli daleko a přišli na způsob, který
umožnil setkání dětí a seniorů alespoň
alternativní formou. A tak vznikl projekt „Pohádky našich babiček“.
O co jde? Seniorky a senioři předčítají
klasické české pohádky na videokameru. Záznam pak šikovné ruce počítačově zpracují na krátký film s úvodem,
závěrem a hudebním doprovodem.
Výsledný produkt je pak jednou týdně
pomocí sociálních sítí a portálu YouTube zprostředkován dětem.
„Nápad vznikl především proto, že
jsme chtěli navázat mezigenerační
spolupráci se zdejší mateřskou ško-

lou. Výměnou za předčítání pohádek
pro děti našimi uživateli předškolní
děti zase natočí třeba besídku, recitační vystoupení a podobně. Pilotní díly
pohádek však sklidily velký úspěch,
proto jsme se rozhodli, že by byla velká škoda, aby je nemohly zhlédnout
i ostatní děti třeba doma večer před
spaním,“ přiblížila vznik tohoto projektu Bardoňová.
Stěžejním krokem k jeho realizaci
samozřejmě byla především motivace a vůle seniorů. Obavy panovaly
především z absence bezprostřední
zpětné vazby od dětí. Senioři však
přistoupili k tomuto dílu jako velcí
profesionálové.
„Motivací byla i rivalita, kdo bude
předčítat pohádku nejlépe. Vedlejším
přínosem je přirozené a nenucené seznámení seniorů s novými technologiemi. Ty nám sice nemohou nahradit
osobní sociální kontakty, ale pomohou
nám překonat tuto obtížnou dobu,“
věří Věra Bardoňová.
(tok)
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Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 3. díl
Připravil: Michal Sobecký

Naučná stezka v polích? Proč ne,
čehovická zavede na pěkná místa

Nauèná stezka Èehovice

centrum obce Èehovice
a oblast západnì
pøilehlá k obci
Vznik:
2018
èGJQXKEM¾PCWéP¾UVG\MC\CXGFGR÷wÊMT[DPÊMWCRQWéÊQUNCXPÆOTQF¾MQXK
2 kilometry
Foto: Michal Sobecký Délka:
Pěkná, ale taky velice rozmanitá stejně tak i potok a několik památ- Poèet zastavení: 5
Téma:
pøíroda, historie,
jak tématicky, tak i místy, kterými ných stromů. Navíc se pohybujete po
vojenská historie
provádí. Stezka začíná v centru asfaltové pěšině. Po cestě je také další
Čehovic, tedy přímo před míst- tabule, tentokrát věnovaná prvorepub- Závěrečná část naučné stezky vás přiním kostelem. S ním krátce sezna- likovému generálovi Karlu Husárkovi. vede poli téměř beze stínu (pozor na
muje, stejně tak s farou a celkově Ten je ostatně čehovickým rodákem. přehřátí způsobené slunečním zářes obcí Čehovice. Zajímavostí však Nejzajímavější místo týkající se pří- ním) ke kapličce sv. Prokopa. Kapličje, že informační tabule speciali- rody lze pak najít u další zastávky. Tu ka uprostřed polí je v krásném místě,
zovaná přímo na historii je až ta představují dva velké rybníky, které z vršku je moc hezký výhled do blízposlední pátá nacházející se dobře slouží jak rybářům, tak plavcům. Bě- kého okolí. A nepochybně potěší stín
kilometr od obce.
hem léta, při troše štěstí, je rovněž mohutných stromů a k tomu lavička
Poté už trasa směruje ven z vesnice, do otevřené občerstvení. A pokud ho na odpočinek. Zde můžete buď zvolit
polí. Lidé se ale nemusí bát, že budou budete mít ještě více, třeba spatříte návrat do Čehovic, nebo prodloužení
znečištěni chůzí po polňačkách nebo nějakého toho obojživelníka. Pokud cesty do Skalky. Ani v jednom přípaže by je čekala nezáživná krajina. Ne, ostatně na stezku vyrazíte v podvečer, dě neuděláte chybu. Tedy pouze popo cestě jsou slušné výhledy do okolí, vězte, že vás čeká žabí koncert.
kud už vás nerozbolely nohy…

20090411341

Umístìní:

servis pro ženy

aneb názor
à
Michaely Jurcíkové

protože životní energie čchi (ledviny
jsou centrem životní energie čchi) je
natolik oslabená, že nezvládá udržet
organismus v plné kondici. V rámci
psychických projevů je to zmíněný
dlouhodobý strach z čehokoliv až po
neodůvodněný strach, dlouhodobá
nerozhodnost, vztahovačnost, snížená motivace a pocity beznaděje či
smutku. Ledviny jsou totiž centrem
vůle, motivace a zodpovídají za ukládání paměťových stop pro dlouhodo-

bější paměť. Únor je navíc měsícem
ledvin, proto je pojďme podpořit.
Barva ledvin je modrá, nosit momentálně můžeme co nejčastěji modrou
barvu. Zařadíme také pití ajurvédského čaje Varuna, s nímž mám
dobré zkušenosti, anebo kúru na ledviny a močový měchýř od firmy Naděje, odvar z celíku zlatobílého, z vřesu obecného, lípy, z jalovce a kopřivy.
A opravdu na základě vlastních zkušeností mohu doporučit akupunkturu

a tradiční čínskou medicínu. Ledviny
posílíte nejen čaji, harmonií, pozitivními emocemi a pocity, ale také cvikem
na ledviny. Stačí si lehnout na záda,
pokrčit nohy v kolenou a chodila opřít
o zem, pak už jen zvednout pánev co
nejvíc to jde a držet půl minuty. Tento cvik je vhodné provádět pětkrát za
sebou dvakrát denně. Mějte rádi sami
sebe, je to podstatné pro naše zdraví
víc, než si myslíte. Vaše tělo i duše vám
to v mnohém oplatí.
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Nikam jsme se neposunuli. Kvůli vládním opatřením z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru a uzavření
všech služeb má PROMĚNA IMAGE
od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
i nadále stopku. Naposledy jsme tak
úspěšně měnili Moniku Oplockou ve
vánočním dílu, aktuálně nám nezbývá
než čekat. Ale nikoliv jen tak nečinně,
nýbrž budeme pokračovat v příjmu
vašich přihlášek. Vyzýváme proto
muže i ženy bez rozdílu věku, manželské či partnerské páry, sourozence,
matky, dcery, vnučky, ale i tatínky, bratry, dědečky, zkrátka kohokoliv, kdo
má chuť a potřebu změnit sebe nebo
svůj život. Neváhejte a přihlaste se do
tohoto jedinečného projektu, který
v regionu široko daleko nemá obdoby.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

OBRAZEM

Přestože profesionální tým Večerníku činí nadále maximum, doba je
nejistá a stejně jako tomu bylo na
jaře či na podzim loňského roku,
i tentokrát do života zasahuje vyšší
moc, lépe řečeno pandemie způsobená koronavirusem. Vládní nařízení a opatření v provozovnách výrazně omezilo či přímo zastavilo jejich
fungování, což komplikuje i průběh
tradičního seriálu PROMĚNA
IMAGE. Poté, co byl zrušen novo-

roční díl, dopadl úplně stejně i ten
zimní, který se měl konat právě teď
v únoru. Pokračování může nastat
až ve chvíli, kdy alespoň ty největší
restrikce skončí. A reálný termín je
momentálně hodně nejistý. Už jen
tajně doufáme v konání dílu jarního,
který by se mohl odbýt snad někdy
na přelomu března a dubna.
Vždyť nejen ženy, ale i muži si zaslouží mimořádnou péči v každé době.
A my se o vás postaráme přímo krá-

ŽŬŽůĄĚĂŶĂǀĂƎĞŶş
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Poleva

4
vejce
180 g cukru krupice
200 g mletého máku
200 g polohrubé mouky
3
ůǎşĐĞƚĞƉůĠǀŽĚǇ
1
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Ingredience

Není na co čekat, hlaste se již nyní.
Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu
uvádějte „PŘIHLÁŠKA PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít
osobně do naší redakce. Napište také
váš věk, velikost oblečení a důvod,
proč se do proměny hlásíte, proč
bychom měli vybrat právě vás, dále
odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 17. března.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

0

V míse vyšlehá
vyšleháme
ehá
háme žžloutky společně s cukrem a teplou vodou do světlé pěny.
há
hám
Poté postupně přidáváme mletý mák a mouku s práškem do pečiva. Nakonec
zlehka vařečkou vmícháme vyšlehaný tuhý sníh z bílků. Těsto vlijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a dáme do vyhřáté trouby přibližně na 30 minut
upéct. Hotový a vychladlý moučník potřeme rozehřátou čokoládou a sypeme
k
kokos
em nebo mletými oříšky.
Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 2/2021 - Recepty z piškotového těsta, který je právě v prodeji na stáncích tisku.
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Makovník

V tuto chvíli tedy stále platí,
že seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku PROMĚNA IMAGE
má za sebou devětapadesát dílů, kdy
k nám neváhali cestovat účastníci až
z Nízkých Tater, z Prahy, Ostravy, Vyškova a mnoha dalších míst. Výsledky jejich snažení můžete již více
než pět let sledovat nejen v tištěném vydání, ale i na internetových
stránkách www.vecernikpv.cz, kde
najdete spoustu fotografií i videí.

R ecept pro vás

lovsky. Prozatím hledáme pro zimní
díl, který se bude hned po rozvolnění
restrikcí a ponese podtext jubilejní
šedesátky, aspiranty či aspirantky.
Hlásit se mohou i celé páry! Klání
není jen o změně vzhledu, ale i o dodání zdravého sebevědomí, nové jiskry a radosti do života. Vězte, že jste
v dobrých rukou. Každá proměna
obnáší profesionální poradenství,
máme tým složený z odborníků v daném oboru.
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Hodně úsměvů,
vů,
radosti
sti
a co nejméně
ně
starostí přeje
eje
Aneta Křížová.
ová.
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Trápí vvás strach, padání vlasù nebo bolest kolen?

rady
r
ra
ady
dy a Prostějovské
tipy...
tiipy
tipy
ti
py
p
y..
y..
....
..
volejbalistky přehráním své pohárové
Nemesis prokázaly, že do nejlepší ligové osmičky patří

ODDECHOVÝ ÈAS

Před něja
nějakým časem jsem vyhledala pomoc akupunktury
čínské medicíny.
a tradiční
trad
Byl by to dlouhý příběh vše
ovšem podzde vysvětlovat,
vy
statné je, že jsem zjistila, že
statn
kromě jiného mám velice
krom
oslabenou energii ledvin
osla
a jater,
ja z čehož pramenily rrůzné potíže, které zastánci klasické medicíny
stá
neřešili nebo přeléčovali
neř
pořád dokola medikamenty. Po několika
několi měsících akupunktury a užívání
užívá odvarů z čínských
bylin se mi řada
řa vleklých problémů
zlepšila a tak jsem se rozhodla se
s vámi podělit
poděli o to, jak široký záběr
ledviny mají, protože tam, kde klasická medicína
medicí nestačí, je potřeba
alternativní metody.
hledat alterna
Pokud jsou lledviny v nerovnováze,
časté záněty
mohou se vyskytovat
vy
streptokoky, onev hrdle, angíny,
ang
kůže, poruchy vnitřního
mocnění ků
ucha a sluchu,
sluc akné, ekzémy, nechutenství, střevní potíže, velká
chutenství
pocity vyčerpanosti, paúnava, po
dání vlasů, bolesti kolenou,
MOTTO NA TENTO TÝDEN:
ale i beder a v oblasti křížů,
časté pomočování a další
Moudrý člověk zůstává v pozadí,
potíže. Člověk může mít
a tím se právě dostává v čelo lidí.
dlouhodobě pocit, že již
- Lao-c' na nic a nikoho nemá síly,

další uzavřený měsíc je za námi a já
vás srdečně vítám na této dvoustraně, která má být alespoň
oň malou náplastízaveškerézrušené
enéaktivity
včetně únorového dílu
lu seriálu
PROMĚNA IMAHGE. Doufám,
že přesto přese všechno
hno vás
nadále provází pevné
né zdraví a uchováváte si pozitivní
ozitivní
mysl. Vězte, že nedávno
no jsme
podle čínského horoskopu
skopu
vstoupili do období kovového Buvola, takže
že
se tentokrát zaměříme
me
na to, co tento fat pro
ro
nás znamená a co nás
ás
čeká. Jelikož se podle
dle
tradiční čínské medicíny
cíny
nacházíme právě v období
bdobíkomu se daøilo
ledvin, tak se s vámi podělím
odělím a komu ne
o informace, jak jsem
m se potýkala s oslabenou dráhou
ráhou
ledvin. Již tradičně si pak
také můžete zacvičit a něco dobrého si upéct.

VEČERNÍKU

Milé čtenářky a milí čtenáři,

JEDNIČKA VK PODLE
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Soutěže: UNIQA extraliga, Český
pohár a evropský Challenge Cup dospělých
Co stihly odehrát: téměř celou extraligu, čtvrtfinále ČP, čtvrtfinále Vyzývacího poháru
Resumé: Pro A-tým vékáčka jakožto
profesionální sportovní kolektiv platí
výjimka vlády ČR o možnosti provozovat náplň své obživy za dodržování
přísných hygienických opatření. Díky
tomu Hanačky přišly „pouze“ o extraligovou nadstavbu vzhledem ke
zkrácení soutěže, která se snad jinak
dokončí včetně play-off. V obou po-

l(1<9.35267¨-29

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Už minulá sezóna
pod vysokou sítí nebyla kvůli nástupu první vlny koronaviru dokončena, její závěr musel být loni
na jaře plošně zrušen. Z aktuálního ročníku volejbalových soutěží v ČR pak zůstaly vinou dalších
a dlouhotrvajících protikoronavirových omezení jen trosky. Pojďme
si zrekapitulovat, co vlastně (ne)
odehrály prostějovské týmy, než
Správní rada ČVS rozhodla o předčasném ukončení soutěžních bojů
2020/21.
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vs.

22. února 2021

zajistilo sedmé místo po dlouhodobé
fázi soutěže, celky pod ním jej nemohou
bodově dostihnout.
Přerovské družstvo naopak má mnohem větší výsledkovou motivaci. Postup
do play-off nemá ještě jistý, a pokud se
nechce spoléhat na porážku frýdeckých
konkurentek v hale Olympu Praha,
musí sobotní mač jakkoliv vyhrát. Navíc bude chtít hanáckým rivalkám vrátit
prohru z prvního vzájemného souboje
aktuální sezóny, koncem září tehdy domácí Prostějov uspěl 3:1 (-22, 6, 23, 15).
„Bez ohledu na to, že my už máme své
jisté a soupeř zatím ne, nám rozhodně
motivovanost chybět nebude. Na tenhle poslední zápas základní části totiž
navazuje extraligové čtvrtfinále, před
nímž se chceme co nejlépe naladit. To
znamená zahrát dobrý volejbal, odvést
kvalitní výkon a zvítězit,“ ujistil kouč
VK Lubomír Petráš o tom, že jeho kolektiv půjde do derby naplno s touhou
opět trochu vylepšit dojem z nepříliš
vydařené sezóny.
Co se týká protivníka, tomu na sklonku
minulého kalendářního roku dočasně
vypomáhala navrátilkyně z USA, blokařka Magdaléna Jehlářová. Než v lednu zamířila zpátky do zámoří za spor-

tovním studiem. Zubřice se už musí
obejít rovněž bez jiné střeďačky Adély
Benediktové, jíž skončilo hostování ze
Šelem Brno.
Současnými oporami výběru trenéra
Radima Vlčka tak jsou nejčastěji bodující univerzálka Tereza Diatková a smečařka Sandra Kotlabová, do základní sestavy patří odchovankyně vékáčka Lucie
Zatloukalová na nahrávce a další bývalá
prostějovská plejerka Lucie Polášková
na smeči. „Doma umí být Přerov dost
nebezpečný, musíme se maximálně
koncentrovat od začátku až do konce,“
zdůraznil Petráš.

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Soutěže: extraliga a Český pohár U19
Co stihly odehrát: jediný extraligový
turnaj
Resumé: Těsně před uzávěrkou veškerého sportu absolvovaly v Praze na
Olympu úvodní kvalifikační turnaj
nejvyšší juniorské soutěže tuzemska,

-81,25.<9.35267¨-29

Soutěž: 2. liga dospělých
Co stihly odehrát: nic
Resumé: Než nastal plánovaný druholigový start, už zavládl všeobecný
lockdown, tudíž se ani nezačalo. Béčko vékáčka tvoří převážně klubové
mládežnice, pro něž je ženská soutěž
vhodným doplňkem k získávání zkušeností. A přijít o celý ročník zde tak
znamená nepříjemnost, ovšem nijak
fatální. Mnohem horší je ztráta kompletní sezóny pro družstvo OP, které
se vždy dává po personální stránce
složitě dohromady a zůstává otázkou,
jak současnou situaci ustojí složením
kádru do budoucna.

l(1<9.35267¨-29c%p
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hárech jim pak z důvodu koronaviru
spadl do klína kontumační postup až
do čtvrtfinále, tam přišlo vyřazení po
jediném absolvovaném duelu.

Soutěže: extraliga a Český pohár U17
Co stihly odehrát: jediný extraligový
turnaj
Resumé: Z hlediska počtu podstoupených mačů dopadly stejně jako je-

.$'(7.<9.35267¨-29

Soutěž: krajský přebor U19
Co stihly odehrát: šest střetnutí KP
Resumé: Mladé plejerky ópéčka si zápasově zapinkaly v porovnání s většinou ostatních prostějovských výběrů
solidně, když před vládní uzávěrkou
nastoupily ke třem dvojutkáním krajského přeboru. Nejprve sice nečekaně
padly s Kojetínem dvakrát 1:3, ale pak
smetly UP Olomouc B i Bohuňovice vždy 3:0 a mohly pomýšlet na boj
o čelo tabulky. Možná také na průnik
do kvalifikace o vysněnou účast v první lize téhle věkové kategorie.

-81,25.<7-2335267¨-29

kam se půl roku předtím postupově
vrátily bez nutnosti podstoupit závěrečnou baráž, kterou zrušil koronavirus. Stejně jako celý zbytek této
sezóny. Čtyři zahajovací porážky
v metropoli od Přerova, Šternberka,
Olympu (shodně 0:3) i Ostravy (1:3)
dávaly tušit, že by svěřenkyně Aleše
Nováka čekal nelehký boj o záchranu.

yy Rozhodlo překonání komplikací
v úvodní sadě?
„Určitě ano. Je typické pro ženský volejbal, že se vede o hodně bodů, všechno je
hrozná sranda – a najednou je stav vyrovnaný, místo jasného výsledku drama. Pro
nás by to mělo být poučení do dalších
zápasů, i když si po pravdě myslím, že se
nám něco takového asi stane ještě mnohokrát. Dnes bylo podstatné, že jsme
zvládly koncovku toho prvního setu, což
nám pomohlo v celém zbytku střetnutí.
Kdybychom ten závěr ztratily, mohlo
utkání vypadat úplně jinak. A to by bylo
zbytečné, protože herně jsme měly hodně navrch. Výsledek 3:0 tomu odpovídá.“
yy Pro vás osobně šlo o dosud nejlepší
mač za VK?
„Myslím, že jo. Poslední dobou cítím, že
se po loňském zranění a pauze někam
posouvám. Hlavně silově, abych byla
schopná víc bodovat útokem a taky tím

PROSTĚJOV Postupný a trvale viditelný herní progres předváděla od svého prosincového debutu v prostějovských barvách
Martina Michalíková (na snímku). Její zlepšování zatím vyvrcholilo během sobotního střetu se Šternberkem, na jehož skolení se
podílela kvalitním výkonem. Osmadvacetiletá smečařka tak po
důležitém triumfu oprávněně zářila úsměvem.

Soutěže: Český pohár a krajský přebor U15, 1. liga U17
Co stihly odehrát: jeden turnaj ČP,
jeden turnaj KP, osm prvoligových
střetnutí
Resumé: Při brzkém startu všech tří
svých soutěží si starší žákyně vékáčka zahrály vcelku dost, než je zastavil
státní zákaz. A všude dokazovaly vysoké volejbalové kvality, o čemž svědčí
suverénní triumf nejen v kvalifikaci
krajského přeboru, ale také v kvalifikaci
Českého poháru. Stejně jako slušné výsledky v první lize kadetek proti věkově
starším soupeřkám. V elitním ČP měly
mladé Hanačky medailové ambice, na
cenný kov chtěly útočit i při mistrovství
republiky po předpokládaném postu-
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jich juniorské oddílové parťačky. To
znamená, že před úderem nakažlivé
nemoci si daly vstupní kvalifikační
turnaj mezi národní elitou. Doma
v Národním sportovním centru PV
sice podlehly Brnu 0:3, leč následně přemohly Hlincovku 3:1, Olymp
Praha B i Přerov 3:2 a tím naznačily,
že rovněž ve druhé sezóně za sebou
mohly reálně pomýšlet na postup do
závěrečného turnaje Final Six. Jestli by
to vyšlo, se už bohužel nedozvíme.

pomáhat družstvu. Pomalu se tak dostávám tam, kde bych po herní stránce
chtěla být.“
yy Zdoláním Sokola jste si definitivně
zajistily průnik do play-off ze sedmé
pozice. Je to úleva?
„Já jsem posledních čtrnáct dní už pevně
počítala s naším postupem a v podstatě
si nepřipouštěla nic jiného. (smích) Nedostat se s tímhle týmem do play-off by
samozřejmě byl velký průšvih, ani jsme
nechtěly zůstávat v nejistotě až do závěrečného kola základní části. Proto máme
radost, že jsme Šternberk porazily a do
vyřazovacích bojů půjdeme ze sedmého
místa. Takhle to má být, vzhledem k výkonnosti naší i soupeřů.“
yy Ve čtvrtfinále půjdete na druhý celek tabulky, tedy skoro jistě na Olymp
Praha. Můžete silného favorita potrápit či dokonce překvapit?
„Rozhodně to bude velmi složité, do čtvrtfinálové série půjdeme jako outsider. Což
je ale na druhou stranu výhoda tím, že od
nás asi nikdo nebude očekávat případný
postup dál. Přitom poslední domácí utkání s Olympem se nám docela povedlo, byly
jsme jen kousek od tiebreaku. Naopak na
Olomouc se holkám v této sezóně prý vů-

Resumé: Mladší žákyně VK otevřely
kvalifikací krajský přebor, a to bylo
pro ně všechno. Záměr přitom směřoval k systematické celoroční práci
na výkonnostním zlepšování po všech
herních stránkách prostřednictvím
kvalitních tréninků i častých zápasů.
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Což obecně platilo pro veškeré mládežnické kategorie hanáckého klubu.
Bohužel realita nuceného sportovního živoření byla během uplynulých
měsíců (a stále ještě je) mnohem
horší, pro volejbalový rozvoj děvčat
nesmírně smutná.

Foto: archiv

Prostějov (son) – Ještě jednou
a naposledy se vracíme ke změnám
v hráčských kádrech extraligových
volejbalistek před nedávnou uzávěrkou přestupů. Vzhledem k celkově
složité situaci v souvislosti s koronavirem bylo přesunů na poslední
chvíli tentokrát minimum.
O pohybu plejerek mezi Olomoucí
a Šternberkem jsme informovali už
dříve, proto jen krátká rekapitulace:
do UP zamířily ze Sokola nahrávačka Nicole Šmídová a blokařka Ema
Kneiflová, opačným směrem šly
mladičké Bára Abendroth a Adriani
Kamidinová.
Další oslabení po již dřívějším návratu blokařky Magdalény Jehlářové do
USA potkalo Přerov, když tam střeďačce Adéle Benediktové (loni krátce působila i ve VK Prostějov) skončilo hostování z Brna. A od Zubřic se
vrátila na jih Moravy do Šelem.
Zajímavou posilu naopak získal Frýdek-Místek. Angažoval totiž bývalou
olomouckou blokařku Veroniku
Struškovou, která za úpéčko nastupovala ještě v minulé sezóně. Momentálně byla bez angažmá a sáhl
po ní severomoravský oddíl snažící
se ještě zachránit postup do play-off
nejvyšší české soutěže.

Benediktová k Šelmám,
6WUXvNRY½GR)UÙGNX

Prostějov (son) – Co nového u mládežnických volejbalistek VK Prostějov po svazovém zrušení aktuálního
ročníku všech neprofesionálních
soutěží? Zatím nic. Hygienická opatření proti šíření covid-19 nadále trvají, s nimi i zákaz normální přípravy
a soutěžních zápasů pro naprostou
většinu sportovců. „U nás je situace
pořád stejná. To znamená, že trénují
naše juniorky a kadetky z prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera, pro
které platí výjimka Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Národní
sportovní agentury o možnosti společné přípravy studentů či studentek
specializovaných sportovních tříd,“
potvrdil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák. Ostatní prostějovské
naděje zpod vysoké sítě musí stále
pokračovat v individuálním tréninku, což bohužel platí už více než
čtyři měsíce. Extrémně dlouhá, dá se
říct až ubíjející doba… „Ale jsme nachystaní okamžitě obnovit normální
přípravu hned, jakmile dojde k rozvolnění protikoronavirových omezení,“ ujistil Novák. Pokud k tomu
v nejbližších týdnech skutečně dojde, může přijít na řadu záložní plán
ČVS s uskutečněním náhradních
soutěží pro jednotlivé mládežnické
kategorie. „Něco se rýsuje, ovšem
přesnou podobu tyhle soutěže naberou teprve poté, co sport případně
dostane zelenou. Záleží totiž, kolik
na jejich odehrání zbude času,“ konstatoval Novák.

0O½GHzQLFH9.ÄHNDMÉ
na obnovení tréninkù
LQ½KUDGQÉVRXWÈzH

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

/N¾FGåPKEMÆXQNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQXPCURQNGéPÆOUPÊOMW

Soutěže: krajský přebor U13, Pohár
Jihomoravského kraje 7. tříd
Co stihly odehrát: jeden turnaj KP
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pu na tenhle soutěžní vrchol. Sílu svého letošního mančaftu však nemohly
prodat, což extrémně mrzí.

nálové fázi radši vyzvat úpéčko jako
své předchozí působiště?
„Ani ne. Vůči Olomouci necítím žádnou zášť nebo něco takového, ale z psychologického hlediska by mi vzájemná
série v téhle době byla asi trochu nepříjemná. Proto bude lepší, když s největší
pravděpodobností narazíme na Olymp.“
(úsměv)

/CTVKPC/KEJCNÊMQX¾×VQéÊXUQDQVPÊOUVąGVPWVÊRTQVKiVGTPDGTMW (QVQ#PT[.WM¾é

bec nedařilo, co mi ří-í
kaly, protože já jsem do Prostějova přišla až po obou zápasech
s UP. Tím pádem je nejspíš lepší, že půjdeme na Olymp a ne
na Olomouc. Každopádně
musíme v play-off bojovat na
maximum a snažit
se odvést to
nejlepší, co
v nás je.“
yy Vy byste nechtěla
ve čtvrtfii

oddechla si Martina Michalíková

Nadcházející duel již pro tým VK z hlediska postavení v tabulce nic neřeší,
neboť o uplynulém víkendu porazil
Šternberk 3:0, zatímco právě Zubřice
padly v Králově Poli 0:3 a Frýdek-Místek podlehl stejným poměrem Liberci.
Tím pádem si vékáčko s předstihem

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Základní část UNIQA
extraligy žen ČR 2020/21 zakončí
prostějovské volejbalistky střetnutím dohrávaného 12. kola v Přerově.
Krajské derby se hraje v sobotu 27.
února od 17.00 hodin.

I<G<?DOI<KG<TJAA

exkluzivní rozhovor...

3-ü@MJQîN@>C>@Q½FµàFJ?J=ü@

yy Můžete duel okomentovat ze svého
pohledu?
„Myslím, že jsme se za poslední dobu někam herně posunuly. A v dnešním utkání
se projevily věci, které děláme každý den
na tréninku, společně na nich pracujeme.
To znamená hrát rychleji, dělat méně
hloupých chyb a celkově se zlepšovat. Proti
.$03ĜÌã7Č
Šternberku, jenž kromě prvního setu nedohrávané 12. kolo, sobota 27. února,
17.00 hodin: /LEHUHF ± .UiORYR 3ROH kladl takový odpor, vedla tahle naše práce
3ĝHURY ² 3URVWčMRY 2O\PS 3UDKD ± k dobrému výkonu i potřebnému vítězství.
)UêGHN0tVWHN
Sice jsme neporazily tým z první ligové
pětky, což by mělo větší cenu, ale i taková
www.vecernikpv.cz výhra potěší, dodá nám sebevědomí. Je
vidět, že na hřišti už fungujeme líp než dřív.“

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
/LEHUHF
    
2O\PS3UDKD    
2ORPRXF     
âHOP\%UQR     
2VWUDYD
     
.3%UQR      
3URVWčMRY      
3ĜHURY
     
)UêG0tVW      
âWHUQEHUN      

11. kolo: Frýdek-Místek – Liberec 0:3 (-24,
   1HMYtFH ERGĥ %RURYFRYi  6WDĖNRYi3DYHONRYi+DGiþNRYi±7UQNRYi
.YDSLORYi(PHOLQDâXOFRYi * Ostrava – Olymp 1:3 (--24, -22, 23, -14). Nejvíce
ERGĥ âWUERYi  1HþDVRYi  äDUQRYLFNi
 .DOXVNRYi  ± .RFPDQRYi+DYOtþNRYi
 .RPiUNRYi  3XUFKDUWRYi  +RGDQRvá 9 * Olomouc – Brno 3:1 (20, 19, -22, 22).
1HMYtFHERGĥ3LOHSLþ%MHUUHJDUG1RYi
6WPSHORYi±0LN\VNRYi+RUNi
0DUNRYi  6NOHQiĜRYi  * Královo Pole
%UQR²3ĝHURY  1HMYtFHERGĥ
3DYOtNRYiâXQGHUOtNRYi%DLUG.RXOLVLDQL±.RWODERYi3OHãLQJURYi'LDWNRYi
'ORXKi 3URVWčMRY²ãWHUQEHUN 
20, 14).
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mal, pro mě je důležité vítězství za tři
body bez ohledu na přesný výsledek.
Každopádně je však pozitivní, že jsme
dokázali tento důležitý souboj vyhrát
ve třech setech a nepřipustit žádné velké problémy,“ ocenil kouč.
Definitivní průnik do vyřazovací fáze
znamenal pro celý tábor volejbalového Prostějova nemalou úlevu. „Samozřejmě jsme si oddechli, že sezóna
neskončí úplným průšvihem, což by
postavení mimo extraligovou osmičku
rozhodně bylo. Takhle máme play-off
jisté a tím jsme splnili základní povinnost, obsazením sedmého místa aspoň částečně zúročili naši dlouhodobou práci. Teď budeme chtít zvítězit
v Přerově a potom se pokusíme o překvapení ve čtvrtfinále, byť s největší
pravděpodobností narazíme na velice
silný Olymp Praha,“ doplnil Petráš.

LXXIV.
DÍL

WWW.VECERNIKPV.CZ

volejbal

Premiérově v aktuální sezóně vyhrály volejbalistky VK Prostějov bez ztraceného setu, a to už
se celý ročník blíží ke konci… První triumf 3:0
zaznamenaly v sobotu nad šternberským Sokolem, dohromady šlo o čtvrté soutěžní vítězství 2020/21 (předtím třikrát 3:1).

PROSTÌJOV - ŠTERNBERK

V této nové rubrice budeme po každém soutěžním

aneb názor
à ové
Michaely Jurcíkové
M

I po úspěšném pokoření Šternberka, jemuž se povedlo oplatit nedávné pohárové vyřazení, vznikla vítězná fotografie týmu prostějovských volejbalistek. Pokud
byste však předpokládali nějak velkou euforii hráček VK z výhry 3:0, která současně znamenala postup do extraligového play- off ze sedmé pozice, nedočkali
byste se. Radost byla spíš taková střídmá, dá se říct úlevná. Holky totiž věděly, že
šlo pouze o splnění minimálního výsledkového cíle, vlastně povinnosti...

OBRAZEM
Postupová euforie? Spíš úleva

ZAUJALO NÁS -

ročešek. A co svede prostějovský tým proti
dalšímu spolufavoritovi z pražského Olympu?
Téhle dvojici se budeme podrobně věnovat
příště, po potvrzení předpokladů o výchozím
postavení obou družstev. Každopádně Hanačky nemohou mít přehnaně velké oči jak
vzhledem k jejich vlastním výsledkům během
aktuálního ročníku, tak při značné síle PVK
plného reprezentantek.
Od semifinále dál to pak už bude vrcholná řežba, zvlášť pokud se postupově naplní papírové
prognózy. S ohledem na vyrovnanost prvních
čtyř mančaftů tabulky totiž může na zlato teoreticky dosáhnout kdokoliv z elitního kvarteta
Dukla, Olymp, UP nebo Šelmy. Pro sázkaře
určitě nepůjde o příliš vyhledávané duely na
tipování, ovšem kdo si bude chtít užít čistě
sportovní dramata, dostane mnohazápasovou
a divácky zatraceně atraktivní příležitost.

BUDE TO MAZEC!

