DNES ZDARMA
... a tak si tady hezky
a spokojeně vegetíme
speciální příloha

DNES VYDÁ

NÍ

X48XstXL

EXKLUZIVNĚ: CO STOJÍ
ZA VÝMĚNOU V ČSSD?

A PŘEDPLATNÉ
JAKO DÁREK

12 stran



LEVNĚJŠÍ UŽ TO NEBUDE...
strany

6 a 31

zpravodajství

PROSTĚJOVSKÝ

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

Vecerník
ˇ

18042710444

ran

navštivte naše internetové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 22. listopadu 2021

Číslo 46 • Ročník 25

Ce n a 2 5 K č

strana 15

92 st ran

s pohodou
od 27. 11.

-,0))+%#,1(6
A MLUVILA O SEBEVRA¥¥D¸¸

PROSTĚJOV Tohle se může stát i vašemu dítěti! Vše začne jako romantická školní láska, pokračuje
pořádnou dávkou špíny a může skončit tragédií. Je to už pět let, co Večerník exkluzivně přinesl
zprávu o dramatickém vývoji vztahu mezi žákyní jedné z prostějovských „základek“ čtrnáctiletou
Natálií a o tři roky starším středoškolákem. Ten po nezvládnutém rozchodu rozeslal její erotické
fotky spolužákům. S velkým časovým odstupem se nám podařilo zkontaktovat se s dívkou, která
tehdy Večerník na celý případ upozornila...
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Co jsme vše zjistili? VŠECHNO DOPADLO?
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Pøichází doba „lahváèù“

FOTO

Prostějov (mik) – Prostějované zřejmě
ztrácejí poslední obavy z nákazy nebo je
jim celý koronavirus úplně „šumafuk“.
Večerník si minulý týden během dvacetiminutového pozorování všiml, že ani
jeden z příchozích zákazníků supermarketu Albert v Janáčkově ulici si u vchodu
nedezinfikoval ruce připraveným roztokem. „To ještě nic není, ale lidi nás posílají někam i v případech, kdy je upozorňujeme, aby si při výběru pečiva nasadili
rukavice. O povinných dvoumetrových
rozestupech u pokladen ani nemluvě.
Nikdo nás neposlouchá,“ bědoval člen
ochranky prodejny.
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První pokuty za rychlost

Covid je jim „šumafuk“

rubriky
Večerníku

VEÈERNÍKU

Prostějov (mik) – „Mě nemůžou
nasrat, já budu připraven,“ odpověděl
na zvědavou otázku Večerníku starší
muž, který minulou středu vycházel ze
supermarketu v Plumlovské ulici s vozíkem naloženým šesti přepravkami
plnými lahvového piva. „Určitě zavřou
hospody, tak se zásobím na doma.
Zítra přijedu pro další lahváče,“ dodal
ještě ustaraný pivař. No, vývoj dalších
událostí mu dal za pravdu, tedy zatím
tak, že vláda zakázala vstup do restaurací neočkovaným. Uvedenému muži
je to teď ale asi jedno...

Prostějov (mik) – Od začátku října je
už v provozu radar na měření rychlosti
vozidel v Brněnské ulici. A jak Večerník již informoval, během uvedeného
měsíce zaznamenal „velký bratr“ na
tisíc přestupků řidičů. Jedním z nich
je muž z Krasic. „Asi v polovině října
mi ten radar naměřil 67 kilometrů za
hodinu. No, je to možné, nehádám
se. Přišlo mi vyrozumění o pokutě 1
500 korun a ztrátě dvou bodů z karty
řidiče,“ svěřil se muž, který je jednou
z „obětí“ měření rychlosti v Prostějově. A vězte, že bude hůř. Město ještě
do konce roku připravuje další radary!

rubriky
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Michal SOBECKÝ

ŠTĚTOVICE Řekové nebo Italové, ti vědí nejlépe, jak vypadá odpolední siesta. Nebo ne? Večerník má i pár
jiných tipů. Kdo je k neuklidnění, příliš plný energie a neumí vypnout, měl by se nechat poučit kočkami. Jsou
to úžasná stvoření z mnoha důvodů. A jsou si schopné ustlat prakticky kdekoli, hromadně si schruply třeba
u vchodu na Zlatou farmu ve Štětovicích. Kočky zde mají doslova ráj, tak pěkné sny!
Foto: Michal Kadlec

Agentura 90RUDYĚEXGRXSRXäWĚWKXGEXGRVOXFKiWHN
Tohle nemá konce zvonce! Diskotéky
v Moravě drásají nejen uši, ale i nervy všem, kteří bydlí okolo. Obyvatelé
domů od Olomoucké ulice až po hlavní
nádraží už sepsali miliony petic, podali
stovky žalob a tisíce stížností na provozovatele tohoto hudebního stánku.
A problémem se už dokonce nedávno
zabývali také prostějovští konšelé.
„Společně s hygieniky jsme rozhodli
o několika opatřeních, abychom se ob-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Poezie všedního dne. „Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žiji,
nic z toho není. Co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Quijota
tím trpí dosti,“ stěžuje si Jaromír Nohavica v jedné ze svých písní. Na své by si
ostravský bard jistě přišel v Městská knihovně v Němčicích nad Hanou, kde
u příležitosti narození K. H. Máchy uspořádali Den poezie.
•• Úterý ••
Strom svobody a demokracie. „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že
těm, kteří to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše,“ napsal Václav Havel, na něhož mohou mít
různí lidé různé názory. Je však určitě pozitivní, že se město Prostějov přihlásilo
k jeho odkazu alespoň zasazením stromu ve Smetanových sadech.
•• Středa ••
Co nechceme slyšet? „Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom
je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet,“ napsal britský spisovatel George
Orwell. Oslavit Den boje za svobodu a demokracii tak lidé mohli například výletem do přírody. K tomu se přímo nabízela opravená naučná stezka přírodním
parkem Kladecko vedoucí z Jesence do Nectavského údolí.
•• Čtvrtek ••
Prostějov jako malovaný. „Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale
jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce,“ poznamenal slavný Pablo Picasso. K těm druhým nepochybně patřil i prostějovský rodák Karel Toman. Výstava jeho obrazů v galerii na prostějovském zámku
byla zahájena slavnostní vernisáží.
•• Pátek ••
Lady Paulová. Můžete působit jako rázná podnikatelka, šéfová, matka i manželka, kterou nic na světě nezlomí. Nic kromě vaší rodiny a covidu… V hlavní
roli modernizované verze komedie, která posloužila jako předloha ke kultovnímu filmu s Louisem de Funèsem, se měla představit Jana Paulová. Hra Divadla
Kalich Lady Oskar v Městském divadle Prostějov však musela být kvůli nemoci přesunuta na náhradní termín.
•• Sobota ••
Metro do snů. „Hollywood je místo, kde vám zaplatí tisíce dolarů za polibek,
za duši však jen padesát centů,“ napsala Marilyn Monroe. Slavná herečka, která
ve 36 letech spáchala sebevraždu, o tom musela něco vědět. Zabrousit do prostředí „továrny na sny“ se chystá i Václav Marhoul, jenž právě v Hollywoodu
chystá nový film o senátoru McCarthym. Ještě předtím přijal pozvání na oslavy
50 let prostějovského kina Metro 70.
•• Neděle ••
Ať žijí pohádky! „Leze, leze stonožka, zula se jí ponožka a teď kouká na nožku,
ztratila jsem ponožku.“ Tak zní text písně z dílny dvojice Štístko a Poupěnka,
která v rámci programu Ať žijí pohádky vystoupila ve Společenském domě.

čanům tohoto města zalíbili. Provozovatel diskoték v Moravě bude přinucen
postavit okolo celé nemovitosti dvacet
metrů vysokou protihlukovou zeď, nesmí na diskotékách podávat alkohol,
a navíc bude zakázáno pouštět hudbu.
Jedině do sluchátek, kterými budou
vybaveni všichni návštěvníci diskoték,“
šokoval Agenturu Hóser Francimór
Kopačka, primátor Prostějova.
Provozovatel diskoték v Moravě kupodivu se všemi rozkazy souhlasí!
„Jak se to vezme. Moravu obeženu
dvacet metrů vysokým betonovým
plotem, to není problém. Už mám
domluvenou stavební firmu, vše bude
hotové do Vánoc. Místo alkoholu se
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Už dlouho byl v tomto ohledu
klid, ale na začátku uplynulého týdne „vysavači“ pohonných
hmot znovu udeřili. Minulé
pondělí večer se zatím neznámý pachatel vloupal do areálu
zemědělského družstva ve Výšovicích a namířil si to rovnou
k odstavenému kombajnu. Evidentně ho zlákala obrovská nádrž s pohonnými hmotami.

21 000
Policie teď pátrá po zloději, který z nádrže odčerpal 700 litrů
nafty a poškozené společnosti
tak způsobil škodu za 21 000
korun. Pokud se policistům podaří naftového „upíra“ dopadnout, hrozí mu za krádež až
dvouletý kriminál.

bude na diskotékách šňupat tabák.
To všechno jsem schopen podstoupit
a poslechnout nařízení. Ale proboha
co to znamená pouštět hudbu lidem
do sluchátek? To budou na parketu
tančit se sluchátkama na uších? Proti
tomuto rozhodnutí se odvolám a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Vilém
Diskopříběh, který v těchto dnech už
nechal hloubit okolo Moravy základy
k protihlukové stěně. Odvolací orgán
města mu vzápětí zamítl odvolání
proti sluchátkům, takže i toto opatření bude muset splnit. „Bez alkoholu,
bez hlasité hudby a obehnán zdí. No
dobře, musím se s tím smířit. Diskotéky jsou pro mě naštěstí tak výdělečné,

že všechno to martýrium podstoupím.
Ale ne aby mě někdo ještě buzeroval,
že zodpovídám za lidi, kteří ostatním
čůrají na dveře nebo zvrací do oken,“
durdil se včera provozovatel diskoték
v Moravě Vilém Diskopříběh.
Agentura Hóser bude vývoj celé kauzy s Moravou samozřejmě pečlivě
sledovat. Obzvláště proto, že provozovatel nevyloučil možnost, že by se
diskotéky mohly přesunout do Národního domu.
Za Agenturu Hóser Majkl

Důstojná připomínka. Během
uplynulého týdne si představitelé města, policie, armády, Sokola
a dalších organizací velice důstojně připomněli odkaz 17. listopadu
1939 i 1989. Oslavy výročí Dne
boje za svobodu a demokracii vyvrcholily ve Smetanových sadech
výsadbou památného stromu Václava Havla.
&21É68',9,/2
Na co se čekalo? Počty nakažených koronavirem v Olomouckém kraji a také v samém
Prostějově strmě stoupají, stejně
tak počet hospitalizovaných pacientů. Hejtman teprve minulý
týden svolal tiskovou konferenci
k výsledkům jednání Krizového
štábu Olomouckého kraje. Přicházejí první opatření, proč ale až teď?
=$&+<7,/,-60(

153 631 350
Prostějovští radní navrhli rozpočet města na rok 2022 se schodkem převyšující 153 milionů korun. V úterý 23. listopadu o něm
budou jednat zastupitelé a očekává se jeho schválení.
=$8-$/1É6

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

DAVID SVOBODA
se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. července
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
16 do 17 let, měří mezi 178 až 182 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlnité vlasy.

Foto: internet

VÁCLAV MARHOUL
Scénárista, režisér, herec a člen
pražského Divadla Sklep byl jedním z hostů oslav 50. narozenin
kina Metro 70 v Prostějově.
=$6/(&+/,-60(

„PRUŽINA SE
NEDÁ VYROBIT
V POKLIDU
Z DOMOVA!“
Generální ředitel Hanáckých
železáren a péroven Petr Vaněk
zahájil boj proti neočkovaným
zaměstnancům. Ty očkované
odměnil finanční prémií.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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ADRIANA ZACPALOVÁ
se narodila 18. června 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. listopadu
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
22 do 25 let, měří okolo 170 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé
rovné vlasy.
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Zdroj: meteocentrum.cz
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Radní korigují vánoční program
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PROSTĚJOV Některá města a obce
v celém kraji ruší hromadné vánoční akce, další vyčkávají, zda vláda
zpřísní opatření. Prostějovští radní
zůstávají v tomto ohledu zatím zdrženliví, v samotném vedení pak na
rostoucí koronavirovou pandemii
panují různé pohledy. V tuto chvíli
je jisté, že neproběhne slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, které
se mělo konat tento pátek na náměstí
T. G. Masaryka. Primátor František
Jura ale nevylučuje, že korigován 5V¾PM[LUQWRąKRTCXGP[X¾PQéPÊLCTOCTMO¾XGUVąGFW\CéÊV2¾VGéPÊUN¾XCU8¾E
(QVQ/KEJCN-CFNGE
bude muset být i další program Pro- NCXGO0QKFGO$¾TVQWUGXwCMPGWUMWVGéPÊ
stějovské zimy. Ten prozatím zůstává i na úterním zastupitelstvu. Samotní upřesněném termínu jen v komorním
v platnosti.
konšelé nejsou v názorech jednotní. prostředí. O zrušení dalších kulturních
první náměstek primátora Jiří akcí neuvažujeme,“ oponuje Sokolová.
Michal KADLEC Zatímco
Pospíšil by zrušil veškeré vánoční akce, Sám primátor František Jura nechce
Jak se Večerník koncem minulého týd- náměstkyně Milada Sokolová v nich situaci nijak hrotit. „Musíme však minine dozvěděl, právě dnes, tj. v pondělí chce pokračovat. „Divím se, že vláda malizovat riziko nákazy a program Pro22. listopadu, bude mimořádně svo- ještě nevydala zákaz všech hromadných stějovské zimy korigovat,“ uvedl první
laná rada města rozhodovat o dalším akcí. Vždyť situace s covid-19 je hrů- muž Prostějova.
osudu programu Prostějovské zimy. Dá zostrašná,“ pravil Pospíšil. „Rozsvícení
se očekávat, že řeč na toto téma přijde stromu na náměstí proběhne v blíže ne-

➢ Více na straně 17
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NEZAMYSLICE K tragické nehodě došlo hned
v úvodu minulého týdne. V pondělí 15. listopadu po
poledni vstoupila před rozjetý vlak u nezamyslického nádraží sedmačtyřicetiletá žena. Zda úmyslně,
nebo šlo o nepozornost, nechce policie komentovat.
A hovorní nebyli ani místní občané, přesto se Večerníku podařilo něco zjistit. Co je neodvratitelné
tak skutečnost, že srážka s vlakem přivodila nebohé
ženě zranění, kterým na místě podlehla.
U pondělní tragédie zasahovaly všechny složky záchranného integrovaného systému. Kromě policie
bylo na místě také sedm jednotek hasičů i vrtulník.
„V pondělí patnáctého listopadu po dvanácté hodině jsme přijali oznámení o sražení osoby vlakem
před železniční stanicí v Nezamyslicích. Podle dosavadního šetření sedmačtyřicetiletá žena z Prostějovska vstoupila do kolejiště ve chvíli, kdy ve směru
od Němčic nad Hanou projížděl rychlík. Při střetu
utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ informoval
Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Jak dodal, z cestujících ve vlaku nikdo nebyl zraněn. „Provoz na trati
byl obnoven krátce před patnáctou hodinou.“
Večerník se vypravil na místo neštěstí, zprvu se nám
příliš informací zjistit nepodařilo. Jakoby byla pondělní událost obestřena záhadou. „Nic o tom nevím,“ zněla
nejčastější odpověď cestujících na nezamyslickém ná-

Øeditel vyplatí prémie oèkovaným,

neoèkované nepustí na akce
PROSTĚJOV Není snad firmy, která by v současné těžké epidemické situaci nedělala všechno pro to, aby udržela výrobu a veškerou
svoji činnost. Stejně tak se rozhodlo vedení Hanáckých železáren
a péroven v Prostějově učinit všechna potřebná opatření. Dvě z nich
ale vyvolala mezi zaměstnanci obrovskou bouři nevole. Generální
ředitel a předseda představenstva HŽP PetrVaněk se rozhodl vyplatit
finanční prémii již naočkovaným zaměstnancům, naopak těm neočkovaným zakázal přístup na firemní akce pořádané před Vánoci.
Pracovníci„želízek“ to považují za diskriminaci! Šéf tamních odborů
však něco takového odmítá, naopak krok vedení HŽP je podle něj
pozitiv a situaci považuje za„bouři ve sklenici vody“.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Zaměstnancům HŽP rozeslal generální ředitel Petr Vaněk nedávno dopis, ze
kterého jeho podřízení velkou radost
neměli. „Veškeré předvánoční akce naší

firmy, tedy předávání vánočního kapra,
vánočních kolekcí a účast na předvánoční zabijačce budou Hanáckými
železárnami a pérovnami pořádány
pouze pro zaměstnance, kteří prokáží
alespoň první prodělanou vakcinaci
proti covid-19. Vedení společnosti rovněž rozhodlo o mimořádné odměně
ve výši dvou tisíc korun pro všechny
zaměstnance, kteří se rovněž prokáží
alespoň první dávkou očkování. Tato
odměna bude vyplacena v hotovosti,“

zjistili jsme

0GDQJÆåGP÷WåPGD[NQLCMRQOQEKRQUT¾åEGUXNCMGOWVT
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draží. Sdílní nebyli ani v samotné budově. „Nebudeme
nic komentovat, je to na vyšetřování policie s drážní inspekcí,“ odmítali se lidé pouštět do spekulací.
Jedna taková se ale přece jen objevila a záhy víceméně
potvrdila. „Myslím si, že to byla sebevražda, protože
se tragédie stala na takovém místě, že tam by asi normálně nikdo nepřecházel,“ svěřila se zhruba padesátiletá dáma. Podle dalších zjištěných informací Večerníku se skutečně nejednalo o nešťastnou událost, ale
sebevraždu. „Ta ženská zanechala kousek od místa
tragédie své vozidlo a přibližně dvě stě metů od vlakového přejezdu čekala na průjezd rychlíku,“ uvedl muž
z Nezamyslic, který si nepřál být jmenován.
>>>pokračování na straně 12
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vzkázal zaměstnancům generální ředitel Petr Vaněk.
Jeho dopis však zapůsobil mezi pracovníky firmy pozdvižení. „Generální
ředitel se rozhodl diskriminovat nenaočkované zaměstnance! Pokud nebudou mít alespoň jednu dávku proti
covid-19, tak se nesmí zúčastnit venkovních akcí, které se konají každoročně v prostorách areálu firmy. Firma šetří na platech, přijímá levnější agenturní
zaměstnance z východu, ale najednou
bude dávat v obálce dva tisíce korun
na ruku očkovaným zaměstnancům?!
Považujeme to za jasnou diskriminaci
našich lidí a touto záležitostí se už zabývají odbory naší firmy,“ napsal do
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Večerníku zaměstnanec HŽP Prostějov a zároveň odborář, který si sice nepřál zveřejnit své jméno, jeho identitu
ale redakce zná.
Večerník se snažil získat osobní vyjádření přímo od generálního ředi-

tele Petra Vaňka, což se po
mírných průtazích podařilo.
Do redakce poslal rozsáhlé
stanovisko, které otiskujeme
v plném znění. „Pružiny se
v HŽP vyrábějí již sedmdesát
let a mým úkolem, kterým mě akcionáři pověřili, je v tom nadále pokračovat a firmu dále rozvíjet. Uvědomuji
si svou zodpovědnost vůči akcionářům, ale i k zaměstnancům a jejich
rodinám, kteří cíl naší společnosti se
mnou sdílí a považují jej za náš společný. Naplňovat strategii firmy však
lze jen skutečnou prací všech zaměstnanců bez rozdílu, jakou pracovní
pozici vykonávají. Respektuji základní přírodní a fyzikální zákony, stejně

Tereza Žáková schytala ve finále

jako staletími osvědčená rčení. Ctím
zákon setby a sklizně, respektuji, že
každá akce vyvolává reakci a bez práce nejsou koláče. Nemám ambici přesvědčovat kohokoliv o prospěšnosti
očkování pro jeho osobu, jeho blízké
a možná i pro ostatní kolegy, respektive občany této země, která se považuje
za občansky vyspělou. Mám však potřebu a povinnost společně s kolegy
pracovat, a navzájem se neohrožovat.
Neznám způsob, jak pružinu vyrobit
z poklidu domova v režimu separace,
a skutečně mě zlobí, pokud firmu zatěžují vícenáklady v podobě drahých
letenek při návratu neočkovaných kolegů ze služebních cest,“ uvádí Vaněk.
>>>pokračování na straně 8
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PROSTĚJOV První listopadovou
sobotu se rozhodovalo o nejkrásnější Češce letošního roku. Do elitní finálové osmičky se probojovala
také Tereza Žáková z Prostějova.
Veskrze aktivní absolventka „reálky“ se v soutěži rozhodně neztratila, přestože korunka nakonec připadla Heleně
Čermákové z Otrokovic.
Finálový večer bylo
2À=?
možné sledovat na faíN?H;
ßN
cebookovém profilu
L;Hí
MN
soutěže.
(mls)
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V posledních týdnech se opět zhoršuje epidemická situace, nakažených přibývá a plné ruce práce mají
i zdravotníci. Považuji za důležité,
abychom minimalizovali riziko dalšího nárůstu počtu případů. Proto
jsme se rozhodli omezit program
Prostějovské zimy. Při nedávném
otevření kluziště před muzeem zůstaly zavřené stánky s občerstvením,
dalším omezením bude úprava programu slavnostního rozsvícení vánočního stromu před radnicí. Letos
se bude muset obejít bez kulturního
programu, který do centra města lákal značné množství návštěvníků. Je
nám to velmi líto, ale nevidíme jinou
cestu. Zřejmě bude nutné redukovat i další program, protože situace
opravdu není dobrá. Zároveň touto
cestou apeluji na naše spoluobčany,
aby byli opatrní, dodržovali příslušná nařízení a chránili sebe i své blízké před rizikem nákazy.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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píše pro komunistické noviny
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KOSTELEC NA HANÉ Letos
v květnu Večerník přinesl informaci o tom, že lidé z Kostelce na
Hané možná přijdou o železniční
přejezd u bývalého kina. Důvodem měly být dle Správy železnic
časté dopravní nehody, v posledních pěti letech zde došlo k pěti
vážným střetům automobilů s vlaky. Proti tomu však protestovali
někteří z místních. V celé záležitosti tehdy probíhala četná jednání, s odstupem času Večerník zajímalo, jakým směrem se situace
posunula.
Zatím poslední vážná havárie na
nechráněném přejezdu u bývalé-

Napsáno
SĊHG

21. 11. 2011

ho kina v Kostelci na
Hané se stala koncem letošního
února, kdy tu vlak smetl škodovku. Záchranáři museli vyprošťovat
čtyři zraněné, dva z nich skončili
v nemocnici. Na situaci zareagovala Správa železnic, která chtěla
přejezd zrušit. S tím však někteří
místní obyvatelé nesouhlasili a argumentovali, že jsou na přejezd
zvyklí a jeho zrušení by jim zkomplikovalo přístup k domovům.
Podle aktuálních informací by přejezd v Kostelci na Hané měl nakonec zůstat zachován. Změní se však
značení. „Ve hře bylo hned několik
variant, uvažovali jsme například

o tom, že přejezd bude přístupný
pouze v jednom směru. Nakonec se
přikláníme k tomu, že by měl zůstat
v současné podobě. Pokud bychom
ho zrušili, lidé tu stejně budou koleje
přecházet i přejíždět, a to možná ještě na horších místech,“ prozradil Večerníku kostelecký starosta František
Horák s tím, že k jistým úpravám tu
přesto dojde. Týkat se budou zejména dopravního značení. „Ve směru
od ulice Příhon by se měla objevit
stopka. Věc je však v jednání, vše
musí schválit odbor dopravy prostějovského magistrátu,“ upozornil
Horák.
(mls)

PROSTĚJOV Město zná jako své
boty. A tak se rozhodl, že o něm
bude psát do novin. Josef Augustin působil ve vedení Prostějova
rekordních 35 let. Poprvé se do
něj dostal jako mladá komunistická „puška“ už v roce 1981. KSČM
zůstal věrný i po listopadovém převratu, po volbách v roce 2014 se
dokonce coby radní přímo podílel
na celé řadě důležitých rozhodnutí. Z funkce musel po dvou letech
odstoupit kvůli tomu, že opakovaně neplatil daně. Nyní působí jako
externí redaktor Haló novin. STÍNY jeho vlastní MINULOSTI jej
však do jisté míry stále trápí...
Dnes sedmašedesátiletý Josef Augustin se po revoluci do povědomí prostějovské veřejnosti zapsal
zejména jako plamenný řečník při
jednání zastupitelstev. Často také
komentoval výstupy svých kolegů.
Zároveň po celou dobu působil jako
relativně vyhledávaný advokát.
Jeho kariéra v této oblasti však byla
přerušena poté, co byl v roce 2017
odsouzen za to, že pět let neplatil
daně. Tím mu u Finančního úřadu
v Prostějově vznikl dluh 401 000 ko-
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run. Nebyl to přitom v jeho případě
první podobný prohřešek, stejného
se dopustil již v roce 2008. Soud mu
nakonec vyměřil půlroční podmínku a zákaz činnosti na 24 měsíců.
Od advokacie si tak musel na nějaký
čas odpočinout, navíc musel uhradit
způsobenou škodu.
I po letech Josefa Augustina stále
více jak při soudních jednáních můžete potkat při některých kulturních
či společenských akcích pořádaných
městem. Reportáže z nich stejně
jako celou řadu dalších textů pravidelně zpracovává pro Haló noviny,
stranické periodikum KSČM.
O dění v Prostějově má tak i coby
stávající člen Komise pro kulturu

6WDURVWDSőHP\VORYLFNpKR6RNRODWUDJLFN\]DK\QXO
Celé Přemyslovice jsou od úterního rána
zahaleny do smutku. Těžkou dopravní
nehodu nepřežil zdejší sokolský starosta, sedmdesátiletý Josef Smékal. Ten
svým vozidlem jel z domova do prostějovské nemocnice na vyšetření. Těsně za
Přemyslovicemi v prudkém klesání však
nezvládl na namrzlé vozovce řízení a při
převrácení automobilu na střechu vypadl z čelního rozbitého okna. Auto ho pak
samo rozdrtilo...
„V úterý v ranních hodinách jel sedmdesátiletý řidič s osobním motorovým vozidlem Škoda Felicia po pozemní komunikaci ve směru

jízdy od obce Přemyslovice na obec Hluchov.
Při průjezdu levotočivou zatáčkou se řidič
vlivem náledí na vozovce dostal s vozidlem
do smyku a poté se několikrát s uvedeným
automobilem přetočil přes střechu. Vozidlo
zůstalo stát na pozemní komunikaci na střeše. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění
neslučitelná se životem,“ sdělil k tragédii Petr
Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově s tím, že celou věc dále šetří dopravní
inspektorát. „Muž po vypadnutí z auta utrpěl
mnohačetná devastující zranění. Bohužel po
našem příjezdu jsme mohli už jen konstatovat
smrt,“ uvedl Radomír Gurka, ředitel prostě-

jovské záchranky. Josef Smékal byl dlouholetým starostou Sokola Přemyslovice. A nejen
to. Pro svou obec by se doslova rozkrájel.
„V úterý ráno přijeli na úřad policisté, prý by
potřebovali pomoci identifikovat člověka,
který zahynul při dopravní nehodě. Nemohl
jsem tomu uvěřit, že jde o pana Smékala. Byla
to nejen pro mne zdrcující zpráva,“ sdělil Večerníku smutným hlasem Lubomír Štaffa,
starosta Přemyslovic. Policisté stále prověřují,
zda za tragédií stojí nepozornost řidiče, nebo
jiná příčina. S Josefem Smékalem se Přemyslovičtí naposledy rozloučili v sobotu v místním chrámu Páně Všech svatých.

Rady města Prostějova stále živý zájem. „Možná by bylo lepší, kdybych
si zalezl do své vlastní ulity, ale v té
bych se asi necítil úplně dobře. Takže se snažím pořád něco dělat,“ svěřil
se při nedávném sázení stromu Václava Havla v prostějovských Smetanových sadech sám Josef Augustin,
kde byl i při této události přítomen
v roli novináře.
Otázkou je jak dlouho. Po neúspěšných volbách, kdy se komunisté
poprvé nedostali do Poslanecké sněmovny, musí strana začít utahovat
opasky. A údajně jednou z variant je
omezení či přímo dokonce zrušení
uvedeného média. Minimálně v tištěné verzi.
(mls)
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Toto neštěstí, které připravilo Přemyslovice
o významnou osobnost, nebylo zdaleka prvním, bohužel ani posledním na tomto silničním úseku. Každý z řidičů, kteří pravidelně
jezdí po trase z Přemyslovic do Hluchova,
ví o jeho záludnosti. V letních měsících tady
jízda z kopce svádí šoféry k rychlé a hazardní jízdě, v zimě je zase tento úsek komunikace často namrzlý. Přestože jinde je sucho,
na tomto místě se tvoří náledí. Určitě dobře
o tom věděl také starosta přemyslovického
Sokola. Jak se totiž později po celkovém vyšetření dopravní tragédie vyšlo najevo, sedmdesátiletý muž nepřizpůsobil jízdu podmínkám na silnici. A to ho stálo život... (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Fügnerova ulice
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral

PRACOVNÍ AGENTURA PAVLÍNA DUJKOVÁ
20040910555

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
na celoroční práci v Prostějově

21080910986

Příště: Dykova ulice
SVATOPLUKOVA 60a, PROSTĚJOV

TEL.: 603 218 526

NABÍDKA VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH BRIGÁD
PRÁCE VHODNÁ JIŽ OD 16-TI LET y DŮCHODCŮM POMÁHÁME S NAVÝŠENÍM DŮCHODŮ PŘES ČSSZ

LZE NAPLÁNOVAT POUZE NĚKTERÉ DNY A SMĚNY V TÝDNU

krimi
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Muži z Prostějova vysál účet podvodník pomocí SMS zprávy
.521,.$
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Pro vodku si přišel
dvakrát

Během jednoho dne hned dvakrát
kradl v pátek 12. listopadu šestačtyřicetiletý muž v nejmenovaném
prostějovském obchodě. Nejprve při
první návštěvě v dopoledních hodinách vzal v oddělení alkoholických
nápojů láhev vodky a za pomoci batohu se mu podařilo odejít i s kořistí.
Celou láhev zkonzumoval, a to mělo
za příčinu ještě větší touhu po další.
Po šestnácté hodině se vrátil do stejné
prodejny a v domnění, že když mu
vyšla prví krádež, projde i ta číslo dvě.
Scénář byl úplně stejný jako v prvním
případě. Opět vzal láhev stejné značky, která mu evidentně zachutnala,
a následně prošel přes pokladní zónu.
Druhá krádež už mu neprošla, protože jeho podezřelé chování zpozorovala ostraha obchodu. Strážníci zjistili odcizené zboží v celkové hodnotě
268 korun. Hlídce se po předložení
důkazů k oběma krádežím přiznal
a své nepoctivé chování bude vysvětlovat u správního orgánu. Ten může
za přestupek proti majetku udělit pokutu do výše 50 tisíc korun.

PROSTĚJOV Internetové bankovnictví je jednou z vymožeností
dneška, ale právě v tomto ohledu
se v posledních letech stalo hodně
lidí oběťmi podvodu. Stejně jako
muž z Prostějova, který vlastní chybou přišel o více než 86 000 korun.
Důvěřivec totiž zadal informace
k vlastnímu účtu v bance podvodníkovi, který mu poslal SMS zprávu.
Jakmile tak učinil, brzy mu z banky
přišla zpráva o odčerpání balíku peněz. Policisté po pachateli pátrají,
tomu v případě zjištění hrozí až tři
roky kriminálu.

prostředků z účtu poškozeného muže
z Prostějova. Policistům sdělil, že mu
přišla na mobil SMS zpráva, ve které
byl odkaz na internetové stránky týkající se nějakého finančního sdělení.
Na odkaz klikl a byl přesměrován na
údajné stránky konkrétní banky, kde
přesně podle pokynů vyplnil přihlašovací údaje do svého internetového
bankovnictví a potvrdil je. Na svůj
účet se ovšem nedostal a následně
prostřednictvím aplikace zjistil, že mu
byly z účtu neoprávněně strženy dvě
částky v celkové výši 86 200 korun
a odeslány na jiný účet,“ popsala další
internetových podvodů Miluše Zají- /Wå\2TQUV÷LQXCPCNGV÷NRQFXQFPÊMQXKCRąGUKPVGTPGVRąKwGNQXGNMÆRGPÊ\G2Q\
Michal KADLEC zcová,
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
tisková mluvčí Krajského ředitel- F÷LwÊX\VGMWåPGD[NPKERNCVPÚ
Policie tak šetří případ internetového ství policie Olomouckého kraje.
dovali a šetříme ho pro trestný čin neo- trestní zákoník stanoví trest odnětí
podvodu. „Minulý týden jsme přija- Podobných případů v poslední době právněného přístupu k počítačovému svobody až na tři roky,“ dodala mluvčí
li oznámení o odčerpání finančních přibývá. „Tento uvedený jsme zaevi- systému a nosiči informací, za který krajské policie.

6WU¿æQËFLĆHxLOLLQFLGHQWYVXSHUPDUNHWX

Prodavaè napadl dva chlapce
PROSTĚJOV Tohle se nevídá moc
často. Strážníci městské policie řešili v pondělí 15. listopadu ve večerních hodinách konflikt mezi prodavačem a dvěma mladíky. Vše začalo
běžnou návštěvou jednoho prostějovského supermarketu. Dlužno ale
dodat, že dva nezletilci si nevybrali
zrovna vhodnou zábavu...

„Dva nezletilí kluci si chtěli nakupování zpestřit a tak je v oddělení
nápojů napadlo, že budou prstem
propichovat ochranou folii na paletě s minerálkami. Jejich chování se
však nesetkalo s pochopením devětadvacetiletého zaměstnance, který
do obou mladíků strčil rukama. Ti
následkem fyzického kontaktu ze

strany muže upadli na zem. Jeden
z mladíků si stěžoval na bolest levého
kolene a při pádu si poškodil pouzdro na mobilním telefonu,“ popsal
incident Petr Zapletal, zastupující
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Způsobená škoda byla vyčíslena majitelem na minimální hodnotu. „Lékař-

ské ošetření na místě nebylo ze strany
napadeného požadováno. Pracovník
obchodu se za své chování omluvil
a uznal, že jeho reakce vůči mladíkům
byla neadekvátní dané situaci. Celý
případ bude projednán u správního
orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití,“ dodal Zapletal.
(mik)

(QVQ/22TQUV÷LQX

Všechno řekli mamince...
Nelíbil se mu poutač na vánoční
koncert, a tak ho chtěl vylepšit k obrazu svému. Vzal si na to červený fix
a pustil se do díla. Přivolaná hlídka
v pondělí 15. listopadu zjistila, že byl
pokreslen panel umístěný na chodníku, který zval návštěvníky na kulturní
akci. Na mladíka se usmálo velké
štěstí a svou vytvořenou kresbu bez
poškození odstranil. Hlídka chlapce
mladšího patnácti let předala mamince, kterou informovala o tom, co její
syn provedl. O celé události byly vyrozuměny i příslušné správní orgány.

Popíjela u nemocnice
Strážník okrskové služby si při hlídkové činnosti v úterý 16. listopadu všiml
ženy popíjející alkohol v blízkosti zdravotnického zařízení. Po kontaktování
devětadvacetileté ženy byla zjištěna
konzumace vodky. Strážník ženu upozornil, že se nachází na místě, kde platí
zákaz konzumace všech alkoholických
nápojů. Svým jednáním dotyčná
porušila obecně závaznou vyhlášku
města Prostějova. Protiprávní jednání,
kterého se dopustila, bylo vyřešeno
pokutou příkazem na místě.

21072820918

21102921407
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Manželé rušili hádkou
Při výměně názorů zapomněli na čas.
Strážníci vyjížděli řešit v neděli 14. listopadu před půlnocí oznámení o rušení nočního klidu. To měl na svědomí
manželský pár. Hlídka kontaktovala
devětadvacetiletou ženu a jednatřicetiletého muže. Oba při podání vysvětlení shodně uvedli, že mezi nimi došlo
na klasickou hádku. Manželé byli hlídkou poučeni o době nočního klidu.
Své nevhodné chování si uvědomili
a na problému se dohodli. Jelikož výzvu a radu od hlídky uposlechli, vzniklá
situace byla vyřešena domluvou.

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

To nebylo jen
jedno pivo...

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Minulý čtvrtek 18. listopadu
po poledni zastavila hlídka
v Říční ulici v Prostějově třiačtyřicetiletého řidiče. Po
kontrole dokladů proběhla dechová zkouška, zda není pod
vlivem alkoholu, protože byl
z něj cítit silný zápach. Vzápětí
se podezření potvrdilo, hladina
požitého alkoholu vyskočila na
hodnotu 1,67 promile. Podezřelý souhlasil s naměřenou
hodnotou a hlídku se snažil
ošálit tím, že má po jednom
malém pivu, které vypil hodinou a půl předtím, než sedl za
volant. V nemocnici se na výzvu
policistů podrobil lékařskému
vyšetření, při kterém mu byla
odebrána krev. Muž je podezřelý z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Zaplatil, nic nedostal
Na prostějovské obvodní oddělení policie se ve čtvrtek 18. listopadu obrátil oklamaný mladý
muž s tím, že zaslal peníze za
zboží, které našel na internetovém inzertním portále, a zboží
mu nebylo doručeno. Konkrétně se jednalo o notebook značky Lenovo a na prodejcem daný
účet zaslal předem částku 6 800
korun. Stalo se tak začátkem
listopadu a vzhledem k tomu,
že se nic neděje a do dnešního
dne nemá ani objednané zboží,
ani peníze, tak podvodné jednání přišel oznámit na policii.
Případ policisté zaevidovali
a šetří ho jako přestupek proti
majetku.

%JV÷NC241&#6#761O÷NCJQ
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PROSTĚJOV Máte auto? Pak ho nikdy nepůjčujte feťákům. Toto
ponaučení by mohla podepsat jedna ze svědkyň v procesu s Janem
Chytalem. Prostějovského narkomana policisté během letošního
roku třikrát přistihli, jak řídí bez potřebného oprávnění, o nějž kvůli
své závislosti na drogách přišel. K jednomu z řady jeho excesů došlo
v Okružní ulici, kde měl během honičky odstavit auto uprostřed silnice a pronásledujícím policistům zmizet mezi nedalekými paneláky.
U soudu však Jan Chytal stále popírá, že by auto řídil. Proto v celé záležitosti musí proběhnout poměrně důkladné dokazování. To bylo na
programu prostějovského soudu také uplynulé úterý 16. listopadu.

Rozsudek v případu Jana Chytala
nepadl kvůli nemoci svědka
BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Jan Chytal už má v trestním rejstříku celkem pět záznamů, které se týkají mimo
jiné řízení pod vlivem drog, krádeže
a porušování domovní svobody. V rámci
trestu mu byl mimo jiné stanoven zákaz
řízení, na ten však dlouhodobě kašlal
a řídil zvesela dál. Právě k tomuto „uličníkovi“ se dostalo auto Peugot 607. Jeho
majitelka o tom dle svých slov neměla
ani tušení. „Chtěla jsem auto prodat, a tak
jsem ho předala svému tehdejšímu druhovi. Až pak mi volali policisté, že stojí

uprostřed Okružní ulice, jeho řidič utekl
a že si jej mám přijít vyzvednout. Byla
jsem tehdy pořádně naštvaná!“ zavzpomínala u soudu svědkyně, která dle svých
slov jméno zájemce neznala. „Jen vím, že
to měl být kamarád syna mého druha,“
dodala žena.
Přestože proti Janu Chytalovi svědčí
celá řada důkazů včetně výpovědi
policistů, kteří jej bezpečně poznali,
stejně jako to, že v odstaveném autě
byly nalezeny jeho osobní věci, on

,CP%J[VCNLGXUQWéCUPQUVKXGXC\GDPÊX÷\PKEKCRąGUVQåGRTQVKP÷OWUVQLÊąCFCFčMC\č
QPU¾OUV¾NGVXTFÊåGCWVQPGąÊFKN
(QVQ/CTVKP<CQTCN

sám stále popírá, že by auto řídil. Proto soud musí provádět dosti podrobné
dokazování. Sám obžalovaný se hájil tím,
že 18. května, kdy došlo k výše zmíněné
události, byl v práci. Toto jeho tvrzení mu
však nikdo nepotvrdil.
„Obžalovaný postupně jmenoval dvě
společnosti, pro které měl pracovat.
Pouze jedna z nich uvedla, že tomu
tak bylo. Z jejího vyjádření však vyplývá, že v uvedený den na pracovišti

nebyl,“ konstatoval soudce Petr Vrtěl.
Mladým mužem, který měl zprostředkovat půjčení auta právě Janu Chytalovi, byl
známý prostějovský narkoman David
Staněk. Jeho otec byl kvůli celé záležitosti
předvolán před soud, kvůli onemocnění
covidem se však k němu nemohl dostavit. To je stěžejní důvod, proč rozsudek
dosud nepadl.
Hlavní líčení tak muselo být odročeno na konec listopadu.

Tucet hříšníků
na silnicích

V pátek 12. listopadu v době
od 19.00 do 23.00 hodin proběhla v Prostějově v rámci preventivních opatření dopravně
bezpečnostní akce zaměřená
na bezpečnost a plynulost v silničním provozu. Celkem 16 policistů se zaměřilo především
na kontrolu dodržování rychlostních limitů, způsob jízdy,
používání
bezpečnostních
pásů, telefonování za jízdy, dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek
řidiči a dalších ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích. V průběhu akce
bylo zkontrolováno 212 vozidel
a policisté odhalili celkem 12
přestupků v dopravě, kdy 11
z nich bylo vyřešeno v příkazním řízení pokutami v celkové
výši 8 700 korun, 1 přestupek
pak byl oznámen k projednání
do přestupkové komise. Jízda
pod vlivem alkoholu či návykových látek zjištěna nebyla.

děti a pejsci

Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými údaji
na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník Myslíme i na vaši
budoucnost!

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

Michal JANČÍK
10. 11. 2021 50 cm 3,60 kg
Ptení
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Předplaťte sobě nebo svým blízkým!
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LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE P÷OGEMÆJQ QXé¾MC C JWUM[ XGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWéV[ąTQMč,GVQRą¾VGNUMÚCXGUGNÚRGLUGMXčéK
PQXÚONKFGOP÷MF[PGFčX÷ąKXÚ0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PG
VCJ¾8JQFPÚRQW\GRTQM[PQNQICUG\MWwGPQUVOKUGRKNGRUKÊ
MVGTQWDQJWåGNVTRÊ2TQVQPGPÊXJQFPÚMF÷VGO
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LGQUOKNGVÚMQW\GNPÚMąÊåGPGERKVDWNCCNCDTCFQTCXGNMÆJQ
X\TčUVW,GVQR¾P×åCUÿ¾MXGNOKRą¾VGNUMÚCOKNÚMNWéÊM
MVGTÚNKFKOKNWLG8QNPÚRQJ[DLGLF÷N¾wċCUVPÚOCCRQTVQX¾PÊ
LGLGJQXGNMQWX¾wPÊ5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOčUPGUGPC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷LGPP÷MF[VCJ¾8JQFPÚMF÷VGO
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BONAPARTE

LGUVCHÊMNWMXGX÷MWCUKVąÊCåéV[ąTQMčMVGTÚLGPGMQPGéPÚ
OC\GN,GUMX÷NÚCVNGVC\FQN¾KFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ8JQFPÚ
RTQéNQX÷MCMVGTÚO¾\MWwGPQUVUVÊOVQRNGOGPGOCMVGTÚOW
DWFGFQRą¾XCVFQUVCVGMRQJ[DW0CXQFÊVMWEJQFÊPGVCJ¾UG
RU[O¾wRCVPQW\MWwGPQUVUHGPMQWUGUPGUG
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LGP¾FJGTPÚVąÊCåéV[ąNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW8čéK
PQXÚONKFGOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÆRQXCJ[LGUEJQRGPPC
RCFPQWV C RQMQWUCV ,CMQ JNÊFCé LG PGMQORTQOKUPÊ 6GP
MFQ UK \ÊUM¾ LGJQ FčX÷TW VCM UK \ÊUM¾ LGJQ EGNÆ UTFEG C
×åCUPÆJQCX÷TPÆJQRCTċ¾MC0GPÊXJQFPÚMF÷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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582 333 433, 608 960 042,
Jednoduše, rychle osobně
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
nebo pohodlně online,
či v redakci na Vápenici 19, Prostějov, v každém případě za nejlepší cenu.
kde nás nyní opět najdete každý den. Dárkový poukaz k vyzvednutí zdarma.

Objednávejte na číslech

Aktuálně nabízíme zvýhodnění v podobě slevy, dárku a dalších výhod!

NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!

Získáte dárkový certifikát, který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!

Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!

Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?

Mikuláš SUCHOMEL
19. 11. 2021 51 cm 3,75 kg
Čelčice
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Julie VRBOVÁ
14. 11. 2021 51 cm 3,90 kg
Prostějov

PŘEDPLATNÉ
JAKO DÁREK
Obdarujte vaše blízké, udělejte radost jim i sobě

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!

Stačí nebýt lhostejný. A hledat informace
BLAHOPØEJEME!!!

Kam s odpady a jak z Česka neudělat smetiště?

Vítejte na svìtì

22. listopadu 2021

22.listopadu 2021
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yy Jak byste zhodnotil dosavadní
třídění odpadu od Prostějovanů?
„Velice dobře. Získali jsme za loňský
rok v soutěži O keramickou popelnici v Olomouckém kraji třetí místo.
Myslím si, že systém třídění odpadů
je v našem městě na velmi dobré
úrovni.“
yy Kromě plastů či skla je dnes
možné třídit třeba i kovy a oleje.

PROSTĚJOV Se zvyšováním
množství odpadu je právě odpadová politika stále důležitějším tématem. A taky velice často diskutovaným problémem. Co s odpady?
Jak a co třídit? A proč? S tím vším
se pojí i cena za svoz odpadu a nakládání s ním. Za prostějovský magistrát má z náměstků v gesci odpadové hospodářství stejně jako další
komunální služby Jiří Pospíšil. Jak
tedy za statutární město Prostějov
hodnotí nynější nakládání s odpady? A chystá do blízké budoucnosti
nějakou větší novinku?

Přibydou na
tyto suroviny
další místa
k vytřídění?
„Máme
kontejnery
na kovy, ale dnes
už lidé mohou ukládat kovy i do kontejnerů na plasty,
vzhledem k tomu, že firma FCC,
která odpad sváží, má třídicí linku
a je schopná kovy z plastů vytřídit.
Takže každý kontejner určený na
plasty mohou lidé využít i na kovový odpad.“
yy A oleje?
„O tom neuvažujeme. S kontejnery
na oleje města, která ukládání olejů
zavedla, nemají dobré zkušenosti.
Takže oleje chceme nadále ukládat
jen do sběrných dvorů.“
yy V posledních letech Prostějov
některé nádoby na odpady umístil
pod zem. Hodlá magistrát v tomto
trendu pokračovat?
„Pokud by se vyskytla nějaká dotace, možná bychom o tom uvažovali.
Problém je, že polopodzemní nebo
podzemní kontejnery se musí umístit do míst, kde nevedou inženýrské
sítě. A takových míst v našem městě
už mnoho není.“
yy Některé obce zavádějí kontrolu množství komunálního a tříděného odpadu. A následné odměny
za dobré nakládání s odpadem.
Chystá se Prostějov k podobnému
kroku?
„Žádné velké město určitě nebude
schopné zavést tento systém, protože
to zejména na sídlištích není reali-

zovatelné. Spíše je to cesta pro malé
obce.“
yy Plánuje v dohledné době město změnu ve výši poplatku za svoz
odpadu?
„Pro příští rok zůstává cena stejná,
tedy 600 korun pro občana na rok.
A stejně tak trvá sleva pro seniory.“

Náměstek Jiří Pospíšil
nejen o třídění odpadů

„Kontejneryna oleje?
Určitě ne!“
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Prostějov je tradičně v Olomouckém kraji jedním z měst, kde se
dobře třídí odpad. Ostatně ocenění
získává pravidelně každým rokem.
Znamená to, že místní nejsou lhostejní k životnímu prostředí. Snad
ano. A bylo by to jen dobře. Navíc
zdejší kraj patří mezi ty, které celkově hodně třídí a tím pomáhají k dalšímu zpracování odpadu. V rámci
České republiky jsme trvale na
špici nebo těsně pod ní. Jenže sklo,
papír a plast nemusí vždy stačit.
Základem jsou samozřejmě staré známé barevné kontejnery. Tedy nádoby
na sklo, papír, plast, v některých případech taky na kovový odpad a bioodpad. Bohužel poslední dva druhy
odpadu zatím nejsou tříditelné všude.
Například nádob na kov je spíše mini-

V tomhle směru na tom není Prostějov úplně špatně. Po městě lze najít
mnohá místa, kde se dá s čistým svědomím některý menší přístroj odložit.