Z dlouhodobé fáze UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 zbývá dohrát už jen čtyři poslední
duely – a pak přijde na řadu závěrečné play-off.
Což letos bude opravdový vrchol s natolik očekávanou výživností, že těšit se na něj mohou
všichni volejbaloví fanoušci už teď.
Úvodní kolo v podobě čtvrtfinálových sérií
přitom papírově vypadá jako pouhý prolog,
ale ve skutečnosti může už tenhle začátek vyřazovacích bojů nabídnout hodně zajímavé
bitvy. Určitě to bude platit mezi favorizovaně
zkušenými Šelmami Brno a pozitivním překvapením sezóny Ostravou, jež bude chtít
medailové adeptky zaskočit. Totéž platí pro
KP Brno, byť v tomto případě by vykolejení
olomouckých obhájkyň mistrovského titulu
2019 znamenalo obří senzaci.
Naopak Liberec vs. Přerov bude velmi pravděpodobně jasná záležitost rozjetých Seve-

Marek
Sonnevendd

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Věděly jsme, že potřebujeme nad tabulkově hůř postaveným Šternberkem vyhrát a potvrdit tím postup do play-off. Začátek byl dobrý, udělaly jsme si větší náskok, ale od stavu
22:14 dlouho nemohly otočit a z jasného setu se ještě stalo drama. Jakmile se nám povedlo
ten závěr se štěstím zvládnout, šel pak výkon celého týmu nahoru, méně jsme chybovaly.
A zbytek utkání už proběhl v naší režii. Rozhodovaly právě zmíněné chyby: když jsme
jich nedělaly tolik a zároveň dodržovaly taktické pokyny, naše hra klapala, byly jsme lepší.
Z vítězství 3:0 máme samozřejmě radost. Že je vůbec první bez ztraceného setu v letošní
sezóně? To je vlastně pravda, trvalo nám dost dlouho vyhrát takhle jasně. Hlavně že jsme
zvládly důležitý zápas za tři získané body a zahrajeme si vyřazovací část extraligy. Což je
úleva, splnily jsme tím základní cíl. Ze sedmého místa asi půjdeme na druhý Olymp Praha
a na čtvrtfinále se moc těšíme. Ještě předtím však pojedeme zvítězit do Přerova v posledním
kole základní části. Jak se cítím já osobně? Po pravdě mě znovu začalo bolet operované
koleno. Sice drží, ale nějaká bolest tam je. Uvidíme co dál, snad se noha zase uklidní.“
Michaela JURČÍKOVÁ, blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿ QDKU¿YDêND 

utkání dávat všem
,YDjËSRY¿ QDKU¿YDêND 
 ženám VK Prostějov hod.DWHĆLQD.YDSLORY¿ EORNDĆND 
 nocení za jejich předvedené
0LFKDHOD-XUêËNRY¿ EORNDĆND 

výkony.
.DUROËQD)ULêRY¿ VPHêDĆND 

Nejlepší známka je 10
0DUWLQD0LFKDOËNRY¿ VPHêDĆND 

*DEULHOD.RS¿êRY¿ XQLYHU]¿OND 
 (excelentní výkon) a nejhorší
1 (tragický výkon).
$GÇOD6WDYLQRKRY¿ OLEHUR 

7HUH]D3OXKDĆRY¿ VPHêDĆND D$QHWD:HLGHQWKDOHURY¿ VPHêDĆND MHQQDFKYLONX
VWĆËGDO\3HWUD.RæRXxNRY¿ EORNDĆND D7HUH]D%DO¿NRY¿ XQLYHU]¿OND QHQDVWRXSLO\
35č%÷å1§32ą$'«SRGOHSUĎPøUX]Q¿PHN*DEULHOD.RS¿êRY¿
.DUROËQD)ULêRY¿$GÇOD6WDYLQRKRY¿.DWHĆLQD.YDSLORY¿
0DUWLQD0LFKDOËNRY¿7HUH]D3OXKDĆRY¿D.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿
,YDjËSRY¿0LFKDHOD-XUêËNRY¿$QHWD:HLGHQWKDOHURY¿7HUH]D%DO¿NRY¿D3HWUD.RæRXxNRY¿
Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.

při jednom postavení. Bára Abendroth kvalitně podávala, my jsme
znejistěli, úplně se zasekli. A další sérií
chyb dali hostům šanci. Naštěstí ten
úplný závěr prvního setu holky zvládly, což bylo pro průběh utkání rozhodující,“ souhlasil hlavní trenér vékáčka
Lubomír Petráš.
Ještě i druhé dějství se ovšem vyvíjelo dost podobně. Prostějovský tým
znovu obrátil ze 4:5 na 17:12, aby si
zdánlivě pohodovou situaci opětovně
zkomplikoval. Leč tentokrát se již nekonalo tak velké drama, protože hostující ekipa „pouze“ dotáhla na 20:18,
aby koncovka bezpečně patřila jistější
zlepšovali. A třetí část už patřila jednoznačně nám. Největší rozdíl mezi
oběma mančafty spočíval v útoku,
kterým jsme hodně dominovali. Taky
se dařilo dobře blokovat, i tím jsme si
dost pomohli,“ rozebíral Petráš stěžejní duel ve svém hodnocení.
Teprve na sklonku aktuálního ročníku
se tak jeho družina dočkala premiérového triumfu poměrem tři nula. „Vážně jo? Tohle jsem po pravdě ani nevní-
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partě v růžovém (25:20). Tím byl odpor Sokolek definitivně zlomen, ve
třetím pokračování se pak naplno projevila vyšší herní síla tabulkově lépe
postaveného kolektivu až k hladkému
skóre 25:14.
„Řekl bych, že jsme se těsným zvládnutím prvního setu uklidnili a zbytek
zápasu měli následně pod kontrolou.
Druhá sada sice ještě nebyla tak jasná, ale stále jsme vedli, postupně se

desátý. Velmi pravděpodobné však
zároveň je, že Olymp Praha obsadí
druhou pozici, neboť mu 27. února
stačí z duelu proti Frýdku získat jediný bodík. Což pro UP Olomouc
znamená téměř určitě setrvání na
třetím postu. Podobně pravděpodobné je setrvání Ostravy na pátém
místě, protože Královo Pole by severomoravskou družinu předstihlo jedině šestibodovým ziskem ze zápasů proti Olomouci a na severu Čech.
V mnohem lepší výchozí situaci jsou
rovněž Zubřice tím, že v sobotu přivítají VK, a navíc triumf frýdecko-místeckého výběru v Praze by byl
prvotřídní senzací.
Sečteno a podtrženo, pro extraligové čtvrtfinále se dost jasně rýsují následující dvojice: Liberec –
Přerov, Olymp Praha – Prostějov,
Olomouc – KP Brno, Šelmy Brno
– Ostrava. Úvodní kolo vyřazovacích bojů na tři vítězné duely má přitom termíny 5., 8., 11., případně 14.

a 17. března se střídáním pořadatelství. Což znamená, že vékáčko začne
příští pátek venku, na Mezinárodní
den žen nastoupí doma a o tři dny
později opět vyjede do metropole.
Jakékoliv prodloužení série na víc
než tři mače by rozhodně znamenalo pozitivní zprávu.
„Sice to není ještě definitivní, ale
dá se počítat s tím, že Olymp zůsta-

ne druhý a v play-off tak půjdeme
na něj. Neočekávám, že by klopýtl
s Frýdkem-Mískem. My se v každém případě zatím naplno soustředíme na nejbližší utkání v Přerově
a teprve po něm se začneme víc zaobírat čtvrtfinálovou sérií. Na přípravu bude dostatek času,“ řekl lodivod
prostějovských žen Lubomír Petráš.
(son)

Domácí tým začal v sobotním podvečeru dobře, ale brzy vyrobil pět nevynucených chyb v rychlém sledu a ze stavu 2:0
bylo 4:5. Jakmile však vékáčko přestalo
samo kazit, skóre šlo výrazně na jeho
stranu (ze 6:7 na 9:7 a 15:9). Hlavně pětibodová šňůra při účinném servisu Kvapilové poslala hostující družstvo dolů,
neboť mělo potíže na přihrávce a nedo-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky potřebovaly z duelu dohrávaného 11. kola UNIQA extraligy
žen ČR 2020/2021 vítězství nad
Šternberkem, aby si definitivně zajistily postup do play-off. Povedlo se
i navzdory dílčím trablům ve druhé
polovině první sady. Většinu zápasu
byl výběr VK viditelně lepší, uspěl
bez ztráty kytičky a už před závěrečným dějstvím základní části má jisté
sedmé místo.

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

kázalo čelit útočným kombinacím, jež
nejčastěji zakončovaly Kopáčová s Fričovou. Zahajovací část tak dlouho probíhala velmi jednoznačně, než Sokolky
za stavu 22:14 zatlačily podáním Abendroth. A sedmi získanými výměnami za
sebou se s vydatnou pomocí výborné
obrany mocně vrátily do děje (22:21,
23:23). Petrášovy svěřenkyně vše zachránily až dvěma posledními balóny
urvanými v nervózní koncovce – 25:23
a 1:0.
Každopádně duel se herně vyrovnal, což
se projevilo na počátečním vývoji druhého dějství. Teprve za nerozhodných
cifer 7:7 se dámy v růžových dresech
znovu víc chytily zlepšením přechodu z defenzivy do ofenzivy (12:8), leč
soupeřky vzápětí oplatily stejnou mincí - 12:11. Oboustranně rozhodovala
momentální kvalita servisu a příjmu, na
což se nabalovaly další činnosti. Prostějovanky si pomohly i vítěznými bloky či
dobrými smečemi Michalíkové a získaly slibný náskok 17:12, neboť je plejerky
TJ nechtěně podpořily vlastními hrubkami. Přesto Drešlův soubor tažený dvojicí Herdová, N. Látalová dál vzdoroval
(20:18), opět rozhodoval až závěr. Tentokrát přece jen klidnější – 25:20 a 2:0.
Bezpečně zvládnutý finiš dal mančaftu
VK větší klid a ten dokázal přetavit ve
pouze na chvíli - 10:5. Rozjeté favoritky
měly střetnutí v téhle fázi již pevně pod
kontrolou a dotáhly jej k jednoznačnému triumfu – 25:14 a 3:0.
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„Pro nás moc důležité tři body a jsem pochopitelně rád, že jsme tenhle zápas zvládli. Do
větších problémů jsme se dostali jen v prvním setu při jednom postavení, místo klidného vedení 1:0 z toho bylo zbytečné drama až do koncovky. Tu se podařilo těsně dorazit a potom už
jsme byli jednoznačně lepší. Zejména v útoku, také se nám víc dařila obrana na síti.“
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„Z naší strany to nebyl zrovna nejlepší výkon. V prvním setu jsme ještě drželi vyrovnaný
krok, ve druhém částečně taky. Ale domácí tým na nás byl dobře připraven a měl navrch
především v útoku. My jsme zakončením velice málo skládali míče, hlavně proto utkání
nakonec dopadlo jasně 3:0.“

-$1'5(h/ – TJ Sokol Šternberk
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(25:23, 25:20, 25:14)
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výborný start do třetího dílu (3:0, 6:1,
9:2). Jurčíkové a spol. se dařilo téměř
vše, Šternberk byl v hlubokém útlumu.
Z nejhoršího se pak sice zvedl, ovšem
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PROSTĚJOV Hodně zajímavý
a poměrně dramatický je závěr
dlouhodobé části tohoto ročníku
nejvyšší české soutěže volejbalistek. Sobotní předposlední kolo
o lecčems rozhodlo, naopak některé otazníky směrem k play-off
ještě zůstaly nezodpovězeny.
Pokud provedeme stručnou rekapitulaci uplynulého dějství, výsledkově dopadla přesně podle papírových
předpokladů. Devátý Frýdek-Místek podlehl vedoucímu Liberci 0:3,
pátá Ostrava nestačila druhému
Olympu Praha 1:3, dosud čtvrtá
Olomouc přeskočila třetí Šelmy
Brno díky vítězství 3:1 ve vzájemné
bitvě, šesté KP Brno zdolalo osmý
Přerov 3:0 a Prostějov potvrdil sedmou příčku přehráním posledního
Šternberka 3:0.
Co je po těchto rezultátech už jisté? Dukla vyhraje základní fázi,
Šelmy po ní skončí čtvrté, prostějovské vékáčko sedmé a Šternberk
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Jak už to však u letošního družstva
Hanaček bývá zvykem, ani tenhle dílčí úspěch se nerodil snadno a k jeho
vykoupení došlo skrze částečné nervování. Tentokrát se vše lámalo hned
ve vstupní sadě, kde favoritky vedly
22:14 – a přesto ji mohly ještě ztratit.
Soupeřky totiž během chvíle vyrovnaly na 23:23, další osud střetnutí visel
v tom okamžiku na vlásku. Zisk dvou
výměn na 25:23 ale poslal celý mač
domácím směrem.
„V úvodu panovala nervozita, dělali
jsme zbytečné chyby. Potom jsme
začali hrát lépe a ze 6:7 otočili až na
22:14, než přišel náš tradiční výpadek
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PROSTĚJOV Situace v UNIQA extralize žen ČR 2020/21 směřovala
poslední dobou jednoznačně k tomu, že volejbalistky VK Prostějov
postoupí do play-off. Ostatní výsledky jim trvale přály, a tak v 11.
kole soutěže stačilo jediné: porazit na vlastní palubovce Šternberk.
Což vyšlo. Jasné vítězství 3:0 navíc znamenalo bonus v podobě
předčasně zajištěné sedmé příčky po dlouhodobé části.

Trápí vás strach, padání vlasù nebo bolest kolen?

SKOLILY ŠTERNBERK A MAJÍ

rady a Prostějovské
tipy...
volejbalistky přehráním své pohárové
Nemesis prokázaly, že do nejlepší ligové osmičky patří
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HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
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Gabriela KOPÁÈOVÁ & Martina MICHALÍKOVÁ
HALÍKOVÁ
Výjimečně jsme se rozhodli dát pomyslné ocenění hned
ed dvěma prostějovským hráčkám současně, neboť si to opravdu zasloužily.
asloužily.
y V sobotním duelu proti Šternberku byly nejen bodovýmii tahounkami
týmu (18, respektive 15), ale vynikaly i jinak. Kopáčová
čová vyy
sokou úspěšností útoku 55 procent a celkovou užitečností
čností
+12, Michalíková úplně bezchybnou přihrávkou, čtyřmi
yřmi
vítěznými bloky a užitečností +13. Výkon obou plejerek
erek
se tudíž dal bez přehánění označit jako výborný.
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Závěrem si za odměnu zatleskejte
a já se těším zase příště!
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4. Nyní opět natáhneme pravou
ruku a levou nohu, zpevníme břicho
a budeme obě končetiny přitahovat
zároveň k sobě – k tělu (viz. foto) a pak
je zase natáhneme. Takže ruka a noha
jdou zároveň k sobě a pak zase od sebe
do původní natažené polohy. Nezapomínáme dýchat, držet rovná záda
a krk v protažení se zády. Provádíme
desetkrát za sebou a pak vyměníme
strany. Následně se uvolníme a provedeme protažení, opakujeme pokud
možno každý den. Tentokrát jsme
tedy účinně posilovali kompletně celé
tělo, vnitřní stabilizační systém a břišní
svaly.

3. V dalším cviku půjdeme opět na čtyři
a zase srovnáme záda, ramena a krk
(viz. foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. Následně natáhneme pravou ruku,
levou nohu a zatneme břicho, čímže
se aktivuje vnitřní stabilizační systém.
Tento cvik jsme již kdysi dělali, nyní
však přejdeme do náročnější fáze. Váhu
přeneseme do kolene, které je na zemi
a ruky, která tlačí do podlahy, a následně
otočíme celé tělo lehce doprava a pak
zpět dopředu (viz. foto). Provedeme
ho nejdříve pětkrát na jednu stranu
a poté pětkrát na druhou stranu. Cvik je
náročný na udržení rovnováhy a účinně
pracuje s vnitřními svaly a posiluje
šikmé břišní svaly. Nezapomínejte
pravidelně dýchat.
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V tomto okénku
se budeme již po
LXXIV.
čtyřiasedmdesáté
DÍL
věnovat různým
harmonizačním,
relaxačním, ale i posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na posílení vnitřního stabilizačního systému
a šikmých břišních svalů...
1. Na úvod se rozcvičíme, rozcvička
by měla předcházet úplně každému
cvičení. Následně si pustíme nějakou
oblíbenou hudbu a přejdeme na zem
do pozice na čtyři. Vyrovnáme záda,
zkontrolujeme si ramena, ať nám
nepadají dovnitř, a vytáhneme krk
(viz. foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

yy Podle čínského horoskopu jsme
v únoru vstoupili do roku kovového
Buvola. O čem kovový Buvol vypovídá?
„Dne 12. února 2021 jsme skutečně
vstoupili pod vládu kovového Buvola,
jeho vláda skončí 31. ledna 2022, kdy
přivítáme vodního Tygra. Legenda
praví, že Buvol přispěchal na hostinu
Buddhy mezi zvířaty jako druhý, proto je to druhé znamení čínského horoskopu. Buvol reprezentuje sílu, vytrvalost, spolehlivost, pracovitost, ale také
až tvrdohlavost a cílevědomost. Jako
problém se může jevit jeho ‚pomalost‘.
Buvol se vyznačuje pevnými zásadami, nerad žádá o radu či pomoc.“
yy Jaký tedy bude rok pod nadvládou kovového Buvola? Bude podle
čínského horoskopu tento rok příznivější než loňská Krysa?
„Loňská kovová Krysa byl rok více nás
všech, rok kovového Buvola bude více
o nás samých. Jde o to, jak jsme se připravili na změny, pokud jsme je loni zvládli,
máme letos sílu k jejich realizaci. Krysa
je rychlé, vychytralé až neklidné zvíře,
které rádo riskuje, a tyto energie nejsou
Buvolovi blízké, což naznačuje, že letošní rok by neměl být ani zdaleka tak hektický a chaotický jako rok 2020.“
yy Kterým znamením bude kovový
Buvol nejvíce přát?
„Výjimečné energie budou přát lidem,
kteří se narodili pod vládou Buvola,
obzvláště pak lidé narození 15. února
1961 až 4. února 1962, jež oslaví své
šedesáté narozeniny. Poprvé po šedesáti letech se opět nadechují do energií
kovového Buvola. Příznivé vyhlídky
mají zejména znamení Beran, Kozoroh, Rak, Váhy, ale mnohé získat může
každé znamení.“
yy Jak na tom budou vztahy a láska?
„Rok kovového Buvola může být

pro většinu lidí ‚náročnější‘, to platí
i ve vztazích. Buvol sám o sobě nepatří k ‚nejrychlejším‘ a stojí nohama
pevně na zemi, tak pokud chceme ve
vztahu více romantiky, budeme se
o to muset přičinit. Buvol se prostě
spíš řídí svým rozumem než srdcem.
Buvol má velké obavy ze ‚zraněných
citů‘. Tento rok je vhodný pro očistu
všech vztahů. Teprve když kov ‚rozehřejeme‘, je tvárný.“
yy A co zdraví?
„Rizikem Buvola může být únava
a přepracovanost, proto mějme na
paměti pravidelný odpočinek. Cíleně
se pokusme vyhnout stresu. Pokud
Buvolovi, jak se říká, ‚bouchnou saze‘,
uvolní se množství agrese, což může
být velmi nebezpečné zejména pro
oběhový systém a srdce.“
yy Je něco, na co si máme dát pozor?
„To, co Buvol nemá rád, jsou příliš
rychlé změny a moderní výstřelky. Od
Buvola nečekejte rychlé jednání bez
rozmyslu, takže opravdu pozor na impulzivnost a netrpělivost. Buvol umí
být tvrdohlavý a dogmatický, pokud
toto budeme mít na zřeteli, vyhneme
se mnoha nepříjemným situacím.“
yy Co máme tedy dělat, aby se nám
v roce kovového Buvola dařilo co
nejlépe?
„Měli bychom se zaměřit na zdokonalení všeho. Každý, kdo nebude ‚líný‘,
naopak prokáže iniciativu a snahu,
může v některé oblasti svého života
získat. Bude vhodné vše pečlivě analyzovat, rozvážit a teprve potom konat.
V Asii platí, že Buvol přináší prosperitu. A tady se otvírá prostor k uspořádání finančních záležitostí. Barvy
podle čínského roku budou bílá, žlutá,
zelená, ty ve Feng Shui přitahují prosperitu a úspěch.“

Nedávno jsme vstoupili do nového období, a to se vším všudy.
Výkladů na význam „nové období“ je mnoho, my se však tentokrát podíváme do oblasti čínského horoskopu, protože právě
začal rok kovového Buvola. Více nám už poví Anna Hanáková (na
snímku) ze studia Cesta změny-Salon Charme v Melantrichově
ulici, která nám poskytla exkluzivní rozhovor. Jako mistr Reiki se
věnuje numerologii, ale propojuje ji i s dalšími naukami jako s výkladem karet, prací s čakrami a jejich harmonizací, prací s energiemi, věnuje se poradenství a vzdělávání v oblasti životního stylu,
rozvoji osobnosti, vztahům a mnohému dalšímu.
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ry se vydávají zdarma v knihovně v úřední dny, tedy v úterý
a čtvrtek. Po předchozí domluvě
na tel. č. 734 714 838 je možné
respirátory doručit seniorům do
domu. Za seniory mohou respirátory vyzvednout jejich rodinní
příslušníci,“ informoval Obecní
úřad Určice pomocí svých internetových stránek.
Informaci rovněž poskytl formou
hlášení veřejného rozhlasu. Kolik
respirátorů pro obec Určice získaly, vedení neupřesnilo.
(sob)

sud bylo provedeno v celém kraji 227
534 testů, z koronaviru se vyléčilo již
59 015 nemocných, ale do této doby
jich také bohužel 1 161 zemřelo. Aktuálně je v Olomouckém kraji 5 076
aktivních případů nemoci covid-19.
Nejvíce nakažených je v Olomouci (1
492), poté v Přerově (705), Prostějově (689) a Šumperku (414). V Konici
je pak aktuálně 71 nakažených osob,“
uvedla na webových stránkách krajská hygienička Růžena Haliřová.
Z opět narůstajícího počtu nakaže-

PROSTĚJOV Očkování vakcínou
proti covidu-19 se v republice nedaří
tak rychle, jak si původně kdokoliv
myslel. Zásobování novou vakcinací
vázne, přesto v prostějovské nemocnici bylo naočkováno už přes tři tisíce
lidí, další stovky seniorů podstoupily
tuto proceduru v sociálních zařízeních.
„Vakcinací proti covidu-19 prošlo v prostějovské nemocnici již přes tři tisíce
lidí. Také druhou dávkou se intenzivně
očkuje. Obě dávky očkování již byly
aplikovány zhruba dvěma tisícům osob.
Mobilní tým nemocnice je také v činnosti, tento týden proočkoval 290 zaměstnanců a klientů zařízení sociálních
služeb, a do terénu opět vyrazí také příští
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KONICE Docela nedávno sloužila multifunkční budova v Konici,
někdejší sokolovna, boji s koronavirem. Před Vánoci v jejích
zdech probíhalo antigenní testování zájemců z řad veřejnosti,
nevytrasovaných. Nyní má posloužit znovu. Tentokrát se má
pro celý region stát centrem očkování. Podobně jako v případě
testování bude nutné předchozí
telefonické objednání.
„Došlo k dohodě s Fakultní nemocnicí Olomouc, která bude provádět
očkování seniorů starších 80 let
v komunitním centru v Konici,“
uvádí městský úřad v Konici. Lidé
měli možnost se objednávat minulý týden. Očkovat se mohou nechat

nejen lidé z Konicka, ale také obyvatelé Přemyslovic a Luké. „Původní
odhad byl asi 250 osob. Nyní je už
část naočkována, takže počítáme
zhruba se stovkou zájemců. Ve stře-

(QVQKPVGTPGV

du se jich tak například ozvalo padesát,“ informoval starosta Konice
Michal Obrusník. Očkování bude
probíhat i tuto středu 24. února.
(sob)

PROSTĚJOV Slovo PES se stalo
v uplynulých měsících symbolem
toho, jak český stát (ne)zvládá boj s koronavirovou krizí. Manul pro boj s Covid-19 předvedl na podzim loňského
roku tehdy nový ministr zdravotnictví
a prostějovský rodák Jan Blatný. Tento
systém, který měl ukazovat aktuální situaci, se stal i důležitým vodítkem. Než
se na přelomu letopočtu změnil způsob
počítání. PES nicméně nemohl chybět
ani v názvu skupiny, která se nesmířila
s uzavřením provozů a protiepidemickými opatřeními. Název Chcípl pes
není vůbec náhodný...
A své příznivce si našla i na Prostějovsku.
Ostatně Večerník už informoval o partě
z Prostějova, která se rozhodla před časem

¸67<

navštívit jednu z rebelujících hospod U Ervína. Chcípl pes nyní sdružuje i několik
podniků z regionu, část se zapojila formou
petice proti opatřením, část „válčí“ přímo
otevřením provozů vzdor zákazům.
Rebelujících hospod a restaurací ovšem
na Prostějovsku není mnoho. Nějakým
způsobem se do akce Chcípl pes zapojila
zhruba desítka provozů, z toho jen jeden
na Konicku, a sice zámecká zahrádka. Vesměs se přidaly hospody a bary, ale podpořit iniciativu mohou také podniky mimo
gastronomii. A ty jsou různé, zatímco tak
třeba květinářství nyní otevřeno mít mohou, takové kosmetické salóny, kadeřnictví
či posilovny musí být uzavřené. A právě
jejich majitelé se také místy zapojují do
protestu.

Velká část účastníků je zapojena pomocí
petice. „My živnostníci, podnikatelé a jejich příznivci tímto rezolutně vyjadřujeme
zcela zásadně odmítavý postoj k nařízení
vlády České republiky, kterými došlo
od 18. prosince 2020 k omezení našeho
podnikání v ČR,“ začíná obsáhlý úvod
dokumentu. Ten popisuje situaci podnikatelů a živnostníků, kteří museli zavřít.
A obviňují vládu z chaotického vládnutí
a nezvládnutí situace.
Celkově se po celém Česku zapojily stovky
podniků z mnoha oborů. Zejména ve velkých městech nachází hnutí značnou oporu. Ta se navíc může ještě zvětšit ve chvíli,
kdy projdou „drakonická opatření“, o nichž
o víkendu hovořil ministr zdravotnictví Jan
Blatný.
(sob)

2

Část restaurací znovu otevřela

4
Konice chystá očkování v sokolovně 3URWHVWVHSŐHVXQXOLQD3URVWĚMRYVNR

že původní úvaha o uvolnění nebo
otevření některých obchodů není
průchozí a nedojde k ní. Naopak
jsme se shodli na tom, že je potřeba
udělat vše pro to, aby se šíření nákazy
zabránilo,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.
Během dneška, tj. pondělí 22. února, tak bude vydáno nové nařízení
Ministerstva zdravotnictví. „To bude
nařizovat respirátory, nanoroušky
nebo dvě nasazené chirurgické roušky v místech, kde je vysoká kumulace
lidí,“ dodal ministr. Lidem doporučil, aby dali přednost respirátorům
nejméně třídy KN95 nebo FFP2.
Nové opatření se bude týkat obchodů, nemocnic či městské hromadné
dopravy. „Místa budou upřesněna
v pondělí ve vyhlášce,” upřesnil ministr zdravotnictví.
(mik)

týden. Poté se již nemocnice zaměří především na navýšení svých očkovacích
kapacit v souvislosti s rozšířením vakcinace pedagogické veřejnosti a seniorů
starších sedmdesáti let,“ informovala
Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
Večerník také zajímalo, jakým způsobem do Prostějova proudí zásoby
vakcín? „Očkovací látka je do nemocnice distribuována vždy dvakrát týdně,
a to v pondělí a ve čtvrtek. Podle aktuálních dodávek pak nemocnice vypisuje termíny pro veřejnost starší 80 let do
centrálního on-line rezervačního systému Reservatic,“ zareagovala Miloševská.
(mik)
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PROSTĚJOV Drtivá většina lidí
už byla natěšená, že od pondělí
22. února česká vláda nechá otevřít obchody i služby tak, jak slíbila hejtmanům při jejich žádosti
o prodloužení nouzového stavu,
ale zároveň o postupné rozvolňování vládních opatření. Zapomeňte, obchody i služby zůstanou
v pondělí i nadále zavřené, stejně
tak se odkládá návrat dětí do škol.
Naopak vláda ještě více přitvrdila.
Kabinet premiéra Andreje Babiše
v pátek rozhodl o dalším zpřísnění
protiepidemických opatření. Kvůli zhoršující se epidemické situaci
a britské
mutaci budou muset obča6÷åMÚNQUWM¾åGUÊNW,GUVą¾Dč
né od pondělí v MHD či obchodech
nosit povinně respirátory, nanorouš- /+%*#.#
7åFPGUDWFGOQåPÚRTQQDéCP[èGUMÆTGRWDNKM[XUVWRFQQDEJQFčPGDQCWVQDWUč
ky či dvě na sobě nasazené chirurgic- /*&RQW\GXTGURKT¾VQTWPCPQTQWwEGéKFXQWPCUC\GPÚEJEJKTWTIKEMÚEJTQWwM¾EJ
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ných byl viditelně zaskočený také
hejtman Olomouckého kraje. „Tři
týdny jsme byli plní optimismu,
klesala čísla nově pozitivně testovaných osob, počty hospitalizovaných
v nemocnicích i počty nakažených
v sociálních zařízeních. Nyní bych
řekl, že se dostáváme zpátky na úroveň ze začátku roku. Docela mě děsí
hlavně počet pozitivně testovaných
během uplynulé soboty. Zatímco
v sobotu 13. února jich bylo 98, v sobotu 20. února už 435! To je obrov-

V Prostìjovì naoèkováno pøes 3 000 lidí

„Mohu potvrdit, že k nedělnímu poledni
21. února jsme v Olomouckém
Marek
kraji
evidovali už 65 252 pozitivně
SONNEVEND
testovaných osob na covid-19, mezitýdenně jich tedy přibylo 2 703. Do-

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

to bylo podobně,“ svěřil se Večerníku Josef Suchánek. „Není to ovšem
blesk z čistého nebe, vidíme všichni,
jaká je aktuálně situace v Čechách.
My všichni se teď musíme oprostit
od myšlenek na rozvolnění opatření a udělat všechno pro to, aby čísla
šla zase dolů. Obden na krajském
úřadě probíhají schůzky krizového
štábu a často jednáme o stávající
situaci i s řediteli nemocnic a sociálních zařízení. V našich nemocnicích
zatím není situace tak zoufalá jako
v Čechách, ale stav s volnými covi-

PROSTĚJOV Tří týdny po sobě šla čísla nově nakažených občanů Olomouckého kraje dolů, tyto optimistické
statistiky ale zmrazil týden minulý. Čísla pozitivně testovaných osob na covid-19 zase začala růst! Uplynulou neděli bylo v kraji registrováno už 65 252 nakažených od začátku pandemie a oproti minulému týdnu tak jejich počet vzrostl o 2 703 nově pozitivně testovaných na koronavirus. Je to zhruba o čtyři stovky víc než týden předchozí. ský nárůst a také ve všedních dnech
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přesto zůstali sedmí. Ale pronásledovatelé se přiblížili
Nakažených
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URČICE Před téměř rokem
nabízel nejeden obecní nebo
městský úřad lidem zdarma
roušky. Nyní jsou spíše v kurzu respirátory. A i v tomhle
případě některé obce sáhly po
pomoci potřebným. Mezi nimi
jsou i Určice. Ty nově nabízí
seniorům respirátory, které budou potřeba na prakticky všech
veřejných uzavřených místech.
„Obecní úřad zakoupil pro seniory ve věku 70 a více roků
ochranné respirátory. Respiráto-

SENIORÙM

ZAUJALO NÁS
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PROSTĚJOV Zejména nemoc- denáct je v těžkém stavu. Situace u nás
nice v Čechách hlásí vyčerpa- ale naštěstí není tolik dramatická jako
nost svého lékařského personálu v Čechách. Ovšem je pravda, že oba rovněž naplněnou kapacitu co- ložnost lůžek intenzivní péče je stále
vidových lůžek a často přeplněné vysoká, tedy to znamená, že počet
jednotky intenzivní péče. Tisková pacientů ve vážném stavu se stabilně
mluvčí Nemocnice Prostějov Rad- drží vysoko. Stává se, že péči našich
ka Miloševská Večerníku řekla, že lékařů potřebují i mladší ročníky, ale
tady tak dramatická situace
není. stále
převládají pacienti věku vyššího,“
PRŮBĚŽNÉ
POŘADÍ
Přesto počet hospitalizovaných konstatovala pro Večerník Radka Mistoupl.
loševská, tisková mluvčí společnosti
Oproti minulému týdnu přibylo Agel provozující Nemocnici Prostědeset pacientů s těžkým průběhem jov. „Lidé nemusí propadat panice,
covid-19. „V prostějovské nemocnici nemocnice má ještě volné lůžkové kaleží aktuálně jedenašedesát pacientů pacity,“ ujistila veřejnost Miloševská.
s onemocněním covid-19, z toho je(mik)

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

V nemocnici se zvýšil

li 8. března 2019 v pátém utkání památné čtvrtfinálové série poměrem 4:2, a to šlo o pověstnou výjimku v jinak dlouhém sledu porážek.
„Za normálních okolností Vsetín těží z bouřlivého domácího prostředí, jeho fanoušci vytvářejí
pořádný kotel. Momentálně však tahle výhoda
padá, přesto soupeř doma ztrácí jen málokdy.
I tak věřím, že rozhodně nejsme bez šance na
příznivý výsledek. Ve vyrovnané soutěži se dá
hrát s každým a záleží hlavně na tom, jak dobrý
výkon ten který tým zrovna podá,“ odtušil prostějovský kormidelník Jiří Šejba před utkáním,
v němž se střetne devátý VHK ROBE (47
bodů) se sedmým elhákáčkem (shodný zisk).
Sobota 27. února od 17.00 hodin pak přinese
další moravské derby, tentokrát na zimním sta-

dionu v Prostějově. Přijede čtrnáctý Havířov
(35 bodů), který se ještě snaží zachránit postup
do předkola play-off a poslední dobou se mu
začalo dařit. Ze čtyř uplynulých zápasů tři získal
pro sebe, včetně obou po reprezentační pauze
(Jihlava 3:2, Poruba 2:1pp). Ptačí letka naopak
podlehla dvakrát za sebou a seshora hájí své postavení v elitní osmičce, aby sérii úvodního vyřazovacího dějství mohla startovat s výhodou
svého kluziště.
„Nesmíme se ale vůbec ohlížet na to, že máme
v porovnání se soupeřem něco nahráno. Pokud do utkání nepůjdeme od začátku aktivně,
naplno, agresivně a koncentrovaně, nemůžeme uspět. Není možné pořád dokola honit
ztrátu víc gólů, takovým způsobem se boduje

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V MINULÉ SEZÓNÌ

těžko. Musíme zase pořádně zabrat a tolik
nechybovat,“ nabádal Šejba nejen směrem
k bitvě s AZ.
Na nepostupové třinácté místo mají teď Jestřábi
náskok devíti punktů, ve hře jich přitom zůstává
pro každého už jen patnáct. Podaří se postupově slibnou možnost proměnit ve vytouženou
play-off účast?
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jsme nekoncentrovaní a dostali jsme hned ze
začátku gól. Jak už jsem říkal, oni si to pohlídali
a těžko se to obracelo.“
yy V úvodu zápasu jste měli čtyřminutovou
přesilovku. Ve druhé třetině jste pak měli
možnost pětiminutové přesilovky, a také
nic. Vidíte problém v tom, že jste tyto přesilové hry nevyužili?
„Určitě, přesilovky v dnešní době rozhodují zápasy. Pokud nejsme schopni dát alespoň jeden
gól v takto dlouhé početní výhodě, tak je to škoda. Zápas mohl vypadat jinak, kdybychom v té
době vstřelili jednu dvě branky...“
yy V čem vám dělal Přerov asi největší problém?
„Asi nás dobře napadali a četli naši hru. Těžko
jsme se dostávali přes střední pásmo. Určitě byli
dost důrazní. To je ale každý soupeř, ne jen Přerov. Musíme si poradit a porazit kohokoliv.“

yy Co jste si řekli v kabině po nevydařené
první třetině?
„Byla pro nás vykřičníkem, že to takto nepůjde.
Museli jsme všechno změnit, a to jsme také
udělali. Jinak jsme je napadali, lépe se nám dařilo
jim puky odebírat v obranném pásmu a vytvořili jsme si nějaké šance. Dali jsme gól z přesilovky, a to nám pomohlo. Potom tam i padl další
a lépe se hrálo za stavu 2:4.“
yy Asistoval jste u prvního gólů Jestřábů.
Jak byste branku Žálčíka popsal?
„Byl jsem před bránou. Drcek (Tomáš Drtil –
pozn. red.) mi to výborně nahodil. Já jsem to
v šanci posunul dál, dotkl se toho Chlán, který
to nahrál Žalimu. Ten vystřelil a dal gól. Byla to
spíš taková práce před bránou.“
yy Pravidelně nastupujete v lajně právě se
Žálčíkem a Kautem. Jak se vám s nimi hraje?
„Dobře. Kauly je zkušený a radí mi. Žali se mi
také snaží pomáhat. Říkají mi, co a jak mám
hrát, a to mi určitě pomáhá. Cítím se tam fajn.“
yy Pro vás to bylo už několikáté derby. Jak
jste si ho užíval?
„Chybí tu diváci... Derby je ojedinělé, vždycky
přijde v Prostějově hodně lidí. Chtělo by to,
aby už pustili alespoň pár diváků, kteří by nás
podporovali. Bez nich je to takové nemastné,

neslané. I když rivalita je znát i na ledě. Fanoušci
nás ale vždycky ženou dopředu, a to tomu prostě chybí.“
yy Na třetí třetinu se déle čekalo... Mohlo
vám čekání uškodit?
„Nemělo by, ale určitě nás to trochu ovlivnilo
každého z nás, přestali jsme se soustředit. Ve
druhé dvacetiminutovce jsme byli lepší a do
třetí třetiny jsme pak šli s hlavou jinde. Dostali
jsme gól, blbě jsme střídali. Podle mě to na nás
nějaký vliv mělo.“
yy Posbíral jste v probíhajícím ročníku už
14 kanadských bodů za 8 gólů a 6 asistencí.
Dalo by se říct, že se vám daří?
„Asi ano. Dostávám mnohem více prostoru
než loni a snažím se toho co nejvíce využít.
Hodně na sobě pracuji. Snažím se dávat co
nejvíce střel na bránu a když to tam padne, tak
jsem určitě rád. Ještě by jich mohlo být více, si
myslím.“ (úsměv)
yy Ve středu hrajete ve Vsetíně, jak se na zápas připravit?
„Hodit tyto dvě prohry za hlavu a navázat na tu
šňůru, kterou jsme měli předtím. Určitě máme
na to je porazit. Musíme tam jet s čistou hlavou.
Potrénovat a porazit Vsetín. Oni jsou doma
dobří, ale my budeme lepší!“

Hořkosladce začalo pro Prostějovany sobotní
derby. Po faulu na Staňka, který jen s problémy
odjel na střídačku, následovala čtyřminutová
přesilovka. Jenže domácí ji odehráli prachbídně, Zubři neustále vyhazovali puk. Až po početní výhodě se dostal ke střele po akci Motlocha
Krejčí, namířil do brankáře. Pak už se ujali slova
hosté. Mlčák a Hejcman se neprosadili, poté už
ale Vlastimil Dostálek dostal nahrávku zpoza
brány, plácl do puku a ten skončil za Bláhou –
0:1. Jestřábům se nadále nedařilo dostat ke střelám, jednou z výjimek byl pokus Mrázka. Na
druhé straně to zkoušeli Svoboda a Suss, načež
v 17. minutě se podařilo zaskočit Bláhu Čípovi,
který vyvezl puk, obhodil si soupeře a namířil
do růžku – 0:2. Prostějov zrychlil, snažil se lépe
bruslit, leč střely nadále nepřicházely. Nakonec
přišlo naopak najetí do kruhu na přihrávku a Jakub Svoboda mířil přesně – 0:3.
Tím také skončila velmi nepodařená třetina
z pohledu Jestřábů. Po ní Prostějov poprvé

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu bylo na
programu devětadvacáté kolo Chance ligy.
Největším trhákem byl zápas mezi prostějovskými Jestřáby a Zubry z Přerova, který
se odehrál na ledě zdejšího „zimáku“. Svěřenci kouče Šejby v něm brzy prohrávali
o tři branky, nicméně ve druhé třetině třemi
zásahy snížili na průběžných 3:4. Pak ale
přišel konflikt přerovského řidiče autobusu s fanoušky domácích. A ten utnul stíhací
jízdu, nabuzení hokejisté Přerova se vrhli do
útočení a rychle si znovu vzali zpět náskok,
který už udrželi.

v sezóně střídal během hry brankáře, místo
Bláhy přišel Wolf. Brzy čelil prvním střelám,
na druhé straně ale začali úřadovat obránci,
Piegl ani Krejčí nemířili úplně přesně. A přišel
další trest, Přerov vyšachoval obranu Prostějova
a před Stanislavem Svozilem byla snadná práce
v podobě dorážky – 0:4. Situace byla kritická,
snad ale také vysoké skóre poněkud Zubry
ukolébalo. Prostějovu pomohl i faul Doležala.
V následné přesilovce se prosadil střelou k tyči
Lukáš Žálčík, který povedenou ranou snížil.
Prostějov přidal, Novák a Gago prověřili brankáře, na průnikovou nahrávku si najížděl Žálčík.
Byl to ale Tomáš Drtil, kdo rozvlnil přerovskou
síť podruhé, prostějovský bek proměnil brejk –
2:4. Následovaly přesilovky na obou stranách,
vcelku povedené, ale nejblíže skórování byl ve
vlastním oslabení David Bartoš. Následovala
šance Ryšavého, závěr ale opět patřil Jestřábům,
Petr Mrázek tečoval puk od modré čáry a vsítil
kontaktní gól.
Poslední třetina začala se zpožděním, hráči
Přerova se vrátili z kabin až po čase, reagovali
na napadení jejich řidiče. To zjevně vlilo do žil
Zubrům novou energii, okamžitě se vrhli do
útoku. A zvýšili na 5:3 – hned ve 42. minutě se
prosadil po využití chybné rozehrávky Jestřábů Jan Suss. Mohlo být hůře, to by ale Přerov
musel využít následnou přesilovku. Následovala rozkouskovaná pasáž plná nepřesností,
poté už ale zase přicházely šance. Ty od Gaga
a Ryšánka by tep divákům ještě nezvedly, záhy
ale v 50. minutě přišly gólovky, Matěj Svoboda
nejdříve nepřehodil puk přes brankáře, krátce
poté zachránil Jestřáby Wolf od gólu z hole
Čípa. Prostějovu mohl k náporu pomoct faul

mavější moment v závěru zápasu obstarala boxovaná mezi Sussem a Krejčím, kterou ovládl
domácí borec. Naopak zápas jako celek se lépe
vydařil Přerovu, který si odvezl tři body.

„Jsme především rádi, že jsme získali tři body. Po první třetině byl pro nás stav 3:0 a na začátku
druhé třetiny jsme se poměrně jednoduše dostali do vedení 4:0. Pak nám ale druhá třetina
kompletně utekla. Před třetí třetinou nás spojil náš šofér, který přišel rozrušený z venku a kluci
na to slyšeli. Semkli jsme se a zvládli jsme třetí třetinu tak, jak si představujeme. Dali jsme ještě
jednu branku, která nám pomohla do zbytku zápasu. Ten jsme zvládli na jedničku.“

Jakub GROF – HC Zubr

„Opticky to z naší strany vypadalo dobře, nicméně máme vždycky prodlevu. V první třetině na ledě zase taková nedůraznost. Máme tam přesilovky, ve kterých nehrajeme natvrdo
a jednoduše do brány. Ve druhé jsme se dostali zpátky do hry, díky tomu, že jsme trochu
změnili taktiku s tím, že jsme posunuli třetího hráče dopředu a získávali jsme kotouče.
Celkový obraz hry se úplně obrátil. Hráli jsme dost ve třetině Přerova góly přišly. Škoda
té nešťastné přestávky před třetí třetinou, kterou náš tlak ustal, protože se to natáhlo. Řekl
bych, že první tři střídání v té poslední třetině byla špatná. To jsou ale školácké chyby, které
tým, který chce hrát vršek, nemůže dělat. Tomu týmu se nedá vytknout, že by se nesnažil, ale chybí mu taková ta kvalita. Ta přestávka nám určitě uškodila. My jsme před ní byli
dobře naspídovaní. Přerov měl velké problémy, ale díky přestávce a naší špatné koncentraci
zápas získal. Venku se stalo něco s autobusem. Byl tam nějaký konflikt jejich řidiče s našimi
fanoušky. Nikdo neví, jak to venku bylo, ale i díky tomu jsme přišli o docela dobrý zápas.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov
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Přerova, přesilovka se ale příliš nepovedla.
Po jejím konci střílel Gago, leč už potřetí mu
nebylo přáno. Prostějovských střel přibývalo,
o stoprocentní šance ale nešlo. A tak nejzají-
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yy Co říct k dalšímu nevydařenému duelu
s Přerovem?
„Začátek nebyl nic moc. Prohrávali jsme stejně jako na Kladně po první třetině 0:3. Proti
takovému zkušenému týmu se potom těžko
hraje. Každopádně ve druhé třetině jsme na
ně vletěli a dokázali jsme to trochu stáhnout,
což nám hrálo do karet. Myslím si, že tu druhou část jsme byli lepší. Škoda že jsme v ní
nevyrovnali nebo neotočili zápas. Přestávka
před třetí třetinou se trochu prodloužila, byli

Eva
REITEROVÁ
Á

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
k
pro Večerník

PROSTĚJOV Útočník Matěj Novák (na snímku) je v týmu prostějovských Jestřábů už druhou sezónu, a tak pro něj nebylo
sobotní derby s rivalem z Přerova žádnou novinkou. Stejně jako v předchozích utkáních i v tom sobotním tahali prostějovští
hokejisté za kratší konec a nakonec prohráli 3:5. Po zápase jsme
jednadvacetiletému forwardovi kladli otázky ohledně zápasu
s Přerovem, ale řeč přišla i na jeho aktuální bodovou formu.
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Ve středu 24. února od 18.00 hodin narazí muži
LHK na Vsetín. U Valachů přitom mívá zásadní
důležitost, nastupují-li doma nebo venku. Zatímco na vlastním ledě bývají extrémně silní,
u protivníků jejich nebezpečnost zpravidla dost
klesá. Tentokrát se hraje Na Lapači, odkud se
body vozí složitě. Hanáci tam naposledy zvítězi-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Posledních pět kol zbývá do
konce dlouhodobé části tohoto prvoligového ročníku. Dvě z nich jsou na programu
během aktuálního týdne a hokejoví Jestřábi
to znovu nebudou mít vůbec snadné. Ovšem čekají je přece jen hratelnější protivníci
než v týdnu minulém.
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3. Vrchlabí stále
chybí Nouza
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2. Jágr se dostává
do formy
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NEJ události
N
Chance ligy
1. Kadaò pøerušila
trénování

Mizerné vstupy do utkání alespoň zčásti minulý týden vyrovnaly návraty do
zápasů. V obou případech se Prostějovanům podařilo průběh zápasu notně
zdramatizovat. Bohužel na body to nestačilo. Ukázalo to ale, že je v týmu dost
velká síla, stačí ji ukazovat po celý zápas.

=OHSvHQÙYÙNRQ
v zápasech

Tentokrát se místo hry podíváme na
tribunu. Či spíše za dveře hokejového
stadionu. Právě tam se mělo odehrát
napadení řidiče přerovského autobusu. Zároveň tam o sobě dali fanoušci vědět dělobuchy a světlicemi, dali zabrat
rovněž postranním dveřím na sportovní stánek. Lze pochopit, že frustrace
z nemožnosti fandit v ochozech je velká. Vybíjet si ji takto je ale pod úroveň.

Chování
fanouškù
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„Nikdo neví, jak
to venku bylo, ale
i kvůli tomu jsme
přišli o docela
dobrý zápas.“

Výrok:

Tolik branek dostali Jestřábi minulý
týden v úvodních třetinách. Jak proti
Kladnu, tak s Přerovem se jim začátek zápasů hrubě nevyvedl. A i když
v průběhu mačů přišlo herní zlepšení, na body už stejně nestačilo. Pro
Prostějov se jednalo o první dva zápasy v sezóně, kdy takto vysoko hned
v úvodu prohrával. Rozhodně je to
zdvižený prst pro celý tým.
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Dlouho, předlouho čekal Adam Wolf na svou šanci. Poprvé chytal
za Jestřáby 3. října, následně musel čekat na další mač až do minulého týdne. Nakonec se ale dočkal. Proti Kladnu nastoupil od začátku utkání, zápas s Přerovem se zase nevyvíjel dobře a Wolf nahradil
Bláhu za stavu 0:3. Nutno říct, že ani v jednom utkání prostějovská
brankářská dvojka nezklamala. Zejména proti Přerovu držel dlouho
šance na body a skutečně se jeho angažování rovnalo důležitému
impulsu. Rovněž důležité je, že brankář trenérovi ukázal zásadní věc,
a sice že pokud jednička nebude zdravotně fit, nebo se mu nebude
dařit, má za něj pro případ potřeby solidní náhradu.

Foto: Michal Sobecký

Wolf koneènì v akci

ZAUJALO NÁS
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

1. star:6QO¾w&TVKN DQF[ 
2. star:4GPÆ2KGIN DQF[ 
UVCT#FCO9QNH DQF 

PROSTĚJOV - PŘEROV 3:5

1. star:/CV÷L0QX¾M DQF[ 
2. star:.WM¾wä¾NéÊM DQF[ 
UVCT#FCO9QNH DQF 
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ně, hrozně složitě. Je potřeba víc střílet, clonit před bránou a dorážet, ne se
snažit pořád kombinovat až do prázdné. Jinak se kluci snažili na maximum,
bojovali. V závěru možná byla moje
chyba, že jsme nezkusili power play
šest proti čtyřem,“ hodnotil zajímavý
duel kouč elhákáčka Jiří Šejba.
V sobotu chtěli ptačí dravci po
dlouhé době porazit největšího
soka z Přerova, to znamená konečně vyhrát prestižní krajské derby
dvou klubových arcirivalů. Bohužel ani tentokrát záměr nevyšel,
naopak přibyl další korálek velkého
zklamání na prodlužující se šňůru
neúspěchů proti Zubrům. Klíčový
byl opět mizerný vstup Prostějovanů,
kteří zkraje druhé třetiny ztráceli již
0:4 a hrozil jim debakl, podobně jako
v letní přípravě. Místo toho zabrali,
ohromným vzepětím se přiblížili do
těsného kontaktu. Jenže v nástupu do
třetí periody inkasovali pátý úder, načež výběr HC stav 3:5 uhájil.
„Z naší strany špatná první třetina a výborná druhá. Nejdřív nám chyběl větší
důraz včetně znovu slabších přesilovek,
při bránění jsme dělali chyby. Potom

jsme změnili taktiku vysunutím třetího
hráče nahoru, aktivním napadáním rozehrávky jsme získávali kotouče a obraz
hry se úplně obrátil. Velká škoda delší
přestávky před třetí částí kvůli událostem před zimákem. Dlouhá pauza nás
jednoznačně přibrzdila, naopak soupeři pomohla. Na což se ale v konečném
důsledku nemůžeme vymlouvat. Situaci jsme zvládli hůř než Přerov a přišli
o docela dobrý zápas, který určitě šlo
otočit,“ litoval Šejba.
Incident prostějovských fanoušků,
kteří polepili zubří autobus nálepkami a následně měli konflikt s logicky naštvaným řidičem, tak paradoxně pomohl protivníkovi. „Náš

autobusák přišel rozzuřený z venku do
kabiny, aby nám řekl, co se stalo. Nějakou dobu se to pak řešilo, kluky celá
událost zdravě vyhecovala, semkli se.
A poslední třetinu zvládli tak, jak jsme
chtěli,“ radoval se přerovský asistent
trenéra Jakub Grof. Jestřábí letka tudíž
v exponovaném derby znova ostrouhala, na pokoření hanáckého soka
čeká už více než dva roky. „V rozhodujících okamžicích nám chyběla větší
hokejová kvalita, především koncentrace. Dlouhá přestávka kluky rozhodila, při gólu na 3:5 udělali školáckou
chybu a potom se s výsledkem nepodařilo nic dalšího udělat,“ konstatoval
Šejba zklamaně.

bylo pár nálepek. To je celé, co k tomu
můžeme dodat, protože jsem u toho nebyl,“ řekl Jiří Vykoukal. Pořádající klub
okamžitě zareagoval. „My jsme zareagovali tak, že jsme jim autobus schovali.
Takže vše bylo vyřešeno ještě před koncem zápasu. S Pavlem Hanákem jsme
si to po zápase vysvětlili,“ dodává Jiří Vykoukal k incidentu. „Pro třetí třetinu jsme
se semkli i díky našemu autobusákovi,“
říkal na pozápasové tiskovce asistent trenéra Jakub Grof. „Chtěli jsme počkat, až
se situace vyřeší, a proto jsme na led ani
nedošli. Honza je nedílnou součástí našeho týmu. Kluky to zdravě nabudilo a díky
tomu zbývající část utkání zvládli.“
V rozhovoru pro hokejprerov.cz se za
divokým derby ohlédl i hostující kapitán Jiří Krisl: „Chtěli jsme jít na led.
Zbytek zápasu okořenila ještě velmi
hlasitá podpora prostějovských diváků
od bočního vchodu. Nechyběly ani
světlice a bušení do dveří. Už klasickým dovětkem pak bylo, že autobus
hostů vyprovázela z Prostějova policie.
„Můžu potvrdit, že na místo konání
hokejového zápasu byla přivolána
městskou policií policie státní. Nemám
ale informace, že by na místě došlo
k něčemu zásadnějšímu,“ uvedla Jiřina
Vybíhalová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
(sob)
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Mám pocit, že hráči, kteří chodí první,
už tam byli. Vtom přiběhl Laďa Kočara, že na led nepůjdeme, protože nám
napadli, nebo se pokusili napadnout,
šófu. Zavolali jsme kluky, ať jdou zpátky
do šatny. Laďa si nechal zavolat rozhodčí. Řekl jim, jaký se udál incident. A že
dokud se to nějak nevyřeší, hrát nepůjdeme,“ popisoval horké chvilky. „Nějací fanoušci Prostějova polepili náš autobus. V tom byl šófa a okřikl je, co dělají.
Co jsem slyšel já, tak ho začali nahánět.
Možná za ním vlítli i na stadion,“ dodal
Krisl na přerovském webu.

KLADNO, PROSTĚJOV Návrat do
zápasového kolotoče po reprezentační
přestávce měli prostějovští hokejisté
mimořádně atraktivní, ve středečním
28. kole prvoligové soutěže nastoupili na ledě největšího favorita Kladna
s hvězdnou dvojicí Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec v sestavě. Středočeši měli
výborný začátek, rychle vedli o tři góly.
Jestřábi pak ztrátu slibně dotahovali, ale
nakonec nedotáhli.
Rytíři zažili přesně takový vstup do zápasu, jaký si představovali, a největším
dílem jim k tomu pomohla hrající legenda s číslem 68 na dresu. Neuplynula ještě
ani minuta a domácí už vedli. Hosté se
totiž nedokázali osvobodit z vlastního
pásma, vyhození zachytil Frye, Jágr
nastřelil puk přesně na hokejku volného Gumana a ten už neměl problém
usměrnit kotouč do sítě – 1:0. Z časomíry pak navíc znovu mnoho neubylo
a pro Kladenské to bylo ještě veselejší.
Jágrova přihrávka z pravé strany propadla až k protější tyči a Plekanec zkušeně
doklepl puk za záda Wolfa – 2:0. Třetí
zásah přidali extraligoví adepti v 8. při
přesilovce. Melka nevymýšlel nic složi-

tého, vybruslil si na pravý kruh, vypálil
a brankář Wolf měl zakrytý výhled – 3:0.
Tým LHK se dokázal vrátit více do hry až
díky čtyřminutové početní výhodě, která
se přenesla do druhé třetiny. Zkraje prostředního dějství tak útočili hlavně ptačí
dravci, kteří se ve 27. dočkali své první trefy.
Novák si vybruslil od zadního mantinelu
na pravou stranu a přesnou ranou překonal
Košarišťana – 3:1. Šance však měli dál i domácí, Wolfův levý beton se ale činil a zabránil dvěma dalším gólům. Strážce hostující
svatyně nejprve zastavil střelu do odkryté
kasy skvělým přesunem a posléze dokázal
vytěsnit i Jágrův pokus z bezprostřední
blízkosti.
Neproměněné příležitosti mohly favorizovaný celek hodně mrzet. Jestřábi totiž ve
třetí části využili přesilovku, když Novák ve
45. opět vyjel s toušem na holi zpoza klece
a znovu trefil přesně pod víko – 3:2. Prostějovští mohli v dalších početních převahách
dokonce sahat po vyrovnání, leč soupeř se
prosadil ve vlastním oslabení a před závěrem
se tím uklidnil. Necelých pět minut před
finální sirénou Machala pláchl do úniku,
přelstil Wolfa a navýšil skóre – 4:2. Ve zbytku
střetnutí už hosté snížit nedokázali. (son)
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„Začátek se podepsal na celém vývoji. Na led jsme vjeli ustrašeně, kluci se zalekli Jardy
a Plekyho. Takhle se hrát nedá. Pokud chcete udělat výsledky, tak musíte hrát od začátku
ostře. To jsme neudělali, proto domácí odskočili na 3:0. Pak se to srovnalo, soupeř měl
kvůli našemu pohybu problémy. Škoda šancí, které jsme měli a neproměnili.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Nám se dnes povedla první třetina. Měli jsme dobrý vstup do utkání a dali hezké góly.
Potom jsme si to bohužel sami zase zkomplikovali zbytečnými chybami a vyloučeními. Po snížení na 3:2 jsme měli opět víc šancí my a rozhodli gólem v oslabení.“

David ÈERMÁK – Rytíøi Kladno
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Po repre pauze Hanáci potrápili Kladno, rozhodl úvod

Stalo se tak údajně poté, co prostějovští
fanoušci mimo stadion polepili přerovský autobus samolepkami. To se logicky nelíbilo řidiči Jánu Jansovi, který se
prý dostal s domácími ultras do slovního konfliktu a nakonec se raději utekl
schovat do útrob prostějovského stadionu. Jak naznačuje potrhané tričko
´šoféra, zřejmě nezůstalo jen u slovní
přestřelky. „Doufám, že jsme to zažili
poprvé a naposledy. Tohle prostě nedokážu pochopit,“ vyjádřil se k jednání
prostějovských fandů Vladimír Kočara.
Situaci okomentoval pro Večerník rovněž
sportovní manažer Jestřábů. „Nevím, co
přesně se venku událo, mám to jen z doslechu. Vím, že na přerovském autobuse

➢ ze strany 23
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První zápasový svátek ze dvou, které měli Hanáci možnost v minulých
dnech prožít, přišel ve středu na ledě
Kladna. Tedy u papírově nejžhavějšího adepta na postup do extraligy,
jehož sestavu táhnou legendární Jaromír Jágr a další bývalá hvězda zámořské NHL Tomáš Plekanec. Právě tahle
dvojka top veteránů zpunktovala hned
v úvodu bleskové vedení Středočechů
3:0, jež rozhodlo. Hosté pak sice dotáhli na rozdíl jediné branky a sahali
po remíze, leč Rytíři nakonec přidali
pojišťovací trefu na finálních 4:2.
„Kluci se zpočátku až moc zalekli Jardy
a Plekyho, měli z nich příliš velký respekt. A takhle se hrát nedá. Pak jsme
se sice postupně lepšili, snížili skóre,
vynutili si řadu vyloučení na straně
domácích a tím našich přesilovek. Ty
jsme však bohužel hráli tentokrát špat-

Marek
SONNEVEND

Michal
ství
zpravodajství
KADLEC
pro Večerník
ník
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Foto: Josef Popelka

přesto zůstali sedmí. Ale pronásledovatelé se přiblížili

PROSTĚJOV Série pěti vítězství za sebou v podání prostějovských hokejistů se během uplynulého týdne rychle
stala minulostí, nekompromisně ji utnuli dva spolufavorité
Chance ligy mužů ČR 2020/21. Jinak řečeno: předchozí lehčí los Jestřábů vystřídal mnohem těžší a výsledky LHK tomu
odpovídaly. Šly výrazně dolů.
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se Večerník ještě zeptal, zda nyní
s odstupem jednoho týdne považuje
stále za dobrý nápad, když hejtmani
požádali předsedu vlády o prodloužení nouzového stavu. „Osobně jsem
byl ještě před týdnem příznivcem















lidé teď nahrnuli do obchodů, na náměstí a podobně. Ano, udělali jsme
dobře, i když jsme se po té osudné
neděli stali terčem kritiky některých
občanů,“ zareagoval na toto téma Josef Suchánek.

Zdroj: KHS Olomouc
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rozvolnění, ale teď sám vidím, že by
to byla cesta do pekel! Právě s odstupem týdne si uvědomuji, že bylo dobře, když jsme Andreje Babiše o prodloužení nouzového stavu požádali.
Nedokáži si totiž představit, že by se
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Mám ale pořád pocit, že to nedopadne
dobře. Já také chci zase nakupovat, co se
mi zamane, chci si dojít k holiči, na dobré jídlo do restaurace a podobně. Také
se vezu na vlně euforie, že se republika
postupnými krůčky znovu vrací do běžného života. Z rozvolnění protiepidemických opatření mám stejnou radost
jako drtivá většina spoluobčanů. Ale zároveň si říkám, že se řítíme do propasti.
A do hodně hluboké, kam spadnou také
přetížené nemocnice, dvacet tisíc nakažených denně a další mrtví na covid-19.
Co se poté bude dít? To si neodvažuji ani
domyslet. Hlavně že budeme mít zase
pořádně nakoupeno a oslavovat život
v restauracích...

Vláda chaosu, vláda nesmyslných opatření, ale taky vláda nezvládnuté komunikace. Tak se trvale prezentuje kabinet
Andreje Babiše během aktuální koronavirové krize. Zdálo by se, že komunikace je z výše jmenovaného to nejméně
důležité. To by ale byl velký omyl. Právě
způsob komunikace je to, co může přimět všechny k tomu, aby opatření dodržovali a aby vláda měla alespoň nějakou
základní důvěru od obyvatel.
Jenže v komunikaci se ani s několika novými tvářemi během téměř roku nic nezměnilo. Alespoň ne k lepšímu. Poslední
dva týdny se to znovu potvrdilo. A hned
několikrát. V prvním případě se stal „hrdinou okamžiku“ Jan Hamáček. Ministr
vnitra nejprve hovořil o tom, že žádná
oblast nebude uzavřena. Jak se jen za
pouhé dva dny ukázalo, výsledek byl
náhle jiný, tři okresy pod uzávěrou. Nyní
navíc ministr zdravotnictví Jan Blatný
mluví o dalších možných uzávěrách.
Podruhé se Jan Hamáček předvedl ve
chvíli, kdy veřejnosti sdělil, že po skončení nouzového stavu nebude možné nasa-

zovat armádu na pomoc v nemocnicích
a jiných zařízeních. To téměř vzápětí vyvrátil jeho kolega zodpovídající za obranu Lubomír Metnar. Neznalost a neschopnost vzájemné komunikace mezi
ministry z toho jen čišely. Naposledy se
pak, opět, předvedlo hned několik ministrů. A tak v půlce minulého týdne jedni
(veřejně) mluvili o možném uvolňování
a druzí (taktéž veřejně) hovořili zároveň
o již zmíněné uzávěře dalších okresů…
A tak je to pořád, levá ruka neví, co dělá
pravá. Někdy dokonce ani jednotlivé
prsty nevědí, co ruka dělá. Výsledkem je
ne zrovna dobrý dojem a matení těch,
kteří nutně ve stále větším počtu nevědí,
co pozitivního si mají o vládní strategii
(nejen komunikační) myslet. Přitom
právě naprosto nezvládnutá a nepřehledná komunikace plná často protilehlých vyjádření může koronavirovou
krizi v České republice značně prodloužit a nadále ji zhoršovat. Je jen otázkou,
zda si tohle všechno vláda uvědomuje
a zda je schopná a ochotná s tím něco
dělat.

Když pravá ruka neví, co dělá levá

MICHAL SOBECKÝ

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
.

Už je to k nevydržení. Několik měsíců
již nejen český národ trpěl pod opratěmi
nouzového stavu. Hádky mezi vládou
a opozicí o to, jestli stav nouze ještě vůbec potřebujeme, mě osobně nechávaly
chladným. Pravdou totiž je, že na danou
problematiku nemám jednoznačný názor, vždy jsem raději poslouchal víc odborníky než politiky. A odborníci tvrdí,
že protiepidemická opatření lze zavádět
i bez vyhlášeného nouzového stavu, no
budiž. Nevěřím však, že my Češi dokážeme něco plnit bez potřebného biče
nad sebou. Ale dobře, pojďme rozvolňovat, otevřeme všechno, co se dá, a čekejme, co s tím udělají čísla. Myslím tím
čísla týkající se počtů nově nakažených.