Elektrické
přístroje

Co dalšího se ale dá také třídit
a kam s jinými druhy odpadu?

mum a k nalezení jsou hlavně v hustě
zastavěných oblastech. Což je škoda.
A oleje a tuky? Ty se nedají v Prostějově třídit prakticky vůbec. V minulosti
zde sice probíhala debata o jejich třídění, nakonec ale téma usnulo. V tomhle směru je na tom lépe i třeba Konice, která naopak od letoška třídění
podobného odpadu umožňuje.
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I v tomto případě je více možností,
jednou z nich je sběrný dvůr. Ty jsou
v Prostějově dva a nachází se nyní
pomalu v každé třetí obci. Druhou
pak jsou velkoobjemové kontejnery,
které jsou v pravidelných intervalech
přistavovány v různých částech měst,
městysů či obcí. V těch menších se
o sběr starají třeba místní hasiči. Není
proto od věci se na ně obrátit s případným dotazem na místo, termíny
a možnosti.

Velkoobjemový
odpad

stějově. Odevzdávat použité baterie
v maloobchodních řetězcích se učí
stále více lidí, je to velmi snadné jak
z hlediska času, tak dostupnosti.

Dříve se s odpadem, alespoň podle
vzpomínek řady našich starších příbuzných, tolik nenadělalo. Ve městě se
vše tak nějak naházelo do jednoho, na
vesnici se prostě pálilo. A někdy stále
pálí. Ne pouze papír, ale i plasty. Nyní je
přeci jen trochu jiná doba. A dbá se na
to, aby se odpady sbíraly, třídily, znovu
zpracovávaly. Co ale nechávat prostě po
sobě odpadů méně?
Není to přitom nijak těžké. V minulosti
jsem se setkal s takzvaným „frucht sackem“. Tedy sáčkem určeným na ovoce
a případně zeleninu, jenže mnohem odolnějším. Žádný igelitový pytlík. Zatímco
ten se brzy roztrhne a často vyhodí po
prvním použití, „nekonečný sáček“ nebo
právě také frucht sack – jak produkt někdy
nazývají v Německu – vydrží mnohem
déle, lze jej používat týdny, měsíce. A rozhodně tolik nezatíží životní prostředí.
Další možností je celkově odmítat produkty nesmyslně balené do všelijakých
obalů. Příklad? Balení paprik, po čtyřech.
Nebo speciálně balené okurky v supermarketech. A tam, kde to není potřeba, nepoužívat prostě žádné obaly, žádné jednorázové odpady. Vždycky se najde možnost.
Třetí a stále populárnější možností pak
je nakupování v bezobalových obchodech. Během posledních pěti let se
z nich stal módní trend, který už dávno
přesahuje jen velká města jako Praha,
Brno nebo Ostrava. Bez obalů se už dá
nakupovat několik let i v Prostějově,
v obchůdku Bez Obalu v srdci Hané.
Navíc obecně v tomto druhu obchodů
už nejde jen třeba o přílohové potraviny
nebo sušené plody, ale třeba také hygienu, celkově drogistické zboží a další.
Zde je ovšem dopředu potřeba počítat s tím, že je nutné si s sebou přinést
„pikslu“, abyste si koupené zboží měli
v čem odnést. Už dnes je nabídka taková, že dlaň nebo narychlo „splašený“
sáček z domu nemusí stačit…
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I v tomto případě se dá snadno docílit toho, že neskončí někde v půdě,
do které pak začnou prosakovat kovy
a celkově k přírodě ne zrovna šetrné
látky. Stačí vyrazit do supermarketů.
Nejeden právě baterie umožňuje odložit – koukněte ke vchodu nebo se
poptejte personálu. Platí to i o Pro-

Baterie

Čas od času se hovoří i o prodejnách,
které je odebírají zpátky. Pokud ale nic
z toho není poblíž, netřeba panikařit.
I na sběrný dvůr se dá obrátit. Jsou
takové, kam je možné s těmito věcmi
zajít. Tím smutnější je, když se třeba
varné konvice nebo i televize povalují
okolo nádob se směsným odpadem…
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PQoKHP YtFH QHå MHQ NoPSOH[Qt QDNOiGiQt
s oGSDG\

FCC 3rosWČMoY, s.r.o.

FCC 3rosWČMoY, s.r.o.

&

Stačí nebýt lhostejný. A hledat informace

Kam s odpady a jak z Česka neudělat smetiště?

téma večerníku
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Kdysi mi jeden policista ukazoval
fotografie vykradených aut. Z nich
bylo patrné, že zlodějům stačí chvilička, například vzít dlažební kostku,
rozbít okno a jen natáhnout ruku...
Proč by to například nenapravitelný recidivista chtivý peněz třeba na
drogy neudělal? Vždyť ty věci ledabyle ponechané v autě přímo volají
– VEM SI MĚ!
Už několik let známé policejní heslo,
že auto není trezor, se i mně už zdá
zprofanované, ale když o tom tak
přemýšlím, je zcela výstižné. A pokud si to neuvědomíme a budeme
se tvářit, že zrovna nás nepostihne
něco takového, že nám zloděj vysklí
okno a z vozidla si vezme, co mu
sami nabízíme, bude těchto případů
čím dál tím víc.

û&,

publicistika

Nejen během Dušiček a nejen na parkovištích před supermarkety. Policisté jsou v uplynulých týdnech zahlceni
oznámeními o vykradených autech
v Prostějově. U hřbitovů, na parkovištích, na sídlištích i v samém centru
města. Náhoda? To v žádném případě. My sami zlodějům nahráváme
a přímo je vybízíme, aby nás okradli.
Nedávno jsem zaparkoval u Národního domu a mimoděk jsem si prohlížel okolostojící auta. Nevěřil jsem
vlastním očím, co jsou lidé ve vozidlech schopni nechat a vzdálit se i na
několik hodin. Kabelky, notebooky,
foťáky, dokonce jsem viděl odloženou peněženku na palubní desce.
Promiňte mi to slovo, ale toto není
jen ledabylost, ale naprostá zhovadilost.

FEJETON

22. listopadu 2021

Pavel měl pocit, že slyší dlouhá léta
známou melodii budíku. Když otevřel
oči, pochopil, že se mu to opět jen zdálo.
Funkce buzení je dávno vypnutá, vždyť
chodit do práce už nemusí. Vlastně ani
nemůže.
Posadil se na posteli a snažil se zaostřit
na kalendář na protější stěně. Někdy
míval po ránu problém zorientovat se
v čase. Nikoli v ročním období, že padají listy ze stromů a denní světlo se povážlivě krátí, samozřejmě vnímá. Který je
den v týdnu, je mu celkem jedno. Ale co
letopočet? Jsou první dvě číslice 19 nebo
opravdu 20?
Donedávna si myslel, že se ničím zvlášť
neodlišuje. Normální chlapík, čtyřicátník, kterému manželství zrovna nevyšlo, to se prostě tak nějak stává. Děti si
užil aspoň o víkendech, v týdnu se ponořil do práce. Odhadl dobře současné
trendy a pustil se do rozvozů rychlého
občerstvení. Od mala pravda vypadal
tak trochu jako opálený jižan s havraními vlasy a orlím nosem, ale v mládí to
bývalo při navazování vztahů spíš plus.
Zakroutil hlavou a oči mu zvlhly
vzpomínkami. Kde jsou ty doby!
Najednou začal být jiný. Bylo to jeho
rozhodnutí, nechápal, v čem by měl
být problém. Nejprve ho zarazily
komentáře na sítích. Pozor na něj, to
je on! Vzpírá se tomu, co se po něm
oprávněně chce, stává se nebezpečným, může vám škodit!
Objednávky se nějak přestaly hrnout.
Najednou stačil všechno sám. Když mu
napsali na výlohu „bezohledná sketa“,
ještě mu sousedi půjčili kbelík, aby ten
nápis umyl. Jenže pak jednou ráno přišel k rozbité výloze, na chodníku tisíce
střípků. Ve slunci se krásně, až křišťálově
třpytily, když je zametal. Místo půjčení
smetáku se mu překvapivě dostalo rady,
ať raději ani neotvírá. Vzápětí zjistil, že
nemůže, ani kdyby chtěl. Rozhodnutí
úřadů bylo nekompromisní. Nesplnil
jste požadavky, nemůžete takto chodit
mezi ostatní občany, kterým můžete
působit újmu, provozovnu uzavíráme.
Zůstal doma. Patří ti to, ty svině, dočetl
se na svém profilu. Už v podstatě nikam
nemůže, jen do nejbližšího obchodu.
Chtěl se objednat na oční, jestli by už

opravdu nepotřeboval brýle, vždyť na
ta čísla v kalendáři dobře nevidí. Nejde
o akutní zdravotní problém, za daných
okolností vás neošetříme, dozvěděl se už
od sestry, k lékaři se ani nedostal.
Včera se doslechl, že na druhém konci
republiky už ochranná služba sváží
jemu podobné lidi do speciálních zdravotnických resortů. Aspoň tak nějak
tomu prý říkají. Prý se tam o všechny
jeho typu dobře postarají. Bude tam
mezi svými, o vše bude postaráno a ani
nebude muset nikam chodit. Jenže ono
spíš nebude MOCI kam chodit. Někde
četl, že je to tam všechno dobře hlídáno
a z těch resortů se vůbec nedá dostat.
Vstal z postele a udělal pár kroků. No
jasně, vždyť to musela být všechno
jen noční můra. Kalendář nese výrazný letopočet 2022. Tak ta devatenáctka se mu tam zjevila při marné
snaze o zaostření pohledu. V dnešní
době se společnost přece takhle ke
svým členům nechová. Ani k těm, co
jsou HODNĚ jiní. A on se přece zase
tak neodlišuje. Jenže podle NICH asi
ano. Nenechal se očkovat.
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by vám neměla dovolit, aby na vaše
neduhy museli doplácet jiní.
nozí z těch, kteří se nenechali očkovat, veřejně jásali nad
aktuálními vzrůstajícími počty nakažených. Viděli v tom totiž potvrzení
svých názorů o tom, že očkovaní je
k ničemu. Zcela přitom ignorovali
fakt, že při stejném počtu nakažených
je prokazatelně výrazně méně lidí
s těžkým průběhem v nemocnicích,
než tomu bylo loni.
Jisté je, že nikdo z nás tady nebude
věčně. Nicméně každý z nás může
udělat mnohé, aby druhým nebyl
zcela zbytečně na obtíž.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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neuškodí. Jenže podobné argumenty
nikdo z odmítačů slyšet nechtěl. Bylo
fascinující sledovat, jak od začátku ze
strachu či z přesvědčení brojili proti
neškodnému píchanci, o němž sice
nebylo jisté, že jim pomůže, ale bylo
jasné, že jim ani neuškodí. Snažili se
přitom přehlížet virové onemocnění,
o němž tedy nebylo zřejmé, zda jim
ublíží, nicméně bylo nad slunce jasné,
že jim určitě v ničem nepomůže…
e svém svatém nadšení se někteří
z nich cítili jako skuteční bojovníci
proti establishmentu. Něco jako partyzáni. Jedna věc však byla zarážející:
zatímco většina odbojových skupin
v dobách nacistického či komunistického režimu pracovala v utajení, tito
bojovníci za svobodu byli naopak od
samého počátku skutečně hlasití a často
i vulgární. Do světa s nebývalou hrdostí
vytrubovali, že nejsou ovce, což se dle
nich o ostatních rozhodně říct nedalo.
Bylo zajímavé sledovat, jak mnozí

z nich ze svých postojů postupně
ustupují. Často to bylo pod příslibem jistých benefitů jako například
možnosti zahraniční dovolené či
naopak vyhnutí se stále narůstající
státní šikaně ve formě nutnosti neustálého testování, které si nakonec
museli začít hradit z vlastního.
Co však s tím? V jednom ze svých
komentářů jsem již napsal, že nutit
někoho do očkování je blbost. Každý
z nás má totiž právo na chyby, za které
se následně platí. Pokud tedy někdo
v nevinném očkování vidí omezení své svobody, pak ať si za tímto
svým názorem skutečně stojí. Ať
nečeká, že ostatní za něj budou
cokoliv platit. V případě neočkovaných covidových pacientů jde o pobyt v nemocnici, který prostě není
zadarmo. Ostatně výše uvedené by
se dalo vztáhnout i na další chování.
Kouříte? Chlastáte? Fetujete? Přejídáte se? Nehýbete se? Výborně – je to
samozřejmě pouze a jedině vaše věc.
Váš život má stejnou hodnotu jako
kterýkoliv jiný a žádný doktor by vám
nikdy neměl odmítnout pomoc. Bylo
by však spravedlivé, abyste si v případě léčby následků vašeho životního
stylu za lékařskou péči pořádně připlatili. Ono totiž zdravotnictví nikdy
nebyla levná záležitost a vaše hrdost

Už v létě jsem ani na vteřinu neváhala
věřit tomu, že koronavirus se zase vrátí,
možná s ještě větší silou než vloni. Stávající narůstající čísla nově nakažených
mi dávají za pravdu a to podle mého
názoru není ještě vrchol epidemie! Už
jsem ale četla hodně článků, ve kterých

Èemu se poøád divíme?
se dokonce i odborníci diví, že covid-19 očkování naprosto odmítá a nenechají
je stále tak mocný a množství nakaže- si píchnout vakcínu ani v případě, že by
ných se vrací k „normálu“ z předcho- to kolem nich umíralo jako na běžícím
zích dvou let. Ale čemu se proboha páse. A dále – kolik lidí dodržuje zpříspořád divíme? Kolik je mezi námi ne- něná opatření? Podívejte se do obchodočkovaných? Znám to ze své početné ních center, na benzínky nebo na úřady.
rodiny, kdy většina mých příbuzných Pořád je hodně těch, kteří si respirátor

na „ksicht“ prostě nenasadí a nenasadí.
A všem dokola budou nadávat, že jsou
jak ovce, které poslouchají špatné příkazy vlády. Takže pokud se budeme chovat
tak, jak se chováme nyní, covid-19 bude
mít žně. A úplně zbytečně.
Mirka Rozehnalová, Prostějov

Opravdu se není èeho obávat?
Po posledním jednání prostějovských zastupitelů jsem si ve Večerníku přečetl ná- ale o nějakém pocitu bezpečí se tady rozhodně mluvit nedá. Hloučky romských
zory některých politiků, a dokonce i ředitele městské policie, že na Husově náměs- nájemníků postávají do pozdních nočních hodin u domů, vysedávají na lavičkách
tí údajně poklesla kriminalita a není se už čeho obávat. Každý ale ví, že doposud v parku a na každého průchozího křičí, nadávají mu nebo žebrají o peníze. My
zde bydlí velké množství romských rodin, z nichž část je opravdu nepřizpůsobivá, ostatní pořád máme strach, a z toho pramení obavy. Jestli to zastupitelé vidí jinak,
F. P., Prostějov
jde z ní strach. To, že se tady omezil počet krádeží nebo přepadení, je sice pravda, ať přijdou alespoň na měsíc bydlet na Husovo náměstí.

J

ž od samého začátku očkování
proti nemoci covid-19 se vytvořila početná skupina lidí, kteří se zařekli, že „se očkovat nikdy nenechají“. Důvody měli různé: někdo se očkování
bál, někdo jej považoval za spiknutí
nadnárodních farmaceutických firem, další nevěřil, že nějaký covid
existuje, jiný tímto způsobem chtěl
vyjádřit nesouhlas s vládou a jejími
nařízeními. Ti nejrozumnější z odpíračů měli celkem pochopitelné obavy
z rychlosti uvedení vakcíny, které se
z jistého úhlu pohledu dalo považovat
za zázrak. Ovšem i ten se dal zdůvodnit naléhavou potřebou s pandemií
něco rozumného co nejrychleji udělat.
eště před prvním Čechem byla vakcína úspěšně otestována na mnoha
dobrovolnících a očkovat se bez zbytečných okolků nechala třeba i britská
královna. Už od počátku muselo být
tedy všem jasné, že pokud nám očkování nepomůže, tak nám určitě ani

U

Je to pořád dokola. Očkování nás prostě neochrání před nákazou covidem, nýbrž u nás pouze sníží, nikoliv však vyloučí
riziko těžkého průběhu onemocnění. Tohle platí zejména pro
ohrožené skupiny obyvatelstva, kam patří lidé obézní, starší či
zatíženi různými dalšími chorobami. Ač toto vše bylo řečeno
milionkrát a jednou, pro ty méně bystré je dobré tuto informaci občas zopakovat. Kdo ji však ani navzdory tomu není
schopen pochopit, neměl by snad mít právo chodit k volbám.
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Věčná otázka „Co s ním?“
snad nikdy nebyla více
příhodná. Jak připomínají mnozí aktivisté i umělci,
planetu máme jen jednu.
A místa na ní nepřibývá,
spíše naopak. Stále častěji jsou tak lidé nuceni řešit,
co dělat s odpadem. Ten se
zdá všudypřítomný. Když
jdeme po ulici, co chvíli vidíme nějaký ten odpadek.
Totéž ale platí o lese nebo
i o okrajích polí. Téměř kdykoliv něco nakoupíme, je
z toho nějaký ten obal, později odpad. Pochopitelně
jednorázový. A ono vlastně
vše, co používáme, se stane
odpadem: elektropřístroje,
oblečení i stavební materiál.
Je to jen otázka času. Takže
se vracíme k tomu nejzásadnějšímu: Co s ním? Abyste
byli trochu obraze, připravil pro vás PROSTĚJOVSKÝ
Večerník dnešní tematickou
dvoustranu zaměřenou právě na toto životní odvětví.
Texty připravil:
Michal Sobecký

SLOUPEK

Ahoj všichni,
také jste si mysleli, že již letos naposledy posuneme budíky a následně
budeme normálně spát, jíst a pít,
pracovat, prostě mít normální režim?
Chyba, vážení, velká chyba. Kvůli
vcelku zbytečným jednáním na půdě
Evropské unie a následné nejednotě
členských států se můžeme „těšit“
na dalších pět let střídání zimního,
tedy normálního času, s tím nesmyslným letním časem, který likviduje
lidský biorytmus, nutí občany zcela
nesmyslně vstávat o hodinu dříve, nepomáhá už dávno ekonomice států,
protože tu řídí počítače, které si umí
poradit samy bez nějaké regulace.
Prostě je jen velkým zlem.
Co nám říká internet? Původně se
počítalo s tím, že na konci března
2019 přejdou státy EU na letní čas
naposledy. Poté se měla každá země
rozhodnout, zda zůstane u letního,
nebo na konci října už napořád přejde do zimního času. To už mělo být
rozhodnuto i o tom, který čas bude
definován v Evropské unii jako standardní. To se však neudělalo. Jistý
náš europoslanec se třeba vyjádřil
takto: „Nikoho to nezajímá, máme
důležitější věci na práci než letní
čas.“ Tak se podívejme na průzkum
agentur. Podle průzkumu agentury
STEM/MARK z roku 2018 bylo
v Česku proti střídání zimního a letního času 65 procent dotázaných,
přičemž 44 procent lidí si přálo
celoročně letní čas a 24 procent čas
zimní. Vláda deklarovala, že se rozhodne na základě koordinace s našimi nejbližšími sousedy. Výsledek?
Nestalo se zhola nic ani v Bruselu,
ani v Praze a tak tady máme plán
na ničení biorytmu na dalších pět
let.
Jsem ve věku, kdy přestávám snášet
velké změny. Jednu velkou jsem udělal, a to životní. Oženil jsem se, ale to
je moje soukromá věc. Ale očekával
bych, že globálně pro nás naši europoslanci, třeba ten nejmenovaný,
něco udělají a budou se za nás bít.
Inu, evidentně ne, takže se ptám, potřebujeme EU a pana europoslance?
Marty

MARTYHO
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nádherné věci, ale nepleťme si ji s anarchií.
Vždyť přece pro ochranu svých blízkých,
ale i ostatních lidí kolem sebe můžu udělat
to nejmenší, nasadit si respirátor na pusu
a nos, abych sebe i je uchránil před nákazou.
Je to takový problém? Není!
I když jsme ještě přede dvěma lety znali jen
chřipku, na kterou se ostatně také hojně
umíralo, covid je prostě jiná „liga“. A musíme se s ním bohužel naučit žít. Jinak to nejde, bude nás životem provázet podle všeho
ještě hodně dlouho.

„Olomoucký kraj drží poněkud neslavný primát v počtu pozitivně identifikovaných lidí.
Nicméně není to o Olomouckém kraji, je to
o celé České republice. Ten ‚černý Petr‘ se může
za chvíli převalovat někam jinam. Není to jen
o tom, co budeme dělat v zde, ale co je potřeba
udělat v celé zemi,“ konstatoval úvodem Josef
Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
První muž úřadu vyzval všechny ke zodpovědnému chování a k očkování. „Snažíme se zapojit
více prostředků a přesvědčovat nepřesvědčené.
Samozřejmě nemáme téměř žádnou šanci pře-

Michal
SOBECKÝ

původní
zpravodajství
pro Večerník
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na Moravě. Snažil se rovněž vyvrátit některé
mýty o očkování. „Očkování není absolutní
ochrana, ale je to minimalizace rizika. To je
potřeba si uvědomit! Cítíme v nemocnicích, že
oproti předchozím vlnám klesá počet těžkých
pacientů a potřeba intenzivní péče. I očkovaní se dostanou do nemocnice, ale děje se tak
v souvislosti se zhoršením jejich základního
onemocnění,“ analyzoval průběh zdravotních
problémů Sohlich.

Nejvíce se ale řešila současná situace. A ta
po většině stránek v kraji není dobrá. „Už
několikátý týden narůstá nekontrolované
komunitní šíření. Tento týden dokonce evidujeme nejvyšší počet nově evidovaných osob
v Olomouckém kraji od začátku epidemie,“
informovala Lenka Pešáková, ředitelka KHS
Olomouckého kraje. Zároveň řekla, jak by lidé
hygienikům mohli usnadnit práci. „Žádám ty,
kteří jsou pozitivní, nebo kontakty, které dostanou možnost vyplnění sebetrasovacích formulářů, aby toho využili. Práce se velmi zrychlí
a celý proces je rychlejší, člověk se v tomhle
směru obslouží sám. Není reálné čtyřiadvacet

co… Pokračují navíc iracionální kroky jako
uznávání testů v práci versus neuznávání stejných testů do restaurace nebo hlediště sportovního utkání. Dostali jsme se tak do paradoxní
situace, kdy prokazatelně neinfekční jedinec
s PCR testem nebude nikam vpuštěn, zatímco
očkovaný člověk nebude testován a může být
klidně pozitivní…
Pro lidi, se kterými se bavím, je jistou útěchou
výměna vlády. Nový ministr Válek zní poměrně racionálně, hovoří se o opětovném uznávání
PCR testů a rovněž o uznávání protilátek. Jenže
kdy se tak stane? Prezident Zeman se jmenováním nové vlády otálí. Nejprve Petra Fialu chválil, pak se mu nezdál ministr, nyní hrozí blokováním vlády. V situaci, kdy bezvládí je to poslední,
co tato země potřebuje.
V mnohém je tato země v podobné situaci jako
loni, bohužel. A jak současná vláda v demisi, tak
v menší míře i prezident na tom mají velký podíl.