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Dobrou prací s nejmenšími
sportovci pomohl miniházenkářům
TJ Sokol Kostelec na Hané HK na takovou herní úroveň, že se dostali do
absolutní špičky ČR. Teď však trenér
Patrik Coufal a jeho svěřenci nemohou dělat dlouhé měsíce téměř vůbec
nic. Přinášíme koučův obsáhlý a velice
trefný názor na současnou situaci, který Večerníku ochotně poskytl.
„Stejně jako všechny ostatní sporty,
kroužky, koníčky zažívá také házená a především pak děti kruté časy, které jsme si
ještě před rokem vůbec nedokázali představit.
Když před rokem vláda zavřela školy
a ukončila všechny dětské mimoškolní
aktivity, bylo to pro děti takové neotřelé
dobrodružství a my dospělí jsme chápali,
že se něco děje, nikdo neví pořádně co,
a asi je dobré ‚to‘ trochu poznat a řešit.
A tak se kromě dětských aktivit zastavily
téměř všechny činnosti, a to dokonce
i některé velké ekonomické provozy jako
například Škoda Auto včetně návazných
dodavatelů.
Mezitím vláda, zdravotníci a následně
celá společnost poznali, o čem takzvaný
koronavirus (covid-19) je. Pojmenovaly
se rizikové skupiny, to znamená ty, na něž
virus s největší pravděpodobností útočí,

respektive jejich imunita mu jen obtížně
odolává. Tvrdá opatření se začala uvolňovat, děti se postupně vrátily aspoň nějakou
formou fyzicky do škol a my házenkáři
stejně jako ostatní sporty jsme se postupně vrátili k běžnému tréninku, soutěžím
a zbylým turnajům. Už tehdy bylo u některých jedinců zřejmé, že dva měsíce bez
pohybu udělaly své. Příbytky na váze (nad
rámec fyziologického vývoje), zhoršený
pohyb i reakce a zadýchávání při aktivitách,
u nich ještě před pár týdny nenastávaly.
Nicméně s pocitem ‚je to za námi‘ jsme se
vrhli do práce a děti postupně dostávali do
původního fyzického rozpoložení. Prázdniny nám sice v tomhle moc nepomohly,
nicméně letní období nutí děti se přece
jen přirozeně více hýbat než období zimní
a jarní. Na konci prázdnin pak nový start
fungoval skvěle, ztracené jaro se obstojně
dařilo dohánět.
V říjnu ovšem přišel ‚mokrý hadr přes
obličej‘ a okopírovaný jarní příběh. Kdo
čekal poučení z jarního vývoje a směrování
opatření s cílem ochránit rizikové skupiny,
to znamená převážně seniory ve věku 65+
a vážně nemocné ostatní ročníky, šeredně
se mýlil. A tak nejdrastičtější opatření opět

dopadla na děti v podobě zákazu veškerých aktivit mimo rodinu a maximálně
jednoho kamaráda, zavřené služby s kontaktem 1:1. Naopak výroba ve velkých korporátech a prodeje v obchodních řetězcích
s denním bezprostředním kontaktem i přítomnosti všech rizikových skupin zůstaly
prakticky plně funkční.
A tak se děti jako nejméně riziková skupina ocitly v domácím vězení připoutaní
na monitor své distanční zbídačelé výuky,
za zády majíce své zdeptané rodiče, kteří
nevědí, zda mají dříve vydělávat peníze, či
nahrazovat školu. Na sport a jiné kroužky
pak již nezbývá často ani myšlenka. A tak
veškeré tyršovské, ale také ještě nedávno
odborné i politické myšlenky v souvislosti
se zdravým vývojem dětí vzaly za své a byl
nám představen nový trend pro nejlepší
zdravý fyzický a psychický vývoj nejmladší
generace. A to sedět doma u monitoru, sledovat učitele, jak se pídí polovinu distanční
výuky po tom, proč tady není Mařenka,
jak to, že šel Pepík zase na záchod, a proč
je Laďa stále v pyžamu, když už je přece
výuka. Bezprostředně sice dětem nebylo
nařízeno sedět celé dny u počítačů či mobilů, nicméně nařízená opatření k tomu
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jednoznačně směřují. Místo zavedeného
pevného režimu, který děti prostě nezbytně nutně pro svůj vývoj potřebují, nastala
anarchie. Po nutných dvou až čtyřech
distančních hodinách často nudné nekontaktní výuky nastává několik bezrežimových hodin, kdy děti nemají do čeho
‚píchnout‘, a tak frčí sociální sítě, YouTube
a nuda, neřád… Psychika je na bodu mrazu, fyzická aktivita pouze kvůli přesunu za
pamlsky, protože nuda je podpořená zvýšenou chutí k jídlu…
Na konci listopadu přichází oživení v režimu tvrdě osekaných fyzických aktivit,
kterým jsme říkali tréninky. Nadšené děti!
Konečně kontakt se spoluhráči! Hadr na
hubě, ale nevadí, stejně jsme si nějak poradili. Další rána, Praha se z premianta už
podruhé stává průserářem. Že by to tam
někdo organizoval? A tak se nám vše zase
natvrdo zavírá. No, moc jsme si to neužili…
Po Novém roce nás nic příjemného nečekalo. Připravený mezinárodní turnaj
Hanácké pohár pro 300 dětí vzal za své.
Tréninky v nedohlednu…
Ohrožené skupiny se mačkají v obchoďácích, část z nich se pak společně potí a sprchuje na pracovištích, firemních sprchách
a šatnách, nejméně riziková skupina
budoucí ekonomické generace naopak
sedí nečinně doma v paralele s budoucí

předpokládanou výkonností dlouhodobě
nezaměstnaného člověka.
Můžeme tedy sumarizovat:
1. Rizikové skupiny vůbec nechráníme
a nijak jim nepomáháme. Nebo si skutečně může někdo myslet, že když zavřeme
děti, ochráníme tyto rizikové skupiny?
2. Nerizikové skupiny chráníme tak, že jim
doslova ničíme život.
Co bude z dětí, které už rok nemají režim
a jen doma apaticky sedí a bezcílně bloumají od ničeho k ničemu? Motivovat tyto
děti k čemukoliv je obrovský problém,
když se nemají na co těšit, když je nic nečeká – jen pokračující apatie, psychická
deformita, fyzická degradace. Tvoříme
jen psychicky, fyzicky a sociálně narušené
analfabety. Čím se děti provinily? Absolutně ničím. Jen je z pohledu současné vlády,
ale částečně také opozice, alibisticky nejsnadnější udělat zásadní viditelná opatření
tam, kde je to nejprůchodnější, a to jsou
organizace řízené státem. A kdo se bude
nejméně bránit? No, samozřejmě děti. Co
na tom, že děti v podstatě před covid-19
není třeba vůbec chránit. Proto se teď ve vší
‚selské logice‘ chystá megalomanské testování všech školou povinných dětí, když už
je tedy milosrdně pustíme do školy. O mimoškolních aktivitách se stále nemluví…
Pokud se ptáme, zda budou testy nutné
také pro všechny ostatní věkové skupiny
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obyvatel a především ty rizikové před vstupem do obchodů, úřadů či zaměstnání, tak
to se neřeší…
Takže než si všichni vládní nekoneční stěžovači na nedisciplinovanost ‚poddaných‘
a vymýšleči seznamu hříšníků, kde by sami
měli zaujímat první místa (a to si ta nařízení sami definují), budou prázdniny. Zdravý
fyzický a psychický vývoj přece mají na
háku. Po nás potopa…
Nicméně hra na nouzový stav evidentně
baví i opozici, která na oko proti vládě bojuje, ale na druhou stranu její vlastní hejtmani
si oslím můstkem na vládě nový nouzový
stav vyžádali. A, světe, div se, opozici kromě
SPD to nevadí, protože nemá zájem s tím
nic dělat.
Mezitím co hledáme rozdíl mezi pravdou
a nepravdou, dětem utíká dětství, utíká jim
nejvhodnější doba, kdy se v životě lidském
nejlépe učí, kdy se rozvíjí fyzické dispozice,
formuje psychika, sociální kontakty. Jsme
asi historicky první generace, které nezáleží
na budoucí generaci, a představitelé státu
zvolení ve svobodných volbách ničí děti
a vnuky vlastního národa. Od nepaměti
fungovalo ‚zachraňme ženy a děti‘. Asi netřeba selsky uvažujícímu člověku vysvětlovat, proč tomu tak bylo. Nově ‚moderně‘
platí: ‚obětujme děti, zachraňme svoje
sobectví‘. Kdo by řešil, co bude po nás...“
(son)
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PROSTĚJOV V jednu chvíli svitla
minulý týden určitá naděje provozovatelům sportovišť. Přiblížila
se totiž možnost, že by se alespoň
v provizorním režimu mohla otevřít. Včera těsně před uzávěrkou
však vzešlo ve známost, že nic otevírat se nebude. Jak situaci vnímají?
Různě. Někteří se ale shodují, že jak
to půjde, rádi sportoviště zpřístupní pro veřejnost.
„Situace je taková zamotaná, oficiálně
není moc informací,“ konstatuje starosta Vrbátek Pavel Novotný. Obec
provozuje novou sportovní halu, která
musela být v prosinci kvůli koronaviru potřetí za poslední rok uzavřena.
„Pokud by to ale jen trochu šlo, jsem
zastánce okamžitého znovuotevření,“
říká pro Večerník.
Podobně věc vnímá také ředitel Do-
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„Určitě to naše nezprovozníme, už by
to nedávalo žádný smysl. Příprava kluziště by nějakou dobu trvala i v situaci,
movní správy Prostějov Vladimír kdy by nebyly zjištěny žádné závady,“
Průša. Pod organizaci spadá napří- informoval Večerník starosta města
klad Víceúčelová hala-zimní stadion
nebo městské lázně. „Nemůžeme
řešit to, co vláda rozhodne ze dne na
den. Nejde to, abychom předjímali její
další rozhodnutí,“ poznamenal Průša.
Právě Městské lázně v tomto ročním
období zaznamenávají největší zájem
plavců. Jeho zprovoznění by ale nebylo na počkání. „Není to ze dne na den.
Všechny úkony zaberou několik dnů,“
vysvětluje Průcha mimoděk důvod,
proč si Domovní správa spolu s městem nemůže dovolit připravit bazén,
aby se po další otočce od politiků musel opět uzavřít.
Jinde už naopak na plán k otevření
sportoviště rezignovali.
Jak potvrzuje i případ Konice, nynější opatření vůbec nepřála kluzištím.

Michal Obrusník. Navíc je u kluziště aktuální místo znovuotevření jiná
otázka. „Spíše než zprovoznění chystáme jeho rekonstrukci,“ vysvětlil.
(sob)

e-DNWRSĎMGHRWHYĆHPHVSRUWRYLxWør

dovými lůžky pečlivě monitorujeme
a osobně jsem velmi rád za to, že v každodenním kontaktu jsou navzájem
i ředitelé nemocnic. Uvidíme, jak se
stav bude dál vyvíjet,“ sdělil dále první muž Olomouckého kraje, kterého
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přibylo, děsí hlavně sobotní nárůst pozitivně testovaných
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PROSTĚJOV Že se stává z plumlovské přehrady přes
zimu opuštěné místo? Velký omyl. Největší vodní nádrž na
Prostějovsku totiž i během nejchladnějšího období roku láká
nejen rybáře, ale i plavce. Ti zkouší teplotu vody, někteří se do
ní částečně ponoří, jiní si jdou rovnou zaplavat. Všichni ale mají
jedno společné, jsou příznivci otužování. Ovšem pravidlo, že
žádná voda není dost studená a že veselé, bezstarostné hopsání do ní je namístě, zde rozhodně neplatí. Před lehkovážností varuje i jeden z těchto plavců Adam Přidal. Podle jeho slov
podceňování účinku ledové vody a přírody celkově může být
fatální. „Pokud si ale naopak ke studené vodě najdete cestu,
objevíte sám sebe i své okolí v úplně jiném světě,“ prozrazuje.

pro Večerník

Michal SOBECKÝ
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yy Jak jste se k otužování dostal?
„Já jsem o otužování původně moc
nevěděl. Byla to shoda okolností, že
jsem měl špatnou imunitu, léčil jsem
se, protože jsem nejspíš prodělal plicní
chlamidie. A doktorka mi doporučila,
abych začal chodit do sauny. Začal jsem
s tím a po nějakém čase potkal člověka,
kterého jsem asi měl potkat. (úsměv)
A ten mě přivedl právě k otužování. Začal jsem tedy od září plavat v přehradě
dvakrát či třikrát týdně, aby si tělo zvyklo. Nebo jsem naopak začínal v březnu.
Je blbost tam lézt takhle v prosinci bez
nějakých studených sprch, bez nějaké
pozvolné přípravy. To je pak velké riziko. Ani ne tak pro mladé, ale pro ty, kteří
mají nějakou nemoc nebo vysoký tlak,
případně jsou starší. To je potom těžší.“
yy Co vám otužování přináší?
„Začal jsem ve studené vodě plavat
a k tomu pomalu chápat další souvislosti. Tedy že je to dobré na stres a člověk si
více uvědomí přítomný okamžik. Stejně tak je to dobré na imunitu. Souvisí
s tím i seberozvoj, uvědomění si sebe
sama. Všechno je spojené se vším.“

yy Jaké další aktivity v souvislosti
s otužováním provozujete?
„Vstanu ráno a chodím naboso, i když
je sníh a zima. Když jsem někde na
venkovní akci, tak se tam projdu po
trávě bos, protože na nohách jsou
největší kynelová spojení. Všechno je
o hlavě a myšlenkách. Stres a strach
lidem nejvíce ubližují, obzvlášť v dnešní době. To jim vypne imunitu. Důležité tedy je pozitivní myšlení. Žádné
léky a chemie nás z toho nedostanou.
Například se teď učím Wim Hofovo
dýchání, snažím se vyznávat i zdravý
životní styl, neberu drogy, nekouřím,
jím věci, kde nejsou škodlivé látky jako
aspartam a podobné.“
yy Je podle vás otužování pro každého? A jak důležitá je příprava?
„Je to určitě dobré pro mladé lidi a sportovce, kteří nemají zdravotní komplikace. Mohou to dělat i ti, kteří mají i vysoký tlak a podobně. Ale musí to už dělat
pod dohledem, protože je riziko, že mají
slabší srdce... Důležité je pozvolna cvičit
doma, dát třeba nohy do lavoru se studenou vodou, zvykat si a zjistit, co to
dělá. A raději vše konzultovat s doktorem, jestli je to vhodné. Naopak skočit
tam najednou v prosinci, neboť to frčí
mezi mladými, je nesmysl, protože to
akorát může hodně ublížit. I těm mladým. Je z toho chřipka na čtrnáct dní,

došlo na naši adresu...
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PROSTĚJOV Babičky a dědečkové
v Prostějově navštěvují ve virtuální
realitě řecké pláže, Amsterdam, české
lesy či koncerty – a to i během krizových opatření. Projekt Kaleido přináší do Domu domácí péče ADP-Sanco
Prostějov a dalších domovů po celém
Česku headsety s virtuálními zážitky,
které tvoří přesně na míru potřebám
a přáním seniorů. Ti díky virtuálnímu
cestování překračují šeď svých pokojů
a aktivizují se.
Pozitivní vliv virtuální reality na kondici
seniorů prokázal i výzkum. Celkem 40
zařízení sociální péče po celém Česku
během 4 měsíců poskytovalo na Kaleido
kvantitativní i kvalitativní zpětnou vazbu. Podle výsledků studie měly zážitky
skvělé ohlasy. „Až 85 procent seniorů je
hodnotilo mimořádně pozitivně. Výlety
je dokážou vytrhnout z jejich každodenní rutiny a přináší jim množství nových
podnětů. Senioři se pak často rozpovídají

nebo se rozpomínají na minulost. Když
je VR šité na míru jejich potřebám, má
potenciál zpomalit nástup demence,“
říká Marek Háša, autor projektu Kaleido.
Vtipný vypravěč, který zážitky provádí,
dokázal fyzicky rozpohybovat až 80 procent výletníků, a to včetně těch upoutaných na lůžko. Vjemy získané ve virtuální
realitě mají pozitivní vliv i na psychickou
kondici seniorů. Kromě pobavení přinášejí zážitky do Domu i prohloubení
vztahů mezi klienty a aktivizačními pracovníky. Takové zpestření se hodí vždy,
především ale během současné izolace,
kdy seniory v zařízeních ohrožuje samota. Nejlepší odezvy zaznamenávají mezi
výletníky procházky v přírodě a toulky
po Česku, například návštěva hradu
Karlštejn. Do budoucna plánuje Kaleido
vytvářet pořád nové zážitky a postupně tak budovat co nejpestřejší nabídku
výletů. V nejbližší době se cestovatelé
mohou těšit třeba na návštěvu italského
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a
pobřeží nebo muzejní vycházku po Praudou
ze. Kromě nových zážitků brzy přibudou
také jejich jazykové mutace, aby si krásy
kové
světa mohli užívat i babičky a dědečkové
ánie,
nejen z Prostějova, ale i z Velké Británie,
odinn
Německa nebo Nizozemska. Rodintějov
ná společnost ADP-Sanco Prostějov
ením
je nestátním zdravotnickým zařízením
poskytujícím důkladnou domácí péči
a dlouhodobou ošetřovatelskou péči
sféru
na lůžku. Poskytuje domácí atmosféru
ižuje
a příjemné prostory, ve kterých se snižuje
ůj čas
úroveň stresu. Klienti tak mohou svůj
ozicí
trávit důstojně a s maximální dispozicí
ošetřovatelů. Za projektem Kaleido stojí
mladí čeští tvůrci virtuálních zážitkůů pro
individuální aktivizaci, kteří se snažíí při-i
nášet dostupné a efektivní inovacee do
dalo
sociální péče. Kaleido dodnes rozdalo
radost už ve více než 60 zařízeních soci-i
álních služeb v Česku.
Lucia Urbaníková,
ová,
anco
manažer komunikace, ADP Sanco

Foto: ADP Sanco
nco
coo

,GFPCVąKEGVKNGVÚ #FCO 2ąKFCN
\/QUVMQXKEUGTQM[X÷PWLGQVWåQX¾PÊ8\KO÷RCMPGEJ[DÊPC
RąGJTCF÷CPKVGJF[MF[åLGTVWċ
VGRNQO÷TWRQFPWNQW
Foto: Facebook

může to i člověka více položit. Někdo to
zvládne, někdo ne. Ale takové to, jít do
ledové vody kvůli fotce na Instagram, to
je kravina.“
yy Setkáváte se často s tímto přístupem? Chci stylovou fotku, tak si
lehnu do ledu.
„Občas ano. Třeba jsem šel okolo Hloučely, do vody tam vlezly dvě mladé holky, jenom si udělat fotku, být zmrzlé jak
rampouch. To jsem si klepal na čelo, že
to nemá smysl. (úsměv) Tím hlavním
krédem, než půjdete do studené vody, po
sprše doma či sauně, je, že musíte do ní
lézt s pokorou. Příroda má neuvěřitelnou
moc a může zabít během chvilky. To není
jako cachtání v létě... Je třeba zhluboka
dýchat, být v klidu a mít k vodě respekt.“

yy Máte nějakou hranici, za kterou
byste vy osobně nešel?
„No, zatím se ji snažím posouvat dál
a dál. (úsměv) Chtěl bych časem třeba chodit v trenkách do hor, až bude
zima, jak dělají někteří lidé. Je to ale
vše o pozvolném začínání. A třeba pan Wim Hof řekl dobrou věc.
Spousta lidí nemá ráda zimu, protože
se hodně navlékají do různých vrstev.
A tělo, když mu není zima, tak nemá
důvod si vytvářet na ochranu těla tuk,
který je zahřívá, když už je opravdu
zima. Stačí si vzít pod bundu ne mikinu, ale tričko a jít se projít do lesa.
A už jen tím se začíná. Mnoha lidem
je tak paradoxně zima proto, že se příliš oblékají.“

PROSTĚJOV Novou sezónní
službu nyní nabízí Dětské dopravní centrum v Prostějově.
Nedávno oznámilo, že otevírá
půjčovnu vybavení pro zimní
sporty. Nabídka je pestrá od
bruslí až po sjezdové lyže. Stejně tak je rozmanitá taky doba,
na kterou je možné si vybavení
půjčovat.
„Je zde možnost půjčit vybavení
na den, na víkend, na týden i na sezónu,“ prozradil za dopravní centrum Jiří Novák a odkázal přitom
na internetové stránky Sportcentra
DDM Prostějov, pod které dopravní hřiště spadá. Na svém webu organizace informuje o podmínkách
půjčení i o cenách.
Dopravní centrum tuto možnost
pro obyvatele milující zimy poskytuje poprvé. „Normálně totiž
máme přes zimu různé kurzy. Tím,
že letos nejsou, tak jsme mohli
sportovní materiál nabídnout široké veřejnosti,“ vysvětlil Novák.
Služba v posledních dnech díky
chladnému počasí zaznamenala
úspěch. Až na jedno z půjčovaných vybavení je po sportovním
náčiní sháňka. „Je pravda, že jsme
nepůjčili žádné sjezdové lyže.
Ale běžky jsou prakticky všechny
pryč,“ zhodnotil zájem Jiří Novák.
(sob)
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Přispějte prosím na transparentní účet

lexinka
2601389022/2010
u Asociace rodičů dětí s DMO
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Alexandra Hlochová trpí
vzácnou genetickou vadou
a její léčba a rehabilitace
stojí ročně statisíce korun.
Pomůžete jí a jejím rodičům?

21021970200

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Běžky a brusle
jdou na dračku

sport

22. února 2021
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Jan FREHAR
OLOMOUC, PROSTĚJOV Rodák ze Skalky Mojmír Chytil se za poslední rok zabydlel v „A“-mužstvu
Sigmy Olomouc a stal se jeho pevnou součástí. V sobotním klání 20. kola Fortuna:Národní ligy proti
Zbrojovce Brno strávil na hřišti„celou porci“ minut a také se postaral o jedinou branku zápasu, kterou
v nastaveném čase druhé půle rozhodl o vítězství svého celku 1:0. Pro útočníka Sigmy, který však duel
začínal na křídle, šlo o třetí branku ze sedmnácti utkání, do kterých v letošní sezóně nastoupil.

1MCOåKVQWTCFQUV\XÊV÷\PÆDTCPM[RąGMC\KN%J[VKNQXKQHUCLFMVGTÚXwCMXKFGQTQ\JQFéÊURT¾XP÷
QFXQNCN
Foto: www.sigmafotbal.cz

více čtěte na www.vecernikpv.cz

+<QÑEDHFPHJCJPIJMHµGIî *P>CJQµFMJFJ?ADIµG@ Tenisté na
OM½IJQ<ONOP?@IODNKJMOJQIÁ>COüÁ?
(M@EàÁFJQµHµ challengerech
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PROSTĚJOV Všichni dospělí
neprofesionální sportovci a drtivá většina mládežnických mají
od první poloviny října s organizovanou společnou přípravou
utrum (kromě necelých dvou
týdnů na přelomu listopadu
a prosince s částečným umožněním venkovních aktivit). V novém kalendářním roce 2021 se
však alespoň malá část sportovní omladiny mohla vrátit ke klasické přípravě.
Za dodržení přísných hygienických pravidel se to týká studentů
a studentek specializovaných tříd
se sportovním zaměřením napříč
odvětvími, pro něž udělila výjimku vláda ČR prostřednictvím
hlavní hygieničky, Ministerstva
zdravotnictví a Národní sportovní
agentury.
Pro talenty je podstatné, že mohou
trénovat normálně bez roušek.
Jednu dobu totiž platil opak, což
byl ze strany státu hodně nepovedený a zdravotně až nebezpečný
experiment. Teď je nutné plnit
vcelku rozumná protikoronavirová
opatření a přitom se připravovat
tak, jak jsou mladé naděje zvyklé.
Což ale zatím platí bohužel jen pro
zlomek nedospělých sportovců.

SONDA
-$1$
FRÉHARA

V našem regionu téhle výjimky využívají frekventanti sportovních
tříd na prostějovském Gymnáziu
Jiřího Wolkera. Jde především
o fotbalisty 1.SK Prostějov, basketbalisty BCM Orli Prostějov,
volejbalistky VK Prostějov a házenkáře TJ Sokol Centrum Haná,
potažmo Házenkářské akademie
Olomouckého kraje.
Jenže co všichni ostatní? Zákulisím
se šíří zvěsti o stále častějším a rozšířenějším porušování covidových
zákazů ve smyslu trénování i hraní
přátelských zápasů takzvaně načerno. Podle informací Večerníku
nejde ani zdaleka o fámy, naopak
je to realita. Sice překračující stanovené normy, ovšem z lidského
hlediska naprosto pochopitelná.
Vrátit skutečnost do normálu
pomůže jediné: plošné uvolnění
organizovaného sportování, byť
třeba za určitých logicky
omezujících
podmínek .
Snad se vy2À=?ßNíN?
znavači zdraH;
vého pohybu již brzy
dočkají.
(son)
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MELBOURNE, PROSTĚJOV
Výraznou stropu zanechaly české
tenistky na letošním Australian
Open. Dcera prostějovského rodáka Josefa Muchy, někdejšího
hráče fotbalových Železáren,
dnes asistenta v 1.FC Slovácko
a sestra současné jedničky v brance eskáčka Filipa, Karolína Muchová se dostala až do semifinále
dv
dvouhry. ˇ4lenka TK Agrofert
Pr
Prostějov Barbora Krejčíková si
za
zahrála s Kateřinou Siniakovou
fin
finále ve čtyřhře a triumfovala
v mixu společně s Američanem
Ra
Rajeevem Ramem.
M
Muchová ve druhém týdnu prvního grandslamu sezóny porazila dvě
na
nasazené tenistky. Ve čtvrtfinále si
do
dokonce vyšlápla na domácí tur-

najov
najovou jedničku
Ashl
Ashleigh Bartyovo
ovou a vypadla
až v semifinále
ve třech setech
s AmeričanFoto: internet
ku Jennifer
Bradyovou.
V desáté hře rozhodující sady česká
tenistka sice odvrátila čtyři mečboly,
ani to na výhru nestačilo.
„Začala jsem pomalu. Hodně kazila.
Ona hrála skvěle, výborně servírovala, což o mně neplatilo. Ve druhém
setu jsem se srovnala a snažila se víc
útočit. Ve třetím jsem promarnila
příležitosti při jejím podání. Ona ty
své využila, což rozhodlo,“ ohlédla se
za utkáním s Bradyovou Muchová,
která přesto byla s postupem mezi
čtyři nejlepší spokojená.
„Porazila jsem v těžkých zápasech
řadu dobrých hráček. Ujistila jsem se,
že se můžu utkávat s těmi nejlepšími,
i když nejsem stoprocentně zdravá.
Kéž by každý turnaj probíhal podobně, jen s trochu lepším závěrem.“
Kvalitní deblovou formu potvrdila

nezískali

Krejčíková. Na dvojnásobný titul to
nestačilo, v mixu ale dominovala potřetí v řadě. Vítězové porazili domácí
pár Samantha Stosurová, Matthew
Ebden 6:1, 6:4. „Je to úžasný pocit,
jsem velmi šťastná. Jsem moc ráda,
že hlavně s Rajeevem se nám tak dařilo, vyhráli jsme dvakrát a opravdu
nám to šlape,“ radovala se tenistka.
Zklamaná nebyla ani po finálové
porážce, v níž české hráčky podlehly
Belgičance Elise Mertensové a Bělorusce Aryně Sabalenkové. „Díky
všem fanouškům za podporu. Chci
poděkovat i Kateřině, že se mnou
stále chce hrát. Dosáhly jsme dobrého výsledku. Poslední soupeřky byly
o moc lepší. Doufám, že si spolu ještě
zahrajeme,“ přidala po porážce v ženské čtyřhře 2:6, 3:6 Krejčíková. (lv)

RYBA SMRDÍ OD HLAVY
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Fotbalová asociace se zase předvedla. Dvacet obviněných v čele s místopředsedou Romanem Berbrem.
Ovlivňování zápasů, delegace rozhodčích, ale také
zpronevěra jsou dalším obrovským zemětřesením
pro český fotbal.
Podobná situace není na scéně v žádném případě poprvé. Jak ale tyto trendy zastavit a vrátit důvěryhodnost v nejvíce rozšířený sport? Určitě ne se současnými zbylými členy FAČR. O různých manipulacích
a velmi podezřelých výkonech rozhodčích se šušká
více než dlouho. Zápasy jsou taktéž kamerově zaznamenány. V žádném případě tak nikdy nešlo o prázdná
slova bez důkazů. Co s tím ale FAČR dělal? Absolutně nic, naopak ty z funkcionářů i hráčů, kteří si stěžovali, čekala suspendace.
Nevěřím v žádném případě tomu, že nikdo z vedení
a výkonného výboru asociace o podivných manipulacích neměl ani tušení. Nikdo pro to ale neudělal zhola
nic. A vyjádření předsedy Malíka bylo až komické.
Udržet si koryto za každou cenu jen dokazuje, že věci
nejsou, jak by měly být. Ne každý je však vinen. V čele
vedení si však nikdo na svatého hrát nemůže a měl by
si akorát sbalit kufry.
A pokud si všichni zainteresovaní do jakýchkoliv nečistot neuvědomí, že je na čase skončit, z fotbalu bude
stále koryto. Jen obvinění několika osob nestačí.

Tvrdý, avšak čistý sport. Slova jako respekt a úcta
k soupeři zde sedí naprosto dokonale. Nezaujatým
fanouškům sportu muselo mistrovství světa v házené konané v Egyptě oku lahodit. I když bohužel
proběhlo bez české účasti, kterým jejich odlet zatrhl
koronavirus.
Od základních skupin šlo o každou branku, o každý
bod do tabulky. Každá maličkost rozhodovala o dalším postupu či zklamání z vyřazení. O konečném
play-off se ani nemusíme bavit. Přes to všechno byla
základním prvkem všech mužstev pokora, slušnost
a respekt. Chlapi jako hora, kteří by pro branku i vítězství svého mužstva na palubovce položili život
bez jakýchkoliv řečí a protestů.
Stačí si vzpomenout na play-off, kde i v těch nejvypjatějších okamžicích hráči přispěchali s omluvou,
přijali trest, podali si ruce a pokračovalo se dál. Duel
domácího Egypta s Dány toho byl také důkazem,
navíc se jednalo o jeden z nejlepších zápasů historie
házené.
V neposlední řadě čistotu v tomto sportu ukázal
i Český svaz, který odvolal trenéry, a polovina svazového výboru skončila kvůli neodcestování mužstva, za čímž stál koronavirus, nikoliv lidská chyba.
V kontextu například s problémy fotbalu je tedy zcela zřejmé, kde se dá mluvit o opravdu čistém sportu.

Krizový rok, který má celý svět za sebou,
nás nevyjímaje, se silně dotýká také financí do sportu. Tato situace tak může znamenat opravdu velký problém. A to nejen
v současnosti, ale především do budoucna.
Už dlouhé roky všichni zainteresovaní
vědí, že sport jako takový je u nás hrubě
podfinancován. Mládež není na úrovni,
na jaké bychom si ji přáli. Jenže s malými
prostředky se zkrátka zázraky dělat nedají,
ať už se jedná o jakékoliv odvětví.
I když se nahlas mluví o tom, co vše se nyní
pro mládež zařizuje a jakým způsobem
by se mělo pokračovat, zůstává vše pouze v řeči mocných, fakta jsou totiž úplně
jinde. Mládež s krátkou přestávkou už rok
stojí, peněz mají kluby na všech úrovních
stále méně a samy nevědí, co vše si v této
těžké době můžou dovolit.
Je jasné, že těžká doba si škrty vyžaduje, je však otázkou, co ještě unese už tak
podfinancovaný sport. Po eskapádě Milana Hniličky se však vyjednávací pozice sportu v žádném případě nezlepšila.
Kluby tak teď musí tvořit za málo peněz
hodně muziky.

ani set
POTCHEFSTROOM, PROSTĚJOV Hodně rychle vypadli
na challengerech tenisté z Prostějova v Jihoafrické republice
a v Chile. Všichni skončili hned
v prvním kole hlavní soutěže.
Vitalij Sačko přešel v Conceptionu úspěšně přes kvalifikaci, při
losu hlavní soutěže měl ale smůlu
a jeho soupeřem byl nejvýše nasazený Federico Coria. Zkušený
Argentinec nedal Sačkovi šanci
a vyhrál hladce ve dvou setech. „Už
postup do hlavní soutěže beru pozitivně,“ poznamenal prostějovský
tenista.
Druhý turnaj v řadě hostil jihoafrický Potchefstroom. Soupeřem
Víta Kopřivy byl Francouz Geoffrey Blancaneaux a český tenista
v utkání uhrál pouze dvě hry. Jen
o něco málo úspěšnější byl Zdeněk
Kolář, jehož protivníkem byl Adrian Menendez-Maceiras ze Španělska.
(lv)

7(1,6
08l,
Concepcion - challenger ATP:
Dvouhra – 1. kolo6DþNR±&RULD $UJHQWLQD 
Potchefstroom – challenger II ATP
Dvouhra – 1. kolo: .RSĜLYD ± %ODQFDQHDX[ )UDQFLH .ROiĜ±0HQHQGH]0DFHLUDV âSDQČOVNR 
l(1<
Australian Open:
Dvouhra – 4. kolo: Muchová (25)
– Mertensová (18-Belgie) 7:6, 7:5.
ýWYUW¿QiOH 0XFKRYi ± %DUW\RYi $XVWUiOLH 6HPL¿QiOH0XFKRYi
±%UDG\RYi 86$ 
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%UDQN\ 29. Habusta z penalty – 14. Koudelka
z penalty, 34. Hlúpik (vlastní), 68. Omale z penalty, 77. Langer, 88. Šmehyl z penalty.
åOXWpNDUW\0DWRXãHN+UiQREH]GLYiNĤ

ZNÁMKA

MINIŠPÍL

Navštivte naše
webové stránky

Na zem. Na zem! Prostějovský
výkon, i přes výrazné vítězství,
měl i pár slabin. Jednou byla
vcelku nízká produkce střel, další
podobně významnou neschopnost
hrát balón na zemi. Prostějovským
hráčům jakoby pořád uskakoval,
případně se snažili okamžitě něco
vymyslet, často zbrkle. Výsledkem byly kostrbaté kombinace,
které právě často končily nohejbalovými nahrávkami vzduchem a následně ztrátou. Eskáčko
naopak předvedlo několik ukázkových dlouhých nahrávek podél
postranních čar, Langer, Šmehyl
i Stříž ukázali, že je umí. Občas je
však třeba prohánět míče i přímo
po pažitu, nejen ve vzduchu. Pro
příště se držme při zemi. Ne tak
s kvalitou hry, spíše s jejím stylem.

Michal SOBESKÝ

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8

èGMCNK LUOG PC P÷L FQ 
OKPWV[8VWEJXÊNKUGiV÷R¾PW
.CPIGTQXKRQFCąKNQRąGNQDQXCV
DTCPM¾ąG PCXÊE \G \PCéPÆ
X\F¾NGPQUVK 2QVÆ UG \F¾NQ
åG LG QFRQT UQWRGąG MVGTÚ
RQ VQOJNG \¾UCJW RTQJT¾XCN
Wå  FGHKPKVKXP÷ \NQOGPÚ
6ąKPGE UG JQFP÷ PCFąGN PC
UVąGN[ OG\K VąK V[éG C RQ \¾UCJW .CPIGTC VQ RNCVKNQ FXQLP¾UQD &Q MQPEG \¾RCUW Wå
DTCPM¾ą $¾TVC PGO÷N VÆO÷ą
å¾FPQWRT¾EK

MOMENT
M
ZÁ
ZÁPASU

marodka se vyprazdňuje

ne, ale je škoda, že nemůžou hrát. Zase
kdybychom měli dvacet hráčů, tak těch
zápasů uděláme více,“ konstatoval k počtu přípravných zápasů.

trénovat a hýbat se. V tomto směru
už opravdu není na co dál čekat,“ poznamenal k tomu předseda asociace
Martin Malík.
FAČR má pro částečný restart výkonnostního fotbalu, spočívající
zatím aspoň ve větším počtu trénujících osob, připravený kompletně
zpracovaný soubor materiálů. Jeho
součástí je několik speciálně vytvořených edukativních videí, která
předkládají přesný model toho, jak
v novém režimu trénovat. Argumentem je především velikost sportoviště, v případě fotbalu nějakých šest tisíc čtverečných metrů, která by měla
umožnit současnou přítomnost
většího počtu trénujících dvojic i při
dodržení hygienických opatření.
V případě dodržení harmonogramu
mládežnických soutěží, což však za
současné situace kolem covidu není
příliš pravděpodobné, mají týmy na
přípravu zhruba měsíc.
(tok)

ŠANCE!

Pomalu ke konci se chýlí příprava fotbalového eskáčka. To má za sebou zatím duely, ve kterých neoslnilo, ale zároveň (až na první poločas s Líšní) ani
vyloženě nezklamalo. Ostatně vesměs
bylo hodnocení trenéra Pavla Šustra
aspoň v jednom podobné, a sice ve
spokojenosti s přístupem hráčů.
A jak se tedy dívat na zimní přípravu
týmu? Nedopadla špatně. Týmu se
podařilo zapracovat několik nováčků,
prostor chytat tak například pravidelně dostával brankář Bárta, v poli zase
Tomáš Zlatohlávek. Pomineme-li návrat Koudelky, příchod velkých posil
se nekonal. A ani nečekal, tým zůstal
téměř celý pohromadě, navíc se mu na
podzim dařilo. Proč tedy dělat řez?
Negativními poznatky z přípravy byla

produktivita prostějovských střelců.
Jednak se jim moc nedařilo, jednak
chyběly i střely, které by soupeřovy
brankáře pozlobily. A velkým vykřičníkem byla první půle zápasu s Líšní.
V ní se, nelze to říct jinak, Šustrovi hráči jen rozkoukávali.
Tým naopak předvedl, že má nyní dostatečně široký (a kvalitní) kádr, aby
si mohl dovolit koronavirové ztráty
nebo ztráty kvůli zranění. Do Líšně
jel s okleštěnou sestavou, to samé platí
o Slovácku. A i tak dokázal se soupeři
hrát. Hodně hráčů si zkusilo i pro ně
neobvyklé posty a ukázalo se, že i na
nich dokáží v případě nouze zahrát.
Suma sumárum, příprava ukázala, že
tým nemá špatně našlápnuto. A může
navázat na podzim.

Michal SOBECKÝ

„Já to raději nechci komentovat… Ten
rozhodčí je tady někde místní, oni ho
sem poslali. Pískl tam jednu penaltu, pak
druhou. Řekl jsem si, že do toho kecat nebudu. Prostě něco tam viděl, on to pískl.
Tak co mám dělat, to mu mám nadávat?“
yy Berete to tak, že tou druhou penaltou to chtěl kompenzovat?
„Neberu to nijak. On to pískl, je to otázka
na něj, proč to tak zapískal.“
yy Penalt bylo hodně. Vidět byl ale
jeden velký rozdíl. Zatímco domácí
často protestovali, prostějovští hráči
byli zticha.
„Protože já učím své hráče, že se mají zaměřovat na hru, soustředit na to, co dělají
na hřišti, tedy jak zpracovávají balón, kam
yyJak moc zápas a jeho vývoj ovliv- přihrávají, jak si nabíhají. A ne to, co dělá
nil divoký začátek a penaltové výroky rozhodčí. To oni neovlivní. Ovlivní to, jak
rozhodčích?
hrají. Nemám rád, když je to pak hektický,

hráči na sebe všichni řvou ‚faul‘, ‚nefaul‘.
Ne. Hrej, dělej to, co máš na hřišti, to je
úkol hráčů.“
yyZadáci jako Stříž a Šmehyl se hodně zapojovali do kombinací směrem
dopředu. Byl to záměr, pokyn od vás?
„Ano, chtěli bychom, aby se dostávali hodně dopředu, přečíslovali bychom soupeře
v krajních prostorech. A aby hodně nabíhali. Kluci to plní, ale je tam spousta rezerv
v tom, aby se více dostávali na míč. Ale to
souvisí s celkovou hrou všech ostatních
hráčů, aby vnímali, kde ti hráči jsou, kde
budou volní. Ale to je dlouhodobý proces.“
yyKdyž se přesuneme dopředu, tak
jak vyznívá množství šancí? Asi jich
nebylo úplně tolik, kolik byste si představoval…
„No… (zamyslí se) Je to tak. Až ve druhé
půlce jsme dohrávali situace ve větším
klidu. Necentrovali jsme, když tam nikdo
nebyl, když to situace
uace vyžadovala, tak
jsme ještě zakombinovali.
inovali. A pak se
šance začaly objevovat.
ovat. Takže
souvisí to celkově s obraa
zem hry. První půlka
byla
kabyla
zbytečně hektická, když
už jsme se dostali k bráá
ně, rychle jsme museli centrovat. Místo
to
toho, abychom řešilili
danou situaci tak,,
jak to vyžadovala.“
yyA v klidu.
(smích) „To byy
ychom jako trenéři
ři
byli moc rádi, kdyby
by
to řešili hráči v klidu.
du.
Ale sám jsem fotbal
tbal
hrál...“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

To stejné platí také u výkonného
ého
výboru, který je na rozdíl od okresresního volen trochu jiným způsobem.
em.
„Ohledně kandidátů do jakýchkoliv
oliv
funkcí zatím nemám na stole jedinou
nou
žádost. Tak nějak jsem s tím ale i počíočítal, jak se stále odkládá start přípravy
ravy
i sezóny, stejně jako valných hromad,
mad,
tak i kluby zatím zůstávají v zimním
ním
spánku. Začátkem března budeme
klubům odesílat instrukce, zda budou
chtít navrhnout nějaké kandidáty, tak
uvidíme. S největší pravděpodobností ale počítám s variantou, že přihlášky
budou chodit, až se rozluští situace na
okresech. Bývá to již takovým pravidlem, ohledně výkonného výboru je
ta situace také hodně spjata s okresními volbami. Zástupci okresů si zvolí
své zástupce a zbytek členů navrhují
kluby,“ nastínil sekretář Olomouckého KFS.
I krajskou valnou hromadu čekají přísná hygienická opatření. Na
kraji stejně jako v okrese vnímají
jako největší problém povinné
antigenní testy. „Doba bohužel
je taková, že se bez této podmínky
hromada nemůže sejít. Věřím ale, že
i s tímto opatřením se podaří všem
okresům svolat dostatek mužstev,
aby se mohlo hlasovat. Pokud by

bylo nejhůř a nezdařilo se sekretářům zajistit dostatek klubů, určitě
by bylo možné využít zdravotníka,
který by před schůzí funkcionářům
testy provedl. Jen by lidé museli přijít o něco dříve. Okresy mají navíc
výhodu, že mohou kluby poslat
také záskok. Takže nemusí dorazit
někdo z ohrožené skupiny, u které
se dá jasně pochopit, že se takové
akci chce vyhnout. V krajské to ovšem nejde. Jak už jsem ale zmínil,
pevně věřím, že se i v této nelehké
době podaří vše uspořádat,“ pokračoval Pavel Peřina.
To však není tou největší hrozbou,
která sekretáře trápí. Daleko horší
je podle něj situace právě s nedostatkem funkcionářů i fotbalových
nadšenců ochotných něco obětovat.
Není se ani čemu divit, zatímco stále
aktivní funkcionáři stárnou, mladí se
do toho příliš nehrnou. Ani letošní
volby zatím nenaznačují přílišnou
změnu v tomto trendu.
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PROSTĚJOV Stejně jako okresní
musela být i valná hromada Olomouckého Krajského fotbalového svazu už dvakrát odložena.
Nyní by už měl platit oficiální termín posledního března. Na krajské úrovni se bude zcela jistě řešit
volba nového předsedy, který nahradí po dlouhých dvaceti letech
dosluhujícího Stanislava Kalába.
O tom, kdo do pomyslného křesla
usedne, zatím jasno není. V současné chvíli se ani neví o žádných
kandidátech. „Ti se nejspíše objeví až poté, jak dopadnou okresní
valné hromady,“ tuší sekretář Olomouckého krajského fotbalového
svazu Pavel Peřina.
Krajská volební valná hromada
musí přijít na řadu až po skončení
všech okresních. Pokud se situace
nějakým způsobem nezhorší a nepřijdou další odklady, měl by již
pevným termínem zůstat 31. březen. V tento den tak bude znám
nový předseda, kterého bude čekat
nelehký úkol navázat na Stanislava
Kalába, jenž v roli předsedy vydržel
neuvěřitelných pět volebních období, z postu tak odchází po dvaceti
letech. Na uvolněnou pozici se však
zatím nepřihlásil jediný kandidát.

U<OÁH-+2'"()&!!

PROSTĚJOV Jako první se rozvolnění ve fotbalovém prostředí
dočkaly valné hromady. Ty jsou
od minulého týdne povoleny bez
jakéhokoliv omezení počtu přítomných osob, ovšem za dodržení
velmi přísných hygienických podmínek. Největším problémem se
může zřejmě ukázat povinný negativní test, který nesmí být starší
než 48 hodin. I tak se ale určitě
musí mluvit o pozitivní zprávě,
kdy se alespoň trochu věci pohnuly a výkonné výbory, kterým už
skončil mandát, budou moci zase
fungovat. Okresní valná hromada
by tak měla proběhnout v pátek
19. března v kulturním domě ve
Smržicích. V minulých volbách se
žádné změny nekonaly. Už nyní je
však jasné, že v tomto roce tomu
bude jinak.
Stejně jako předchozí volební valná
hromada v roce 2017 se i ta letošní
uskuteční v kulturním domě ve Smržicích. „Pokud se nestane nic mimořádného, termín valné hromady už
určitě posouvat nebudeme. Museli
jsme ji už dvakrát odložit a znovu ji
měnit opravdu nechceme,“ potvrdil
Večerníku plánované datum sekretář
OFS Prostějov Petr Antoníček.
Valná hromada může proběhnout
bez omezení počtu osob, zároveň
však musí být dodrženy přísné hygienické podmínky. Všichni přítomní
musí dodržet dvoumetrové rozestupy a mít nasazeny respirátory. Kromě toho také mají mít všichni zúčastnění negativní test, který nesmí
být starší déle než dva dny. A právě
poslední podmínka by mohla znamenat pro valnou hromadu problém. „Je pravdou, že z toho máme
předsedy. „Toho se opravdu děsím.
I celkově z toho nemám dobrý pocit.
Nečinilo by mi žádnou radost žádat
po klubech negativní testy. Celkově
si nedokážu představit, jak to vlastně bude doopravdy probíhat. Budou chodit sekretáři a předsedové
dobrovolně na testy, nebo si snad
máme před kulturním domem ve
Smržicích postavit buňku, kde je natestujeme? Upřímně nevím... Budu
doufat, že se za této podmínky kluby

největší obavy, aby se vůbec dostavil
dostatečný počet klubů tak, aby valná hromada mohla hlasovat. S respirátory i rozestupy problém nebude,
ale ohledně testování budeme situaci s kluby dopředu řešit. Zatím je to
však velmi čerstvé, takže uvidíme,
zda se ještě podmínky nezmění,“ přiznal Antoníček.
Ve velmi podobném duchu se k tomuto tématu vyjádřil také Milan Elfmark, který by měl obhajovat post

BYLI JSME
U TOHO

výboru končit. I to, že pan Elfmark
zvažuje další kandidaturu. Ohledně dalších členů však zatím nemám
informace, že by chtěli končit. Do
voleb je stále ještě dostatek času,“
potvrdil informace sekretář okresního fotbalového svazu.
Před čtyřmi roky se nenašel žádný protikandidát nejen na místo předsedy,
ale ani na místa ve výkonném výboru,
takže potvrzení stávajících členů bylo
formalitou. I vzhledem k okolnostem,

vůbec dostaví,“ dodal předseda.
Letošní valná hromada je navíc volební. O to tedy bude důležitější co
možná nejvyšší účast klubů. Už nyní
je totiž jasné, že oproti roku 2017 nějaké změny ve vedení OFS přijdou.
Obhajovat svůj post ve výkonném
výboru už nebude Ladislav Dudík.
Svou kandidaturu navíc také velmi
zvažuje i současný předseda svazu
Milan Elfmark. „Mohu potvrdit,
že pan Dudík bude ve výkonném

Budou muset mít delegáti negativní test, nebo se
bude stavět před smržickým „kulturákem“ buňka?

vs.

22. února 2021
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dva noví kandidáti do výkonného výboru, avšak nepřáli si být jmenováni.
Ještě totiž mohou kandidaturu vzdát,
takže se omlouvám, ale jména zatím
neprozradím,“ doplnil Petr Antoníček.
Vybídnout tak lze všechny, kteří se
budou chtít ještě přihlásit, čas je do
12. března, kdy končí uzávěrka přihlášek. V tomto bodě se přes komplikace a odkládání valné hromady
nic nezměnilo a uzávěrka platí týden
před zahájením voleb.

+NWUVTCéPÊHQVQ

které fotbalovou veřejnost během posledního roku potkaly, se dá očekávat,
že letos bude situace určitě zajímavější
z pohledu voleb. „Zatím se přihlásili
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ra 2021, umožnilo vládní opatřePŮVODNÍ
ní organizaci valných hromad při
zpravodajství
dodržení hygienických podmínek.
V kuloárech se mluví také o prvním
pro Večerník
na této straně
větším rozvolnění pro amatérské
fotbalisty, především pro mládež.
Jan
Je však zatím otázkou, jakým způFRÉHAR
sobem se k této záležitosti postaví
FAČR informoval fotbalové hnutí vláda, která rozvolňování příliš
o tom, že podle informací z tiskové nakloněná není, nenahrávají tomu
konference vlády ČR dne 14. úno- totiž stoupající počty nakažených...
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PROSTĚJOV Kdyby už byla nákaza na ústupu a nejen sportovní dění nabralo ‚drajv‘, měla by za sebou mužstva Kralic
a Lipové dohrávku jedenáctého kola krajského přeboru. Mimo
to bychom také již znali jména nového či staronového předsedy a členů výkonného výboru okresního fotbalového svazu
a také nové vedení krajského fotbalového svazu, kde už je nyní
jasné, že po dvaceti letech končí na pozici předsedy Stanislav
Kaláb. Vládní opatření však byla zatím jednoznačně proti všem
těmto krokům. Až nyní se ledy pomalu začínají hýbat.

Prvním náznakem
je povolení
valných hromad
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trénovat CO UKAZUJE

ani plnohodnotně

PROSTĚJOV Jarní fotbalová sezóna se blíží, zatím ale není jasné,
jak dopadnou amatérské soutěže včetně těch mládežnických.
Fotbalová asociace ČR nerada
připouští i nejhorší možnou variantu, že bude nutné nižší soutěže,
jejichž poslední kola se uskutečnila v první polovině října, ukončit. Negativní dopad by tato okolnost měla nejvíc na mládežnické
kategorie.
Problém je hlavně v tom, že se hráči nemohou ani plnohodnotně připravovat. Podle aktuálních regulí je
možné na sportovištích být pouze
ve dvojicích, kdy toho opravdu moc
nenatrénujete. Prvořadým cílem
FAČR je proto smysluplná úprava
hygienických opatření umožňující
přítomnost většího počtu trénujících dvojic na jednom hřišti.
„Rozvoj dětí souvisí velmi úzce
s aktivním pohybem ve venkovním
prostředí. Pokud se chceme nejen ve
fotbale, ale sportu obecně dívat dopředu, musíme nechat děti aktivně

si natáhl sval,“ prozradil Šustr. „Jde hlavně o to, že kluci nebudou mít herní praxi, kvůli testování tam tolik zápasů není.
Že by nám to hodně ztěžovalo, to určitě

(QVDCNKUVÆRQFCNKX6ąKPEKDQLQXPÚXÚMQP
Foto: Michal Sobecký

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

cem Králové. Nyní už se ale blýská na
lepší časy. „Po dlouhé době naskočil
Bala, což je dobře. Teď čekáme na Bialka a Zlatohlávek už by měl být také
k dispozici. A tuším, že Píchalovi by
měla skončit karanténa v pondělí. Naopak na marodku přibyl Kopřiva, který

Mládež stále nemůže

Marodka. Ta a koronavirus během
přípravy tým nemálo trápily. Trenér
eskáčka Pavel Šustr tak nemohl s hráči
odehrát větší počet zápasů, cena testování byla proti. Zejména proti Líšni ale
také se Slováckem a naposledy i s Třincem hrála kvůli početné marodce hodně látaná sestava. Někteří hráči si tak
herního rytmu téměř neužili. Třeba
stoper Daniel Bialek, který nenaskočil
od podzimního zranění z duelu s Hrad-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Zimní příprava se pomalu chýlí ke konci. Už příští víkend
čeká Prostějov první ostrý zápas v jarní části Fortuna:Národní ligy
2020/2021, ke kterému vyrazí do dalekého Varnsdorfu. Do té doby
však čekají hráče ještě tvrdé tréninky a navrch také jedno přípravné
utkání na půdě Blanska. Po pátečním duelu v Třinci už mají za sebou
Prostějované čtyři s příjemnou bilancí tří výher a jedné porážky.

NRXĀHVNiĀND3DYHOäXVWU

PROSTĚJOV S výsledkem mohl být
po pátečním zápasu proti Třinci Pavel
Šustr (na snímku) nepochybně spokojený. Aby ne, vyhrát 5:1 nad soupeřem
ze stejné soutěže, jakou eskáčko hraje, povzbudí. Jenže tohle je příprava.
A mnohem důležitější v ní je, co hráči
na hřišti předvedou. Právě s výkonem
týmu už tolik spokojený prostějovský
trenér nebyl. Hra byla rozháraná, nedařilo se v klidu podržet míč, zakombinovat. To se naštěstí s postupujícími
minutami o něco zlepšilo a někdy po
55. minutě už nebylo moc pochyb
o tom, kdo utkání vyhraje.

fotbal

Blýská se
ZÁVĚR
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ANEB
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JAN
JAVŮREK

Hned několik hráčů podalo na hřišti zajímavý výkon. Vybrali
jsme nakonec krajního záložníka, jenž několikrát vyslal dobrý míč na rozběhnutého spoluhráče podél postranní čáry,,
sám taky zahrozil a nebál se kombinovat. Připsal si branku
na 4:1, kdy nachytal v nedbalkách z brány vytaženého
brankáře Třince. Rozhodně zanechal silný dojem.

ŠTÌPÁN LANGER
R

PODLE

HRÁČVEČERNÍKU
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Tehdy v mládeži prakticky nemyslitelná věc. Dnes běžná záležitost.
Dokonce i jinak lidnaté Němčice
nad Hanou a taky Konice musely spojit síly s některou z okolních
obcí. Pravdou je, že v současné době
je více „pospojovaných družstev“
než samostatných. Máloco vypoví
o tom, že nejsou „lidi“, více než právě
tento fakt. Úpadek ale lze pozorovat
i v soutěžích, není to tak dlouho, co
byla na okrese i soutěž dorostenecká. V současné sezóně 2020/2021
byste ji už hledali marně.
Bohužel nedostatečné zázemí, nezájem hráčů anebo naopak nemožnost
sehnat schopné a zároveň lidské
trenéry připravují stále více klubů
o mládež. A tím i o budoucnost.
Výsledkem je, že se na Prostějovsku fakticky drží jen jakési ostrůvky
tradičně silných klubů, jako jsou
ZNÁMKA

Konice, Čechovice nebo Němčice
nad Hanou, kde ale krutý pád naopak utrpěl „A“ tým. V menších vesnicích vesměs mládež zanikla, maximálně si v lepším případě udržela

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

přípravku. Jenže ta následně, kdy už
se nemá kam v klubech posouvat,
odchází. A pozdější návrat do mužů
už zdaleka není samozřejmostí.

yy Jaké to je trávit většinu času
doma?
Dominik: „Má to svoje dobré stránky, ale taky špatné. Dobré je to v tom,
že mám čas na spoustu věcí, které jinak úplně nestíhám, ale špatné je to
v tom, že jsem pořád doma. A to už
člověka po tak dlouhé době moc nebaví. Už se i začínám těšit do školy na
kamarády, které teď vidím pouze přes
internet.“
yy Co tak nyní celé dny děláte?
Dominik: „Ráno vždycky řeším školu, kde máme on-line výuku zhruba
do oběda. Odpoledne někdy chodím
ven se psem, jinak většinu odpoledne
hrajeme Fortnite s kamarády přes internet.“
yy Jak moc chybí fotbal, který je
zase přerušený?
Dominik: „Chybí mi určitě moc.
Fotbal jsem vždy bral jako zábavu.
Taky mi schází kamarádi, se kterými
hraji. Bez tréninků i zápasů je to takové zvláštní.“
Viktor: „Fotbal určitě chybí všem.
Největší problém je v tom, že dětem
tuto roční pauzu nikdo nevrátí. Loni
na jaře se neodehrál jediný ostrý zápas a podzim byl také zkrácen. Halová sezóna je taky mimo a nikdo neví,
co bude s jarní částí. Ať už jsou hráči
v kterékoliv kategorii, tak jsou o celý
ročník ochuzení, což by se v budoucnu mohlo taky projevit.“
yy Snažíte se nějak udržovat v kondici?
Dominik: „No, kromě těch procházek moc nesportuji. Teď teda trochu
posiluji, ale to nebylo z mé hlavy, spíše
mě k tomu táhne táta.“
Viktor: „Musí, poslední dobou totiž
pořád sedí i se zbytkem týmu u konzole, trochu zapomínal i na školu.

Jan
FRÉHAR

EXKLUZIVNÍ
DVOJrozhovor
pro Večerník

A tak jsme si udělali takové
kové
hodnocení a k přípravě do
školy jsem mu přidal i posisilovnu.“ (smích)
yy Jak těžké se bude po
o
nechtěné pauze vrátitt
k fotbalu? A byl to problém už loni po první
pauze?
Dominik: „Bude to urči-tě těžké hlavně po stráncee
fyzičky, protože bude zase
se
většina hodně líná. Určitě
čitě
se nám asi nebude chtít moc
běhat. To bylo vidět i na jaře.
aře. Po
fotbalové stránce to bylo na jaře
dobré, tak snad to bude i příští
říští rok.“
Viktor: „Už po první vlně bylo jasně vidět, že největší problém
ém je ve
fyzické kondici. Osmdesát procent
dětí teď nedělá vůbec nic, co si budeme povídat. Fotbalově to tak zlé nebylo. Přece jen času na přípravu bylo
dost a kopat do míče se nezapomíná.
Teď by to však mohlo být horší. Při
první vlně bylo teplo a světlo i večer,
takže si i děti mohly jít zakopat, to teď
reálně nejde, takže uvidíme. Je velké
štěstí, že na regionální úrovni jsou
v klubech ohledně mládeže lidé, jací
jsou.“
yy V čem konkrétně?
Viktor: „Především v trenérech, kteří
kluky fotbalově vedou. Je to náročná
práce na čas a člověk ho musí obětovat hodně. Navíc je velmi důležité i to,
jak trenéři fungují mezi sebou. Není
problém se s žádným z nich domluvit
na spoustě věcí. Od přeložení zápasu
po různé další komplikace. I u nás
bych chtěl třeba velice poděkovat
svému bratrovi a Radku Kolaříkovi
za to, jakým způsobem pomáhají. Bez
spolehlivých lidí by se fotbal v mládeži dělat nedal.“
yy Nevykašle se na to někdo z hráčů po další pauze?
Dominik: „Co se s klukama bavíme,
tak se spíš všichni těší, až si zase zahrajeme. Nikdo neříkal, že by s tím chtěl
seknout. Takže myslím, že v tom problém nebude.“

Viktor: „Je pravda, že první vlna
trochu zredukovala to, kde to někteří
hráči zabalili. Teď už ale zůstalo pouze zdravé jádro, které fotbal chce hrát.
Všem fotbal chybí, nezanevřeli.“
yy Věříte, že se na jaře sezóna rozběhne a dohraje?
Dominik: „Nemyslím si, že se vše
úplně zruší. Podle mě se na hřišti
v dubnu už hrát bude.“
Viktor: „Pevně věříme, že se na hřiště
během jara vrátíme. Už to určitě všem
moc chybí. Nejen fotbal sám o sobě,
ale i shledání s přáteli.“
yy Táta je jedním z trenérů. Umí
dobře poradit a posloucháš ho?
Dominik: „Je to jak kdy. (smích) Někdy si od něj nechám poradit, když vidím, že má zřejmě pravdu. Někdy ale,
když vidím, že by mi to moc nepomohlo, tak ho neposlouchám a hraji
dál něco jiného.“
Viktor: „On je hrozně drzý… (smích)
Ostatní poslouchají, ale zrovna Domča moc ne. On si myslí, že rodiče
akorát špatně radí, takže spíš dá na
rady ostatních než na ty moje. Když
mužstvo odporuje, tak on je vždycky
nejhlasitější.“ (pousměje se)
yy A co se týče fotbalu, kam byste
to chtěl dotáhnout?
Dominik: „Hraji hlavně pro zábavu,

ZÁPASU

Î®VOR

DOBROCHOV V mládežnickém amatérském sportu se
e život zastavil
už dvakrát a je otázkou, kdy se zase rozjede. Loňský rokk tak většina
fotbalových talentů spíše„prostála“, než strávila na hřišti.
ti. Pauza platila bez výjimky také pro družstvo Brodku u Prostějova,
a, kde působí
v kategoriích mladších i starších žáků Dominik Hrdlička
čka (na snímku vlevo), kterého vede i otec Viktor (na snímku vpravo).
o). Jak oba
v exkluzivním dvojrozhovoru sami potvrzují, čas bez fotbalu
tbalu je
náročný i pro ně. Věří však, že na jaře se kopat bude!

ZNÁMKA

MICHAL
ZAPLETAL

je to můj hlavní koníček. Určitě se
tomu ale nechci věnovat naplno. Byl
jsem chvíli v prostějovské eskáčku, ale
trénovat skoro každý den není pro mě.
Chci se věnovat i jiným věcem. A hlavně dál hrát pro zábavu s kamarády.“
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PROSTĚJOVSKO Je třeba si někdy přiznat pravdu. A tou třeba je,
že se fotbalová mládež ve většině
případů nerozvíjí, dokonce ani
nestagnuje, ale rovnou upadá. Jen
máloco je výmluvnější než srovnání současné soutěže mládeže
v kraji a okrese s dobou před pěti
lety. Výsledek nepotěší...
Velká část mládežnických družstev
jednoduše zanikla, zmizela z mapy.
Tytam jsou časy, kdy v Lipové měli
žáky. Nebo třeba ve Výšovicích. Ani
Držovice, Klenovice nebo Hvozd se
v rychle ubíhajících rocích neudržely. O mládeži Určic nebo Kralic na
Hané nemluvě. Zejména v případě Určic platilo, že měly prakticky
kompletní mládežnickou strukturu.
Dnes? Skoro nic!
JAN
Zajímavé je ale také
srovnání toho,
JAVŮREK
jak to vypadalo při slučování klubů.

1

PROSTĚJOV Fotbalové asociaci
se podařilo dohodnout s Národní
sportovní agenturou na návratu mládeže i mužů k trénování.
I přes dohodu se však plány zatím
nedaří vyřešit s vládou, u které
stále přetrvává odmítavý postoj.
„Obnovení tréninkového procesu je pro nás nyní absolutní prioritou. S kolegy na FAČR jsme
připravili materiál definující systematické změny pro trénování,
který hodláme prosadit na úrovni
vládního opatření v co nejkratším
termínu,“ stojí v prohlášení generálního sekretáře Jana Pauly.
Přes synchronizaci se však zatím stále nedaří FAČR s NSA tento postoj
před vládou prosadit. Situaci nenahrává ani fakt, že počet nakažených
opětovně roste. Je tak otázkou, zda
se tyto změny vůbec v nejbližších
dnech opravdu podaří realizovat.
Zatím tak stále platí nařízení trénovat maximálně ve dvojicích, což
reálně znamená nemožnost trénování nejen u amatérů, ale především
u mládeže.
Klíčové materiály od asociace se opírají o to, že plocha fotbalového hřiště
je opravdu velká a možnost pouze
dvou lidí na tak velké ploše je zcela
nepřijatelná. FAČR se také zavazuje dodržovat všechny bezpečnostní
i hygienická opatření, aby co nejvíce
eliminoval možnost šíření pandemie.
„Cítíme, že změna musí být okamžitá, v opačném případě budou škody
na našich dětech nenapravitelné.
Amatérský sport nemůže zůstat
upozaděn. Chce se mi věřit, že každodenní práce lidí na Asociaci, za niž
jim patří velký dík, dojde brzy smysluplného cíle a že se budeme moci
vrátit k naší milované hře,“ dodává
závěrem Jan Pauly.
(jaf)

SőHGHYåtPQDYOiGě
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bude dál, všichni vyčkávají. My však
ujišťujeme, že chceme odstartovat
nový ligový ročník jarní částí okamžitě, jakmile to umožní rozvolněná
hygienická opatření. K tomu však
potřebujeme mančafty, prosím hlaste se tak co nejdřív,“ vyzval Kočíb.
Přihláška do okresních soutěží
malé kopané ČUS Prostějovska
2021 je pro kluby k dispozici pro
vyplnění i elektronické odeslání na internetových stránkách
www.cuspv.cz v sekci Malá kopaná, uzávěrka platí do 19. března.
Startovné je potřeba uhradit na
pokladně Okresního sdružení ČUS
PV (Česká ulice 15, Prostějov),
a to ve výši 3000 korun pro členské
oddíly České unie sportu a 3300
Kč pro nečleny České unie sportu.
(kopa, son)

1iYUDWNWUpQLQNX

PROSTĚJOV Nad další existencí
okresních soutěží v malé kopané
ČUS Prostějovska se momentálně dost smráká. V probíhajícím
procesu přihlašování týmů do nového ročníku regionálních lig je
totiž mezi potenciálními zájemci
o účast zatím mizivá odezva.
„Přihlášky pro letošní sezónu 2021
mohou mužstva podávat už několik
týdnů, ale dlouho se bohužel nepřihlásil vůbec nikdo. Až minulý týden
přibyly první tři týmy, což je však pořád hodně málo. Bez dostatečného
počtu účastníků se hrát samozřejmě
nedá,“ konstatoval předseda komise
malé kopané při České unii sportu
PV Pavel Kočíb.
„Chápu, že stále panuje velká nejistota kvůli pokračující situaci s koronavirem. A lidi nevědí, co přesně

Přihlásí se vůbec dostatek mužstev?
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Nutno ale na obranu sympatického
nováčka uvést, že debakly se nekonaly.
Tým vcelku slušně vzdoroval zkušenějším konkurentům. Ostatně rozdíl
vstřelených a obdržených branek v poměru 13:19 není zase tak hrozivý. Tým
dokázal porazit Jihlavu 4:1, a dokonce
málem překvapil, když padl pouze
1:2 s Hradcem Králové. Nicméně poslední čtyři zápasy na podzim prohrál.
To nejspíš hodně přispělo k tomu, že
se vedení klubu rozloučilo s Prostějovu známým trenérem Oldřichem
Machalou. Místo něj nastoupil kouč
Martin Pulpit. Také hráčský kádr prošel obměnou, a Blansko zjevně nechce
nechat záchranu náhodě. V únoru tak
oddíl představil šestici posil, často od-

chovance Brna nebo rodáky z okolí
Blanska. A tak dres obléknou třeba Jakub Černín, Marek Mach nebo Claude
Lhotecký. Z Plzně pak přišel Tomáš
Kepl, Blansko zároveň hlásí změny
i v brankovišti. Je jisté, že svou kůži na
hřišti tým nenechá lacino jak v ligových
zápasech, tak v přípravě.
Utkání se odehraje v pátek 26. února
od 11.00 hodin na stadionu v Blansku.