PROSTĚJOV Společnost AGEL Středomoravská nemocniční reaguje na vážnou epidemickou situaci řadou opatření s cílem snížit
další šíření koronaviru. Testovací laboratoř
v prostějovské nemocnici opět navýšila své
kapacity, čekací lhůty na testování i vakcinaci
se nemocnice snaží co nejvíce zkracovat. Do
všech nemocnic nastoupili také vojáci, kteří
již pomáhají vytíženým zdravotníkům v péči
o pacienty s covid-19.
V nemocnicích v Prostějově, Přerově a ve Šternberku je aktuálně hospitalizováno celkem 128
covidových pacientů, kdy 19 jich je ve vážném
stavu, z toho 15 pacientů vyžaduje podporu
umělé plicní ventilace. „Největší zátěž nyní padá

Co dál? Dnes
má být jasno

Rozsvícení stromu zrušeno!

na Nemocnici AGEL Prostějov, která pečuje
o 76 nemocných s koronavirem. Ve všech nemocnicích máme stále volné kapacity na standardních lůžkách, ale v případě dalšího razantního nárůstu jsme připraveni reagovat otevřením
dalších covidových jednotek,“ ubezpečuje Jiří
Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocniční.
Nepříznivý epidemický vývoj v Olomouckém kraji nemá za následek zdaleka jen posílení lůžkového fondu pro infekční pacienty,
na vysoký počet indikovaných pacientů s co- 8RTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEKRQO¾J¾PCEQXKFQXÆOQFF÷NGPÊXQL¾Mč,GLKEJRQOQEUK
(QVQURQNGéPQUV#)'.
vid-19 musely zareagovat také Laboratoře NÆMCąKRQEJXCNWLÊ
lékařské mikrobiologie. „Z důvodů zesílené v úterý a ve čtvrtek a v příštím týdnu budou ka- nemocnicích, jen v Prostějově jsme je již podali
poptávky jsme prodloužili provoz laboratoří pacitně posílené všechny pracovní dny a denně více než 100 pacientům,“ doplňuje Jiří Ševčík.
tak laboranti vyhodnotí 400 PCR testů. Labora- Od pondělí 15. listopadu navíc pomáhá v netoře testovaly také o středečním státním svátku,” mocnicích AGEL celkem 18 vojáků. „Z toho
pokračuje ředitel Ševčík s tím, že v důsledku těch- v Prostějově působí šest vojáků a jejich pomoc
to změn muselo dojít k celkovému přeorganizo- si lékařský personál nemůže vynachválit. Jako
vání chodu laboratoří.
pomocní pracovníci ve zdravotnictví budou vokazuje k sousedům. „Například v Německu,
V Nemocnici AGEL Prostějov se dále prodlu- jáci i v následujících týdnech vytíženým lékařům
pokud zaměstnanec neakceptuje očkování,
žuje provoz odběrového místa na covid-19 až do a sestrám při ruce v náročné péči o covidové pastručně řečeno jej do práce vůbec nepustí.“
odpoledních hodin, aby indikovaní pacienti byli cienty. Chtěl bych ještě zmínit jednu podstatnou
Mačák považuje celou situaci za zveličenou.
otestováni v co nejkratším čase. „V Prostějově, věc, a to že z celkového počtu hospitalizovaných
„V Hanáckých železárnách a pérovnách
Přerově i ve Šternberku zareagovala i očkova- pacientů s covidem-19 v prostějovské nemocnise o žádnou bouři nejedná, snad jen tu ve
cí centra na enormní zájem o vakcínu, denně ci je pouze jedna třetina očkovaných. Z pacientů
´sklenici vody´. Ale mrzí mě, že na odborov nich naočkují zdravotníci 500 osob. V boji s ko- ve vážném stavu jsou pak celé čtyři pětiny neočvou organizaci se oficiálně nikdo neobrátil,“
ronavirem také společnost AGEL nasadila apli- kovaných,“ dodal Adam Knesl, tiskový mluvčí
zalitoval předseda odborového svazu KOVO
kaci velice účinných monoklonálních protilátek. společnosti Agel provozující Nemocnici ProstěŽelezárny Prostějov.
Tyto infuze podáváme již několik týdnů ve všech jov.
(red)

neočkovaných

Pozitivních případů nadále přibývá. Absolutní
rekord v počtu nově nakažených zaznamenalo
Ministerstvo zdravotnictví v pátek, kdy přibylo
téměř 23 tisíc případů. Už ve čtvrtek na svém
jednání vláda přijala nová zpřísněná opatření,
která ještě v pátek dojednala. V pondělí by pak
měl kabinet jednat o možných kompenzacích.
Podle premiéra Andreje Babiše by mohla být
nová opatření platná do konce února a nejedná se kompletně o „bavorský model“, ale vláda
se snažila inspirovat věcmi, které jsou v jejích
silách.
Velmi hlasitě se tak projednávalo například testování ve školách, kde ještě ve středu mluvila hlavní hygienička Pavla Svrčinová o tom, že plošné

PROSTĚJOV Dosluhující vláda v demisi premiéra Andreje Babiše schválila
na svém jednání nová zpřísnění opatření, která vcházejí v platnost ode dnešní
půlnoci, tj. pondělí 22. listopadu Mezi
ty nejzásadnější změny v opatřeních patří pravidelné testování na základních
i středních školách, ale také ve firmách.
Pro neočkované obyvatele začíná platit
víceméně lockdown „bavorského modelu“, kdy tito lidé nebudou moci mimo
práci a obchody nikam. Prokázání se negativním antigenním či PCR testem jako
doklad bezinfekčnosti vláda, až na určité
výjimky, zrušila.

Hanáckých železáren a péroven v Prostějově.
O vyjádření jsme požádali také předsedu
odborové organizace působící u více
zaměstnavatelů včetně HŽP. „V tomto
případě se o žádnou diskriminaci nejedná.
Zaměstnavatel nejde cestou restrikcí, ale na
rozdíl od jiných firem motivace. Epidemiologická situace je bohužel opět velmi vážná
a stávající opatření Vlády ČR se v praxi ukazují
jako nedostatečná,“ míní Alois Mačák a od-

yy Žáci a studenti základních a středních
škol se budou každé pondělí testovat na covid. S plošným testováním škol se nyní počítá
do konce února příštího roku.
yy Firmy mají povinnost jednou týdně testovat na covid neočkované zaměstnance. Lidé,

Jak se ode dnešní pùlnoci
zmìnila pravidla

testování nemá dostatečný efekt. Podle jejích
slov by se v tom nadále pokračovat nemělo. Po
jednání vlády se ale rozhodlo, že pravidelné testování bude pokračovat do konce února. Stejně
tak začne být povinné testování i ve firmách.

kteří se odmítnou testovat, budou muset mít
po celou dobu na pracovišti nasazený respirátor a měli by omezit kontakty s ostatními
spolupracovníky. Tato povinnost platí také
pro živnostníky.
yy Od půlnoci už také nestačí jako potvrzení o bezinfekčnosti PCR nebo antigenní
testy. Uznávat se bude pouze očkování či
případné prodělání covidu. PCR či antigenní testy budou ale nadále uznávány pro
návštěvy nemocnic nebo sociálních služeb,
nesmí to ale být samotest.
yy Na všechny kulturní a sportovní akce,
ke kadeřníkovi či na kosmetiku nebudou
moci lidé, kteří nesplňují podmínky oč-

kování nebo prodělané nemoci. Výjimku
z tohoto opatření budou mít lidé, kteří se
ze zdravotních důvodů očkovat nemohou
a kteří mají za sebou alespoň první dávku
očkování. Další výjimku budou mít mladiství od 12 do 18 let. Dětí do 12 let se tato
opatření nedotknou.
yy Jedna z výjimek, kterou budou moci
neočkovaní lidé využít, jsou ubytovací
zařízení, a to pouze v případě, že se jedná
o ubytování za účelem služební cesty nebo
péče o jiného člověka. I nadále mohou k prokázání použít test, ovšem pouze PCR.
yyÚřady by měly co nejvíce využívat homeoffice, pokud je to alespoň trochu možné.

yy Lidé budou mít znovu možnost čerpat ošetřovné ve výší 80 procent vyměřeného základu mzdy. Vláda taktéž
schválila příspěvek až 370 korun na den
k náhradě mzdy kvůli pobytu v karanténě. Obě novely však musí ještě schválit
Parlament ČR a podepsat prezident. Podporu by bylo možné vyplácet i zpětně od
začátku listopadu.
yy Zpřísnění se dotkne i studentů vysokých
škol. Na vysokoškolských kolejích se neočkovaní lidé a bez prodělání nákazy budou muset
od pondělí 22. listopadu jednou týdně prokázat testem. Antigenní nesmí být starší než 24
hodin, PCR test 72 hodin.
(jaf)
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ních argumentů. Nejsem si vědom, že český
právní řád považuje za diskriminaci finanční
odměnu jen určitým zaměstnancům, kde
kritériem je objektivně odůvodněný legitimní cíl, a to zajištění zdravotně bezpečného pracovního prostředí pro všechny zaměstnance.
Mimořádnou finanční odměnu považuji
jako přiměřený a nezbytný prostředek
k dosažení tohoto cíle,“ vzkazuje Petr Vaněk,
generální ředitel a předseda představenstva

>>>dokončení ze strany 3
Obecně lze říci, že rovnost je v zásadě nediskriminace. Jsme si tedy všichni rovni ve smyslu pocitu ohrožení onemocněním covid-19?
Nejsou diskriminováni právě očkovaní tím, že
i přes všechna protiepidemická opatření mají
pracovat v prostředí s lidmi neočkovanými,
kteří se ohroženi necítí, a proto se neočkují?
Slovo ‚diskriminace‘ lidé rádi používají,
i když někdy jen v případě absence relevant-
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Rekordní přírůstky nakažených, řada hospitalizovaných, restrikce. A vyjádření politiků
a odborníků ohledně přitvrzování opatření –
zejména pro neočkované. To je současná situace
NEJEN v České republice. Lidé v ní přitom zažívají nepříjemné déjà vu.
Aby taky ne. Situace se v mnohém neliší od té
loňské. I loni touhle dobou přibývalo přes deset
tisíc odhalených nakažených denně. I loni touto
dobou přibývali hospitalizovaní. A stejně tak
před rokem to vypadalo špatně se společenskými a kulturními akcemi. O sportu ani nemluvě.
Rozdíl není ani ve vládě. Stejně jako před rokem, také letos proběhly volby. A opakovala se
situace z loňska, ministerstva jednoduše nekonala. Neříkala a nedělala žádné nepopulární
kroky. Zůstala zkrátka pasivní. A čísla rostou.
Navrch dělá vše pro to, aby to nová vládní garnitura převzala v co nejhorším stavu. Uznávání
testů? Zrušené. Testování očkovaných? Ne, na

9QHPRFQLFLMHXæKRVSLWDOL]RYDQÛFK

3TK<?µOJO<F Z pacientů ve vážném stavu jsou čtyři pětiny
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MICHAL SOBECKÝ
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nimálním měřítku. Skutečnost je ale jiná.
A jsme jí nyní svědky každým dnem...
Člověk až žasne, že se ze šedesáti procent
proočkovaný národ opět v takové míře žene
do koronavirové pasti. Z duše protivní jsou
mi všichni ti popírači covidu, kteří se nenechají očkovat ani v případě, že i jejich blízké
tato nákaza těžce kosí. Nebo ti, kteří se hádají s ochrankou supermarketu nabádající
je k nasazení respirátoru, nebo aspoň roušky. Nejsem sice příznivec žádných restriktivních nařízení, ale pokud nám vláda nebo

6FRYLGHPXæVHPXVËPHQDXêLWæËW

svědčit ty, kteří jsou proti očkování. To je marný
boj. A úplně nejhorší jsou lidé, kteří jsou proti
očkování, ale ještě proti němu agitují,“ uvedl
a zdůraznil, že očkování je nejlepší cesta, jak
s koronavirem bojovat.
Což ostatně potvrdil i Eduard Sohlich. „Je třeba zdůraznit nutnost očkování. Jako starý lékař
říkám, že je to jediná cesta, jak z této bryndy
vyváznout bez nějaké zásadní ztráty kytičky,“
poznamenal ředitel nemocnice v Hranicích

WWW.VECERNIKPV.CZ

tuace ve venkovních prostorech ještě více
nezpřísní, abychom byli nuceni kluziště
uzavřít. Všichni si chceme přece užít krásné
předvánoční období! Proto buďme prosím k sobě ohleduplní a nosme na místech
s větší koncentrací osob ochranu úst. Je to
vše v našich rukách a na naší zodpovědnosti,“ apeluje na veřejnost Milada Sokolová. „Provoz mobilního kluziště prozatím
zachováme.
MichalMyslíme, že pobyt především
dětí na čerstvém vzduchu je dobrý pro
SOBECKÝ
jejich
zdraví,“ souhlasí prozatím Jura. „Pokud ale přijdou nová tvrdší nařízení vlády,
budeme to respektovat. Ostatně v pondělí
dvaadvacátého listopadu v radě znovu
projednáme celkovou situaci a učiníme
rozhodnutí, jak s programem Prostějovské
zimy naložíme,“ ujistil primátor statutárního města Prostějov.
Pokud to tedy všechno shrneme, v tuto
chvíli je zrušeno prozatím jen slavnostní
rozsvícení vánočního stromu na náměstí
T. G. Masaryka. Právě dnes ale konšelé rozhodnou o osudu jarmarku, kluziště a také
silvestrovského ohňostroje. „Jednání o silvestrovském programu nebylo zatím na
pořadu dne,“ uvedla na přímý dotaz Večerníku Milada Sokolová. Je však ale zřejmé,
že v tomto případě platí de facto to samé,
co v případě rozsvěcení vánočního stromu.
Co se týká jarmarku, zatím platí opatření, že jeho návštěvníci musí používat
respirátor a podle vládního nařízení se
musí případným kontrolorům prokázat úplným očkováním nebo potvrzením, že v posledních 180 dnech prodělali nákazu covid-19. Budou to tedy
skutečně šťastné a veselé Vánoce?

845 285 480 korun. Ostatní, tedy
jiné než stavební, investice jsou rozpočtovány ve výši 40 645 550 korun
a celkové investiční výdaje a výdaje
na opravy a údržbu stavební povahy
jsou potom navrhovány v sumě 268
600 000 korun. V návrhu rozpočtu
se předpokládá zapojení vlastních
finančních zdrojů z Fondu rezerv
a rozvoje ve výši 183 621 750 korun. Objem financujících operací
je pak plánován v celkové sumě 153
631 350 korun,“ popsal navrhovaný
rozpočet města na rok 2022 zcela
do detailu šéf finančního odboru
Magistrátu statutárního města Prostějova.
Uvidíme tedy, jak se k navrhovanému výrazně deficitnímu rozpočtu pro příští rok vyjádří zastupitelé na svém úterním jednání.
Večerník bude u toho a z procesu
schvalování přineseme podrobnou reportáž v příštím vydání.
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pandemie

OLOMOUC Nedobrá, až špatná.
Taková je nyní situace v Olomouckém
kraji ohledně epidemie koronaviru.
Michal
V této spojitosti krajský úřad uspořádal
KADLEC
v pátek před polednem tiskovou konferenci za přítomnosti hejtmana Josefa
Suchánka, ředitelky krajské hygienické
stanice Lenky Pešákové, šéfa krajských
policistů Tomáše Lansfelda a také ředitele hranické nemocnice Eduarda
Optimistům včetně mě sklaplo. Také já odborníci něco nařídí, měli bychom proSohlicha. Všichni se shodli na tom, že
jsem doufal, že už žádná další vlna nákazy jevit alespoň základy disciplíny a poslousituace není dobrá, ale ani ne zoufalá.
covid-19 nenastane. A když už, tak jen v mi- chat. Demokracie a svoboda myšlení jsou
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Prostějované však nekupují pouze
potraviny, ale také drogerii jako třeba
toaletní papír. „Nakonec se podařilo
nashromáždit tunu potravin a drogistického zboží. Což je velice pěkný výsledek. Souběžně se sbírkou probíhala další – statická – sbírka v marketu
v Anglické ulici. Její výsledek budeme znát během pondělí,“ konstatoval
Forbelský.
Nashromážděné zboží by mělo pomoci těm nejvíce potřebným. Jak se
ale k takové pomoci v případě nouze
dostat? „Buď je možné se obrátit přímo na Charitu, dále se k nám tito lidé
dostávají přes odbor sociálních věcí
na radnici, nebo také přes úřad práce,“ informoval Vít Forbelský. (sob)

.KFÆ D[NK \PQXW wV÷FąÊ ĄCFC PCMWRWLÊEÊEJ X UQDQVW RąKUR÷NC FQ RQVTCXKPQXÆ UDÊTM[
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PROSTĚJOV „Lidi jsou štědří v každé
době“. To před půl rokem konstatoval
Vít Forbelský z prostějovské charity na
adresu těch, kteří se rozhodli přispět
do potravinové sbírky. Jeho slova se
potvrdila i nyní, lidé nejmenovaného
obchodního domu v Plumlovské ulici byli znovu ochotní ze svého dát na
chudé. A tak se u pokladen brzy začaly
vršit sáčky, krabice, balíčky.
„Lidé dostávali seznam, co je nejvíce
potřeba. A často se jím řídili. Přibývaly tak zejména rýže, těstoviny nebo
luštěniny,“ prozradil Večerníku Vít
Forbelský ke sbírce, která proběhla během uplynulé soboty. Z potravin pak
pravidelně lidé přispívají i konzervami, instantními pokrmy či olejem.

ukázala štědrost lidí

Potravinová sbírka

7XQD]ERåt

spoň částečně ulevit přetížené Olomoucké ulici, se po letech odkladů
začalo v srpnu 2019. Podle původních
plánů měl být dokončen až na jaře
příštího roku. Nicméně už začátkem
letošního září byla zprovozněna jeho
větší část včetně rondelu ve směru do
Kostelce na Hané. Pokračující práce
se již zaměřily pouze na most přes
Kosteleckou ulici. Lidé projíždějící
Martin ZAORAL
po obchvatu od Držovic tak mohli zaSe stavbou nanejvýš potřebného se- mířit pouze ve směru na Smržice, na
verního obchvatu, který by měl ale- most se nedalo najet ani z rondelu ve

(QVQ/CTVKP<CQTCN

směru od Kostelce na Hané. To se již
brzy změní.
„V průběhu tohoto týdne probíhá
kompletní kolaudace. Už ve středu 24.
listopadu kolem poledne by měl být
severní obchvat zprovozněn pro řidiče,“ potvrdil Večerníku Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov.
O výstavbě severního obchvatu se
mluví na veřejnosti již více jak deset
let. K realizaci došlo až 13. srpna 2019,
stavba přišla na 355 milionů korun.

2QFUVCVP¾é¾UVUGXGTPÊJQQDEJXCVWO÷UVCD[NC\RTQXQ\P÷PCLKå\Cé¾VMGONGVQwPÊJQ\¾ąÊ

PROSTĚJOV Tak jsme se dočkali! Už
ve středu 24. listopadu kolem poledne budou moci první řidiči vyrazit na
kompletně zkolaudovaný severní obchvat města Prostějova. Zprovozněn
tak bude už i most přes Kosteleckou
ulici. Investici Olomouckého kraje za
více jak 350 milionů korun se podařilo
dokončit s pětiměsíčním předstihem.

něna za nový podnik. Jde ale o novinku pomáhající životnímu prostředí. Manažerka navíc upozorňuje,
že není první. „Retence navazuje na
již vzniklou vsakovací nádrž objektu
Nestlé a bude řešit i případné další
rozšíření v rámci průmyslové zóny.
Je pro nás důležité, abychom dokázali zadržet v krajině ideálně sto
procent veškeré dešťové vody, která
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pozemku pod vedením vysokého
napětí firma vybuduje retenční nádrž k zadržování dešťové vody v krajině,“ uvádí Martina Lanhausová,
projektová manažerka Hopi.
Stavba může zatím mylně být zamě-

se v areálu v průběhu roku ze srážek
objeví,“ říká Lanhausová. Vzhledem
k rozlehlosti areálu Hopi, který patří
k největším v Prostějově, se jedná
každoročně o mnoho litrů vody.
(sob)

.QIKUVKEM¾HKTOCUVCXÊX-TCNKEMÆWNKEKPQXKPMW0GLFGXwCMQUMNCFQXCEÊJCNW
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PROSTĚJOV Udržení vody v krajině, a její následné zužitkování.
To je v posledních letech cílem
řady projektů. Ne do všech se ale
zapojují jen města či jednotlivci,
v některých případech aktivitu
projeví i soukromé firmy. Jeden
takový příklad lze přitom nyní
najít i v Prostějově. V Kralickém
Háji totiž logistická firma Hopi
buduje právě zbrusu nový projekt.
„Stavba, která vzniká vedle Kralické
ulice, navazuje na aktivity společnosti Hopi, a především její zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Na stavebně nevyužitelném

3UYQËĆLGLêLSURMHGRXFHOÛ3Á>@[HJ?M½h
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Zdroj:
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PROSTĚJOV Půlnoční cesta do
Prostějova se mladíkovi za volantem osobního vozidla pořádně
„zvrtla“. A to doslovně. Nezkušený
řidič na trase z Určic do Prostějova dostal na mokré vozovce smyk
a v poli vedle komunikace převrátil auto přes střechu. Nic se mu
naštěstí nestalo, policistům řekl,
že k lékaři si případně dojde sám...
„V neděli 14. listopadu zhruba dvacet minut po půlnoci nezvládl mladý
osmnáctiletý řidič jízdu ve vozidle
značky Mazda mezi obcemi Určice
a Prostějov. Nepřizpůsobil rychlost
stavu a povaze mokré vozovky a taky
svým schopnostem a po projetí levotočivé zatáčky se dostal do smyku,
sjel do pole, kde se auto přetočilo
přes střechu,“ popsala ošklivý karambol Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Nehoda se obešla bez zranění a vše
nasvědčuje tomu, že k ní došlo kvůli

nezkušenosti řidiče. „Na místě provedli
policisté u mladíka dechovou zkoušku,
která byla negativní. Co se týká zranění, řidič nechtěl zdravotníky na místě
s tím, že si lékařské ošetření vyhledá do-

datečně sám. Na vozidle vznikla škoda
předběžně vyčíslená na osmdesát tisíc
korun. Havárie byla ze strany policie
ukončena uložením tisícikorunové pokuty,“ doplnila Miluše Zajícová. (mik)

/NCFÚCPG\MWwGPÚąKFKéFQUVCNPCOQMTÆXQ\QXEGEGUVQW\7TéKEFQ2TQUV÷LQXCUO[M
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Auto přetočil přes střechu!
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zapojením finančních rezerv města
ve výši 183,6 milionu korun. Zůstatek fondu rezerv a rozvoje bude sice
činit pouhých 16 milionů korun,
aktuální plnění rozpočtu příjmů
ze sdílených daní však nasvědčuje
tomu, že by rezervy města mohly
být na začátku roku 2022 doplněny
alespoň o 100 milionů korun,“ popsal složitost tvorby rozpočtu města
Carda.
Druhý návrh rozpočtu statutární7å \ÊVTC DWFQW \CUVWRKVGNÆ RTQLGFP¾
ho města Prostějova pro rok 2022 XCV P¾XTJ TQ\RQéVW UVCVWV¾TPÊJQ O÷UVC
tedy předpokládá příjmy běžného 2TQUV÷LQXCPCTQM6GPRQéÊV¾UFGHK
rozpočtového období v celkovém EKVGORąGUCJWLÊEÊOOKNKQPčMQTWP
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
objemu 1 000 899 680 korun. 
K nim jsou v návrhu rozpočtová- korun. „Neinvestiční výdaje bez
ny výdaje běžného rozpočtového výdajů na opravy a údržbu stavebroku v celkové výši 1 154 531 030 ní povahy jsou navrhovány ve výši

+
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Vládní opatření dávají jasně najevo, že neočkovaní si postupně ani „neškrtnou“. Momentálně dle posledních opatření platí, že
v případě stravovacích prostor v obchodních centrech nebo části trhů, kde jsou
umístěny stoly, nemusejí kontroly provádět provozovatelé. Neočkovaní mají ale
zákaz se na těchto místech občerstvovat.
Dle jistých výkladů nařízení a také hlavní
hygieničky Pavly Svrčinové by však měli
být i na vánoční jarmarky připuštění pouze
návštěvníci s potvrzením o kompletním
očkování nebo by se měli prokázat tím, že

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Některá města i obce
Olomouckého kraje již ruší vánoční
programy. Někde kompletně i s jarmarky, jinde zase „jen“ slavnostní rozsvícení
vánočních stromů s doprovodnými programyavevážnémohroženíjsouisilvestrovské ohňostroje. Důvod je zřejmý,
nákaza covid-19 nabývá na síle, a navíc
vláda vydala s platností už od pondělí 22.
listopadu tvrdá protiepidemická opatření. V Prostějově je zatím jasné jen jedno,
oficiálně je už zrušeno právě rozsvěcení
stromu na náměstí T. G. Masaryka, při
kterém měl vystoupit zpěvák Václav
Noid Bárta. V ohrožení je ale pochopitelně také silvestrovský ohňostroj, provoz kluziště a dokonce i samotný vánoční jarmark. Tradiční prodej vánočního
punče už zrušil také Rotary klub (čtěte na
straně 29 – pozn.red.).

v posledních 180 dnech prodělali nákazu
covid-19. Jak se to ale bude kontrolovat, je
otázkou, a tak trochu i záhadou...
„Držíme se vládního nařízení a vánoční
jarmark začne podle avizovaného harmonogramu ve středu 24. listopadu. Všechny
povinnosti včetně zajištění dvoumetrového odstupu V tuto chvíli jej nerušíme,
samozřejmě ale sledujeme situaci a také
vládní opatření, kterým se budeme přizpůsobovat,“ uvedla náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Primátor pak vyzval občany a návštěvníky jarmarku k maximální opatrnosti
a dodržování opatření. „Abychom si
všichni Vánoce užili, buďte prosím ohleduplní, dbejte zvýšené opatrnosti a noste
respirátory i ve venkovních prostorách
tam, kde dochází k větší kumulaci lidí. To
znamená i při návštěvě jarmarku na náměstí,“ apeluje na veřejnost František Jura
(ANO 2011).
Jisté je v tuto chvíli jen to, že radní zrušili
kulturní program v rámci slavnostního
rozsvícení vánočního stromu na náměstí
T. G. Masaryka. „Stejně jako na mnohých
místech Olomouckého kraje, tak i město
Prostějov rozsvítí vánoční strom bez slavnostního kulturního programu v jiný než
avizovaný čas. Na rozsvícení stromu bývá
vždy více než tisíc lidí a já si nedokážu představit, jak bychom vládní nařízení dodržovali. Soudíme, že je to jediná akce většího
formátu, kterou v rámci Prostějovské kul-

Co dál? Dnes
má být jasno
turní zimy připravujeme, a proto o zrušení
dalšího programu aktuálně neuvažujeme.
Jestliže ovšem nebude možné doprovodné akce uspořádat, ponecháme na náměstí
pouze trhy, budou-li zakázané i ty, budeme
se muset všichni situaci přizpůsobit,“ je si
vědomá možných komplikací Sokolová.
„Především budeme muset korigovat
program Prostějovské zimy, abychom
minimalizovali riziko, že se občané během pobytu v centru města nakazí,“ přidal první muž Prostějova František Jura.
A tím de facto naznačil, že zrušení rozsvícení stromu nemusí posledním zásahem
do harmonogramu, který najdete na
straně 32 dnešního vydání. „Tato akce
proběhne určitě bez kulturního programu.
V minulých letech se u stromu scházelo
více než tisíc našich občanů, to v současné
době nepovažujeme za rozumné a akci
uspořádáme jen v komorním provedení,“
potvrdil Jura.
První náměstek primátora se Večerníku
svěřil s razantnějším názorem. „Osobně se
divím, že vláda nevyhlásí celorepublikový
zákaz konání hromadných akcí, protože
situace začíná být velmi vážná. Vím, že se
na mě někteří budou zlobit, ale já bych
veškeré akce, a to včetně vánočních stánků
a provozu kluziště zrušil. Zdraví nás všech
by mělo být na prvním místě,“ má jasno
Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že očekává
rozhodnutí právě na dnešním jednání rady
města. „Já mám ale jasno.“
To jeho kolegyně z koalice má odlišný postoj. „Pan primátor se v minulosti vyjádřil,
že sportování venku na čerstvém vzduchu
považujeme za správné. Věřme, že se si-

Rozsvícení stromu zrušeno!
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jova, který Rada města Prostějova
projednala a schválila na své schůzi
5. října. Ten včetně návrhu rozpočtu
investic byl schválen také na mimo-

2VPQ¿FWLOHWÛPODGËN]DYRODQWHPFK\ERYDO

Prostějov (mik) – S komplikacemi
se musí nyní vyrovnávat i ti Prostějované, kteří využívají služeb odboru dopravy magistrátu. „Z provozních důvodů je na oddělení
řidičů a oddělení vozidel Magistrátu města Prostějova dočasně pozastaveno objednávání klientů přes
objednávkový systém na internetových stránkách města. O spuštění
objednávkového systému budeme
informovat. Dále je na oddělení řidičských průkazů z provozních důvodů omezen provoz,“ vzkazuje Jan
Vejmělek, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu statutárního města Prostějova.

2PH]HQÉQDcGRSUDYFHp

Prostějov (mik) – Zdravotní komplikace personálu se promítly také
do provozu sběrného dvora v Průmyslové ulici. „Z důvodu nemoci je
až do odvolání uzavřen sběrný dvůr
v Průmyslové ulici v Prostějově. Po
dobu uzavření bude druhý sběrný
dvůr v Anenské ulici mimořádně
otevřen každý den v době od 9.00
do 13.30 hodin a od 14.00 do 17.00
tak, aby občané města Prostějova měli vždy možnost kam odpad
dovézt,“ avizoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.

Radní předloží již zítra, tj. v úterý 23.
listopadu, zastupitelům ke schválení
finální návrh rozpočtu statutárního
města Prostějova na rok 2022. Ten
počítá s příjmy přesahujícími jednu
miliardu korun, přesto má být roční
hospodaření deficitní se schodkem
mezi příjmy a výdaji ve výši přes 153
milionů korun. Mimo jiné se totiž
opět počítá s výraznými stavebními
investicemi, a to v rozsahu téměř
čtvrt miliardy korun.
„V průběhu září proběhly schůzky
finančního odboru s jednotlivými
správci kapitol, v rámci kterých byly
projednány návrhy rozpočtu příjmů
a výdajů kapitol, a to včetně jejich
požadavků nad index a na ostatní, tedy jiné než stavební investice.
Oprávněnost těchto požadavků pak
správci kapitol obhajovali před vede-

Michal
KADLEC

pro Večerník

ním města. Na základě všech těchto
Michal
podkladů byl zpracován první návrh
SOBECKÝ
rozpočtu statutárního města Prostě-
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PŮVODNÍ
zpravodajství
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řádném finančním výboru,“ shrnul
děj událostí Radim Carda, vedoucí
finanční odboru prostějovského
magistrátu.
Po zapracování všech doplněných
bodů z prvního návrhu rozpočtu
a dodatečných požadavků správců
kapitol nad index 0,95 došlo k navýšení výdajů o 10 milionů korun
z důvodu zvýšení ceny plynu a jiných energií. „V rámci druhého návrhu rozpočtu pak bylo vyčísleno, že
při vyrovnaném rozpočtu je možné
realizovat stavební investice pouze
do výše necelých pětaosmdesát milionů korun. Návrh rozpočtu stavebních investic a rovněž oprav i údržby, který je předkládán ve výši 268,6
milionu korun, je tedy nutné dokrýt

,001,000

PROSTĚJOV Před několika měsíci zveřejnili prostějovští radní
výsledky hospodaření města za rok 2020, které skončilo výrazným přebytkem přes 174 milionů korun. A zatímco výsledná čísla
za rok 2021 jsou v nedohlednu a dozvíme se je nejdříve na jaře
příštího roku, máme tu další významný okamžik týkající se ekonomického provozu města. Už zítra totiž zastupitelé budou projednávat a schvalovat rozpočet statutárního města Prostějova
na příští letopočet. A jak Večerník zjistil z dostupných materiálů,
radní navrhli nejdůležitější dokument v životě města s výrazným
deficitem. Rozpočet má příští rok pracovat se schodkem převyšujícím 153 milionů korun!

„Deficit bude kryt z finančních rezerv,“ uklidňuje Radim Carda

je naplánován s výrazným schodkem

23,04,000

Prostějov (mik) - V Domamyslicích proběhla demolice stávajícího
objektu bývalé prádelny a finišuje
výstavba nové klubovny pro hasiče.
Vše by mělo být hotové na konci
listopadu tohoto roku. K ceně za
celé dílo ve výši 4,7 milionu korun
se bude nejspíše připočítávat částka
380 tisíc korun za neočekávané vícepráce. O navýšeném financování
budou rozhodovat zastupitelé. „Při
realizaci stavby se vyskytly vícepráce a s tím spojené oprávněné vícenáklady zhotovitele. Rozsah stavby
musel být proto oproti zadávací
projektové dokumentaci upraven.
Mohu jmenovat některé důvody,
kdy se například při výkopech narazilo na původní odvodňovací
kanál z přilehlých polí. Bylo nutné
zajistit nestabilní stěny výkopu při
provádění přípojek s následnou neplánovanou opravou komunikace.
Vícenáklady si vyžádá například
také separace a likvidace nebezpečného odpadu,“ vybral některé
činnosti náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011), který má
na starost stavební investice města.

,000,2--,/20

„Očkujte
se, zachráníte si
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K nedělnímu poledni 21. listopadu registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci
již 120 457 případů pozitivně testovaných
osob v celém Olomouckém kraji od začátku
pandemie covid-19. Z tohoto počtu je 17
271 případů u seniorů nad 65 let. Počet vyléčených pacientů dosáhl výše 100 799 osob,
na druhé straně ale v kraji od začátku pandemie zemřelo v přímé souvislosti na covid-19
již 1 836 lidí.
Výrazně také stoupla hodnota počtu potvrzených případů nákazy za posledních sedm
dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, v kraji
jde již o 1 386 obyvatel a Olomoucký kraj
se tím dostal mezi trojici nejrizikovějších

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na to už se těžko hledají slova… Od pondělí 15. listopadu do soboty 20. listopadu přibylo
v Olomouckém kraji celkem 8 250
nově pozitivně testovaných lidí na
covid-19. Je to o 1 837 případů více
než za stejné období předchozího
týdne. Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje v neděli navíc
upřesnila statistiku, ze které lze vyčíst,
že od začátku pandemie zemřelo
v našem kraji už 1 836 lidí. Rapidně
vzrostl také počet aktuálně nakažených na Prostějovsku.
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v rámci celé České republiky. Společně
s Moravskoslezským a Zlínským krajem.
Jak dále vyplývá ze statistik hygieniků,
aktuálně je v celém Olomouckém kraji
koronavirem nakaženo 17 822 osob. To
je o 4 906 lidí více, než tomu bylo před
týdnem v neděli 14. listopadu. Nejvíce
aktuálně nakažených je na Olomoucku,
a to 5 411 osob. Počet aktuálně nemocných opět výrazně stoupl i na Prostějov-
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sku, kde hygienici evidovali k nedělnímu
poledni už 3 140 nakažených. To je o 485
případů více než v neděli o týden dříve.
Na Přerovsku je pak aktuálně 1 897 nemocných, dále je v pořadí Šumpersko
(2 071), stanice v Zábřehu na Moravě
(1 157) a Hranicích na Moravě (839).
Na Konicku je aktuálně koronavirem nakaženo už 270 lidí, což je o 99 osob více
než týden předtím.
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vat. Totéž platí pro očkované, kteří už mohou
dostat třetí dávku. Vyzývám vás, abyste podání
vakcíny neodkládali, může vám to zachránit
zdraví, nebo dokonce život,“ apeluje na širokou veřejnost prostějovský primátor František
Jura. Jak znovu uvedl, vedení magistrátu je
připraveno na tvrdá opatření. „Především budeme korigovat program Prostějovské zimy,
abychom minimalizovali riziko, že se občané
během pobytu v centru města nakazí. Podobně budeme přistupovat také ke všem ostatním
akcím obdobného charakteru. Nyní je důležité, abychom nezvyšovali tlak na naše zdravotníky, především na prostějovskou nemocnici,“
má jasno Jura.
(mik)
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PROSTĚJOV Koronavirová krize nabírá na
intenzitě. V Prostějově je aktuálně už 3 140 nakažených občanů, někteří z nich jsou hospitalizováni s těžkým průběhem covid-19 v nemocnici. Prostějov je i nadále v čele republikového
žebříčku co do počtu nakažených osob na sto
tisíc obyvatel. A v této těžké době přichází s jasným vzkazem primátor města František Jura.
První muž Prostějova vidí jasný recept na to,
jak by se krizová situace mohla zlepšit. „Vedení města apeluje na občany, aby byli opatrní a především aby se nechali očkovat. Rád
k tomu využiji i prostor v Večerníku a znovu
opakuji. Pokud vám v tom nebrání vážné zdravotní důvody, běžte se prosím nechat naočko-

VÍ
FIRMA STA
primátor František
Jura
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na Prostějovany
P¿QDNDæHQÛFK apeluje

7RXæMHPRF3URVWøMRYVNR tím možná i život,“
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22. listopadu 2021

„Letos má trochu jiný vývoj. Musíme si uvědomit, že jsme loni měli celoplošné restrikce.
Obecně jsme měli ve věkové kategorii školních
dětí mnohem menší počty pozitivních. Dnes
školy jedou, takže logicky jsou čísla vyšší i u dětí.
V současné době je velký počet pozitivních
i v aktivní pracující části populace. Ve srovnání
s loňským rokem jsme se dostali tento týden na
číslo týdenního nárůstu, které je vyšší, než bylo
v tom období. A my už jsme v loňském roce díky
celoplošným restrikcím tento týden začali klesat.
Ten nárůst byl loni postupný, pozvolný, letos je
víceméně skokový, co se týká počtu pozitivních.“
yyJak nyní funguje trasování kontaktů?
„Obrovské denní nárůsty pozitivních se snažíme co nejvíce vytrasovat. Nicméně se nám to
přestalo dařit. Abychom obvolali všechny osoby, které jsou denně nově pozitivně testované,
muselo by nás být o několik desítek víc. V současnosti trasujeme za pomoci PČR, studentů,
dobrovolníků z hasičského záchranného sboru
a rozbíhá se spolupráce i s finančním úřadem.
Pomáhá rovněž Olomoucký kraj. Čísla jsou
vysoká a není kapacita je řešit.“
yy Promítá se hodně na fungování Krajské
hygienické stanice v Olomouci iniciativa
Daniela Landy Zlatý špendlík, tedy hromadné rozesílání dotazů?

je to odpověď, nebo odmítnutí odpovědi, má
nějaké lhůty, které musíme dodržet. Pokud je to
elektronickou formou, je tam lhůta ještě kratší.
Je to velice náročné zpracovat. Třeba jsou to
i dotazy jako ‚kolik jste vykonali kontrol v určitý
den od 11 do 16 hodin‘. Už charakter dotazu

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

„Množství dotazů, které k nám došlo,
čítá asi tisíc. Jsou to dotazy, které jsou
provázané na tuto iniciativu. Některé jsou výhradně podle zákona
106, některé jsou beze zmínky.
Jsou to dotazy, které mají různý
charakter, velká část se týká různé kontrolní činnosti. Z hlediska
zahlcenosti si musíme
uvědomit, že zákon
106 má nějaká
pravidla vyřízení
žádostí. Ať už

svědčí o tom, že si nedokážu dost dobře vysvětlit účel podání tohoto dotazu. Musím říct, že
samo vyřizování a agenda s tím spojená způsobily to, že spousta lidí s nárokem na zasloužený
odpočinek musela jít i třeba 17. listopadu do
práce a zabývat se touto agendou...“

yy Blíží se vánoční svátky.
Co byste lidem v rámci nich doporučila?
„Doporučila bych, aby byl každý zodpovědný
za své zdraví. Protože situace není dobrá. Nevidíme zatím úplně dobře dobu, kdy se nám
to začne lámat. Zatím čísla ve všech rizikových
indikátorech epidemie rostou. Každý by měl
dodržovat alespoň základní tři ‚R‘ - tedy ruce,
rouška, rozestup. A samozřejmě je to doba Vánoc, tedy doba, kdy jsou lidé zvyklí účastnit se
různých společenských a kulturních akcí, trhů,
setkávat se v rodinách. Pokud nemusím, tak do
velkých kolektivů nechodím. Vyhýbám se rizikovým kontaktům, omezuji vlastní pohyb a tím
vystavení se riziku nákazy a jejího přenosu na
své nejbližší okolí. Bohužel situace není dobrá.“
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Ředitelka krajské hygieny Lenka Pešáková komentuje současnou situaci
yy Jaká je aktuální celková situace v Olomouckém kraji?
„Situace kopíruje celorepublikový trend, i když
čísla pro Olomoucký kraj nejsou úplně příznivá.
Máme nejvyšší hodnoty sedmidenní i čtrnáctidenní incidence v republice, přičemž čísla se
nám bohužel pořád zvyšují. Dokonce máme
za posledních sedm dní nejvyšší nárůst pozitivních od začátku epidemie. Pokud se týká údajů
o pozitivitě testů, tak relativní pozitivita testů indikovaných diagnosticky je velmi vysoká. Znamená to velkou virovou nálož v populaci. Ta
hodnota je přes pětačtyřicet procent a znamená
to, že v podstatě téměř každý druhý indikovaný
diagnostický test je pozitivní. Je to číslo veliké.
Co se týká epidemicky indikovaných, testů je
přes pětadvacet procent. Je to vysoké číslo a stejně tak je nejvyšší z krajů v České republice.“
yy Jaká je aktuálně situace u jednotlivých
věkových kategorií?
„Od začátku listopadu dochází k nárůstu nejen
v dětské populaci, která byla na začátku podzimních měsíců, ale i v rizikových skupinách ve
věku pětašedesát let a více. Co se týká sumárních počtů, musím říci, že nám převažuje věková kategorie dvacet až čtyřiapadesát let.“
yy Kdybyste měla srovnat situaci letos a ve
stejné době loni, jak by srovnání vyznělo?

„Máme zde jasný komunitní přenos koronaviru. Snažíme se udělat dílčí opatření, protože
absolutní lék, jak to zastavit, nemáme a nemá
ho nikdo,“ řekl k nynější situaci hejtman Josef
Suchánek. Připustil také, že do karet lidem
nehrají ani další vlivy. „Některé věci jsou proti
nám. Teď je období, kdy nemáme venku UV
záření a virus se šíří i tím, že má ideální podmínky. Zároveň přichází období, kdy se lidé
přirozeně více shromažďují u různých příležitostí. A to vyvrcholení očekáváme v období
vánočních svátků,“ připomněl hejtman. Sám
pak jednoznačně podporuje očkování. „Snažíme se zintenzivnit očkování. Je to jistá věc,
vyplývá to ze všech dat a z vyjádření všech
odborníků, že očkování funguje až zázračně.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Situace v kraji? Nedobrá.
Aktuálně je Olomoucký kraj na tom nejhůře ze všech regionů. Čísla nakažených
zde rostou nejrychleji, počet volných lůžek
se zmenšuje. A Prostějovsko figuruje už
druhým týdnem na samé špici.

Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí data pozitivně
testovaných lidí, tak proti tomu je ochrana
očkováním zřejmá. V nemocnicích nárůst
obsazení lůžek není tak dramatický. Je to jasně
důsledek očkování,“ zopakoval výzvu směrem
k občanům. Nebál by se navíc následovat příkladu Rakouska. To minulý týden vyhlásilo,
že bude po Novém roce očkování proti koronaviru povinné. „Slyšel jsem z více stran, že
by očkování proti covidu mělo být povinné,
alespoň od nějaké věkové hranice. Myslím
si, že odborníci se jsou na tom schopni shodnout – myslím skutečné odborníky, ne třeba
zubaře, kteří se k tomu vyjadřují. Sám bych se
k tomu politicky přiklonil,“ vyjádřil se hejtman
a podotkl, že se možná znovu otevře očkovací
centrum v obchodní galerii Šantovka.
Jak ale situaci vnímají lidé z hygieny, v tomhle
případě ředitelka krajské hygienické stanice
Lenka Pešáková. „Relativní pozitivita jsou
opravdu vysoká. My se dostáváme u diagnosticky indikovaných testů na pětačtyřicet
procent. Je obrovská pravděpodobnost potkání se s pozitivním člověkem. Pozitivita testů

epidemických je nižší, je ale rovněž obrovsky
vysoká, už nyní je to přes 20 procent. A jde
o nejvyšší číslo v České republice. Každý pátý
vytrasovaný je pozitivní. Je opravdu třeba dbát
na osobní odpovědnost. Nevystavujte se rizikům, zvažte, zda je nutné, aby nemocný přenášel nemoc na blízké,“ požádala a poděkovala
hygienikům za jejich práci.
Je v této situaci kraj připraven vydat nějaká vlastní opatření? „Pokud by měly přijít
nějaké výraznější restrikce, tak by musely
přijít směrem z vlády. Z vlády nepřicházejí
a mám pochybnosti, že přijdou,“ uvedl hejtman. A následně myšlenku nynějších nařízení a opatření rozvedl. „Přiznám se, že všem
vládním rozhodnutím za sebe nerozumím.
Vzhledem k tomu, že víme, že i my očkovaní
se můžeme nakazit a přenášet to, a zároveň
nejsme nucení k testování, tak mi to rozum
nebere,“ dodal, přičemž komunikaci vlády
s kraji označil za nedostačující. „Poslední dva
týdny žádná z videokonferencí, které v minulosti fungovaly, neproběhla,“ posteskl si Josef
Suchánek.

8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
8.00 – 11.00 hodin
Doporučujeme si termín a čas schůzky dohodnout předem
na níže uvedených telefonních číslech:
Bc. Vladislava Dvořáková
582 329 340
Mgr. David Navara
582 329 307
Eva Dvořáková
582 329 311
Alena Horáková, DiS.
582 329 303
Mgr. Marcela Zacpalová
582 329 549
Jana Novotná, DiS.
582 329 308
Mgr. Jana Šímová
582 329 318

pondìlí a støeda:
ètvrtek:
pátek:

Vážení spoluobčané,
pokud si očkování proti COVID 19 nemůžete zajistit u svého
praktického lékaře nebo Vám s registrací k očkování nepomohou
rodinní příslušníci, přátelé, příp. jiné osoby, máte možnost se o pomoc s registrací obrátit na pracovníky Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Prostějova v době:

Po předchozí dohodě proběhne Vaše registrace k očkování na
pracovišti Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, oddělení sociálních služeb a veřejného opatrovnictví, Školní ul. 4, Prostějov (naproti kina Metro), 2. patro,
chodba vpravo.
K registraci jsou potřebné tyto údaje: jméno, rodné číslo, číslo
zdravotní pojišťovny, adresa trvalého bydliště (údaje jsou uvedeny v občanském průkaze a na kartičce zdravotní pojišťovny).
S ohledem na Váš zdravotní stav, zdravotní komplikace a konkrétní onemocnění doporučujeme vhodnost očkování před registrací k očkování konzultovat s Vaším praktickým nebo odborným
lékařem.
Registrace se provádí prostřednictvím internetového registračního formuláře na internetových stránkách uzis.cz a registrace.
mzcr.cz. Pro registraci je také potřebný mobilní telefon, kam
přijdou SMS zprávy obsahující PIN kódy, které se zapíší do registračního formuláře. V případě, že nevlastníte mobilní telefon,
bude pro tento účel použit mobilní telefon úřadu.

Určená je pro seniory, zdravotně postižené občany
a občany bez potřebného technického vybavení.

0L]ÇULHYNUDMLHSLGHPLH]D]QDPHQ¿Y¿PD[LPD Pomoc s registrací k očkování proti COVID 19

Michal
SOBECKÝ

původní
rozhovor
pro Večerník

OLOMOUC Důležitost hygienických
stanic a celé jejich sítě se v posledních téměř dvou letech naplno ukázala. Hygienici řeší trasování, mají na
starost uplatňování opatření v rámci
boje s koronavirem. Zároveň jsou
ale také první na ráně, pokud se jedná o negativní reakce lidí. Což nyní
právě také hygiena zažívá kvůli iniciativě Zlatý špendlík. Celkově jsou to
ale právě krajské hygienické stanice,
které v souboji s nákazou hrají důležitou úlohu. A zároveň mají zmapovanou situaci v regionech. Právě na
tu v Olomouckém kraji jsme se ptali
ředitelky Krajské hygienické stanice
v Olomouci Lenky Pešákové (na snímku). Ta na tiskové konferenci čelila
i dotazům na srovnání loňské a letošní
situace či nemocnost v jednotlivých
věkových kategoriích.