1.SK Prostějov – Fotbalový klub
Blansko 1:1 (0:0)
Branky: 90. (+3) Machynek – 88.
Kopičár. Žluté karty: 43. Kopřiva, 53.
Píchal, 57. Bialek, 59. Zapletal, 84. Matoušek – 5. Holiš, 34. Šustr, 55. Buchta,
65. Lahodný, 70. Žák.

22. srpna 2020

Poslední vzájemné utkání:

vs.

yyJak byste zhodnotil zápas s Třincem?
„Tak ze začátku to bylo dost soubojové. Myslím, že už se to začalo příliš
hrotit. Potom ve druhém poločase
už podle mě přišlo více fotbalovosti.
I ve druhé půli byla penalta, takže to
nějakým způsobem pokračovalo, ale
myslím si, že průběh hry už pak byl
klidnější.“

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yy Překvapilo vás právě, že se
to ještě více nevyhrotilo? Protože
na začátku to fakt vypadalo dost
nehezky...
„To je pravda, vypadalo to ze začátku fakt dost špatně. Myslím si ale, že
jsme profesionálové a víme, jak se
k tomu máme postavit. Myslím, že
to bylo jen o tom, aby k tomu každý na hřišti tak přistupoval. A bral
to jako normální zápas. Ne nějakou
bitku.“
yy Všiml jsem si, že se nebojíte
jít dopředu. Tam už vám chyběla
fakt jen ta střela…
„Přesně tak. Trenér to od nás, od
krajních beků, chce, abychom co
nejvíce podporovali útok. Takže se

TŘINEC Novou energii a také nebojácné sprinty směrem dopředu. To přinesl na hřiště Šimon Šmehyl (na snímku), když se dostal
po prvním poločase do akce. Předvedl zejména rychlé nohy, několikrát přeběhl soupeře a donutil ho rychle se stáhnout k třinecké bráně. Nakonec jednu ze svých šancí proměnil ve faul na svou
osobu a následnou úspěšnou penaltu. Prostějovská sedmička
tak měla po zápase viditelně dobrou náladu, kterou nemohlo
pokazit ani psí počasí, ani fakt, že si na vlastní exekuci pokutového kopu musel v utkání počkat až do úplného závěru. Nakonec
se však dočkal a připsal si díky ní první branku v dresu Prostějova.

snažíme, pokudd je tam prostor. Je to
i naše povinnost,
ost, abychom tam nabíhali. Tentokrát
rát mi to vyšlo, dostal
jsem tam výbornou
rnou přihrávku a byla
z toho penalta.
a. Věřil jsem si na ni,
a proměnil.“
yy Přemýšlel
lel jste dlouho, zda na ni půjdete?
„Ne, už tu předchozí
edchozí
jsem si chtěl sebrat.
Ale Sali si na too věřil,
tak jsem mu to nechal. Ovšem pouze
s podmínkou, že musí
dát gól. (úsměv)
ěv) To
splnil, takže na mě přišla řada až potom.“
om.“
yyTřinec jee od Prostějova hodněě přes sto
kilometrů. Necítil jste
dlouhou cestu
u v nohách?
„Myslím si, žee jsme připravení dostatečně
ečně na to,
abychom zvládli
dli takovéto
cesty. Daleko horší bude
cesta do Varnsdorfu,
hned první kolo.
o. Na to se
musíme připravit
vit trochu
1DT¾PEGiKOQPiOGJ[NJÚąKNX\¾RCUGU6ąKPEGO
i v hlavách. A odevzdat
×VQéPQWCMVKXKVQW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
tam maximum.“.“
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PROSTĚJOV Pořádně se během
zimy nacestovali fotbalisté Prostějova za přípravnými zápasy. Nejprve
vyrazili do Ostravy, následovaly výjezdy do Brna, Kunovic a naposledy do Třince. Tentokrát si ale dávají
od cestování oddech. Tým trenéra
Pavla Šustra totiž zamíří „pouze“ do
necelých 50 kilometrů vzdáleného
Blanska. Tam změří síly s nováčkem
Fortuna:Národní ligy, který skončil
po podzimní části sezóny na dvanáctém místě.
Blansko na podzim odehrálo dvanáct
zápasů. Ve dvou zvítězilo, tři zremizovalo, zbytek byl ve znamení porážek.

Michal SOBECKÝ

T
Třinec
(sob) - Nemalé problémy
měl
m v minulých dvou přípravných
n zápasech trenér Pavel Šustr
s tvorbou sestavy. Eskáčko totiž
mělo
m početnou marodku. A zejména
jmé v obranných řadách byly cítit
bolestivé
ztráty. To už je však minubole
lostí.
lostí Ač se zatím stále nezapojil Daniel Bialek, proti Třinci už se naopak
do hry
h dostal Lubomír Machynek,
který
kter po utkání s Líšní trpěl bolestmi
v kotníku.
Zpět je také Roman Bala.
ko
Poprvé
Pop po mnoha týdnech tak platí,
že se
s marodka spíše vyprazdňuje,
než aby se její rozsah zvětšoval.

Obrana je zase
poèetnìjší

Třin (sob) - Poněkud nefotbalově
Třinec
začal zápas s Třincem. Ve 14. minutě
zača
totiž rozhodčí pískl faul v pokutovém území Třince. A hned se strhla
mela, domácí hráči si nechtěli nechat
mela
výrok líbit, zdálo se jim, že prostěvýro
jovský hráč spadl sám. Sprostě se tak
jovs
vrhli na rozhodčí. Na straně eskáčka
vrhl
byl nnásledně klid, dokonce i poté, co
sudí pískl další spornou penaltu, tentokrát na druhé straně. „Dělá ze sebe
tokr
ještě většího debila, než byl,“ padsměrem k výroku sudího
lo pouze
p
střídaček, přičemž výrok
ze strany
s
pravděpodobně pocházel od trenérprav
ského štábu.
skéh

Hned na úvod
hádanice

Třinec (sob) - Výraznou převahu
v mnoha statistických údajích, nejen
v počtu vstřelených branek, hlásí po
zápase s Třincem Prostějov. Eskáčko
domácí celek přestřílelo poměrem
9:4 (z toho střely mimo 4:2). V rozích byla převaha ještě výraznější,
a sice poměrem 5:1 pro Prostějov.
Přitom Třinec rozhodně nebyl horší
v držení míče, naopak, v utkání byla
nejedna pasáž, kdy si dokázal vytvořit optický tlak. Nijak ho však domácí hráči nedokázali využít. Těžko se
divit, že byl trenér František Straka
po zápase značně rozladěný a nijak
ho nechtěl komentovat…

Statistiky hovoøily
pro eskáèko

Začátek zápasu byl ve znamení centrů. První vyslal Vaněk, druhý Stříž.
Oba skončily u gólmanů. Krátce nato
Stříž srazil míč od útočícího soupeře
jen k jeho třineckému kolegovi, byla
z toho střela po zemi mimo. Zato v 6.
minutě mohl Prostějovu zle zatopit
Junior. Po zmatečné situaci plné sražených míčů se ocitl sám před brankářem, tísněn ale přestřelil. Nato už
se k akci odhodlali Zapletal s Koudelkou, vinou špatné komunikace ale vyzněla do ztracena. Domácí odpověděli
kombinací bez střely, hra se ale záhy
přelila na půlku Třince, po nahrávce
Baly šel Matoušek ze strany do brány,
byl z toho faul domácích, který roz-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

hodčí potrestal penaltou. Koudelka
zamířil k pravé tyči a ve 14. minutě
otevřel účet zápasu – 0:1.
Nicméně domácí byli, mírně řečeno,
nespokojení s verdiktem rozhodčího.
Měli za to, že hráč Prostějova spadl bez
cizího zavinění, nad trávníkem se tak
nějakou chvíli nesla nevybíravá slova.
Po chvíli dohadování se však pokračovalo. Hra byla pořádně ostrá, na trávníku se tak co chvíli ocitl třeba Vaněk.
Občas ale přicházely i šance, Omale
třeba hlavou po růžku minul, Junior
se zase řítil do šance, ale zastavil ho
ofsajd. Velkou šanci první půle měl po
nahrávce Omaleho a přenechání míče
od Koudelky Matoušek. Ale skóre se
neměnilo. Až ve 29. minutě, kdy si Junior naběhl mezi tři hráče, přes které se
nedostal, rozhodčí však situaci vyhodnotil znovu na penaltu. Tu Habusta
s přehledem proměnil a vyrovnal – 1:1.
Eskáčko navíc mohlo brzy prohrávat, po
centru Javůrka ale míč skončil vedle tyče.

TŘINEC Páteční odpoledne zastihlo fotbalisty Prostějova
při střelecké kanonádě v Třinci. Na umělé trávě se postavili
místnímu rivalovi Fortuna:Národní ligy A zprvu se jednalo
o vyrovnané utkání, herně i výsledkově. Nakonec se ho ale
svěřencům trenéra Pavla Šustra podařilo překlopit na svou
stranu. Hodně jim k tomu pomohly tři využité penalty a taky gól Štěpána Langera zpoza vápna.

Jenže zahřmělo na druhé straně, Hlúpik
„zužitkoval“ nepovedený centr Machynka tak, že míč propadl za záda brankáře
– 1:2. Vedení mohl pojistit Matoušek,
z úhlu našel jen připraveného gólmana.
Ve 42. minutě naopak přišel okamžik,
který na hřišti nevidíme rádi, Aleš Schuster skončil na trávníku a vypadalo to, že
pro něj zápas skončil. Nicméně po čase se
přeci jen zapojil do hry.
Úvod druhé půle byl z prostějovského
pohledu lepší. Nejen herně, ale také
výsledkově. V 56. minutě potrápil Langer soupeře, když prošel hladce hned
přes dva, střela z toho nebyla. Hosté
reagovali střelou Ciencialy z úhlu,
střelec stihl ještě znovu poslat na zem
Schustera. Střelecké štěstí zkusil taky
Zapletal z dálky, na nervy domácím
ale zejména zabrnkal brankář Bárta.
Ten si pohrál s napadajícím soupeřem a udělal mu kličku. Krátce poté
se Prostějov radoval potřetí, další faul
ve vápně potrestal proměněnou penaltou Solomon Omale – míč poslal
po zemi mimo dosah brankáře – 1:3.
To ale nebylo vše, v 77. minutě po
kombinaci dostal míč zpětnou nahrávkou Langer a následným vysokým

obloučkem překonal vyběhnuvšího
brankáře Třince – 1:4. Poté už bylo
na hřišti prakticky jen jedno mužstvo.
Projít mezi soupeři zkusil Stříž, Šmehyl
to pak zkoušel protlačit po ose. A po
dalším faulu přišla, jak jinak, penalta.
Tu prostějovský obránce proměnil
a stanovil na konečných 1:5. Tečku za
zápasem ale ještě mohl udělat Omale,
jehož prudkou střelu pod břevno gólman domácích se štěstím vyrazil.

klikni na

FOTOGALERIE

František STRAKA - FK Fotbal Tøinec:
K utkání se odmítl vyjádřit.
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov
„Myslím si, že v první půlce jsme byli hektičtí. Zbytečně to bylo takové soubojové
prostředí, strašně moc soubojů a zbytečných ztrát. Takový fotbal hrát nechceme. Druhou
půlku se dojem malinko zlepšil, už jsme se dostali více na balón, začali si být jistí. Je pořád
na čem pracovat. Je třeba říct, že kvůli tomu, že není Zlatohlávek, není David Píchal, tam
dáváme kluky, kteří nejsou na hrotu tolik zvyklí hrát. Ale o to je důležitější, abychom hráli
po zemi a kombinačně, protože tam nemáme klasického hroťáka.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO

Vyhecovaný zápas v Třinci: kouč Straka nemluvil
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Ten se zastaví maximálně na půltuctu.
Zvažoval se ještě zápas se Sigmou „B“,
nicméně zatím to vypadá, že pátým
a posledním soupeřem Prostějova bude
Blansko. „Otazník ale je nad povrchem
hřiště. Původně v plánu bylo odehrát
zápas na trávě. Uvidíme, zda to vzhledem k počasí bude reálné,“ poznamenal
technický ředitel 1.SK Prostějov Tomáš
Čepa. Počasí je pak další veličina, která
eskáčku příliš nepřála. Poměrně tuhá
zima ho zastihla na zápasech v Líšni,
husté sněžení zase v Kunovicích. Plejeři
si zkrátka vyzkoušeli odehrát zápas i ve
značně ztížených podmínkách.
Celkově pak po zápasech byla hodnocení trenéra Šustra jako na houpačce.
Po Baníku uznal kvality (a spalování
šancí soupeře), po Líšni nebyl spokojený se hrou a přístupem nejednoho
hráče. Zápasy se Slováckem a Třincem
hodnotil vesměs kladně. Jak sám ale
říká, nejdůležitější jsou výkony. Navíc
jedna věc je příprava a druhá pak zápasy, ve kterých už vítězové berou body.
„Důležité je, jak budeme hrát v sezóně,“
připomíná Lubomír Machynek. Jisté
už nyní je, že pokud Prostějov naváže
na výkony z přípravy a těžkou dřinu
v ní, na jaře tým nepochybně obstojí.
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MSDL – mladší dorost
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MSDL – starší dorost

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník
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PROSTĚJOVSKO Na minulost, ale ani budoucnost se nesmí zapomínat! Po pauze v předchozím vydání jsme tu opět s dalším dílem
tolik oblíbeného seriálu monitorujícího dění nejen v nejvyšších patrech fotbalu, ale zejména ve výkonnostních a amatérských soutěžích. A Večerník neopomněl ve svém souhrnu ani na ženy s kopačkami na nohách a stranou nemůže zůstat ani mládežnická kopaná.
To vše tradičně přináší servis FOTBAL EXTRA.
Jak známo, tentokrát se vše rozjelo mnohem dříve než obvykle
a hodnotíme méně odehraných zápasů. Zatímco celkově snesl rok
2020 přídomek„divný“, v regionálním fotbale můžeme zajít ještě dál,
„strašný“ bude asi to nejpřesnější označení. Aby ne, jaro vůbec nezačalo a podzim skončil už po deseti odehraných kolech.
I v nedokončeném ročníku se toho ale událo mnoho zajímavého.
Padaly góly i červené karty, zklamání střídalo nadšení, nechybělo ani
několik překvapení. Kdo by třeba tipoval, že Mostkovice doma porazí lídra tabulky nebo že Protivanov odehraje s Čechovicemi bezbrankovou remízu? Takových zajímavých i často nečekaných momentů
přitom bylo ve zkráceném podzimu dost a dost. Společně se tak
podrobně díváme na celé dění v jednotlivých soutěžích i týmech,
rozebíráme si hráčské statistiky a zamyslíme se rovněž nad jarní částí.
Pojďme si udělat malou revizi. Na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika už poosmnácté pokračuje seriál FOTBAL EXTRA,
tedy minimálně dvě strany věnované uplynulé půlsezóně ročníku
2020/2021. Zprvu jsme se věnovali obecně podzimnímu dění a jeho předčasnému konci, následně se podívali na dění v krajském
přeboru a záhy podrobili monitoringu úspěšné působení Konice
v I.A třídě Olomouckého KFS. Poté se Večerník zaměřil na dění ve
skupině „B“, kde je hned pět celků z Prostějovska a hodnocení tak
bylo rozděleno na dvě části. Prvně šly na řadu regionálně nejvýše
postavené Čechovice a v závěsu za nimi se skrývající Kostelec na
Hané s Určicemi, načež poté se dostalo i na zbývající duo Protivanov
- Plumlov. V prosincových vydáních jsme se pustili do dvou skupin
I.B třídy Olomouckého KFS. Úvodní várka byla věnována rivalům
z Klenovic na Hané a Pivína, následně přišla na řadu zbývající trojice
z „áčka“ Otaslavice, Vrchoslavice a Mostkovice. Ještě loni jsme stihli
revizi do grupy„B“, kdy jsme se zprvu zaměřili na vystoupení TJ Haná
Prostějov, abychom v posledním čísle roku 2020 zhodnotili vystoupení týmu Smržic a sloučeného oddílu Jesenec-Dzbel.
Nezastavili jsme ani v letopočtu 2021. Hned v prvním lednovém vydání vše odstartovalo sondou do nejvyšší klání pod hlavičkou OFS
Prostějov. V rámci Okresního přeboru alias II. třídy, který Večerník dlouhodobě sleduje jako svoji prioritní soutěž, dostal právo první karty
vedoucí tým tabulky, jímž se stalo„béčko“ FC Kralice na Hané. Vzápětí
následoval druhý lídr z Dobromilic a další účastníci nejvyššího regionálního klání. Přelom ledna a února patřil III. třídě, po skupině„A“ minule všechny seniorské soutěže uzavřela sonda do grupy„B“.
Tím jsme však neskončili, v předminulém dílu jsme vám přiblížili
dění v ženském fotbale, ve kterém Prostějovsko reprezentují hned
tři týmy, které jsou shodně účastníky Moravskoslezské divize žen.
A aby toho nebylo málo, dnes a v dalších týdnech zavítáme do světa mládežnické kopané. Prologem se stane tradiční obecný souhrn,
následovat bude hodnocení talentů eskáčka a zavítáme i do dalších
míst prostějovského regionu.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si další ohlédnutí za fotbalovým
podzimem!
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po nedokončeném podzimu jí náleží čtvrtá příčka. Před dorostenci se
však objevují rezervy ligových týmů.
„S podzimní částí určitá spokojenost
panuje. Kromě čtvrtého místa jsme
odehráli řadu kvalitních zápasů, které
klukům hodně dají. Našel bych i zápasy, kde jsme však zbytečně body
ztratili. Z toho se zase kluci poučí.
Bylo na nich navíc vidět, že jsou velmi
dobrá parta. Hned osm hráčů si už navíc vyzkoušelo tréninky s áčkem, což
hodnotím hodně pozitivně. Bohužel
se vše od října zastavilo,“ hodnotí kouč
Tomáš Gross.
„Sedmnáctka“ ve své divizi na tom
až tak dobře není. Celkově se jedná
o dvanácté místo. Dojem však zlepšují
mladší rezervy. Béčko staršího dorostu je po podzimu na třetím místě v divizi E., a mladší dorost se nachází na
páté příčce. Ligová mužstva však jsou
opravdu jinde. Nabízí se tak otázka,
zda se bude výkonnost vyrovnávat,
nebo se nůžky budou dále rozvírat.
„Upřímně doufám, že si ještě kluci
v letošní sezóně zahrají. Ta pauza je už
dlouhá. Navíc za celý loňský rok odehráli pouze deset soutěžních utkání.
To je hrozně málo. Celkově se bojím,

06l/c8p

K největšímu regionálnímu klubu
odjakživa patří největší mládežnická základna. A tak dorost se pohybuje ve druhé nejvyšší soutěži
a i žákovské kategorie druholigového 1.SK Prostějov hrají na podobné
úrovni. Kromě kategorie třináctiletých se však o přílišných úspěších
mluvit nedá. I když se hráči snaží,
elitní kluby jsou zkrátka stále ještě o kus napřed. Ač umístění není
kdovíjaké, určitě se prostějovská
družstva mohou od týmů Zbrojovky Brno, Sigmy Olomouc či Baníku
Ostrava hodně naučit. Za výsledky
však stojí také slabé konkurenční
prostředí na Prostějovsku. „Co bychom si nalhávali. Zatímco dříve
se na náborech vybíralo klidně i ze
stovky dětí, v současné chvíli jsme
rádi, když jich přijde zhruba třetina,“ přiznávají upřímně nižší zájem
současní i bývalí trenéři.
Dorostenci eskáčka nastupují v Moravskoslezské dorostenecké lize, což
je druhá nejvyšší soutěž. I zde je na
tom každý ročník trošku jinak. „Devatenáctce“ pod vedením Tomáše
Grosse se na podzim dařilo. Z deseti
zápasů posbírala devatenáct bodů,
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Brzká budoucnost sice k přílišnému
optimismu nevybízí, ale z dlouhodobého pohledu to až tak špatně nevypadá.
Kromě krajských zástupců nabízí mladší
i starší přípravka velký počet zástupců,
ze kterých by mohli časem vyrůst noví
zástupci pro řadu regionálních klubů.
Hodně důležité bude, zda se podaří trenérům i klubům po dlouhé pauze děti
znovu přilákat na zelené trávníky.
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Žákovských týmů nalezneme na okrese daleko více než dorosteneckých.
Mladší i starší žáci mají i své okresní
soutěže. Některé týmy však působí
také na krajských úrovních. V krajském
přeboru starších žáků se velmi dobře
prezentují hned tři družstva. Čechovice spojené s Mostkovicemi i Konice
se Smržicemi a Olšany se drží se špicí
tabulky. Jediným zástupcem, který na
podzim příliš nestačil, byl spojený klub
Nezamyslic s Němčicemi.
V krajském přeboru mladších žáků
se nejlépe daří Olšanům, doplněny
jsou o další tři mužstva, která najdeme i u starších žáků, ale mladším se
tolik nedaří. „U nás to hodnotím
hodně pozitivně. Máme už všechny
mládežnické kategorie na krajské
úrovni a práce se nám začíná zúročovat. Co se týče žáků, tak pro mladší
to je v letošní sezóně hlavně o tom
si zvyknout, jelikož většina kluků
je ročník 2009, přišli z přípravky.

l½FLGUzÉSUDSRU

Adaptují se tak na větší hřiště, větší
počet hráčů. Myslím si, že se jim to
i daří velmi dobře a odvádí dobré výkony. U starších je spousta kluků dorazového ročníku, jenže někdy se jim
zápasy kryjí s dorostem, takže někteří
jedou se staršími. To je pak znát, někdy je to jako na houpačce. Celkově
si myslím, že nám i trošku scházela
herní kvalita, některé zápasy byly spíše vybojované, ale věřím, že i herní
projev půjde nahoru,“ hodnotil podzimní část kouč žáků v Olšanech Petr
Hansl.
V krajské soutěži starších žáků zástupce nenajdeme. U mladších jde také
pouze o dva zástupce, zato Jesenec-Dzbel válí a vede tabulku. Na spodu
se krčí rezerva eskáčka. „Ten poslední rok je pro mládež opravdu těžký.
Doba tomu nepřeje, navíc ani světlo
na konci tunelu zatím není vidět. Snad
se sport celkově rozjede co nejdříve.
Kluci sice dostávají nějaké plány, ale
samozřejmě kontakt a kabina jim
schází stejně jako nám trenérům. Kluci chodí už opravdu dlouho, tak věřím
tomu, že snad to takový drastický dopad mít nebude a že se zase rádi vrátí,
jak to bude možné,“ shodují se však
trenéři napříč týmy.
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První liga jako klenot? Ano, mělo by se jí chtěli věnovat. Kluby do této into tak být. O skutečném stavu fotbalu vestice přesto jdou: ví, že mládež, to je
ovšem nevypovídá profesionální sou- budoucnost. Týmy, které si nedokáží
těž, často z nemalé míry plná zahra- vychovat vůbec nikoho jsou fakticky
ničních hráčů, ale zejména soutěže neustále na hraně. V dnešní době, kdy
regionální a pak ty mládežnické. Počet fotbalistů (i klubů) průběžně spíše
mládežnických hráčů ale dlouhodobě ubývá, a navíc teď pomalu odchází
spíše klesá a ruku v ruce s tím i počty početné „sedmdesátky“ a „osmdesáttýmů, v návaznosti i mužstev v dospě- ky“ do fotbalového důchodu, hrozí, že
lých soutěžích regionálních soutěží. To za pár let by neměl, kdo v některých týdo značné míry pomech nastupovat.
stihuje také ProstěTýmům jednoduše
jovsko. Příkladem
KOMENTÁØ hrozí vymření.
budiž Kralice na
Koronavirus pro
Hané. Ty se perou
mládežnický fots postupným odpadáváním mládež- bal přitom přišel v nejméně vhodný
nických týmů, jež se v nedávné minu- čas. Vlastně žádná podobná epidemie
losti topily (některé) na dně soutěží. sportu nepřeje. Ovšem plošné zavřeNyní už je vůbec nenajdeme. Prostě né soutěží napříč Českou republikou
a jednoduše se rozpustily do okolních v době, kdy trvale ubývá sportujících
klubů a skončily.
dětí, a hlavně jim postupně stále časPozitivnější pohled je do jiných klubů. těji chybí pohybové návyky, je jednoDlouhodobě se rozvíjí třeba v Olša- duše katastrofou. Co tak týmy pracunech u Prostějova. Ty krok za krokem jící s mládeží mnohdy pracně zvládly
přibírají další a další výběry a už nyní a čím se mohly pyšnit, to je nyní často
se mohou pyšnit prakticky komplet- pryč. Vždyť, ruku na srdce, kolik nácní paletou mládežnických družstev, tiletých v dnešní době individuálně
což může z regionu říct o svém klubu a z vlastního rozhodnutí trénuje?
jen málokdo. Slibně se situace rozvíjí Ale k tomu pozitivnímu: chvála všem
v Konici, na výsledky ale zatím čeka- klubům, které se rozhodly pracovat
jí. Naopak v blízkém Jesenci-Dzbelu s mládeží a drobotinou. Kromě toho,
mládežníci válí. Soutěž mladších žáků že samy sobě tak jistí budoucnost,
o prsa vedou, což je skvělý počin a zá- utváří zároveň budoucnost také děroveň nepochybně odměna trenérům tem. Tvoří jejich charakter, vytváří jim
za jejich práci. Pozitivně lze hodnotit, vzpomínky, zážitky, přátelství. A saže ani v době covidové plné uzávěr pak mozřejmě utužují zdravého ducha
práci s mládeží nevzdali. Také další i tělo. Je třeba všem poděkovat za jejich
kluby se ale snaží, seč mohou, Kostelec práci. Je to práce nesmírně krásná, byť
na Hané, Smržice, Pivín nebo Neza- velmi náročná. A pokud ji někdo dělá
myslice jsou jen některými z nich.
s láskou, ne pro peníze nebo pocit důKluby přitom dobře ví, proč si s mlá- ležitosti, je to znát. Tak směle do toho
deží dělají starosti – konec konců, a věřme, že koronavirová doba na rozjsou na ni potřeba finance, zejména díl od lidské hlouposti nebo vesmíru
však schopní a spolehliví lidi, kteří by nebude nekonečná…

$G\ON¾FGåGPGPÊDWFQWEPQUVĄCFCMNWDč2TQUV÷LQXUMCUKVQWX÷FQOWLGCRKNP÷
UPÊRTCEWLG6ąGDCRT¾X÷X,GUGPEK
Foto: Facebook

Naděje momentálně trpí zakázanou
přípravou, kolik z nich u fotbalu zůstane?
svého normálního provozu,“ hodnotil
první půlrok v Konici Milan Mohelník.
Pouze v „áčku“ krajské soutěže se dá
mluvit o relativním úspěchu regionálního dorostu. Kostelec, kterému
pomáhají také někteří hráči Mostkovic, vévodí tabulce bez ztráty bodu.
Bronzovou příčku si drží Olšany, ty
jsou pro změnu doplněny hráči Kralic.
Ve skupině B najdeme ještě čtyři zástupce. Čtvrté místo vybojovaly Nezamyslice. Zbylá tři družstva najdeme
na chvostu tabulky, konkrétně jde
o rezervu dorostu Čechovic, spojený
klub Němčic s Brodkem u Prostějova
a Pivín.

Kralice ale skomírají

¾ìä]fäèÛèãîãÞ¥
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jsou muži. To je zkrátka špatně. Bez
mládeže fotbal nebude, to by měla být
priorita. Pak to takhle dopadá právě
s dorostem. Ti lepší kluci už naskakují
za A mužstvo a už se jim nechce pracovat v dorostu. Kluky, kteří tu minutáž v mužích nedostanou, tím pak akorát odrazujeme. Hráči by samozřejmě
měli dostávat příležitost v mužích, ale
stále je potřeba, aby prvořadě fungoval dorost, už teď je těch kluků málo,
za chvíli by takhle nebylo kým muže
doplnit,“ uvědomuje si i jeden z trenérů dorostu Milan Mohelník, jenž je
vede v Konici.
„S kategoriemi dorostu je to velký problém. Je jich na Prostějovsku opravdový nedostatek a je to jednou z hlavních
příčin, proč ubývá i mužských klubů.
Nedokážu říct, proč se někteří kluci
najednou po konci žákovské kategorie
vypaří. Určitě je však potřeba na tom
pracovat, aby se to dále spíše rozrůstalo,
než to ještě klesalo,“ přidal svůj pohled
Petr Hansl, trenér žáků v Olšanech.
Ani výsledky necelé desítky oddílů
nejsou přitom zcela růžové. V krajském přeboru najdeme dva zástupce.
Třetí od konce s osmi body jsou Čechovice, které jsou spojeny s Plumlovem. Ještě o příčku hůře na tom jsou
z Konice, i tento celek je spojen s nedalekým Brodkem u Konice. „Těžko
se mi hodnotí podzimní část. K týmu
jsem přišel během léta, takže než jsme
se pořádně rozkoukali a rozehráli, už
nám zase sezóna skončila. Pozitivně
určitě vidím přístup kluků, na kterých
je vážně vidět, že je fotbal baví, chtějí se posouvat. Čeká nás však hodně
práce, jenže nyní bohužel nemůžeme
ani trénovat. Někteří kluci nepracovali
s míčem od října, už je opravdu akutní,
aby se fotbal i celý sport zase vrátily do

0OiGtYSőHGOlšany
0OiGtYSőHGOlšany
KOiVtSRĀHWQRXPOiGHç
-HVHQHF']EHO~VSěFK\
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Nejde ani tak o výsledky, jako o velmi
nedostatečný počet dorosteneckých
týmů napříč regionem. Celkové číslo
osm je opravdu velká bída. A aby toho
nebylo málo, velká část z nich je spojená, takže ani kluby nedokážou dorosty poskládat. Pokud bude situace
pokračovat tímto tempem, budou mít
mužské kategorie ještě závažnější problémy než teď. Všechna družstva hrají
krajské soutěže, to však pouze vinou
nedostatečného počtu pro okresní
soutěže.
„Je to velká škoda, je pravdou, že dorosteneckých celků je jako šafránu.
Myslím si, že chyba je v tom, jak na vše
spěcháme, pracuje se tak, že prioritou

.UDMVNÅVRXWÈzH
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aby na to někteří nezanevřeli. Už teď,
co máme zprávy, že někteří kluci zkrátka moc netrénují. Mohlo by to znamenat velký problém nejen pro fotbal, ale
celkově sport. Tady v těch kategoriích
už jsou kluci, kteří se tomu věnují
deset a více let, takže mi přijde velká
škoda, aby to jen tak zahodili,“ doplnil
šéftrenér dorosteneckých kategorií
Tomáš Gross.
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MSDD - mladší dorost, skupina „E“
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MSDD - starší dorost, skupina „E“
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Předseda OFS Prostějov Milan Elfmark žehrá na pokles základny
Hodně se mi nelíbí očerňování některých lidí.
Obzvláště od těch, kteří na valných hromadách
seděli a neřekli ani slovo a najednou ventilují
spoustu věcí přes média. Společně s covidem
je to pro fotbal opravdu těžká doba...

v rámci exkluzivního
vního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FRÉHAR

21021910196

To pak i to mužstvo,
které si zápas ‚zařídí‘, má
z fotbalu stále radost? Těchto
yy Budete chtít pokračovat
kračovat i v dall funkcionářů bude minimum,
í?
ším volebním období?
podle počtu klubů, které
yslet, zda za sou- v těchto praktikách fun„Musím se ještě rozmyslet,
časného stavu budu chtít pokračovat gují.“
tě by bylo dobré,
i nadále, či nikoliv. Určitě
erých jsme něco
aby spousta věcí, ve kterých
začali, pokračovala, ale pokud se situace
ebude ani zájem,
vyvine tak, že třeba nebude
udu. Uvidíme,
tak kandidovat nebudu.
d
v současné době vám nedokážu odpovědět. Zvažuji pro i proti. Záleží
kolo fotbalu
také, jak se situace okolo
vyvine, protože, abych byl upřímný, moc se mi nelíbí, co se nyní
okolo fotbalu děje. A pokud se
objeví někdo vhodný, kdo by se
ut, urči-i
chtěl této funkce ujmout,
oblém.“
tě s tím nebudu mít problém.
yy Které věci máte naa mysli?
„Je toho více. Hodně se mi
rých
nelíbí očerňování některých
ěkde
lidí. Tím nemyslím někde
na vysokých patrech, ale
h. Nespíše na našich úrovních.
myslím tím přímo náš region,
ně nepři-i
ale ty hlasy mi globálně
kou, jakým
jdou zcela fér. Je otázkou,
způsobem by tomu právě někteří
oct. Samozřejmě
kritici dokázali pomoct.
ne všechno je dobře a někde je ta kritika
zcela oprávněná, ale už je jí na můj vkus
ho názoru fotbalu
až moc. A to podle mého
nyní škodí nejvíce.“
yy Těch kauz je za poslední dobu
v
opravdu hodně, neníí to tedy oprávněná kritika?
lémů má fotbal
„Je pravdou, že problémů
nkcionářů, kteří
až příliš. Jenže kolik funkcionářů,
rajích i ve vedení
pracují na okresech, krajích
ýsledky? SamoFAČR, ovlivňuje výsledky?
dyž
zřejmě se asi nějací najdou, ale kdy
když
si vezmu, kolik se o too snaží, je to daleko větší problém na všech úrovních
úrovních.