[)JIDENH@U<ÜDGDKJNOPKIÑIµMĄNOKüÁK<?Ą G@OJNE@NFJFJQÑh
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Foto: Michal Sobecký
hodin denně zajistit tuto práci. Děláme to více
než jednadvacet měsíců, je to velice psychicky
náročné a vyčerpávající. Zvláště v posledních
měsících, kdy reakce ze druhé strany sluchátka
není vždy úplně pozitivní,“ povzdechla si.
Čísla mohou nyní kulminovat. Proto přítomní vyzvali všechny ke zodpovědnému chování. „Apelujeme na osobní zodpovědnost každého z nás. Nezařídí vše stát, kraj, obec, policie nebo
hygiena. Musí podstatnou věc zařídit každý jeden
z nás. Chovat se zodpovědně, uvažovat o očkování, a když ne, tak abychom v kontaktu s ostatními nosili respirátory, nevystavovali jiné nákaze,“
požádal hejtman Josef Suchánek obyvatele kraje.
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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Díky spolupráci
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
s náměstkem primátora statutárního města Prostějov Janem Krchňavým a vedoucím odboru školství
Petrem Ivánkem vznikl následující
rozsáhlý průzkum na všech základních školách zřizovaných právě

škola č.1
yy Jak byste řešili sexting, pokud by
se objevil na vaší škole?
„Důležitá je vždy spolupráce rodičů.
To umožňuje, podle typu závažnosti,
řešit situaci na půdě školy. Ve složitějších případech je důležité zprostředkovat kontakt rodičů se specializovaným
pracovištěm. Dále je důležitá spolupráce PČR a OSPOD.“
yy Dá se alespoň odhadnout kolika procent žáků se tento fenomén
týká?
„Nedokážeme odhadnout, jestli se
to týká dětí z naší školy. Děti sexting
provozují v rámci vztahů, chtějí svému
‚partnerovi‘ poslat své intimní fotografie. Často ji posílají jako oplátku na
fotografii, která přišla jim. Sexting ve
formě textu provozuje dle výzkumů
více než čtyřiadvacet procent dětí a ve
formě fotografií provozuje asi patnáct
procent dětí.“
yy Ovlivnila tento problém pandemie koronaviru a s tím spojená
distanční výuka?
„Během distanční výuky se možná
mohlo vyskytnout více případů. Žáci
trávili více času na sociálních sítích,
velká část jich byla bez dozoru rodičů.“
yy Je možné v této záležitosti vysledovat nějaký trend?
„Nevíme, zda trend může být vzrůstající, či klesající. Vůbec jsme s těmito
případy nepřišli do styku ani například
v okruhu svých známých.“
yy Jak sextingu škola předchází?
„Škola provádí primární prevenci vytvářením zdravých postojů, které následně ovlivňují chování žáků. Děje se
to dříve, než k sexuálnímu rizikovému
chování skutečně dojde. Prostor pro
tuto prevenci mají pedagogové v hodinách přírodopisu, výchovy ke zdraví,
informatiky. Důležitá je práce třídních
učitelů s třídami.“

škola č.2
yy Jak byste řešili sexting, pokud by
se objevil na vaší škole?
„Pohovorem s dětmi a rodiči, v případě závažnějšího problému by došlo
k ohlášení na policii.“
yy Ovlivnila tento problém pandemie koronaviru a s tím spojená
distanční výuka?
„Dle našeho názoru ne.“
yy Je možné v této záležitosti vysledovat nějaký trend?
„Nemáme informace, že by se dalo hovořit o ‚trendu‘.“
yy Jak sextingu škola předchází?
„O problematice otevřeně se žáky hovoříme ve výuce například v hodinách
občanské výchovy. Pokud se vyskytly
problémy spojené se sextingem, proběhla speciální třídnická hodina v rámci celého ročníku. Speciálně zaměřený
program nemáme.“

zdejším magistrátem v souvislosti
s problematikou zasílání erotických
fotografií a videí. O tomto tématu
píšeme právě dnes na titulní straně
a v rubrice STÍNY MINULOSTI na
straně 4.
Z anonymního průzkumu vyplynulo, že v průběhu uplynulého roku
se na jedné ze škol řešili hned dva
případy sextingu. Na další pak ten-

škola č.3
yy Jak byste řešili sexting, pokud by se
objevil na vaší škole?
„Na základě oznámení šetří situaci metodik prevence s třídním učitelem. Jednáme podle míry závažnosti, řešíme bezpečně a ohleduplně. Poté informujeme
rodiče všech zúčastněných o výsledku
šetření. Podle závažnosti jsou uložena
výchovná opatření.“
yy Dá se alespoň odhadnout kolika
procent žáků se tento fenomén týká?
„Nedá.“
yy Ovlivnila tento problém pandemie koronaviru a s tím spojená
distanční výuka?
„Nemyslíme si.“
yy Je možné v této záležitosti vysledovat nějaký trend?
„Spíš se jedná o elektronické zasílání
zpráv, a to v rámci třídní skupiny.“
yy Jak sextingu škola předchází?
„V rámci třídnických hodin, téma máme
začleněno do výuky některých předmětů jako například výchova ke zdraví.“

škola č.4
yy Jak byste řešili sexting, pokud by se
objevil na vaší škole?
„Každé sdělení bereme vážně, při ověřování postupujeme obezřetně, žáky
neodsuzujeme a nehodnotíme. Snažíme
se zajistit důkazy. Poskytneme podporu
zejména oběti, také případným oznamovatelům či svědkům. V méně závažných
případech jednáme se všemi zúčastněnými. Při závažnějším odhalení žádáme
o pomoc další instituce či odborníky,
tedy policii, lékaře, gynekologa či psychologa. Je možné také zažádat o pomoc
linku E-Bezpečí s pomocí o smazání účtu
agresora ve spolupráci s rodiči.“
yy Dá se alespoň odhadnout kolika
procent žáků se tento fenomén týká?
„Dle dotazníku z roku 2019/2020, který
proběhl v některých třídách na druhém
stupni v rámci prevence, se s lehčí formou sextingu vůči své osobě setkalo až
třicet procent žáků. Jednalo se o posměšky, pokřiky, nadávky či výzvy zaměřené
sexisticky, sedmnáct procent žáků uvedlo i negativní zkušenosti s výzvami o poslání fotografií, šestnáct procent dostalo
nevyžádanou fotografii či odkazy na pornografické stránky.“
yy Ovlivnila tento problém pandemie koronaviru a s tím spojená
distanční výuka?
„Vše se více přesunulo do on-line prostoru, nebezpečí je větší. Týká se více dětí
a zejména čím dál tím víc mladších dětí,
které jsou mnohem více zranitelné. Prevence se dosud zaměřovala spíše na starší
děti, nějak se nepočítalo s tím, že se do
on-line prostoru dostanou už prvňáčci.
Zase se ale dá získat více důkazů, a to díky
zajištění komunikace.“
yy Je možné v této záležitosti vysledovat nějaký trend?

to problém vyplul na povrch krátce
před jarní pandemií. I na dalších
školách se tu a tam objevují příklady klasické kyberšikany. Jména
konkrétních institutů sice známe,
ale v tomto případě jsme se se zainteresovanými dohodli na tom, že
identitu nebudeme uvádět. Z vyjádření ředitelů jednotlivých škol však
vyplývá, že jsou si tohoto problému

vědomi a předpokládají, že se dotýká určitého procenta jejich žáků.
Vše nasvědčuje tomu, že většina
případů se však k vedení „základek“
sledovat nějaký trend? A jak se dá ky 1 až 7, dorazily. Často se totiž dosti
ani nedostane…
Jak by tento problém řešily? Dá se podobným případům předcházet? lišily. I díky tomu si rodiče mohou
alespoň odhadnout kolika procent Odpovědi na tyto otázky jsme se udělat obrázek, jak důkladně jejich
žáků se tento fenomén týká? Jak rozhodli ponechat v původním zně- vedení přistupuje k dané problematisexting ovlivnila forma distanční ní tak, jak od vedoucích pracovníků ce, která nepochybně prostupuje vševýuky? Dá se v této souvislosti vy- škol, které jsme „schovali“ pod číslov- mi prostějovskými školami.

„Na základkách je posílání
nahých fotek normální“
Podobných případů stále přibývá, mohl za to i lockdown

PROSTĚJOV V roce 2016 Večerník upozornil na
případ, kdy došlo k rozporu ve vztahu mezi žákyní
jedné z prostějovských „základek“ čtrnáctiletou
Natálií a o tři roky starším středoškolákem. Vše
směřovalo k velkému dramatu. Zjistili jsme, že na
nejhorší sice nakonec nedošlo, nicméně po celé
záležitosti zůstává v duši mladé ženy stále pořádný
STÍN MINULOSTI.
Tehdy čtrnáctiletá Natálie poslala fotografie svého nahého těla svému o tři roky staršímu kamarádovi. Tímto způsobem mu nahrazovala to, že s ním i vzhledem
ke svému věku odmítala mít sex, čehož se on horlivě
dožadoval. Zároveň jej nechtěla ztratit a vše snad brala
i jako hru svého druhu. Jenže po období zamilovanosti
přišel kvůli žárlivým scénám rozchod, s čímž se chlapec
nebyl schopný smířit.
„Bez jejího svolení pak fotky rozeslal po e-mailu známým. A ona se teď bojí, že se objeví na internetu či
sociálních sítích a už nebude moci jejich další šíření
zastavit. Hodně se změnila, po prázdninách skoro nechodí do školy a psala mi, jestli to pochopím, až se půjde oběsit! Docela mě to vyděsilo,“ svěřila se před pěti
lety redakci Večerníku pod zárukou zachování anonymity patnáctiletá Tereza, s níž jsme se opět spojili.

➢

z titulní strany

no. Vše se doneslo k těm, kterých se to týkalo. Hlavně
všechny zajímalo, kdo to práskl,“ zavzpomínala Tereza,
jejíž jméno jsme však pro účely článku opakovaně pozměnili.
Celá věc však zřejmě mohla mít i svůj pozitivní
efekt. „Pokud vím, fotky se nikdy na Facebooku ani
jinde neobjevily. Možná se ten vyděrač nakonec zalekl i toho, že by případ mohl skončit na policii. Také
kamarádka to celé nakonec nějak zvládla. Byla sice nějaký čas hodně přepadlá, ale až mě překvapilo, jak se
z toho nakonec oklepala. Možná pak byla přece jen
opatrnější, ale po pravdě řečeno to na mě ani tak moc
nepůsobilo. Jestli ještě někomu poslala fotky, tak to já
sama nevím, doufám, že ne, ale už jsme se pak spolu
tolik nebavily,“ popsala další vývoj událostí nyní dvacetiletá mladá žena, která přece jen zaznamenala jeden
zásadní negativní dopad, který aféra na její kamarádku
měla. „Vzpomínám si, že tehdy začínal školní rok a ona
toho ve škole hodně zameškala. To se s ní od té doby
už táhlo a měla s tím velké problémy,“ prozradila dívky, která si sama na podobné věci ve svém životě dává
pořádný pozor.

mi, že to dneska už vlastně nikdo moc neřeší a každý se začne stresovat, až když je pozdě. Myslím, že
středoškoláků se to týká kupodivu méně, ale co mi
říkala mladší sestra, tak na základkách je posílání
podobných fotek či videí v podstatě úplně normální! Hodně se to u nich prý rozmohlo v době, kdy
byly školy zavřené. Já osobně to moc nechápu, byla
jsem ráda, že jsem si po tom všem vysedávání před
monitorem mohla od počítače odpočinout,“ uzavřela dívka, kterou letos čeká maturita na jednom
z prostějovských gymnázií.

Za posílání porna
hrozí tresty

Navzdory všeobecnému rozšíření stále platí, že podobné záležitosti mají i svoji trestně-právní rovinu.
Děti, které si takto vyměňují fotografie, si obvykle neuvědomují, že se dopouští šíření pornografie. Obzvláště pokud dotyčným nebylo dosud
15 let. Dítětem se v Česku totiž myslí osoba do 18
let. Přestože od 15 let mohou mít děti sex, nesmí se
při tom fotografovat, natáčet a intimní materiály posílat. Pak by podle zákona mohly být pachateli trestného činu. Podílely by se totiž na výrobě, držení
a šíření dětské pornografie. Za přechovávání dětské
Pouèení jen na chvíli?
pornografie hrozí odnětí svobody až na dva roky, za
6W½OHEÈzQÈMvÉYÈF
Přirozeně nás zajímalo, jak celá věc dopadla. „Vzpojeho výrobu a nabídku až tři roky a tomu, kdo zláká
mínám si, že asi po dvou týdnech, co vyšel článek ve V současné době dle svých vlastních slov však nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla,
Večerníku, kolem toho začalo být ve škole pěkně dus- v tomto ohledu začíná být spíše výjimkou. „Přijde hrozí, že stráví ve vězení až pět let.
(mls)

„Žáci jsou více v on-line prostoru, ale
současně už jsou také více poučení. I rodiče jsou mnohem více informovaní, pokud mají zájem o bezpečnost. Stejně tak
učitelé a preventisté měli možnost získat
mnoho informací v této oblasti. Jedná se
o vyhlášku MŠMT ohledně sextingu,
akce NÚKIB, projekt E-Bezpečí a další
projekty PČR.“
yy Jak sextingu škola předchází?
„V každém roce se snažíme pro některé
třídy zajistit preventivní program, v posledních dvou letech to bylo vždy s důrazným zaměřením na nebezpečí v on-line prostoru například kyberšikana,
sexting, porno, gambling či netolismus...“

škola č.5
yy Jak byste řešili sexting, pokud by se
objevil na vaší škole?
„Pokud něco objevíme, tak v první řadě
mluvíme s dítětem, řekneme mu, kdy
jsme informace získali, snažíme se najít
důvod takového počínání. V našem případě dívky se jednalo o to, že takových
videí je na sociálních sítích hodně, tak si
chtěla zkusit podobné natočit. Potom
dáme prostor dítěti, aby to řeklo rodičům samo. Dále je informujeme, kteří
jsou přizváni do školy. Snažíme se jim
v klidu sdělit, co dělá jejich dítě mimo vyučování. Společně zkoušíme najít cestu

k tomu, aby se nic podobného neopakovalo. O všem je proveden zápis a rodiče
ho podepíší. Pokud by si nevěděli rady,
dostanou od nás kontakty na psychology, poradny a další instituce, kde by jim
mohli pomoci. Samozřejmě nás mohou
kdykoliv kontaktovat, promluvit si, svěřit
se. To, že každý žák školy má otevřené
dveře k metodikovi prevence nebo k výchovné poradkyni, kdykoliv přijít a promluvit si, svěřit se, to je samozřejmé.“
yy Dá se alespoň odhadnout, kolika
procent žáků se tento fenomén týká?
„Týká se tak půl procenta žáků. Většinou
jejich rodiče dělají to samé, takže jim to
nepřijde divné. Nebo se doma nudí, hledají kamarády a podobně.“
yy Ovlivnila tento problém pandemie koronaviru a s tím spojená
distanční výuka?
„Rozhodně, protože žáci byli na sítích
nepřetržitě doma, ale tím pádem se nám
nedostávaly informace o případném
sextingu.“
yy Je možné v této záležitosti vysledovat nějaký trend?
„Vše je závislé na skladbě dětí ve třídě,
na tom, zda mají odpoledne nějakou
aktivitu, jak se jim věnují rodiče a tak
dále. Z našeho pohledu se domníváme,
že jsou v rámci programů velmi dobře
poučeni.“
yy Jak sextingu škola předchází?
„V rámci prevence je žákům k dispozici
externí instruktor s interaktivním pro-

gramem zaměřeným právě na sexting
a podobná témata. Škola se snaží žáky
co nejvíce informovat, abychom předešli případným aktivitám tohoto typu.
Samozřejmě nejdůležitější je pro žáky,
abychom měli na ně čas, sedli si s nimi,
v klidu pohovořili a poslouchali, co nám
sdělují.“

preventivní program s touto tematikou.
Spolupracujeme s městskou policií, která
pořádá besedy, stejně jako s odborníky.
Například sexuologem. Samozřejmostí
je spolupráce s rodiči a práce jednotlivých učitelů v rámci jejich aprobace.“

škola č.7
škola č.6
yy Jak byste řešili sexting, pokud by se
objevil na vaší škole?
„Pomocí metodických doporučení
MŠMT.“
yy Dá se alespoň odhadnout kolika
procent žáků se tento fenomén týká?
„Nelze odhadnout, nemáme indicie,
i když situaci aktivně monitorujeme.“
yy Ovlivnila tento problém pandemie koronaviru a s tím spojená
distanční výuka?
„Nemůžeme posoudit, asi ne.“
yy Je možné v této záležitosti vysledovat nějaký trend?
„Pokud se bavíme se žáky v obecné rovině, dá se říct, že jsou lépe informováni
o nebezpečích na internetu, snažíme se je
naučit, jak správně reagovat.“
yy Jak sextingu škola předchází?
„Například sledováním filmu V síti a na
něj navazující komunitní kruhy ve třídách, D-centrum Olomouc pak nabízí

yy Jak byste řešili sexting, pokud by se
objevil na vaší škole?
„Řešení probíhá po linii vedení školy, metodik prevence, rodiče, žáci. Rodiči pak
mohou spolupracovat s psychologem.“
yy Dá se alespoň odhadnout kolika
procent žáků se tento fenomén týká?
„Podle mě bude odhalených případů
pouze malé procento.“
yy Ovlivnila tento problém pandemie koronaviru a s tím spojená
distanční výuka?
„Nemyslím si, že by pandemie tento
problém v naší škole ovlivnila. Věřím, že
pomohl zásah školy ještě před pandemií
v podobě výchovných opatření a opětovné prevence.“
yy Je možné v této záležitosti vysledovat nějaký trend?
„Netuším, ale hojné užívání sociálních
sítí u mládeže tomuto trendu jistě nahrává.“
yy Předchází škola sextingu?
„Ano, snažíme se.“

region
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k vánočním akcím čtěte na straně 13

Z kohoutku poteèe horší voda
BYLI JSME
U TOHO

Organizátoři se kvůli
covidu rozhodli přesunout
oblíbenou akci na jaro

KONICE Komu by se chtělo proležet Vánoce v nemocnici? Aby
předešli této možnosti trávení svátečních chvil u nemalého počtu
místních i přespolních, rozhodli se v Konici letošní Vánoční trhy
v tradičním termínu zrušit. Zejména při vyhlášeném ohňostroji
se totiž na náměstí v jeden moment tísnilo až pět tisíc lidí. O oblíbenou akci, během níž by měl tentokrát vystoupit zpěvák Michal
Hrůza či kapela Stracené ráj, by však lidé přijít neměli.
akcích bude moci setkat maximálně tisíc
lidí. Tím bylo o osudu hojně navštěvovaných Vánočních trhů v Konici fakticky
pro Večerník
rozhodnuto. Konat se přitom měly v sobotu 18. prosince. „Nikdo nám nebyl
Martin
schopný vysvětlit, jak bychom počet
ZAORAL
lidí, nošení roušek a prodělané očkování
Od pondělí 22. listopadu začne platit u lidí na náměstí měli kontrolovat. I proto
pravidlo, podle něhož se při venkovních jsme se rozhodli akci v prosincovém ter-

PŮVODNÍ
zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Víte, co vám pøinesla EU?
Konice (mls) - Nebýt dotací z evropských fondů, tak by v regionu
dodnes nestála mnohá cyklostezka
a nebyla opravena celá řada dlouho
chátrajících budov. Společnost Ernst
& Young nedávno požádala město Konice o zveřejnění dotazníku,
jehož účelem je zjistit, zda občané
mají povědomí o projektech a aktivitách financovaných z fondů EU.
Společnost zajímá, zda lidé výsledky
projektů využívají, i to, kde vidí potřebu dalšího rozvoje ve městě. Vyplnění dotazníku zabere maximálně
5 minut a lze jej vyplnit na webových
stránkách města Konice.

0CRQUNGF[UG8¾PQéPÊVTJ[X-QPKEKMQPCN[RąGFGFX÷OCNGV[VGJF[D[NCPCP¾O÷UVÊUMWVGéP÷JNCXCPCJNCX÷ Foto: Martin Zaoral

mínu zrušit. Hlavní důvod je však ten, že
chceme snížit riziko nákazy u našich občanů. Určitě bude lepší, pokud si Vánoce
užijí doma než v nemocnici. A k tomu
by právě účast na trzích mohla přispět,“
objasnil nelehké rozhodování konický
starosta Michal Obrusník s tím, že organizátory dané odvolání akce opravdu
mrzí. „Od sponzorů jsme vybrali přes

čtvrt milionu korun, máme domluvené
stánky, zpěváka Michala Hrůzu, kapelu
Stracené ráj, ohňostroj a mnoho dalšího,“
vyjmenoval Obrusník.
I z těchto důvodů se v Konici rozhodli,
že akci zcela neodpískají, ale uspořádají
ji, až se aktuální covidová vlna přežene.
„Kdy a v jaké podobě to přesně bude,
to v tuto chvíli nikdo není schopen říct.

Předpokládáme, že se bude konat na jaře,
nejpozději pak v létě,“ naznačil Michal
Obrusník s tím, že rozsvěcení vánočního
stromu by ve městě následující neděli
proběhnout mělo. „Dá se předpokládat,
že se při něm sejde nejvýše pět set lidí, dohlížet na dodržování protiepidemických
opatření tak bude výrazně jednodušší,“
uzavřel konický starosta.

$QLMHGHQGU¿W9xHFKQ\NDEHO\Y0RĆLFËFKE\O\XORæHQ\SRG]HP
6ORXS\VHOHNWULFNÛPYHGHQËPMVRXMLæYREFLPLQXORVWË

MOŘICE Toto je budoucnost
snad všech obcí. Některé z nich to
však zvládly o poznání dříve jako
ty ostatní. Obyvatelé Mořic už od
letošního roku neuvidí podél cest
a chodníků ve své vesnici ani jeden
nevzhledný drát. Obec totiž všechny kabely nízkého napětí, veřejného osvětlení a rozhlasu přesunula
pod zem. Na rozsáhlém projektu
vedení obce ve spolupráci s distributorem elektřiny postupně pracovalo téměř 20 let.
Uložení kabelů do země přineslo vesnici hned několik výhod. „Mořice tímto
získaly stabilnější elektrickou síť, která je
jednak vedena v nové kabeláži a jednak
je odolná vůči vlivům počasí. Málokterá
obec má takto komplexně vyřešeno ulo-

6QJNGLGRQUNGFPÊXÚMQRX/QąKEÊEJ2QLGJQFQMQPéGPÊD[NRQF\GOWNQåGPKRQUNGFPÊ
FT¾VMVGTÚXGFNXUCOÆOEGPVTWQDEG
(QVQ1·/QąKEG

žení kabelů do země,” prozradil Martin
Výmola, zástupce firmy Mopre, která
stála za realizací projektu.
Před dvaceti lety se v Mořicích začalo
jednou ulicí. Dělo se tak souběžně se
stavbou dálnice v katastru obce. Násled-

ně se postupem let zbavovaly nadzemních kabelů také další ulice Mořic.
Letos je konečně hotovo v celé obci.
„V centrech měst je uložení kabelů do
země téměř samozřejmostí, v obcích to
tak většinou stále není. Mořice se tímto

výrazně posunuly mezi moderní obce.
Navíc se vše podařilo skvěle zkoordinovat, obec ukládala kabely osvětlení
a rozhlasu a distributor souběžně kabel
elektřiny, velmi dobrá byla i zhotovitelská
firma,“ pochvaluje si starosta Mořic Tomáš Pavelka, který je zároveň nejmladším starostou v České republice.
Během rekonstrukce se výměny dočkala
také stará rozhlasová ústředna. S modernizací obce
chtějí v Mořicích pokračovat, a to například novým osvětlením. „Připravujeme
výměnu některých starých lamp za nové
s LED chytrou technologií. Zvlášť v této
době jsou úsporná opatření v oblasti
energetiky pro každou obec i domácnost
velmi podstatná,“ popsal Pavelka své plány do budoucna.
(mls)

Prostějovsko (sob) - Nepříjemné zkušenosti s pitnou vodou čekají na obyvatele několika obcí na jihu Prostějovska.
Společnost Moravská vodárenská
oznámila prostřednictvím internetových stránek obcí, že musí lidé počítat
se zhoršenou kvalitou vody. „Z důvodu
provádění pravidelné údržby vodovodního řadu je možné, že od úterý 23.
osmi hodin do středy 24. listopadu dvaceti hodin může dojít k poklesu tlaku ve
vodovodním potrubí a ke zhoršení kvality dodávané pitné vody v ukazatelích
barva a železo,“ konstatuje společnost
ve svém vyjádření. Problém by se mohl
týkat obcí Ondratice, Sněhotice, Brodek u Prostějova, Hradčany-Kobeřice,
Dobromilice, Víceměřice a Doloplazy.

.OÉÄRY½F\NORVWH]NDVHXzFK\VW½
Prostějovsko (mls) - Tak už se to blíží! Dlouho připravovaná a očekávaná
cyklostezka spojující obce Drobrochov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice
a Výšovice by se měla v příštím roce
začít budovat. „Stezka povede přírodou kolem potoka. Aktuálně probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby,“
potvrdila Večerníku starostka Vranovic-Kelčic Irena Blažková.

Cesta se doèkala
nového koberce
Čunín (mls) - Už je to tři roky, co byla
dokončena řadu let očekávaná oprava silnice procházející kolem potoka
v Čuníně. Nedávno se zde pustili do
pokračování a upravili cestu směřující
z centra obce k místnímu nádražíčku.
A už mají hotovo. „Náklady vyšly na
1,1 mil. Kč, přičemž jsme uspěli se žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 860 tisíc korun,“ prozradil
starosta Konice Michal Obrusník.