yy Co tedy říkáte na celkové dění
především v nejvyšších patrech českého fotbalu?
„Určitě není správné, co se děje... To fotbalu velmi uškodí i do bblízké budoucnosti. Celkově je však postoj hrozně
špatný a fotbal je hod
hodně roztříštěný.
Nikdy jsem nebýval jed
jeden z těch, kteří
by fandili panu Berbrov
Berbrovi, ale vždy jsem
h
se snažil používat svou hlavu.
Vůbec se
mi tak nelíbí, co se děje ohledně kauz,
vů zmíněnému
to stejné však platí vůči
očerňování. Obzvláště ood těch, kteří na
sed a neřekli ani
valných hromadách seděli
slovo a najednou ventilu
ventilují spoustu věcí
přes média. Společně s covidem je to
pro fotbal opravdu těž
těžká doba.“
yy Na Prostě
Prostějovsku i případném kr
kraji však tyto
nezazn
hlasy nezaznívají.
p
„To máte pravdu.
Tady to
dění, co se v současnosti
děje, se ná
nás opravdu příliš netýká. Myslím si, že
okr
za náš okresní
fotbalový
svaz mohu říct, že jsme se
snaž postupovat
vždy snažili
vůči klub
klubům korektně
i vstřícně a že naše působení bbylo v souladu
fotbale a tím, že ho
s fotbalem
máme rádi. Samozřejmě se někdy objevují
názory co tam zase
názory,
vym
vymysleli
a další,
ale ttakových kritik
opra
opravdu
nebylo
moc Celkově bych
moc.
ani ssám neřekl, že
jsme udělali všechd
no dobře,
taky by
se nnašla spousta
chyb, to však patří ke
každé práci, které se
člověk věnuje.“
yy Při m
minulé volební valné hromadě se
p
nenašli protikandidáti
ani na post předsedy, ani
ke členům výkonného
výboru. Ne
Nebude se situace opakovat
opakovat?
„To si nemyslím,
nemysl během posledních měsíců
měs se fotbalová
veřejnost hod
hodně aktivovala.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
U itě
Urč
tě se podle mého názoru objeví
Určitě

alespoň jedinci, kteří by do toho chtěli
jít. V každém případě se bude hledat
minimálně jedna náhrada za Ladislava
Dudíka, který chce končit. Věřím, že
se najdou i další lidé, kteří by pro fotbal
chtěli pracovat.“
yy Pokud bychom se podívali do budoucna. Jak těžká bude situace ať už
pro vás, či pro nové vedení ohledně
fotbalu s dobou koronavirovou?
„U nás bude největší problém, abychom
udrželi mládež. To bude zřejmě nejtěžší
pro celý český fotbal. Bojím se, že trend
stále nižšího počtu mužstev bude pokračovat. Děti, které by se fotbalu věnovaly,
by se určitě našly, jenže je problém sehnat
funkcionáře a trenéry, kteří se o ně budou
starat. Ať už jde o jakoukoliv kategorii, tak
potřebujete zodpovědné osoby, které si
najdou čas, budou se vzdělávat a opravdu se dětem věnovat. Když si vezmu,
kolik lidí si čas opravdu najde, být s nimi
dvakrát týdně na tréninku, o víkendu na
zápasech, je jich opravdu málo. To také
nejde dělat jen tak, že s nimi pojedu, když
mám náhodou volný čas. Většina mluví
o spoustě práce, ta však byla vždycky, jenže momentálně mizí ochota...“
yy Není tento nedostatek znát právě
i ohledně funkcionářů?
„Ano, je to podobný případ jako s trenéry. Potřebujete mít řadu funkcionářů ať
už ve výkonném výboru, v komisi STK,
revizní komisi, či komisi pro mládež. Pak
jsou tu rozhodčí, kterých je fatální nedostatek. Když už se nám nějací přihlásí,
většinou zase brzy končí. Pošlete mladého kluka někam pískat a místní mu devadesát minut nadávají. Neříkám, že to
dříve nebylo, ale je to čím dál horší a respekt chybí. Situaci jsme tak chtěli vyřešit
pomocnými klubovými rozhodčími,
kteří v případě potřeby zápas odřídí a dostanou za něj zaplaceno za předpokladu,
že si projdou školením. Kolik si myslíte,
že těch lidí absolvovalo celý kurz? Pískat,
případně mávat a dostat peníze, není
problém, ale dodělat školení, na to už čas
nebyl. To je právě to, co nám chybí. Lidé,
kteří fotbalu něco obětují.“

yy Kromě funkce předsedy byste
měl obhajovat také post ve výkonném výboru v Olomouckém krajském fotbalovém svazu. Ani v tomto
případě zatím nejste rozhodnutý?
„I zde je to zatím otevřené. Bude hodně
záležet na tom, jak se nakonec rozhodnu ohledně okresní valné hromady. Na
krajské úrovni se dají určitě očekávat
větší změny, jelikož končí předseda Kaláb. Zatím to tak necháme stejně otevřené. Pokud se objeví někdo mladý, kdo
to bude chtít jít dělat, a přijde mi, že to
má smysl, stát mu v cestě a dělat křoví
určitě nebudu.“
yy Pokud by se počet mužstev ještě
snížil, dala by se vůbec udržet okresní úroveň?
„Už nyní je týmů opravdu málo. Dorostenecké týmy už pomalu v našem
regionu kromě pár světlých výjimek
neexistují. Zde už okresní úroveň zcela
odpadla. U starších žáků začíná být problém podobný. Stačí se podívat, kolik
oddílů je schopno dát tuto kategorii
dohromady. A to se ani nemusíme bavit
o tom, že už také hraje pouze na polovinu hřiště a 7+1. Když se podíváme, jak
to vypadalo ještě před deseti roky, je to
velmi smutný pohled. V dnešní době už
ani není takovým problémem trenéry
alespoň částečně zaplatit za jejich čas.
Jenže ani to zatím příliš nepomáhá.“
yy Věříte, že si fotbal najde tu správnou cestu z nastalých potíží?
„Pevně v to doufám. Sám si myslím, že
se může najít spousta osob i mezi bývalými vynikajícími fotbalisty, kteří by fotbalu mohli pomoct. I tam však figuruje
řada těch, kteří jen kritizují a ve finále by
fotbalu mohli spíše ublížit. Základem
však jsou vlastní kluby, ať jde o jakoukoliv úroveň. Když budou fungovat dobře,
starat se o mládež a poctivě pracovat,
určitě mohou dokázat ze všech nejvíce.
Svazy mají hlavní úkol především dohled, regulérnost a uspořádání soutěží.
Pokud je to možné, snažíme se klubům
pomoct, ale hlavní práce i shánění financí a mládeže je především na nich.“

vizitka
MILAN ELFMARK
✓
✓
✓
✓

narodil se 26. prosince 1958 v Prostějově
žije v Olšanech u Prostějova
od roku 2010 je starostou Olšan u Prostějova
vystudoval obor matematické analýzy
na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
✓ získal také titul RNDr.
✓ fotbalu se aktivně věnoval od dětství, kromě Olšan si zahrál i za
TJ Železárny Prostějov v mládežnických kategoriích
✓ od roku 2013 je předsedou Okresního fotbalového svazu Prostějov
✓ od roku 2017 je také členem výkonného výboru Olomouckého
krajského fotbalového svazu
✓ v letošním roce by měl obě funkce obhajovat, svou kandidaturu však
zatím stále zvažuje
zajímavost: byl členem realizačního týmu české reprezentace
lyžařských sdruženářů

20041710594

PROSTĚJOV Už osm let „vládne“
regionálnímu fotbalu Milan Elfmark
(na snímku). Během minulé volební
valné hromady Okresního fotbalového svazu Prostějov neměl dokonce
ani protikandidáta. Negativních ohlasů na jeho působení nenajdeme příliš
mnoho, na druhou stranu má hnutí ve
svém fungování i řadu rezerv. Možná
i proto není stále jasné, zda v blížících
se volbách bude chtít stávající předseda OFS setrvat na daném postu.
„Nezamlouvá se mi, co všechno se ve
fotbale v poslední době děje,“ hlásí
nu. „Nikdy jsem
Elfmark zcela na rovinu.
nebýval jeden z těch, kteří by fandili
dy jsem se snažil
panu Berbrovi, ale vždy
používat svou hlavu,“ tvrdí.

lední hokej
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Přímý postup do čtvrtfinále se hokejistům Prostějova vzdálil
PROSTĚJOV Závěr hokejové sezóny je tady. A zatímco loni byl dramatický
cký a pro
Jestřáby nakonec smutný, letos to vypadá nadějněji. Prostějovský tým se trvale
rvale drr
ží v lepší polovině tabulky Chance ligy a je jen velmi nepravděpodobné, že by se
nedostal alespoň do předkola. Jaké jsou ale nyní možnosti svěřenců Jiřího Šejby?
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Po uplynulém víkendu a devětadvaceti
odehraných kolech Chance ligy mají
hokejisté Prostějova na svém kontě 47
bodů. Do konce základní části je čeká
ještě pět zápasů a nemají zrovna lehký
los. Postupně je čekají venku Vsetín,
Litoměřice a Poruba a naopak doma
přivítají Havířov a pražskou Slavii.
Kromě Havířova platí, že soupeři se
v tabulce pohybují zhruba v těch místech jako Jestřábi, nebo výše. Nejlepší
formu z těchto týmů mají Litoměřice,
které měly nedávno šest vítězství v řadě
a dokázaly porazit Porubu i Slavii. Zbylé celky se potýkají s nestálou formou
nebo výsledky. A vesměs střídají porážky a výhry.
A jaké jsou tedy možnosti Prostějova? Při ne úplně pravděpodobném
maximálním zisku, tedy patnácti bodů,
by mohl stále teoreticky skončit i na
prvním místě. Na něj nyní ztrácí 12
bodů. Takový scénář je ale značně nepravděpodobný, počítal by totiž jednak
s vítěznou šňůrou Prostějova, jednak
s mizernou formou lídrů tabulky. Mnohem pravděpodobnější je boj o přímý
postup do čtvrtfinále. I zde by ale museli mít Jestřábi nadpoloviční úspěšnost
v zápasech. I proto, že kromě Prostějova
se o volnou sérii bije ještě dalších sedm
týmů, které mají teoretickou možnost
se na něj dostat. Čtvrtou příčku nyní
drží Jihlava, nicméně zálusk si na něj
může dělat taky Poruba, dále Třebíč,
Prostějov, Litoměřice, Vsetín a v poslední řadě Slavia Praha.
Jak to ale vypadá s případným pádem
Jestřábů mimo postupové příčky? To

už není příliš pravděpodobný scénář.
Třinácté místo je nyní velmi daleko.
Přetahují se o něj Benátky nad Jizerou
a Ústí nad Labem. Prostějov má na
tuto pozici v tabulce náskok 9 bodů.
Což se může zdát dost, případné horší
období by ale pořád mohlo postupové
příčky Jestřábů ohrozit. Přinejmenším Litoměřice, Vsetín a taky Slavia
totiž budou ještě v závěru sezóny chtít
ukázat, že patří na vyšší místa tabulky,
než na kterých aktuálně jsou. Když to
shrneme: postup mezi čtyři nejlepší
týmy, a naopak pád na 13. místo jsou
nepravděpodobné, ale stále možné.
Hlavní motivací však zůstává co nejlepší umístění pro předkolo play-off.
Zde už se taky rýsují pravděpodobní
soupeři: Vsetín, Slavia Praha a Sokolov.
S prvními dvěma už se přitom Prostějov od svého návratu do 1. ligy v play-off utkal.

PtVWR
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Aktuální forma: 2 vítězství – 3 porážky
Šance na čtvrtfinále: 80 %
Vrchlabí je příjemným překvapením
ročníku. Nováček soutěže těží trvale
ze spolupráce s Pardubicemi. I tak ale
rozhodně překvapil, vždyť nedávno
bylo Vrchlabí dokonce na čele tabulky. V poslední době má ale tým horší
formu, posledních šest zápasů střídali
Východočeši prohry a výhry. Přesto
se však může opřít o řadu zajímavých
jmen. Namátkou? Heřman, Urban
a samozřejmě taky Tomáš Nouza, někdejší hvězda Jestřábů. Nedávno se tým
mohl pochlubit skalpem Kladna, navíc
před televizními kamerami. Vrchlabí do
posledních kol přeje los, zahraje si proti
15., 17. a 18. celku tabulky. Možnost,
že by se tým nedostal do čtvrtfinále, je
velmi malá.
Situace před posledními 5 koly Zbývající zápasy: doma – Kadaň, Šumzákladní části Chance ligy
perk, Kolín; venku – Sokolov, Kladno.

PtVWR
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Aktuální forma: 2 vítězství – 3 porážky
Šance na čtvrtfinále: 80 %
Jihlava je asi nejpříjemnějším překvapením ročníku. Zatímco loni se nedostala
ani do předkola, tentokrát válí. Trvale
se drží mezi nejlepšími celky soutěže.
Nepochybně pomohlo, že si tým udržel
řadu klíčových hráčů. Veteráni Čachotský a Skořepa, dále nemálo zkušení Jiránek, Harkabus, k úspěchu pomáhá i Zadražil. Jihlava nicméně má velmi špatnou
aktuální formu, v únoru se jí vůbec nedaří. A chybí jí výraznější bodový příspěvek
od obránců.
Zbývající zápasy: doma – Třebíč, Poruba, Frýdek-Místek; venku – Kolín,
Třebíč.

PtVWR
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Aktuální forma: 1 vítězství – 4 porážky
Šance na čtvrtfinále: 30 %
Solidní páté místo. To je jistě pro Třebíč
dobrá vizitka. Tým mají Horáci velice
solidní a navíc zkušený. Příklad? Michal
Vodný nebo taky Lukáš Nedvídek.
Hned několik hráčů je v popředí individuálních statistik. Ladislav Bittner pak
bojuje o korunku krále střelců. Třebíči se
nicméně vůbec poslední dobou nedaří.
Měla pravda poměrně těžký los. Přitom
ani v posledních kolech nečeká Třebíč
nic jednoduchého.
Zbývající zápasy: Doma – Slavia Praha,
Jihlava; Venku – Jihlava, Poruba.

Foto: Michal Sobecký

zranění) je relativně úzký kádr. Prohrou
s Kladnem pak nejspíš Jestřábi přišli
o šanci na čtvrtfinále.
+&7RUD[3RUXED ERGţ
Zbývající zápasy: Doma – Havířov,
Aktuální forma: 2 vítězství – 3 porážky Slavia Praha; Venku – Vsetín, Litoměřice,
Šance na čtvrtfinále: 20 %
Poruba.
Nějakou šanci na 4. příčku mají také hráPtVWR
či Poruby. Tým byl pasován na jednoho
z favoritů soutěže. Nicméně dařilo se
+&6WDGLRQ/LWRPěőLFH
mu převážně jen na úvod sezóny a pak
ERGţ
v první půli ledna. Jinak to nebylo úplně
ono. Tým se s výsledky vypořádal mimo Aktuální forma: 4 vítězství – 1 porážka
jiné odchodem celé řady hráčů. Aktuál- Šance na čtvrtfinále: 20 %
ně celek trpí nepříliš stabilními výkony, Litoměřice jsou na tom dost podobně
kdy střídá výhry s prohrami. Mužstvo jako Prostějov. Disponují mladým týje nicméně velmi silné, kromě kvalitní mem, jak se ale ukázalo, neznamená to,
obrany se může pochlubit hráči jako že by se s nimi nemělo počítat. Hráči
jako Matěj Beran a Patrik Miškář válí,
Korkiakoski, Jáchym nebo Endál.
Zbývající zápasy: Doma – Třebíč, Pro- první jmenovaný dokonce vede statististějov; Venku – Kolín, Jihlava, Frýdek- ky Chance ligy, vysoko je i bek Jan Holý.
Týmu navíc pomáhají veteráni Peter
-Místek.
Jánský a Jan Výtisk. Litoměřice mají v záPtVWR
dech pěknou sérii šesti výher. Nejprve se
/+.-HVWőiEL3URVWěMRY
sice potýkaly se slabšími celky, formu ale
potvrdily taky proti Slavii (5:3) a Porubě
ERGţ
(3:0). Z pohledu sportovní redakce mají
Aktuální forma: 2 vítězství – 3 porážky i proto mírně větší šanci na čtvrtfinále LiŠance na čtvrtfinále: 20 %
toměřice než Jestřábi.
Naši hokejisté nehrají oproti minulé Zbývající zápasy: doma – Slavia Praha,
sezóně vůbec špatně. Z průběžného je- Prostějov, Ústí nad Labem; venku – Frýdenáctého místa se postupně posunuli dek-Místek, Benátky nad Jizerou.
až na sedmé. Zdá se, že si prostě tým potřeboval sednout. A nyní tak už podává
PtVWR
dobré výkony. Hráči jako Petr Mrázek,
+&9VHWtQ ERGţ
Dominik Hrníčko nebo Tomáš Drtil
patří k TOP plejerům soutěže, průběžně
se probouzí také další (Chlán, Bartoš, Aktuální forma: 2 vítězství – 3 porážky
Piegl, Krejčí…). Prostějovu nejdou ale Šance na čtvrtfinále: 20 %
příliš přesilovky a začátky zápasů. Už ale Zklamání. Tak lze bez přehánění hodukázal, že umí jejich vývoj otočit. Poziti- notit působení Vsetína v aktuální sezóně.
vem (sehranost) i negativem (v případě Podobně jako loni Jihlava, tak i Vsetín se

PtVWR

vzdor ambicím a kvalitě kádru trápí. Taky
už vyměnil trenéra, když se na Lapač vrátil legendární Roman Stantien. Aktuálně
má, nejspíš i díky jeho příchodu, Vsetín
velmi slušnou formu, z posledních osmi
zápasů vyhrál sedm. Bylo načase, Vsetín
má jeden z nejzkušenějších týmů ligy.
Hráči jako Jan Bartko, Ondřej Smetana,
Lubomír Štach, Antonín Pechanec a Radim Kucharczyk mají spoustu zkušeností na rozdávání. Vsetínu navíc hraje do
karet poměrně snadný los.
Zbývající zápasy: doma – Prostějov,
Ústí nad Labem, Sokolov; venku – Benátky nad Jizerou, Kadaň

PtVWR

+&6ODYLD3UDKD ERGţ
Aktuální forma: 2 vítězství – 3 porážky
Šance na čtvrtfinále: 15 %
Střed tabulky je neskutečně napěchovaný. Přesto by ani tato skutečnost neměla
Slavii uchlácholit. 10. místo je prostě bída
a zároveň je to o pěkných pár příček horší
umístění, než by tomuto týmu slušelo.
Slavia přitom vstoupila do sezóny dobře,
když mezi půlkou září a začátkem října
(7 zápasů) nenašla přemožitele. Potom
to ale šlo s týmem z kopce a vedení sáhlo
k výměně trenérů. A jak se jí daří teď? Nedávno to byla krátká šňůra proher, nyní se
ale může Slavia zvednout a na některých
slabších soupeřích urvat potřebné body.
Slavii nicméně čeká v dalších kolech taky
Prostějov nebo Třebíč, její šance na čtvrtfinále už je tak spíše z říše sci-fi.
Zbývající zápasy: doma – Benátky nad
Jizerou; venku – Litoměřice, Třebíč, Prostějov
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PROSTĚJOV Třetí třetina měla
„Naštěstí ne. Měl roztrhlé triko, asi
začít, jenže hráči Přerova se ne
se tam s někým pošťuchoval. Pak
a ne objevit na ledě. „Co se to
zmizel v útrobách stadionu a šel
děje?“ kladli si nepochybně otázza námi. Za mě je
ku mnozí přítomní. Jak se brzyy
h
ukázalo, na absenci přerovských
m.
mělo vliv dění před stadionem.
ní
Tam mělo dojít nejprve ke slovní
rozmíšce a následně k napade-u.
ní řidiče přerovského autobusu.
h,
Hráči hostí tak zůstali v šatnách,
o
dokud se horké hlavy nepodařilo
zklidnit. Začátek třetí třetiny see
t,
tak posunul zhruba o deset minut,
u
stejně tak se misky vah s převahou
6TGPÆT2ąGTQXC8NCFKOÊT-QéCTCUV¾JNUXÆJT¾éGFQMCDKPPC
u,
v zápase, snad i kvůli incidentu,
RTQVGUVRTQVKPCRCFGPÊLGLKEJąKFKéG
Foto: internet
značně vychýlily. K dění se exkluzivně pro Večerník vyjádřil trenér yy Jaké řešení to bylo?
tohle absolutně nepochopitelné.
„Přijela policie a rozhodčí měli něja- To je, jako by napadli někoho z treZubrů Vladimír Kočara.
postup, jak situaci zvládnout. My nérů, náš řidič je součástí realizačMichal SOBECKÝ ký
jsme totiž nechtěli nastoupit, dokud ního týmu, v tu chvíli jsme ani jiné
yy Jak vnímáte incident ven- se to neuklidní. Rozhodčí si to tedy řešení neviděli. To je za hranou
ku před stadionem? A co se tam řešili po své ose, domácí tým po své. všeho.“
podle vašich informací stalo?
Takže potom už jsme do třetí třetiny, yy Prostějov do té doby mocně
„Chystali jsme se na třetí třetinu asi po deseti minutách, nastoupili.“ dotahoval, snížil na 4:3. Posía ke kabinám přišel náš šofér, že mu yy Byla tam pak nějaká omluva lil vás tento incident? Protože
prostějovští fanoušci polepili auto- od pořadatelů nebo týmu domá- hned zkraje třetí části jste dali
bus a následně ho napadli. A že tam cích za chování fanoušků?
pátý gól a bylo prakticky po zánebyli žádní pořadatelé. Takže v tu „To jsem nezaznamenal.“
pase…
chvíli jsem stáhl tým z ledu a čekali yy Jak po útoku dopadl řidič? Byl „Jednoznačně nám to pomohlo
jsme, jak to domácí klub bude řešit.“ zraněný?
a domácím uškodilo.“

PROSTĚJOV Hokejové derby s Přerovem vždy táhlo a bude táhnout.
V současné době však i tyto vyhrocené duely musí probíhat bez fanoušků
v ochozech. Během sobotního utkání
se ale zápas právě kvůli fanouškům na
chvíli přerušil. Místem události nebyl
stadion, ale venkovní prostor, kde se
skupinka prostějovských ultras rozhodla polepit autobus hostů. Řidiči
přerovských hráčů Janu Jansovi se
naštěstí podařilo téměř bez úhony dostat zpátky na stadion…

Jan FRÉHAR
Co se tedy přesně před stadionem
v Prostějově událo, popsal sám řidič Jan
Janso, který šel během přestávky zkontrolovat autobus. „Viděl jsem u autobusu
nějaké fanoušky Prostějova. Chtěli mi
polepit autobus, což také nakonec udělali. Snažil jsem se jim to vymluvit, že je
to zbytečné, že autobus za nic nemůže.
Říkal jsem jim, že ze stávající fólie na
autobusu se hodně špatně nálepky sundávají a může jít o drahou opravu. Oni
si bohužel nedali říct, tak jsem odcházel
zpátky na zimák, protože jich tam bylo
opravdu dost a nic bych stejně nevyřešil,“ prozradil řidič.

Tím však tento incident neskončil. Při
odchodu na zimní stadion se za ním jeden z fanoušků Prostějova rozběhl a diskutovat zrovna nepřišel. „Chvilku jsme
se přetahovali u bočního vchodu. Tam
mi ještě pomohl řidič záchranky, která
musí být na zápasech přítomná, a jak se
zabouchly dveře, tak se přesunuli k hlavním dveřím, kde do nich ještě kopali, řvali klasické pokřiky na Přerov a lítala tam
nějaká pyrotechnika. Naštěstí se kromě
pár nálepek a toho roztrhnutého trička
nestalo nic závažnějšího,“ popsal dále řidič přerovského autobusu.
Celou situaci na zimním stadionu řešil
s manažerem Prostějova Jiřím Vykoukalem. Kromě řešení incidentu měl
také řidič na srdci pár výhrad k fungování organizace právě před stadionem.
„Vevnitř za mnou dorazil pan Vykoukal,
tak jsem mu popsal situaci. Autobus
jsme pak přemístili do dvora. Je pravdou, že jsem byl dost hlasitý, ale myslím
si, že z organizačního pohledu to bylo
trošku ze strany Prostějova podceněné.
Poslední dva roky se autobus neschovává do dvora a vždycky se to neobejde
bez nějakého drobnějšího incidentu.
Toto už však bylo přes čáru, jelikož ty
nálepky mohou opravdu poškodit fólii.

Druhou věcí je, že před každým zimním stadionem vídám auto policie ať už
státní, nebo městské, tady se objevili až
po tomto incidentu,“ popsal Jan Janso,
co mu přesně vadilo.
O tom, že se kouč hostů rozhodl stáhnout hráče zpátky do kabiny, se dozvěděl
až později, nejprve se totiž snažil vyřešit
nastalý problém. Pochválil však postoj
obou klubů.
Otevřeně přiznal, že za dobu, co s klubem jezdí, se nejčastěji nějaké incidenty
odehrají právě v Prostějově, čemuž však
rozumí, jelikož se jedná o derby. Něco je
ale podle něj za hranou. „Zažili jsme tu
poplivaný autobus, hráčům někdo kopal
do tašek, to k hokeji nepatří. Tohle hlavně nedělají fanoušci, ale pouze takzvaní
vyhledávači konfliktů, kteří se najdou
v každém městě,“ má jasno řidič.
Prostějovskými fanoušky „ozdobený“
autobus dlouho nezůstane. „Některé
nálepky se mi podařilo strhnout hned,
jak jsme šli s panem Vykoukalem ven.
Protože byl autobus mokrý, tak některé
naštěstí moc nedržely. Ještě jich tam asi
pět nebo šest zůstalo a bude na to potřeba nějaký přípravek. Jde také o to, abych
neměl malér od majitele autobusu,“ dodal s úsměvem Jan Janso.
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VEČERNÍKU POSTUP V TABULCE VEDE PŘES ZLEPŠENÍ OBRANY
Pešta chce hrát s maximálním počtem hráčů

RADOVAN KOUØIL

PROSTĚJOV
STĚJOV
V Úvodní tréninky a také jeden přípravný zápas
pod novým trenérem Michalem Peštou mají za sebou basketbalisté BK Olomoucko. Bývalý asistent a trenér mládežnických
výběrů prostějovských Orlů začal pracovat na vylepšení dvanáctého místa v Kooperativa NBL po základní části soutěže.

Přestože v utkání proti Brnu nešlo o body
do ligové tabulky, předvedl rozehrávač Olomoucka povedené představení. Rychle vyvážel míč a trpělivě si na útočné polovině rovnal
mladé spoluhráče. V poslední čtvrtině právě
jeho body dostaly tým do vedení, když proměnil tři útoky v řadě a přidal i těžkou trojku.
Snažil se využívat pivoty i křídla, které uměl
patřičně uvolnit. Navíc téměř nechyboval,
v průběhu celého střetnutí ztratil jediný míč.

ERIK
KLEPAČ

basketbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

Na převratné změny v sestavě není
prostor, tým ve skupině A2 bude bojovat ve stejném složení. Trenér Pešta ale počítá s tím, že se upraví rozdělení minut jednotlivých hráčů. Lze
předpokládat, že větší prostor dostanou talentovaní mladíci.
„Snaha zapojit více kluků je namístě.
Počítám, že v mistrovských zápasech
se objeví na palubovce maximál-

ní počet hráčů. Abychom tak byli
schopni držet vysoké tempo hry od
začátku do konce,“ plánuje Pešta.
Pod novým koučem hráči pracují na vylepšení defenzivy, která
v první části sezóny často chybovala. Přesně podle staré basketbalové pravdy, že útoky vyhrávají zápasy,
ale obrany tituly. „Pokud se zlepšíme
pod vlastním košem, můžeme doufat, že se dostaneme k lepšímu postavení v tabulce,“ věří Pešta.
Jeho svěřenci v zápase proti Brnu
inkasovali jednasedmdesát bodů,
což je velice slušné číslo. Je ale třeba pamatovat na to, že soupeř přijel

pomohla ke snížení, díky závěrečné
trojce Feštra přesto Olomoucko
vedlo 18:13.
Stejný hráč se trefil z dálky hned
v 11. minutě a vzápětí Erik Klepač
upravil na 23:13, v tu chvíli Brno
zabralo a sérií jedenácti bodů v řadě
otočilo výsledek. Úsek čtyř minut
bez bodu ukončila až trojka Erika
Klepače. V závěru druhé čtvrtiny se

soupeři několikrát vystřídali ve vedení, poslední minuta patřila hostům,
kteří zaznamenali pět bodů v řadě
a po dvaceti minutách vedli 37:34.
Hned na začátku třetí čtvrtiny narostla domácí ztráta na devět bodů.
Olomoucko si chvílemi nevědělo
rady v útoku, přesto ve 25. minutě
po trestných hodech Pekárka snížilo na 46:50. O minutu později do-

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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bez několika reprezentačních opor.
„Přesto je to pro nás povzbuzení. Po
některých změnách bylo pro hráče
složité naskočit po týdnu do zápasu,
přes porážku ale pozitivita převažovala. Hra byla rychlejší a obrana
agresivnější,“ všiml si trenér Olomoucka.

Na vylepšení hry pod vlastním košem a zrychlení přechodu do útoku
budou basketbalisté pracovat také
v dalším týdnu, během něhož už
budou myslet i na začátek druhé
části sezóny. „Vše budeme směřovat k úvodnímu utkání skupiny A2,
ve kterém chceme uspět. Vstup do
nadstavby bude důležitý,“ uvědomuje si Pešta, jehož výběr přivítá
v 1. kole nadstavbové části Kooperativa NBL Královské Sokoly
z Hradce Králové. Pokud nedojde
k termínové změně, bude se hrát
v hale prostějovského Sportcentra
DDM už tuto sobotu 27. února od
18.00 hodin.

konce hosté vedli pouze o koš, další
dva útoky Hanákům ale vyrovnání
nepřinesly. Povedlo se to až ve 29.
minutě, kdy na 53:52 upravil Feštr.
Vyrovnaný souboj pokračoval a do
poslední čtvrtiny se vstupovalo za
stavu 55:55.

Závěrečnou periodu odstartovala
trojka Feštra. Domácí se ve vedení
udrželi do 34. minuty, než Nehyba
opět otočil skóre. Velkou přetahovanou o vítězství ukončil dvě sekundy
před koncem Jokl, když dopíchl nepřesnou střelu Nečase.

ZDENĚK
NEHYBA

RYCHLÝ

9(ÿ(5NÍK
Další pøíprava bude
v Opavì
Prostějov (lv) – Druhým testem
basketbalistů BK Olomoucko během ligové přestávky bude utkání
na půdě BK Opava. Ve Slezsku se
Hanáci představí v úterý 23. února a budou se snažit uspět proti
elitnímu týmu Kooperativa NBL.
„Bude to náročná prověrka, takové
zápasy ale potřebujeme, abychom
byli co nejlépe připravení na začátek nadstavbové části sezóny,“ míní
trenér Olomoucka Michal Pešta,
podle něhož do Opavy přijede téměř kompletní sestava. „Chybět
bude pouze František Váňa, připravený už ale bude po nemoci Jalen
Henry,“ řekl Pešta.

¤WUQ½FWSURVWÈMRYVNÙFK
Orlù v lize
Prostějov (lv) – Rovných čtrnáct
hráčů, kteří prošli mládežnickým
programem v BCM Orli Prostějov,
je na soupiskách ligových týmů
v Kooperativa NBL. Hned sedm
z nich sbírá minuty v BK Olomoucko – František Váňa, Lukáš
Sychra, Erik Klepač, Adam Klepač,
Pavel Dohnal, Jakub Rytíř a Jan
Trávníček. Adam Goga s Markem
Sehnalem hrají za svitavské Tury,
Martin Nábělek a Adam Šiška nastupují v Ostravě. Jan Maděra bojuje v dresu ústecké Slunety, Richard
Bálint se prosazuje v kádru Brna
a Juraj Páleník už dokonce vyzkoušel dva týmy, když během sezóny
přestoupil z Ostravy do Opavy.
.$03ĜÌã7Č
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navštivte nás na:

PROSTĚJOV Prvním testem BK
Olomoucko pod vedením nového
kouče Michala Pešty bylo přípravné utkání proti Brnu. Domácím
chyběl zraněný František Váňa
a nemocný Jalen Henry, hosté
přijeli bez Viktora Půlpána nebo
Richarda Bálinta. I tak se hrálo
zajímavé střetnutí, po kterém se
z výhry 71:69 radovalo Brno.

Ladislav VALNÝ
Hanáci nasadili od začátku svižné
tempo a se čtvrtým celkem ligové
tabulky hráli vyrovnanou partii.
Brno sice po trojce Nehyby vedlo ve
4. minutě 7:5, do většího trháku je
však v první čtvrtině domácí obrana
nepustila. Naopak po smeči Bezbradici to bylo 15:9 a celek z jihu Moravy bral oddechový čas. Pauza mu
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„Z důvodu delší ligové přestávky je dobře, že máme možnost zůstat díky přípravným utkáním v zápasovém rytmu. V tréninku pracujeme na zlepšení naší hry, snažíme se především o agresivnější obranu. Myslím, že to bylo proti Brnu vidět. Do
rotace se dostali i mladí kluci, to je pochopitelně dobře. Škoda jen, že se nepodařilo
zvládnout koncovku, je to ale přece jen příprava, takže to tak nebolí.“

/XERPÉU5µl,¤.$– Basket Brno:
„Do zápasu jsme nasadili hodně mladých hráčů, byla to pro ně možnost vyzkoušet
si, jaké je to hrát proti soupeři z nejvyšší domácí soutěže. Oba soupeři se snažili hrát
rychle, z toho pramenily také chyby. Obrana na obou stranách tentokrát vyhrála
nad útokem, i proto bylo utkání otevřené až do poslední minuty. V závěru jsme měli
více štěstí, soupeř svoji poslední střelu neproměnil, nám se to podařilo.“

„Teï je nejlepší èas pro mladé hráèe,“
míní Radovan Kouøil

PROSTĚJOV Byť je to k nevíře, je Radovan Kouřil (na snímku)
v pětadvaceti letech třetím nejstarším hráčem BK Olomoucko.
Z pohledu„starého“ mazáka dohlíží na mladší spoluhráče a doufá, že špatně se vyvíjející ročník nejvyšší soutěže nadějným basketbalistům pomůže. Zvlášť když po sezóně nikdo nesestupuje.
„Kluci se chtějí zlepšovat. Je jen otázkou času, kdy se nám začne
dařit více,“ je přesvědčený Kouřil.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor
pro Večerník
Ladislav VALNÝ

yy Vždy se hovoří o tom, že změna
na trenérském postu znamená pro
kabinu nový impuls. Platí to také ve
vašem případě?
„Myslím si, že ano. Tréninky jsou trošku
intenzivnější. Každý v kabině cítí nový
impuls v nepovedené sezóně. Možná
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jsme to trošku potřebovali. Víc se pracuje a doufám, že se to projeví v zápasech.“
yy Nový kouč hovoří o větším prostoru pro mladé hráče. Může to pomoci i zkušeným hráčům?
„Mluvili jsme o tom, že kluci dostanou
větší porci minut. Za dosavadní práci
si zaslouží, aby získali pár minut navíc.
Zkušenějším to může pomoci v tom, že
si během zápasů na chvíli odpočinou,
a když se dojde k vyrovnané koncovce,
budou mít více sil.“
yy Už v přípravě proti Brnu se ukázalo, že tým není lenivý udělat v obraně
krok navíc...







„To určitě ne. Pochopitelně děláme
ělám
me
i chyby, proto jsme na tom v tabulce
bulc
lce
tak špatně. Ale pracujeme na tom
tom,
m,
kluci se chtějí zlepšovat. Je to jen otázotázzka času, kdy se začne dařit více.“
yy Přišly s novým trenérem nějaké
ějaké
nové herní akce nebo signály?
„To ani ne, jen jsme mírně po-změnili ty současné.“
yy S jakým cílem půjdete do
nadstavbové skupiny A2?
„Rozhodně nechceme v tabulce skončit na posledním místě.
Minimálně jednoho soupeře
pod sebe chceme dostat. Sou-časně nasazovat do hry mladéé
by
kluky. Teď je ten nejlepší čas, aby
se obouchali a hráli.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Objednávky zasílejte na e-mail:
predplatne@vecernikpv.cz,
pište či volejte 608 960 042 či se za námi zastavte osobně
na provozovně v ulici Vápenice 19, Prostějov.
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Do nohejbalové první ligy se zatím
přihlásilo pouze šest klubů

NKJMOJQIÁ
QÑUQî

PROSTĚJOV V první polovině dubna by měl nohejbalistům
TJ Sokol I Prostějov začít nový ročník 1. ligy družstev mužů ČR.
Vzhledem k pokračujícímu zákazu neprofesionálního sportu
kvůli šíření koronaviru však ohledně zahájení sezóny za půldruhého měsíce panuje nejistota. Stihne se start včas a podle plánu?

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
k

Marek
SONNEVEND
„Za normálních okolností už by všechny soutěže byly rozlosovány, ale v současné situaci ještě ani nebyly uzavřeny
přihlášky. Český nohejbalový svaz
prodloužil termín až do konce února,
neboť se dosud nepřihlásilo několik
extraligových, prvoligových i druholigových oddílů,“ prozradil Večerníku
hlavní trenér Sokola I Richard Beneš.
Mezi národní týmovou elitou
pro rok 2021 tak zatím nefigurují
Vsetín, Benešov ani Holice, o patro
níž dosud chybí například favorit

z Českého Brodu. „Podle mých informací se ještě nepřihlásily tři kluby
extraligy a dva první ligy. Proč? Nejspíš
z důvodu nejistoty, co dál bude, či nebude s covidem. Mají poslední týden
na to, aby přihlášky podaly,“ odtušil
Beneš.
Až podle konečného počtu týmů dojde k rozlosování jednotlivých tuzemských soutěží včetně druhé nejvyšší,
jež by podle stanovené termínové listiny měla propuknout o druhém dubnovém víkendu. „Samozřejmě však
jde o předběžné datum. Jestli se promění ve skutečnost, to ukáže teprve
další vývoj ohledně koronaviru. Zatím
situace nevypadá úplně optimisticky.“
Ovšem bojovat na ligovém nohejbalovém poli se prý letos určitě
bude, pokud zdravotní okolnosti

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

včetně hygienických opatření dovolí, a to včetně postupů i sestupů
napříč soutěžemi. „Základní předpoklad je stihnout aspoň dlouhodobou
část, minimálně jednokolově každý
s každým. Případně i plný zápasový
program včetně play-off, pokud se
epidemická situace vyvine příznivě,“
přemítal Beneš.
Jak už Večerník informoval, základ
prostějovského mužstva pro nadcházející sezónu je daný. Hráčský
kádr tvoří kapitán Jan Valenta, Ladislav Pírek, Lukáš Pírek, Tomáš
Roba, Jakub Klaudy, Tomáš Žůrovec, David Pořízek, Michal Růžička
a Miroslav Růžička.
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„Padl možný příchod Tomáše Svobody, který dal přednost mateřskému oddílu Modřic. Tomáš Drobil asi nebude
stíhat, protože staví dům, a návrat
Honzy Matkulčíka nevypadá v téhle
chvíli moc pravděpodobně. Přesto
máme, myslím, k dispozici velmi kvalitní mančaft, navíc i soudržný,“ věří
kouč svým svěřencům.
Po nezbytné úpravě zrekonstruovaného povrchu v domovské sokolovně na
Skálově náměstí jsou již Hanáci nažhaveni skočit do společné přípravy. „Kluzké parkety jsme museli vydrátkovat, aby
neklouzaly. Teď už jsou v pořádku a my
se těšíme, až budeme moci konečně začít trénovat,“ uzavřel Richard Beneš.

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2021

PROSTĚJOV Jak během stále pokračující covidové odstávky udržet
v dětech a mládeži skomírající zájem o sport? Jednu motivační akci
vymysleli v házené pro Olomoucký
kraj, a to v podobě Házenkářské
sportovní výzvy na jarní prázdniny.
„Předpokládáme, že cvičení podle videa už máte dost, tak co kdybychom si
zkusili dát společně něco trochu jiného? Pokuste se o jarních prázdninách
vykonat každý den jakoukoliv sportovní aktivitu, zapojit se můžou děti,
rodiče, trenéři i fanoušci, zkrátka úplně
všichni,“ vyzývala krajská trenérka se
svým týmem.
Bylo potřeba si stáhnout na mobil bezplatnou aplikaci Adidas Runtastic, zaregistrovat se podle návodu a připojit
se ke skupině Házenkářská sportovní

výzva. Potom každý den absolvovat
nějakou pohybovou aktivitu, například běh, chůzi, nordic walking, lyžování na běžkách, bruslení, bobování
či kteroukoliv jinou, a to při spuštěné
aplikaci. V průběhu akce nebo na jejím konci se pak vyfotit a snímek sdílet
s ostatními účastníky výzvy.
Takovým způsobem vše probíhalo
celé jarní prázdniny, aby následně byli
ti nejaktivnější odměněni zajímavými
cenami v podobě podepsaných hráčských karet reprezentanta ČR Pavla
Horáka, tréninkového dresu českého
národního týmu, batůžků, plakátů
a klíčenek.
(son)
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PROSTĚJOV Ani korfbal se v České republice samozřejmě pořád nehraje, koronavirová výluka dál trvá.
Alespoň v zákulisí se však leccos
děje, aktuálně jsme pro vás vybrali
tři nejzajímavější zprávy.
Definitivně zrušeno bylo mistrovství
světa věkové kategorie U22, jež bylo
z původního termínu loňského léta
přeloženo kvůli koronaviru na letošní
červenec. Ani v novém datu se však
z důvodu nepředvídatelnosti dalšího
vývoje globální zdravotní situace neu-

tačním družstvu U17, pro něž zatím platí konání Světového poháru
2021 dané věkové kategorie 26.
a 27. června v Nizozemsku podle
plánu. Kolektiv ČR včetně mladých
Hanaček i Hanáků měl v přípravě
na tento vrchol absolvovat společné
soustředění koncem ledna v Kutné
Hoře, které však bylo vinou proticovidových opatření logicky odvoNIZOZEMSKO BUDE?
láno. Místo toho korfbalové talenty
Početné zastoupení má prostějov- individuálně plnily sadu testovaský oddíl také v českém reprezen- cích cvičení pro zjištění aktuální výskuteční. O šampionát tak přijde i několik hráček a hráčů SK RG Prostějov,
kteří patřili do kádru reprezentace ČR
do 22 let. „Bohužel se potvrdilo moje
očekávání, že tuhle mezinárodní akci
nebude možné uspořádat,“ smutně
konstatoval David Konečný, kouč A-týmu ergéčka a zároveň asistent trenéra mládežnického národního výběru.

konnosti, navíc pro ně kormidelníci
nachystali tréninkové plány na posílení těla a pohybové dynamiky. Další testy proběhnou opět na dálku
v polovině března. A co přijde dál,
to se uvidí podle situace.
ÇËÍ¼ËÇÍÌ+Z3'Ê
Nejzazší termín startu tuzemských
soutěží v korfbalu 2020/21 byl už
před delším časem stanoven na
6. března, což je za necelé dva týdny. Soutěže by se v takovém případě

odehrály v zápasově nejvíc „osekané“ podobě, aby se stihla alespoň
jejich část s možností vyhlásit konečné výsledky aktuálního ročníku.
Bohužel ani tahle varianta nevypadá příliš reálně, ačkoliv koronavirový stav v zemi se poslední dobou
konečně hýbe. Natolik rychlé i razantní zmírnění hygienických opatření, aby mohly o příštím víkendu
propuknout boje pod vysokými
plastovými koši, se však asi nedá
očekávat.
(son)

Volejbalová HVL asi padne 3<GIµCMJH<?<,FM@NIÁCJQJG@E=<GJQ½CJ
]DREĨõNRURQDYLUX
NQ<UPI<QMCG<I<Kü@?N@?P,)(30
PÙVODNÍ TERMÍNY HVL
2020/21

1. kolo: 11. října. 2. kolo: 8.
listopadu. 3. kolo: 6. prosince.
4. kolo: 17. ledna. 5. kolo: 28.
února. 6. kolo: 21. března. 7.
kolo: 17. dubna. Závěrečné
play-off: 15. května.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Minulá sezóna Hanácké volejbalové ligy smíšených
družstev sice byla kvůli hygienickým opatřením vůči koronaviru
dost osekaná a neuskutečnila se
zdaleka celá, ale díky červnovému zorganizování finálového
turnaje pod širým nebem se ji
podařilo zdárně dokončit. S aktuálním ročníkem soutěže to
bohužel vypadá mnohem hůř,
doslova bledě.
HVL 2020/21 za účasti dvaceti týmů převážně z Prostějovska

měla odstartovat tradičně v hale
RG a ZŠ města PV loni v sobotu
11. října. Což byl bohužel přesně
termín – jak si možná ještě sami
vzpomínáte – kdy opětovně zavedené restrikce proti šíření onemocnění covid-19 znemožnily
veškeré sportování ve vnitřních
prostorech. Úvodní kolo Hanácké
ligy tedy bylo odloženo s tím, že se
uvidí, co přijde dál.
A děly se věci. Vláda ČR v kooperaci s Ministerstvem zdravotnictví
a hlavní hygieničkou omezení po-

stupně zpřísňovala, tím pádem odpadávaly další hrací termíny. Naděje na přelomu listopadu a prosince
se pak ukázala jako chiméra s krátkým trváním, místo otevření sportovišť následovala nová totální
stopka. Která pro neprofesionály
trvá dosud s předpokládaným pokračováním bůhví dokdy.
Je tedy zřejmé, že z Hanácké volejbalové ligy smíšených družstev letos nezůstane s takřka stoprocentní
pravděpodobností nic, sedm kol
základní části i závěrečné play-off
dějství padne za oběť současnému
řádění nemoci. Snad jedinou teoretickou nadějí by mohlo být uspořádání aspoň jednoho finálového klání
na venkovních kurtech pod otevřeným nebem opět někdy v červnu,
pokud by to hygienická situace v tu
dobu dovolila. A jestli by organizátoři i sami účastníci vůbec chtěli.
Asi nejvíc záleží na dalším vývoji...
(son)

PROSTĚJOV Formou internetové on-line videokonference
proběhla poprvé v historii Valná
hromada Okresního volejbalového svazu Prostějov, a to 16. února
v podvečer. Za zvolený způsob
setkání samozřejmě mohla opatření vyvolaná koronavirem, byť
po předchozím udělení vládní
výjimky všem valným hromadám
se delegáti mohli teoreticky sejít
i osobně. Zůstalo však u původního a již domluveného plánu.

Marek SONNEVEND
Konferenčně se zúčastnilo osm řádných delegátů, pět za klub VK Prostějov (jeden se omluvil) a tři za oddíl
TJ OP Prostějov. Valnou hromadu
řídil Vladimír Tabara, jako host se
připojil také dosavadní předseda
OVS PV Jan Zatloukal.
Nejdůležitějším bodem programu
bylo hlasování o navrhovaných kandidátech do celostátních i krajských
svazových orgánů. Jednomyslně
doporučeni byli: Vladimír Tabara
jako člen Kontrolní a revizní komise
Českého volejbalového svazu, Miroslav Čada, Jakub Gall a Jan Zatloukal

'<I<7<OGJPF<G<
jako delegáti Valné hromady Českého volejbalového svazu, Jan Zatloukal jako předseda Olomouckého
Krajského volejbalového svazu, Jakub Gall a Aleš Novák jako členové
Výboru Olomouckého Krajského
volejbalového svazu a Břetislav
Zbořil jako člen Kontrolní a revizní
komise Olomouckého Krajského
volejbalového svazu.
Následně byli odhlasováni jako delegáti Valné hromady Olomouckého Krajského volejbalového svazu
sportovní ředitel VK Prostějov
Miroslav Čada a šéftrenér mládeže
VK Prostějov Aleš Novák. Tato VH
je plánována na 13. dubna do Olomouce, zatímco celostátní VH se
uskuteční 8. května v Praze. Pokud
by covidové okolnosti nedovolily
osobní setkání, znovu se využije
on-line varianta.
Přítomný delegát Valné hromady
OVS PV Pavel Navrátil projevil
zájem pracovat v Komisi společenského významu volejbalu OL KVS.

A Vladimír Tabara všechny seznámil
s dalšími významnými událostmi,
které jsou v plánu pro příští měsíce.
„V rámci oslav sta let českého volejbalu se 17. května v Praze uskuteční
slavnostní zasedání Českého volejbalového svazu a 3. června v Olomouci podobná akce Krajského
volejbalového svazu. Součástí těchto
setkání bude mobilní fotografická
výstava, zájemci pak mají možnost
zhlédnout rovněž velkou výstavu ke
kulatému výročí v Národním muzeu
Praha či Ostrava. Lze také zakoupit
pamětní medaili ČVS,“ informoval
Tabara.
Končící předseda Okresního volejbalového svazu Prostějov a současně kandidát na nového šéfa
Olomouckého KVS Jan Zatloukal
ještě doplnil, že dle možností bude
stoleté jubileum oslaveno též OVS
PV, pravděpodobně u příležitosti některého podzimního utkání žen VK
Prostějov v rámci příštího ročníku
UNIQA extraligy ČR.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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K čemu povede obří a dlouhý výpadek organizovaného pohybu? Následky budou hrozivé!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND,
Michal
SOBECKÝ
a Jan
FREHAR

VOLEJBAL:
takhle se
špièková kvalita
vychovávat nedá
Volejbalový oddíl VK Prostějov je
profesionální organizací, jejíž ženský tým může díky výjimce od Ministerstva zdravotnictví pro profi
sportovce pokračovat v soutěžní
činnosti. „Ale co se týče mladých
děvčat všech věkových kategorií,
jsou na tom bohužel úplně stejně,
jako všichni ostatní věnující se týmovým sportům: po kolektivní
stránce nemůžou dělat absolutně
nic,“ potvrdil zřejmý fakt šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Po udělení výjimky vznikl nápad
trvaleji zařadit do přípravy klubového A-družstva žen alespoň část
hráček z juniorského výběru. „Těm
holkám by to za současné situace
strašně pomohlo, neboť jsou v klíčovém věku přechodu mezi dospělé a jakýkoliv delší tréninkový výpadek – zvlášť takhle neplánovaný
uprostřed rozjeté sezóny – má na
jejich rozvoj neblahý vliv,“ upozornil Novák.
Výše zmíněný záměr však ve větší
míře narazil na nutnost případného uzavření profesionálních smluv
s nadějemi věkové kategorie U19,
což za současné ekonomicky složité situace není snadné finančně ani
technicky. Alespoň že po Novém
roce schválila Národní sportovní
agentura ČR s posvěcením vládních autorit výjimku, na jejímž
základě mohou normálně trénovat
studenti i žáci specializovaných
sportovních tříd napříč všemi odvětvími (čtěte na straně 33).
Přesto některé juniorky a kadetky,
většina starších i mladších žákyň
a všechny členky přípravky VK
mohou pokračovat s přípravou jen
individuálně. „Starší holky to samozřejmě zvládají nějak samy na
určité solidní úrovni, už na to mají
věk a nějaké zkušenosti. U těch
mladších to naopak je mnohem
víc o rodičích, jestli si s nimi třeba doma zacvičí nebo je občas
vezmou ven na procházku, případně si i zaběhat. My se snažíme na
dálku pomáhat, ovšem takový improvizovaný režim má ke špičkové
p p
p
p
přípravě
pochopitelně
daleko.“

HOKEJ:
kluci trpí,
l nelenoší, trenéøi
ale
je nenechávají
vydechnout
Žádné nárazy puků nebo těl do
mantinelu, žádný křik, žádné údery hokejek do mantinelu. A nikde
ani živáčka. Také zimní stadion
v Prostějově kvůli koronaviru osiřel. Od konce listopadu loňského
roku se na něj sice vrátili Jestřábi,
pro mládežnické eskáčko je však
nadále uzavřený. Trenéři navíc
nemohou své svěřence vyvést ani
do počasí venku. Ale že by v prostějovské hokejové mládeži hodili
s trénováním flintu do žita? To

PROSTĚJOV Jedním z vládou ČR naprosto opomíjeným, ale přitom velmi zásadním dopadem současných hygienických opatření v negativním směru bylo bezvýhradné zrušení veškerého
sportování dětí a mládeže. Včetně organizovaných pohybových
aktivit. Jak se s danou situací vypořádávají regionální kluby, jež
svou mládežnickou členskou základnou patří k největším?
ani náhodou. „Máme individuální
plán na suchou přípravu od klubu
a individuálně jezdím trénovat do
Polska, neboť pro udržení mé dobré kondice potřebuji i chytání na
ledové ploše,“ říká třeba čtrnáctiletý David. Ten by za normálních
okolností byl většinu dnů v týdnu
na ledě. Nyní se musí spokojit
s úkoly, které posílají trenéři. Ti se
sice snaží, co to jde, praxe na ledě
ale bude chybět. „Každá kategorie
u nás dostává tréninkové plány na
týden. Kluci na závěr týdne vždy
posílají vypsaný plán a většina i nějaká videa, jak jim to šlo,“ říká Filip
Smejkal, který má na starost starší
žáky a dorost. Obává se však, že
herně půjdou jeho svěřenci dolů.
„Určitě je ten režim jiný, takže obava určitě je... Ale věřím, že se kluci
po návratu, který doufám, že bude
brzy, vrátí do procesu rychle,“ uvádí.
Jako problém nedobrovolnou
pauzu vnímá rovněž jeho kolega
Mikuláš Mihňák, který se dokonce
dočasně vrátil na Slovensko. „Hráči v tomto období ztrácejí nejen
tréninkový, ale také denní režim,
což není nejlepší,“ poznamenal
Mihňák, který má na starost začínající hokejisty. Problém má navíc
i další stránku, při současné situaci
zůstala řada rodičů s hráči doma.
A tak i oni pocítili, jak moc hokej
dětem chybí. „Je to dost špatné.
Kluci jsou oba sportovci a byli
zvyklí na denní tréninky a víkendové zápasy,“ říká třeba Andrea
Kutmonová. „Starší syn se mnou
cvičí doma, asi hodinu týdně – víc
se mu nechce. Ale v podstatě jsou
otrávení, nemají ten správný smysl
a zápal,“ povzdechla si.
Právě ztráta motivace může ve výsledku vést nejen k nižšímu úsilí při
trénování doma, ale také k pohodlnosti a případně až ke ztrátě zájmu
se ke sportu vracet. A to navzdory
nápaditým tréninkovým výzvám,
které už si SK Prostějov 1913 vytvářelo během jarní uzávěrky. Klub
například spolu s dalšími moravskými celky rovněž organizuje
soutěže pro brankáře, mezi jejichž
účastníky je i David. Ten věří, že
se i přes obtížnou situaci dokáže
udržet v kondici. „Myslím, že se
udržuji v tréninku dle podmínek,
které mám. Chybí mi ale náš tým,
klub,“ smutní mladý hokejista.

FOTBAL:
druhou
nedohranou sezónu
QLNGR]DzÉWQHFKFH
Fotbalisté kromě mužů eskáčka za
současných podmínek nemohou
ani trénovat. Za poslední rok tak
mládež nejvíce zastoupeného sportovního odvětví stojí, kromě krátké
přestávky, kdy se alespoň během
podzimu odehrála necelá polovina
soutěží. V největším regionálním
klubu nyní spoléhají na individuální přípravu a plány, jež mládež dostává od šéftrenérů. Fungování na
této bázi však kontakt a pravidelné
tréninky nenahradí.
„Situace je už opravdu kritická.
Když navíc vidíme, že počet nakažených zase roste, netroufnu si ani

odhadnout, zda dojde ke zlepšení.
Už se začíná mluvit o tom, že se
Fotbalová asociace ČR dohodla
s Národní sportovní agenturou, ale
je otázkou, zda se to v současné situaci opravdu nějakým způsobem
rozvolní. Všechno také pravidelně
probíráme s šéftrenéry. Je nám jasné, že pro mládež to je obrovské
ovlivnění i do budoucna. Velké
obavy máme také o stavy mužstev,
protože se dá předpokládat úbytek
dětí. Není to lehké, ale musíme
bojovat,“ přiznal sportovní ředitel
klubu Ladislav Dudík.
Současné problémy si uvědomují
také v Olšanech, kde se jinak daří
napříč kategoriemi a všechny mládežnické celky hrají krajské soutěže. „Celý poslední rok je velký
problém pro mládež. Je to těžké
nejen pro děti, ale také pro nás
trenéry i rodiče. Odpadla více než
polovina zápasů, což je neskutečně
moc. Je také otázkou, jak to bude
dál. To světlo na konci tunelu zatím moc vidět není. Všichni teď
pevně doufáme, že se co nevidět
objevíme zpátky na hřišti. Roční
výpadek zkrátka na mládeži bude
více než patrný. Hlavní však bude,
aby se k tomu kluci i trenéři s láskou vrátili,“ prozradil Petr Hansl,
kouč mladších žáků.
Totožný stav zažívají také mužstva
na okresní úrovni. Jedním z úspěšných klubů posledních let jsou žáci
Brodku u Prostějova. Kromě toho
mají také dorost, jenž je spojen
s Němčicemi. „Loňská sezóna už
dopadla, jak všichni víme. Podzim
vypadal nadějně, ale nakonec se
ani ten nepodařilo dohrát, kluci
nyní už pět měsíců nedělají nic. Za
poslední rok je toho už opravdu
moc. Situace je náročná, děti přece
potřebují pohyb, kolektiv. Takhle
to přece nemůže fungovat stále
dokola. U dětí to bude znát nejvíce. Jak pak máme zlepšovat mládež a pro ně nezbytné podmínky?
Přitom zrovna v posledních letech
mužstev, která se mládeži začala
věnovat, přibývá, je však otázka,
zda tu pauzu přežijí. Nikdo nemá
ani žádnou jistotu, jestli je tohle
naposled,“ uvědomuje si také sekretář i mládežnický trenér v Brodku u Prostějova Radek Kolařík.

BASKETBAL:
pra
bez pravidelného
tréninku
ne
nejde
èekat
zlepšení
Mladí basketbalisté BCM Orli
Prostějov mají své týmy ve všech
věkových kategoriích od přípravek až po mužský výběr do 23 let,
který hraje druhou nejvyšší soutěž.
A také tento úspěšný klub od polovina října stojí. Přestože se i ve
spolupráci s Českým basketbalových svazem snaží pomocí různých technologických možností se
svými hráči pracovat, pravidelný
trénink a zápasový rytmus to pochopitelně nenahradí. „Stejně jako
ostatní sporty bojujeme, jak se dá.
Nabízíme našim hráčům možnost
alternativních tréninků. Rodiče
u především těch nejmladších věkových kategorií se snaží vymyslet

i náhradní způsob zdravého pohybu a pořádají různé výlety. Není to
snadná doba, všichni v sobě držíme naději, že se vše vrátí do běžných kolejí,“ říká předseda BCM
Orli Michal Műller. „Pravidelný
trénink se ale přes veškerou snahu
nahradit nedá,“ uznává šéf klubu.
Již po minulé nedohrané sezoně
bylo složité opět nastartovat výkonnostní růst hráčů. Díky tomu,
že basketbal je hodně náročný na
rychlost a celkovou koordinaci
těla, je vždy každý výpadek hodně
nepříjemný. Zásluhou velkého úsilí trenérů se podařilo tréninkové
manko minimalizovat, v polovině
října ale přišlo další přerušení soutěží i tréninků a stále trvající pauza
se pod výkony hráčů hodně podepíše.
„Bez pravidelného trénování se
výkonnostní progres minimálně
zastaví. Z pohledu sportovního
růstu je pro tuto generaci mladých
hráčů současná situace extrémně
nepříjemná. Budou mít co dělat,
aby se vrátili do kondice. Basketbal je navíc hodně o drilu, o herních signálech a to se bez tréninku
nedá naučit,“ uvědomuje si trenér
prostějovské mládeže Michal Pešta, který čerstvě převzal i celek BK
Olomoucko v Kooperativa NBL.
„V sestavě máme kluky z BCM
Orli, ti pochopitelně trénují a mají
možnost se zlepšovat. Doufám, že
se to bude v co nejbližší době týkat
všech kluků z našeho mládežnického klubu,“ přeje si.

KORFBAL:
sportujeme
pro radost,
která teï chybí
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Korfbalový oddíl SK RG Prostějov
patří mezi vyloženě zájmové spolky
a v jeho případě platí, že ani elitní
tým dospělých působící v extralize
(tedy nejvyšší české soutěži) nehraje
pro žádné peníze. Přesto nemá díky
dlouhodobě systematické i obětavé
práci s dětmi žádný problém udržovat početnou členskou základnu
nadšeně sportující mládeže. Která
však aktuálně nic ne(z)může.
„My jsme se všemi věkovými kategoriemi trénovali do poslední
možné chvíle, kdy to ještě šlo. Potom už to jelo ráz na ráz tím, jak
rychle se zpřísňovala hygienická
opatření. A poslední kapkou bylo
uzavření škol včetně reálky, v jejíž
hale máme domácí prostředí. Od
té doby se musí všichni členové
našeho klubu připravovat individuálně. Je na konkrétních jednotlivcích, nakolik si za momentální
situace, která trvá už déle než
měsíc a ještě nějakou dobu určitě
bude pokračovat, dokážou sami
poradit. Kdo zvládne se delší dobu
aspoň fyzicky udržovat na nějaké
solidní úrovni, získá oproti jiným
výhodu,“ uvažoval hlavní kouč ergéčka David Konečný.
Každopádně též on vnímá nemalé nebezpečí hrozící ztráty či
oslabení vztahu k milovanému
sportu. „My děláme korfbal vyloženě pro radost, a protože nás moc
baví, přináší uspokojení z pohybu
i společně tráveného volného času
v dobré partě kamarádů. Bohužel
veškeré tyto pozitivní, a navíc sdílené emoce teď chybí. A dokážu si
představit, že na méně odolných
holkách i klucích tohle zanechá
větší stopy, kvůli čemuž pak ten
přístup ke sportování přestane být

Poznámka: příklad okresní soutěže mladších žáků a starších přípravek

tak nadšený, intenzivní. Někteří
toho třeba nechají úplně,“ připustil
Konečný vyústění, jež si žádný lodivod nepřeje.

POHLED RODIÈE:
je to
jako boj
VYÈWUQÙPLPOÙQ\
Pro dokreslení bezvýchodnosti
současné situace jsme získali také
názor maminky mladého začínajícího sportovce, který není zdaleka
ojedinělý. Naopak spíš přesně vystihuje realitu, v níž jsou nyní rodiny nuceny žít.
„Syn chodil čtyři roky do atletické
přípravky, kde ho to docela bavilo. O závěr svého posledního roku
však přišel kvůli první vlně koronaviru, která celý kroužek od začátku
března až do konce června zrušila.
Potom kluk s atletikou ještě absolvoval letní příměstský tábor, přesto
pak řekl, že by chtěl zkusit nějaký
jiný sport. Vybrali jsme korfbal, jenž
si předtím zahrál na dvou školních
turnajích a dost se mu zalíbil. Od
září začali ještě s kamarádkou chodit na tréninky korfbalového oddílu
SK RG Prostějov věkové kategorie
U13 – a oba byli nadšení, hodně je
to chytilo. Jenže tam byli pouze čtyřikrát nebo pětkrát a vzápětí přišla
nová stopka kvůli opětovnému šíření covidu,“ popsala žena a matka,
jež si nepřála zveřejnit své jméno.
Proč? Na řešení situace s nakažlivou nemocí má totiž vyhraněnější
názory nekorespondující s tím, jak

se k dané problematice staví vedení státu. „Vadí mi, že místo hledání
řešení, jak primárně ochránit rizikové skupiny obyvatel, jsou kvůli
koronaviru plošně omezováni úplně všichni. Včetně dětí a mladých,
které vůbec neohrožuje. Od začátku října se tak s manželem musíme
vedle své vlastní práce ještě starat
celé dny o dva školáky, dohlížet na
jejich on-line vyučování, doučovat
je čemu nerozumí, zajišťovat komplet stravování, a navíc se pokoušet, aby měli aspoň nějaký zdravý
pohyb. Do toho přišla skoro dvoutýdenní karanténa, kdy jeden z nás
musel při menším kašlání na testy,
měl pozitivní výsledek a následně jsme byli celou dobu zavření
v třípokojovém bytě, ačkoliv nám
všem ostatním vyšly testy negativně a nebyli jsme vůbec nemocní. Když to sečtu, tak starší syn ve
svém věku nutně potřebuje aktivní
pohyb a sociální kontakt s vrstevníky, o nějakém standardním životním režimu nemluvě. Místo toho
drtivou většinu času sedí zavřený
doma, nezvládá školní učivo, tak jak
by měl a normálně zvládal, navíc
v řádu měsíců nemůže dělat sport,
který ho začal tolik bavit. Kromě
toho je reálná perspektiva, že se
tenhle nouzový způsob života bude
opakovaně vracet s dalšími vlnami
covidu. K čemu to asi povede? Připomíná mi to pověstný boj s větrnými mlýny. A člověk je rád, když
se z toho všeho nezblázní,“ uzavírá
naštvaná maminka větami, jež přestávají být mezi širokou veřejností
ojedinělé.