Chystají se na Wolkerovu
Plumlov (mls) - V letošním roce proběhla oprava chodníků, parkovacích
míst a místní komunikace před školou
a zdravotním střediskem v Plumlově.
Na ni by měla navázat rekonstrukce
Wolkerovy ulice, která vede právě od
zdravotního střediska ve směru ke
zdejší radnici. Vedení města již v této
souvislosti zažádalo o dotace, práce by
mohly odstartovat v příštím roce.
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Kličková.
Po společnému uvítání se už lidé v mlhavém dopoledni vydali z nádraží po
stezce kolem jesenského kostela a domova pro seniory dál po pěší cestě vedoucí zvlněnou krajinou charakteristickou střídáním polí, lesíků, luk a pastvin
oddělených mezemi. „Máme to tu rádi,
a proto jsme se na státní svátek rozhodli

jjací
accí bbyli
ylli první
prrvnní turisté
turristté na
n sstezce…
teezcee…

těry. Zatraktivnil se i jejich obsah, na
každém z nich si mohou lidé přečíst nějakou zajímavost či vyluštit hravý úkol.
Prostřednictvím QR kódu jsou propojené i s moderními internetovými
stránkami. „Vše, co se týče dřeva, jsem
řešila s Pavlem Šínem. Za podobou
panelů stála grafička Markéta Vyroubalová. Všem bych chtěla za spoluprá-

3x foto: Martin Zaoral
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Na nádraží v Jesenci se sešla zhruba čtyřicítka lidí. „Překvapilo mě, kolik vás je.
Jitka Chmelařová napekla a nazdobila
báječné perníčky, ale mám jich tu pouze třicet, tak se předem omluvám všem,
na které se nedostane,“ řekla hned na
úvod setkání Jiřina Kličková z Českého
svazu ochránců přírody.
Panely nově dostaly nové střížky i ná-

JESENEC Tak se to podařilo! Naučná stezka Kladecko vede od nádraží v Jesenci přes tzv. Napoleonskou cestu, pozoruhodný mokřad exkluzivní
u říčky Bělá až k železniční zastávce Šubířov v Nectavském údolí. Na reportáž
trase dlouhé 6,5 kilometru seznámí kolemjdoucí prostřednictvím
dvanácti panelů s historickými a přírodními zajímavostmi kraje. pro Večerník
Jednotlivé panely se však v minulosti dostaly do katastrofálního Martin ZAORAL
stavu, a tak se je místní ochránci přírody rozhodli obnovit. Na zrenovovanou stezku malí i velcí turisté poprvé vyrazili uplynulou středu ci moc poděkovat, stálo za tím hodně
17. listopadu. A s nimi také Večerník!
sezení u počítače i telefonátů,“ uzavřela

Den boje za svobodu a demokracii si lidé připomněli pohybem

vyrazit do přírody a udělat něco pro své
zdraví. Projdeme si to celé a z Nectavského údolí se vrátíme zpět po silnici.
Celkem ujdeme asi deset kilometrů
a věříme, že na pozdní oběd už budeme opět doma,“ prozradil Tomáš Vrba
z Konice, který na podzimní toulky přírodou vyrazil i se svojí partnerkou.
Oprava stezky přišla na celkem 180 tisíc korun, část nákladů pokryla dotace
Olomouckého kraje, dalšími penězi
přispěla soukromá firma a také obce
Jesenec, Kladky a Dzbel. Zbytek šel
z rozpočtu ochránců přírody.

Kdo si nechal vycházku naučnou
stezkou Kladecko ujít a rád by se
ještě před Vánoci vydal se zasvěceným průvodcem někam do přírody,
ten by si měl zapsat další z termínů
vycházek nejen pro seniory v režii
prostějovského Ekocentra Iris. Ve
středu 1. prosince povedou kroky výletníků ke Keltské svatyni v Ludéřově,
od níž se vydají kolem studánky Svatá
voda, až po šesti kilometrech dorazí do
Drahanovic. Sraz je na prostějovském
hlavním nádraží, odkud v 8:45 hodin
odjíždí autobus do Ludéřova.

klikni na
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www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

Výzvy 10 000 kroků se po celé republice zúčastnilo 6 497 aktivních uživatelů a 505 aktivních týmů. Celková
ušlá vzdálenost všech je 1 483 582
km. Do pozoruhodné a nepochybně velmi potřebné akce se zapojil
také Prostějov. Lidé tu ušli dokonce
41 686 kilometrů. V celorepubliko-

æ(1$ä/$6057,1$3527,

vém srovnání s 50 dalšími se umístil
na skvělém pátém místě, když předběhl dokonce i výrazně lidnatější
Brno.
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NĚMČICE NAD HANOU S nepříjemností se budou v následujících dnech potýkat obyvatelé nejen
Němčic nad Hanou. V ulici Novosady totiž dojde na opravy železničního mostu. Od úterý 23. listopadu až
do 6. prosince tak bude úsek neprůjezdný. Znamená to, že lidé zvyklí na
používání silnice II. třídy mezi Prostějovem a Němčicemi nad Hanou
musí hledat objízdné trasy.

„Uzavřeným úsekem je vedena linka
VLD v závazku Olomouckého kraje
780933 dopravce FTL. Uvedeným
úsekem nebude umožněn průjezd
spojům č. 4, 7, 8, 24, 29 zmíněné linky,
které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou,“ informuje web města
Němčice nad Hanou. Automobilisté
pak nově musí využít objížďku přes
Hrušku nebo Víceměřice.
Uzavírka se tak výrazně dotkne i cestu-

jících. Ti nyní musí počítat s delší dobou potřebnou pro cestu autobusem
do cíle. „Na zmíněnou linku byl vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém je
upřesněno vedení, časová poloha spojů
a obsluha jednotlivých zastávek,“ uvádí
dále web. Vedení města Němčic jsme se
těsně před uzávěrkou nedovolali.
Bližší informace o změnách v autobusové dopravě jsou k nalezení na internetové adrese www.kidsok.cz. (sob)

>>>dokončení ze strany 3
Že si sedmačtyřicetiletá dáma sáhla na život dobrovolně, se shoduje
i druhý náš zdroj.
Večerníku se také podařilo zjistit, že sedmačtyřicetiletá žena neměla
vazby právě na Nezamyslice, kde se rozhodla ukončit život. Podle
dostupných informací však měla některé své rodinné příslušníky
v Domamyslicích.
Šetří tedy policisté tragédii i jako možnou sebevraždu? „Vhledem
k rodině zemřelé nebudeme o této smutné záležitosti víc informovat. Veškeré okolnosti této tragické nehody jsou předmětem dalšího
pátrání,“ zareagoval mluvčí krajské policie.
Sám starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček nechtěl na otázky
Večerníku k události nikterak reagovat.
(mik, jaf)

Tudy ne: 0÷OéKEGéGM¾XGNM¾QDLÊåòMC %</$726(%(95$æ'$

Martin ZAORAL

6 498,46 km. „Třem nejlepším v kategoriích muži, ženy a nejlepšímu týmu
gratulujeme. Pro nejmladšího (1999)
a nejstaršího (1966) účastníka je připravena individuální cena. Ohledně
předání cen budeme konkrétní osoby
Ve městě se do akce zapojilo 22 kontaktovat jednotlivě,“ uvedla konická
jednotlivců, 3 týmy a společně ušli koordinátorka celé akce Veronika Kutá.

KONICE Tady lidé na zadku neseděli!
V Konici se i letos zapojili do celorepublikové výzvy 10 000 kroků, která měla za
cíl motivovat k pravidelnému pohybu.

NA OBNOVENOU NAUČNOU STEZKU Z JESENCE VYRAZILY 3(JID>DQüÁEIPNKJG@àIî
DESÍTKY TURISTŮ
PnGD 6 498
FDGJH@OMĄ
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Dechové
minulého týdne si vyžádala
zkoušky u obou řididva těžce zraněné. Šofér dodávkové- čů byly negativní,“ shrnul následky Libor
ho automobilu zřejmě nedával pozor Hejtman, tiskový mluvčí krajského ředia zezadu ve velké rychlosti narazil do telství policie Olomouckého kraje.
odstaveného náklaďáku. Složitý zásah Na místo závažné nehody na dálnici
na dálnici D46 ve směru z Prostějova vyjeli okamžitě hasiči, kteří výrazně
do Olomouce měli hasiči, kteří ze zde- pomohli zraněné a zaklíněné osádce
molované dodávky vyprošťovali dva dodávkového vozidla. „Z menšího
zraněné muže.
vozu jsme vyprostili zpod přístrojové
„V úterý 16. listopadu krátce po půl de- desky dvě zraněné osoby. Využili jsme
sáté jsme vyjížděli k dopravní nehodě dvě kompletní sady hydraulických nána 36,5 kilometru dálnice D46 ve směru strojů, tedy rozpínáky, nůžky i rozpínaz Prostějova na Olomouc. Podle dosa- cí válce. S jejich pomocí jsme odtáhli
vadního šetření v pravém jízdním pruhu palubní desku a zdeformovanou část
stálo nákladní auto a zezadu do něj nara- vozu jsme rozevřeli, abychom mohli
zilo dodávkové vozidlo. Při nehodě řidič zaklíněné bezpečně vyprostit. Jednoho
dodávky se spolujezdcem utrpěli zranění. jsme vytáhli z vraku na páteřní desce
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a s krčním límcem. Oba zraněné jsme
poté předali záchranářům a asistovali
jsme jim s ošetřením a transportem do
sanitek,“ popsala složitý zásah Lucie
Balážová, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje. Práce hasičům ale neskončila
ani po odvozu zraněných. „Řešili jsme
únik provozních kapalin, které jsme
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zasypali sorbentem. Zabezpečili jsme
místo proti vzniku požáru. Poskytovali
jsme součinnost Policii ČR při vyšetřování příčin a okolností nehody. Na
místě jsme využili i technický speciál,
s pomocí jeho výkonného navijáku
jsme odtrhli vrak dodávky zpod návěsu
kamionu,“ doplnila mluvčí krajských
hasičů Lucie Balážová.
(mik)

URČICE Povalené popelnice, po- šla bez újmy na zdraví. „Na majetku
škozený vozík a nabourané stojící vznikla škoda předběžně vyčíslená na
vozidlo. Zřejmě rychlá jízda a ne- necelých čtyřicet tisíc korun. Ze strany
zkušenost devatenáctiletého řidiče policie bylo šetření nehody ukončeno
měly za následek středeční doprav- uložením blokové pokuty v příkazním
ní nehodu, která se stala odpoledne řízení ve výši dva tisíce korun,“ doplnila
v Určicích.
mluvčí krajské policie.
(mik)
„Mladík jel ve vozidle Opel
Vectra ve směru od Určic
na Výšovice. Při projíždění
zatáčky dostal smyk a přejel
vlevo mimo komunikaci,
kde před jedním z domů
shrnul tři popelnice, narazil do přívěsného vozíku,
který se posunul a poškodil
stojící vozidlo Citroen. Že
by mladík před jízdou požil
alkohol, dechová zkouška
neprokázala,“ sdělila Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství poli- /NCFÚąKFKéPCF÷NCNX7TéKEÊEJRQą¾FPQWRCUGMW8[LGN
\GUKNPKEGCRQwMQFKNXwGEQOWUV¾NQXEGUV÷
cie Olomouckého kraje.
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Nehoda se naštěstí obe- 
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Od pátku vláda vyhlásila „pouze“ zákaz většiny venkovních akcí nad 1 000
lidí. Bylo tedy na vedení jednotlivých
obcí, zda se rozhodnou rozsvěcení vánočních stromů uspořádat, či nikoliv.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Rozsvěcení vánočních stromů je jednou z nejoblíbenějších akcí, při nichž se v celé
řadě měst a obcí potkají i sousedé,
kteří se jinak nevidí, jak je rok dlouhý. Ačkoliv současná epidemická situace shromažďování většího počtu
lidí právě nepřeje, ani jedno z oslovených měst do konce uplynulého
týdne „nevyměklo“. Všechna počítala s tím, že se lidé budou moci
u svítícího symbolu Vánoc sejít.

„Vedli jsme o tom diskusi, nakonec
jsme se rozhodli, že venkovní akci
rušit nebudeme,“ potvrdil Večerníku
starosta Němčic nad Hanou Jan Vrána
s tím, že lidé by se měli na němčickém
náměstí sejít v pátek 26. listopadu od
17:00 hodin. Na programu by mimo
jiné mělo být vystoupení žáků tamní
ZUŠ. „O jeho konkrétní podobě však
budeme ještě hovořit, možná, že covidová situace do podoby programu
nějakým způsobem zasáhne,“ dodal
Jan Vrána.
Podobně situaci vidí v Plumlově, kde
na neděli 28. ledna od 15:30 hodin
chystají na náměstí oblíbené Andělské
slavnosti. Slavnostnímu rozsvěcení by
měl předcházet program v podobě vystoupení kapely Putyk acoustic rock,

dětí ze ZUŠ Plumlov a dorazit by měli
i andělé na chůdách. „Rozsvěcení stromečku rušit nebudeme, nelze vyloučit,
že program budeme muset přizpůsobit
aktuální situaci,“ uvedla plumlovská
starostka Gabriela Jančíková.
Nejinak tomu bude také v Konici, kde
sice již přikročili ke zrušení Vánočních trhů (čtěte na straně 11 dnešního vydání – pozn.red.), rozsvěcení
stromečku se však rozhodli zachovat.
Právě k této příležitosti se rozhodli
nachystat na neděli 28. listopadu od
13:00 hodin jarmark na zámeckém
nádvoří, od 15:00 hodin by měla proběhnout vernisáž výstavy fotografií
Lenky Hatašové Od rozštěpu k úsměvu a od 16:30 koncert spřízněných kapel A. M. Úlet s The Addams Sisters

Akce by měla proběhnout v Plumlově,
Konici, Němčicích i celé řadě dalších obcí

na náměstí. Vše by měl zakončit koncert kapely Noproblem z Kostelce na
Hané v koncertním sále zámku.
K dalším obcím, kde by mělo rozsvěcení vánočního stromečku proběhnout, se řadí mimo jiné Kralice
na Hané, kde by měl už ve středu 24.
listopadu od 16:00 hodin u školy vystoupit kromě místních dětí také kouzelník Tomasiano. A například v Kostelci na Hané tradičně spojují stejnou
akci s Mikulášskou nadílkou, konat by
se tak měla až v závěru následujícího
týdne.
Je třeba ovšem vzít v úvahu, že situace
se mění doslova každým okamžikem.
Proto bedlivě sledujte www.vecernikpv.cz, kde vám budeme přinášet aktuální zprávy.
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Zadejte si předplatné!

V REDAKCI

Minulé pondělí 15. listopadu ve
večerních hodinách se do areálu
zemědělského družstva ve Výšovicích dostal neznámý pachatel
a zamířil si to rovnou k odstavenému kombajnu. Než se k němu
dostal, musel překonat i překážku, kterou tvořila zeď s drátěným
plotem o výšce 3,2 metru. Po žebříku vystoupal na kombajn značky
New Holland, odmontoval víčko
od palivové nádrže a za pomoci
přinesené hadice odčerpal zhruba 700 litrů nafty. Společnosti
tím způsobil škodu 21 000 korun.
Policisté šetří případ pro trestný
čin krádeže s dvouletou trestní
sazbou.

Pro naftu přes zeď
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rozhovor večerníku - 1. díl
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Kurátorka Kamila Husaříková se ohlíží za bezmála
45 lety strávenými v prostějovském muzeu

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Na úvod bych se rád zeptal,
zda a jak často jste si vy sama
coby žákyně základní školy kreslila? Vytvářela jste někdy například karikatury učitelů nebo
něco podobného?
„Na základní škole mi výtvarná výchova moc nešla. Myslím, že jsem
z ní dostávala jedničku jen proto,
abych neměla pokažené vysvědčení. Jediné, co jsem dělala ráda, bylo
překreslování obrázků přes kopírák a vybarvování omalovánek.“
yy
Ptám se proto, že během svého
působení v muzeu jste měla na
starost zejména přípravu výstav
děl výtvarného umění. Malujete
vy sama ráda?
„Mě nikdy nenapadlo malovat,
i když v muzeu se v minulosti několikrát konaly výstavy obrazů
a fotografií mých kolegů.“

Když jsem nastoupila do muzea a dostala se
do depozitáře, nejvíc ze všech sbírek jsem byla
nadšená z obrazů. Tehdy byl ovšem systém práce
úplně jiný. Byli jsme malý kolektiv, a já jsem byla
v té době nejmladší. Pokud jsem ale potřebovala
nějakou radu, nebyl problém zajít za starším kolegou.
Byli jsme opravdu dobrý kolektiv, a to byl jistě
také důvod, proč se mi v muzeu moc líbilo...
yy
Odkud tedy pramení váš odborný vztah k výtvarnému umění?
„Když jsem nastoupila do muzea
a dostala jsem se do depozitáře,
nejvíc ze všech sbírek jsem byla
nadšená z obrazů. Tehdy byl ovšem systém práce úplně jiný. Byli
jsme malý kolektiv, já jsem byla
v té době nejmladší. Moje první
pracovní náplň byla Literární historik. Zpracovávala jsem sbírku
Jiřího Wolkera a Petra Bezruče.
Při realizaci výstav jsme pomáhali všichni. Zjistila jsem, že právě
tohle mě baví nejvíc. Když mi dal
pan ředitel Kočenda v roce 1979
souhlas k dálkovému studiu na
vysoké škole, hledala jsem obor,
kde bych se s dějinami umění seznámila. Tehdy bylo velmi obtížné
dostat se na filozofickou fakultu
a na humanitní obory obecně. Byla
jsem proto moc ráda, že jsem mohla začít studovat Teorii kultury.“
yy
Čím vším jste si v rámci muzea
prošla?
„V muzeu jsem pak prošla ještě dalšími pracovními pozicemi,
zpracovávala jsem fond starých
tisků a spravovala muzejní knihovnu. Často jsem dělala přednášky
v expozicích nejen pro děti a mládež, ale i pro veřejnost. Když jsem
potřebovala nějakou radu, nebyl
problém zajít za starším kolegou.
Byli jsme opravdu dobrý kolektiv,
a to byl jistě také důvod, proč se mi
v muzeu moc líbilo.“
yy
V prostějovském muzeu jste
strávila bezmála 45 let. Jak jste
se do něj vlastně dostala?
„Vyloženě náhodou. Pracovala
jsem necelý rok v Olomouci, konkrétně v Sigmě na ústředním pro-

vizitka
KAMILA HUSAŘÍKOVÁ
✓narodil se 15. února 1963 Olomouci
✓narodila se 3. března 1956 v Prostějově
✓ v letech 1971 až 1975 vystudovala GJW
v Prostějově
✓ v letech 1975-1976 pak Státní jazykovou školu v Brně, od roku 1979 dálkově studovala UJEP v Brně obor Teorie kultury. Tu však nedokončila
✓ v letech 1976–1977 pracovala v Sigmě Olomouc jako překladatelka,
od roku 1977 až do letošního podzimu pak působila v Muzeu a galerii v Prostějově
✓ je vdaná, má dva syny a čtyři vnoučata
✓ mezi její koníčky patří zvířata, vaření, hudba, ráda jezdí na kole a v
létě plave, za odpočinkem ráda míří do Chorvatska
✓ miluje květiny zejména konvalinky, frézie, pivoňky, sakury a magnolie
zajímavost: je také velkou milovnicí psů a pro prostějovské muzeum
před 10 lety připravila výstavu Psí oči, přičemž expozice velkoplošných
fotografií z charitativního projektu Antonína Malého a hraběnky Mathildy Nostitzové na podporu výcviku vodících psů pro nevidomé obsahovala portréty známých osobností včetně Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka, Jiřího Suchého, Marka Ebena, Jiřího Bartošky, Václava
Havla či Karla Gotta i s jejich psími kamarády

deji, kde jsem překládala z němčiny a někdy i z italštiny. Moc se mi
tam líbilo, ale znamenalo to každodenní dojíždění. Když se můj budoucí manžel vrátil z vojny a uvažovali jsme o sňatku, chtěla jsem
se vrátit do Prostějova. A muzeum
právě v tu dobu uveřejnilo inzerát
na pracovní pozici Literární historik. Tak jsem si řekla, že to zkusím.
A vyšlo to.“ (úsměv)
yy
Postupem času jste začala připravovat právě výstavy výtvarného umění. Pamatujete si na
svoji první?
„První ‚velká‘ výstava, kterou jsem
v muzeu realizovala, byla výstava
koláží Jiřího Koláře. Nejednalo
se o kolekci velkou rozsahem, ale
všechna díla byla ze soukromé
sbírky, a závěr výstavy se v muzeu
zcela nečekaně objevil sám Jiří
Kolář. Působil na mě jako velmi
skromný člověk, s úžasným přehledem a přátelským vystupováním. Ze setkání s ním jsem byla
nadšená.“
yy
V roce 2003 jste stála za velkoryse pojatou výstavu nazvanou Pocta Josefu Ladovi, která
představila 250 výtvarných děl
tohoto známého autora. Jak na
její přípravu vzpomínáte?
„Realizace výstavy Pocta Josefu
Ladovi byla pro mě velká radost.
Zahájena byla v předvánočním
čase, a přesto, že kolekce obsahovala různé známé i méně známé
obrazy a kresby, hlavní část výstavy tvořily úžasné náladové kresby
s vánoční tematikou. Asi i toto byl
důvod, že výstavní sály byly v každou denní dobu plné nadšených
návštěvníků. K celkové atmosféře
přispělo i to, že po náměstí chodil
ponocný a troubil.“
yy
Jak jste se k těmto obrazům
dostala?
„Expozice byla kombinací zápůjčky od vnuka Josefa Lady a ze státních galerií. Pro výstavu jsem objevila i raritní záležitost, kterou byly
kresby pro Pražské vodárny uložené v jejich archivu. Na výstavě
byly i méně známé kresby k předvolebním agitkám. Dodnes mi
Josef Lada posílá k Velikonocům
a Vánocům pohlednice s vtipnými
kresbami svého dědečka.“
yy
Byla tato výstava nějakým
způsobem výjimečná i pro vás
osobně?
„Vidět tolik spokojených a okouzlených diváků je vždy pro autora
výstavy velké zadostiučinění a naplnění jeho práce. S výstavou jsem
pak cestovala ještě do Galerie mesta Bratislavy a také tam ji veřejnost
přijala velmi dobře.“
yy
Vaší srdeční záležitostí byl nepochybně projekt Pocta kubismu. Co vás právě na tomto vý-

tvarném směru
tak přitahuje?
„Výstava Pocta
kubismu byla
i podle hodnocení kurátorů
ze zapůjčujících galerií nejprestižnější ze
všech velkých
prostějovských
galerijních projektů. Podařilo
se na ni dovézt
mistrovská
díla tohoto výtvarného směru
a objevila se zde
jména jeho předních reprezentantů.
Nemohu říct, že právě
kubismus bych měla
ze všech výtvarných
směrů
nejraději,
ale na tuto výstavu
jsem byla opravdu
hrdá. Přijížděli na
ni návštěvníci z celé
republiky a jejich
nadšené zápisy v návštěvní knize i statistiky návštěvnosti hovoří
za vše. Přijelo i mnoho
sběratelů, protože právě kubismus je stále
v hledáčku jejich zájmu a díla stoupají na
ceně.“
DRUHÝ DÍL
ROZHOVORU
NAJDETE
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
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PROSTĚJOV Říká se, že každý
začátek je těžký. Často to ovšem
může platit i o konci. Zkušené
kurátorce Kamile Husaříkové
(na snímku) se z prostějovského muzea neodcházelo vůbec
snadno, a to zejména proto, že
opouštěla rozdělanou práci.
Kromě vrácení děl z výstavy
slavného fotografa Jana Saudka
to byla zejména realizace již připravené výstavy českého impresionismu, jenž patří k jejím vůbec nejoblíbenějším výtvarným
směrům. Bohužel už nedostala
šanci, aby tento projekt mohla
v prostějovském muzeu realizovat. V našem obsáhlém rozhovoru jsme se pokusili ohlédnout za
jejím dlouhým působením v této
instituci od samotných počátků
až do letošního konce. Přitom
jsme se zaměřili zejména na některé z výstav, na něž se díky vysokému osobnímu nasazení podařilo získat díla z nejrůznějších
koutů naší vlasti. V dnešním
vydání vám přinášíme jeho první část, na tu druhou se můžete
těšit už v příštím čísle.

zpravodajství

Alois Mačák převezme zítra mandát zastupitele po Zdeňku Fišerovi
PROSTĚJOV Hodně emocí nejen na komunální scéně vyvolala aviEXKLUZIVNÍ
zovaná rezignace radního Zdeňka Fišera, jehož mandát zastupitele
rozhovor
už zítra, tj. v úterý 23. listopadu, převezme ikona ČSSD v Prostějově a
zkušený politik Alois Mačák (na snímku).Ten se do nejvyššího orgánu pro Večerník
města vrací po dlouhých šesti letech, kdy v roce 2015 dobrovolně od- Michal
stoupil, aby očistil své jméno ze známé kauzy kolem finančních darů KADLEC
a nepoškodil tak v danou dobu sociální demokracii. Prověřování ná- yy Připravovaná změna v řadách
sledně potvrdilo, že se nedopustil ani přestupku, natož jakéhokoliv prostějovské ČSSD v zastupitrestného činu. Jeho comebacku tudíž nic nebrání!
telstvu a potažmo v radě města

PŘEDSTAVUJEME STARONOVÉHO
ZASTUPITELE MĚSTA PROSTĚJOVA

PhDr. ALOIS MAČÁK, MBA
Narodil se 10. března 1964 v Prostějově.
Maturoval na Středním odborném učilišti Agrostroj Prostějov, dále studoval
v Olomouci a v Praze. Nejvyšší dosažené
vzdělání získal v roce 2013, kdy úspěšně
absolvoval státní rigorózní zkoušku na
Univerzitě Palackého v Olomouci. Původním povoláním je technik, v Železárnách Prostějov pracoval jako technolog a výrobní dispečer. Dlouhodobě se věnuje
oblasti dopravy a pracovněprávních vztahů. V současnosti
byl opět zvolen předsedou odborové organizace působící
u deseti firem. Vyrůstal ve sportovně založené rodině, kde
dominoval zejména lední hokej, jenž také aktivně hrával.
K jeho zálibám kromě sportu patří také hudba, literatura
a poezie. Napsal mimo jiné knížku říkadel pro děti a tři
básnické sbírky, které byly veřejností kladně přijaty. Mnohostranné zájmy ho přivedly na odborovou a politickou
dráhu, nejdříve se angažoval v Občanském fóru, v polistopadových odborech a následně v komunální politice.
V roce 1994 byl zvolen za ČSSD do Zastupitelstva města
Prostějova a přes deset let vykonával funkci místostarosty
města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva
Olomouckého kraje a dvě volební období byl ve funkci náměstka hejtmana. V roce 2018 byl jmenován náměstkem
ministra kultury a v této funkci působil zhruba rok a půl.

vzbudila značné ohlasy. V zákulisí
se hodně nahlas hovoří o tom, že
jste na ni naléhal osobně. Můžete
k tomu něco říct?
„Jsou to fámy, které nestojí za to ani
komentovat. Jednoznačně se k tomu
vyjádřil v minulém vydání Večerníku
můj stranický kolega Zdeněk Fišer, že
ode mě vůči němu k žádnému tlaku
nedošlo. Jeho svobodné rozhodnutí
respektuji.“
yy Jak probíhala dohoda s prvním
náhradníkem ČSSD Pavlem Smetanou, který vám mandát zastupitele přepustil?
„Korektně. Také touto cestou bych
rád Pavlu Smetanovi poděkoval za
jeho seriózní přístup, kdy jako nynější člen SPD férově uznal, že mandát
vzešlý z komunálních voleb v roce
2018 patří ČSSD. Moje poděkování
patří i vedení SPD v Prostějově.“
yy Získal jste tak mandát zastupitele, ovšem je zřejmé, že Zdeňka
Fišera nahradíte i v radě města. Je
tomu tak?
„V každé demokratické straně o tom
jednají příslušné orgány. V tomto
případě o tom teprve bude jednat
náš klub zastupitelů. Předpokládám,
že se volba člena rady města uskuteční na prosincovém zastupitelstvu.
Svojí ambicí se však netajím a chci
nabídnout svoje dlouholeté zkušenosti nejen z komunální politiky, kdy
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JSOU TO
FÁMY!“

jsem byl mimo jiné přes deset roků
ve funkci místostarosty města Prostějova.“
yy Máte už jen necelý rok na to,
abyste ve vedení města prosadil
některé své názory či záměry. Jaké
to budou?
„Samozřejmě jako člen koalice budu
respektovat a prosazovat věci vyplývající z Programového prohlášení
rady města Prostějova a volebního
programu ČSSD. Mimo jiné se budu
zabývat problematikou dopravní obslužnosti a dopravy. Dále budu prosazovat zpracování systému statistiky
a jeho propojení s městskou policií,
podle které se budou monitorovat
například přestupky, ničení majetku,
zeleně, záškoláctví nebo trestné čin-

nosti. Spolupráce občanů s městskou
policií pro tento systém bude zásadní.
Bezpečnost a zdraví občanů jsou pro
mě prioritou! Jako bývalý hokejista
a aktivní sportovec budu také podporovat sport pro všechny věkové kategorie, ale i výkonnostní, a to včetně
budování sportovní infrastruktury.
Není to úplný výčet mých záměrů,
protože tato otázka je spíše na samostatný článek.“
yy Připravujete se už vy osobně na
komunální volby na podzim příštího roku? Budete kandidovat do
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova?
„V ČSSD se angažuji již od roku 1994
a moji straničtí kolegové ode mě jako
týmového hráče očekávají, že budu

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
kandidovat a pomohu nejen ve volební kampani.“
yy Uvažuje se v řadách prostějovské ČSSD, že byste byl za rok dokonce lídrem její kandidátky?
„O tom budou jako vždy rozhodovat
všichni členové místní organizace.
Osobně si dokážu představit několik
kandidátů na lídra kandidátky.“
yy Má prostějovská ČSSD na to,
aby rok před volbami oživila své
šance a získala si své ztracené voliče zpátky?
„Bude to velmi náročné, ale věřím, že
se nám to může do určité míry podařit především týmovou prací. V rámci
možností pro to udělám maximum.
Samozřejmě bude také záležet na
tom, z jaké pozice to můžete ovlivnit.“
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PROSTĚJOV Patrně nejdůležitější jednání roku vrcholného politického orgánu
města se uskuteční již zítra, tedy v úterý 23.
listopadu. Proč nejdůležitější? Zastupitelé a zastupitelky totiž budou projednávat
a následně schvalovat rozpočet statutárního
města Prostějova na rok 2022. Jak Večerník
informuje v rámci tématu na dvoustraně 1617 tohoto vydání, radní navrhli rozpočet se
schodkem přes 153 milionů korun. Hlavně
proto, aby zabezpečili všechny nákladné stavební investice v hodnotě bezmála čtvrt miliardy korun. Podstatnou informací také je,
že se nejvyšší orgán k jednání opět vrací do
haly Sportcentra DDM v Olympijské ulici.
Úterní zastupitelstvo začne v 10.00 hodin
a veřejnost má za podmínek dodržení všech
protiepidemických opatření vstup zajištěný. Ze
zasedání se navíc bude opět pořizovat přímý
přenos, který občané budou moci sledovat
prostřednictvím internetových stránek www.
prostejov.eu.
„Poté, co jsme jednání dvakrát absolvovali v obřadní síni radnice, se nyní musíme vrátit k nouzovému řešení. Zastupitelstvo se bude konat
v hale Sportcentra, protože tam můžeme zajistit
veškerá zpřísňující se protiepidemická opatření,
hlavně dostatečné rozestupy mezi zastupiteli
i přítomnou veřejností,“ objasnil změnu místa
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konání František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova.
Hned na úvod budeme svědky slibů nových členů prostějovského zastupitelstva.
František Švec (Změna pro Prostějov)
nahrazuje zvolenou poslankyni Hanu
Naiclerovou a novým zastupitelem je také
Alois Mačák (ČSSD), který získal mandát
po rezignujícím radním Zdeňku Fišerovi.
Po těchto aktech se zastupitelé i zastupitelky
vrhnou na projednávání jednotlivých bodů
programu. „Na úvod bude potřeba schválit
rozpočtová opatření ke třem stavebním investicím. Nejprve půjde o převod finančních
prostředků do fondu rozvoje a investic, poté
o peníze nutné na dokončení regenerace Sídliště B. Šmerala a na dobudování klubovny
pro hasiče v Domamyslicích,“ uvádí dále první
muž radnice.
Hned nato přijde na řadu projednávání nejdůležitějšího dokumentu města, a to rozpočtu na

rok 2022. Tady se očekává zdlouhavá diskuse,
zejména o naplánovaném deficitu přes 153 milionů korun.
Zastupitelstvo pak bude v úterý 23. listopadu
schvalovat i dotace do sociální oblasti. „Projednáme také školské záležitosti, další podrobnosti
z nové vyhlášky o systému odpadového hospodářství a na řadu přijdou jako vždy i majetkoprávní záležitosti města, především prodeje
nebo směny pozemků,“ sdělil František Jura
s tím, že na programu jednání jsou i stálé body
jako například informace o stavu projektu
rekonstrukce jižní části centra města nebo novinky o jednání mezi představiteli magistrátu se
zástupci Správy železnic o osudu budovy místního nádraží.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude v úterý
po celý den tradičně u toho a svým čtenářům přinese v příštím čísle podrobné zpravodajství z předposledního jednání zastupi(mik)
telstva v tomto roce.

Levnější už to nebude
Na stánku dražší,
ale ve schránce pořád za „dvacku“ strana 31

PROSTĚJOV Po šesti letech se do řad prostějovského zastupitelstva vrací sociální demokrat Alois Mačák. Večerník o tom jako
první médium informoval již v minulém vydání. Připomeňme si, že zkušený komunální politik rezignoval na post náměstka primátora statutárního města Prostějov v roce
2015 kvůli přijetí finančních darů od soukromých firem. Nyní využívá pro změnu rezignace svého stranického kolegy a radního
Zdeňka Fišera, po němž převezme mandát
zastupitele a je i jedním ze žhavých kandidátů na uvolněné místo v radě města.

Michal KADLEC
Alois Mačák se dohodl s Pavlem Smetanou,
který po komunálních volbách v roce 2018
získal status prvního náhradníka ČSSD. Jelikož
se ale mezitím stal členem konkurenční SPD,
mandát přenechal právě Mačákovi. „Respektuji, že už jsem členem jiné politické strany a
nemám tak morální právo nyní usednout do
řad zastupitelů za ČSSD. Mandát jsem tak bez
problémů přenechal Lojzovi,“ zopakoval Večerníku Pavel Smetana.
„Od Pavla to byl velice vstřícný krok, vážím si
ho, je to velice slušný člověk,“ pochválila svého
dřívějšího kolegu současná náměstkyně primátora a poslední lídryně sociálních demokratů v
komunálních volbách Alena Rašková. Na otázku Večerníku, co říká na návrat Aloise Mačáka,
však odpovídat nechtěla. „Nechci a nebudu to
komentovat.“ O strpení nás požádal předseda
Okresního výboru ČSSD Bedřich Grulich, který se chce vyjádřit až po úterním zastupitelstvu.
Ani ostatní lídři radniční koalice se do širších
komentářů pouštět nechtěli. „Jedná se o vnitřní záležitost týkající se koaliční strany, nebudu

ji tedy komentovat,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějova). Skoro jako přes
kopírák odpověděl i lídr hnutí PéVéčko Jiří
Pospíšil. „Změna v klubu zastupitelů ČSSD
je jejich vnitřní záležitostí, je to jejich dohoda.
Pokud dojde ke změně zastupitele, na koaliční
smlouvě, kterou jsme společně podepsali, nic
se nemění. Stejně pak bude pracovat i samotná
rada, která má své strategické cíle jasně dané,“
míní první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).
Sám primátor správně zdůraznil, že Alois Mačák převezme po Zdeňku Fišerovi prozatím
„pouze“ mandát řadového zastupitele. „Pokud
jde o personální složení rady města, rozhodnout musí zastupitelstvo, v jehož kompetenci
volba člena rady je. Mluvit o Aloisi Mačákovi
jako o členu rady je proto předčasné. Pravdou
ale je, že uvolněné místo podle koaliční smlouvy připadá sociální demokracii. Teprve až nám
ČSSD navrhne, kdo by měl být novým radním,
můžeme se k celé věci vyjádřit. A obecně platí, že jsme dosud nominace jednotlivých stran
respektovali,“ sdělil Večerníku František Jura
(ANO 2011), kterého jsme se ještě zeptali, zda
personální změna nějakým způsobem může
ovlivnit současný chod rady města. „Před případnou volbou nového radního je o tom předčasné spekulovat. Jak už jsem uvedl, nominaci
ČSSD na nového člena Rady města Prostějova
dosud nemáme.“
Alois Mačák bude už toto úterý na jednání zastupitelstva skládat slavnostní slib zastupitele.
Jak budou jeho návrat komentovat ostatní komunální politici napříč politickým spektrem,
uvidíme v úterý už krátce po desáté hodině
dopolední.
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Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie

bude v¿
ký

Konstelace hvězd Prostějova
Prostějované se budou v těchto dnech nejlépe cítit s přáteli, se kterými si v klidu mohou
popovídat o všem, co život dal i co vzal. Mnoho z nás tedy bude vyhledávat společnost,
ve které se bez přetvářky bude cítit dobře.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Myslete hlavně na kolektivní práci. Patříte sice mezi výrazné osobnosti a více
se vám zamlouvá sólová kariéra, ovšem
nyní se bez pomoci kolegů a známých
ke kýženému výsledku nedopracujte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Život vám v posledních měsících utíká
hrozně rychle, nestíháte vyřešit vše, co
je potřeba. Partner vás neustále upozorňuje na to, že také on má ve vašem životě
místo. Udělejte si na něj taky čas.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Dostanete se do složité situace, kterou budete chtít vyřešit hodně rychle a zbavit se tak černých myšlenek.
Jenže to nepůjde, problém vás už
stíhá několik let a jeho řešení si vyžádá čas.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Nehádejte se se sousedy, ničeho tím
nedosáhnete, a ještě tím přilejte olej do
ohně. Snažte se s nimi vyjít. Pokud nebudete kamarádi, tak si alespoň vzájemně neházejte klacky pod nohy. A právě
vy byste měli mít rozum.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Pokud nastane problém, často od něj
utíkáte a nechce se vám ho řešit. Teď ale
budete muset. Nastane okamžik, který
musíte správně vyhodnotit a postavit se
k němu čelem. Poznáte lehce, až to nastane.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Neohlížejte se do minulosti, která byla
pro vás ne zrovna vydařená. Pokud se
hodláte vymanit z průměrnosti, přijměte
pozvání do společnosti, kde na vás čeká
seznámení s vlivným člověkem. A ten
vás nasměruje.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Spočítejte si důkladně peníze, možná do příští výplaty nevyjdete. Měli
byste se výrazně uskromnit, takhle to
dál nejde. Pokud budete ještě pár dní
utrácet za naprosté nesmysly, přijdete
na buben.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Úklidem si v domácnosti zajistíte klid
a pohodičku, nikdo vám nebude nic
vyčítat. Ostatně co byste neudělali pro
svého partnera, že? Přiložte tedy ruce
k dílu a uvidíte, jak se vaše snaha potká
s porozuměním.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Potkáte člověka, který vás okamžitě
zaujme. Něco vám na něm ale nebude
sedět, a čím víc o tom budete přemýšlet, tím vás dotyčný bude více přitahovat. Bude to pro vás dobrodružství,
jste lovci.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Nevšímejte si toho, co se vás bezprostředně netýká. Vy sami budete mít
problémů více než dost, tak se zaměřte na ně. Vyřešte si nesrovnalosti
a resty v zaměstnání, tam vás tlačí bota
nevíce.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Dostanete geniální nápad, čím překvapit partnera na Vánoce. Máte sice ještě
dostatek času vybrat vhodný dárek, ale
svého nápadu se nezřeknete a již v těchto dnech něco koupíte. Vaše láska bude
u stromečku nadšena.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Co nejrychleji si vyřešte resty na úřadech, nenechávejte nic na poslední
chvíli koncem roku. Sice si budete
muset vystát dlouhé fronty, ale to vás
nesmí odradit. Uvidíte, jak se vám uleví
na srdci u od žaludku.

nákupní
servis
pro vás
Polohrubá mouka
Hrubá mouka
Špaldová mouka

1kg
1kg
1kg
1kg
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1kg
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1kg

Naše
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kralice na Hané
Obec: Prostějov
Obec: Sněhotice
Dne: 30. 11. 2021 od 8:00 do Dne: 1. 12. 2021 od 8:00 do Dne: 7. 12. 2021 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: č. 15:00 hodin. Vypnutá oblast: č. 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
p. 180, 189, parc. č. K/609/16, p. 387, 382, 383, 392, 384 na ul. garáže na ul. Letecká (za MechaBedihošťská.
nikou Prostějov).
K/609/19, K/609/27.
Obec: Otaslavice
Obec: Ondratice, Sněhotice,
Obec: Výšovice
Dne: 9. 12. 2021 od 8:00 do Dne: 8. 12. 2021 od 6:30 do Podivice
14:30 hodin. Vypnutá oblast: 14:30 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 10. 12. 2021 od 7:30 do
část chatové lokality s čísly: 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Výšovice č. p. 35.
540, 542, 572, 70, č. o. 96, 97, část obce Ondratice: oboustranObec: Prostějov
Dne: 2. 12. 2021 od 8:00 do 69, 72, 36, 35, 34, 126, 88, 45 ně od č. 8 a 31 po konec obce s č.
162, 183 a dále část obce ve smě10:00 hodin. Vypnutá oblast: ČS a další.
Obec: Soběsuky
ru od Sněhotic ohraničená čísly:
Benzina na ul. Olomoucká.
Dne: 14. 12. 2021 od 7:30 do 167, 168, 15, 176. Oboustranně
Obec: Prostějov
Dne: 6. 12. 2021 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast: od č. 23 a 30 po č. 41, 78, 118, 48,
16:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce Soběsuky - oboustran- 27, 54. Celá obec Sněhotice, Hástavby bytových domů Partyzán- ně od č. 4 a 53 (naproti trafosta- jenka Sněhotice 110 (Hatě). Poská 36, 38 (T. Wolker Servisní nice) sm. náves (celá) a dále RD divice Osina hájenka č. p. 557/9.
až po č. 62 a 103.
EG.D, a.s.
s.r.o.).

HLEDEJTE
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Rychlé šípy ve Stínadlech…

... tentokrát ze sortimentu: MOUKY

Hladká mouka

infoservis
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Legendární chlapecký klub z románů
a komiksů spisovatele Jaroslava Foglara
se v závěru roku 2021 vydá na výpravu
do Prostějova. Slavná parta, kterou
zná už několik generací čtenářů, si
naše město bude prohlížet od 17. listopadu až do 17. prosince. Dokážete v té
době Rychlé šípy v Prostějově objevit?
V duchu této legendy se uskuteční v samém centru
Prostějova pátrací hra pro všechny chlapce a děvčata
(ale i dospělé!), kteří mají rádi romantiku a dobrodružství sálající z příběhů vzpomínaného autora.

Mouka je v podstatě rozmělněná vnitřní část obilného zrna s menším podílem
otrubnatých částic. Používá se zejména pro výrobu jídel. V české obchodní síti se
pšeničná mouka (nejběžnější typ) běžně prodává ve čtyřech druzích rozlišených
podle tloušťky zrn: hladká (nejjemnější zrnitost), polohrubá, hrubá, krupice
(nejhrubší zrnitost). Tu prvně uvedenou zakoupíte nejlevněji - stejně jako špaldovou - v Kauflandu, tu druhou v Albertu. Hrubá mouka je aktuálně nejlevnější
hned na čtyřech místech, pero žitnou se stavte v Lidlu. Kdo rád využívá pšeničnou
celozrnnou mouku, měl by navštívit Tesco.
Ať to dobře peče!
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 18. listopadu 2021.

Princip hry je jednoduchý: Kdesi v centru města bude
od 17. listopadu do 17. prosince 2021 umístěna
celá pětice chlapeckého klubu – Mirek Dušín, Jarka
Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka.
Postavy podle komiksu, který kreslil Jan Fischer, jsou
téměř v životní velikosti a stojí na neznámém vyvýšeném místě – na balkóně, pavlači, střešním výklenku,
ochozu a podobně.
Postavy jsou dobře viditelné přinejmenším z přilehlé
ulice či náměstí, prostě běžně dostupného veřejného
prostranství – jen je najít!

…HLEDEJTE,
FOTOGRAFUJTE,
KRESLETE, PIŠTE!

Úkolem pátračů je objevit místo s Rychlými šípy a vyfotografovat nebo nakreslit
jej. Obrázky s adresou nebo popisem místa, kde jsou figuríny umístěny, je pak nutno
zaslat na adresu organizátorů hry nejpozději do
17. prosince 2021. Elektronicky na e-mail:
hledamers@spjf.cz
Akci pořádá Sdružení přátel Jaroslava Foglara
Kontakt na organizátory:
hledamers@spjf.cz, 602 174 066

Pátrací území je ohraničeno dle mapky vedle:

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov

KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov

SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov

* každé pondělí od 16:00 hodin, po předchozí telefonické domluvě, nabízíme podporu a doprovázení při hledání
řešení v čase náročné životní etapy, či manželské krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc
při výchovném směřování. S psycholožkou Mgr. Bc. Marcelou Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA - adaptační kroužek pro děti
od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu na
nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném
prostředí.
* ve středu 24. listopadu od 17:30 hodin bude probíhat
seminář na téma SOUROZENECKÉ KONSTELACE
s Pavlem Mečkovským, jenž se bude zaměřovat na to jaký
vliv má pořadí narození dětí v rodině na jejich vlastnosti,
na rozdíly v řešení konfliktů, na to jak s nimi jednáte. Zaměřovat se bude na tři základní typy. Seminář bude probíhat v prostorách Cyrilometodějského gymnázia, jeho
součástí je hlídání dětí.
* v neděli 28. listopadu začne cesta ke svobodě Božích synů,
v duchovním cvičení pro muže EXODUS ADVENT
2021. Proberou se tři hlavní pilíře jako Modlitba, kde se
vytvoří pravidelný návyk denní modlitby. Askeze, kdy skrz
půst a odříkání se objeví naše síla Boha. A Bratrství, kdy se
zakusí síla bratrství mužů spojených společným cílem.

* každé pondělí od 9:30 hodin bude probíhat setkání rodičů
s batolaty a předškolními dětmi. Kromě pravidelných aktivit
pro děti (říkanky, písničky, tanečky) bude připravena i rodičovská diskuzní skupina. Není nutné se předem hlásit.
* v úterý 23. listopadu od 17:00 do 19:00 hodin je na programu pokračování KURZU EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, kde se dozvíte jak lépe porozumět svému dítěti
i sobě. Lektorky p. Rozehnalová a p. Poskočilová vás naučí, jak
dětem naslouchat, aby jste rozvíjeli jejich sebeúctu a emoční
inteligenci. Naučíte se vstřícnému naslouchání a efektivnímu
sdělování. Budete se učit s dětmi komunikovat, aby vám nezavřely dveře ke svému srdci a dělali správné věci.
* ve středu 24. listopadu od 8:30 do 11:30 hodin bude nadále probíhat adaptační kurz ŠKOLIČKA V MOZAICE
pro děti před vstupem do mateřské školy. Děti se budou
připravovat na vstup do mateřské školky, v nichž budeme simulovat režim v MŠ (výtvarné, hudební, pohybové aktivity)
včetně pobytu venku. Příprava i na odloučení od rodičů. Pokud z důvodu nemoci nevyužijete všechny lekce, je možno
využít zdarma vstupy na pondělní Kluby rodičů a dětí.
* ve čtvrtek 25. listopadu od 17:00 hodin bude nachystaná
tvořivá dílna ADVENTNÍ SVÍCNY s E. Svobodovou. Přijďte přivítat Advent výrobou svícnu. Na dřevěný základ se
budou upevňovat bodce se svícny do řady a okolí se ozdobí
jehličím, přírodninami a dalšími ozdobami pomocí tavné
pistole. S sebou si vzít svíčky.

* ve středu 24. listopadu od
10:00 do 11:30 hodin proběhne akce nejen pro seniory KARBON – POZDRAV
Z PROVOHOR, kdy v muzeu
v Prostějově navštívíte zajímavou výstavu, kterou vás provede její autorka V. Jašková. Sraz
v 10.00 hodin před budovou
muzea, nám. T. G. Masaryka 1.

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, 14.00-16:30,
čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,

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.
* v pondělí 22. listopadu od 9:00 do
ICM
Bližší info na tel. č. 588 008 095,
úterý 23. listopadu do 17:00 hodin
Svatoplukova 15, Prostějov
724 706 773
bude v Kolářových sadech u hvězdár- * ve středu 24. listopadu proběhne souMC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov

ny nachystaná samoobslužnáSVĚTLUŠKOVÁ STEZKA ke zpestření
podzimní procházky. Pro děti je
nachystaných 10 úkolů inspirované
zvířátky k procvičení hlavičky i těla,
které najdou připevněné na stromech
a označené logem MC Cipísek.
* v pondělí 22. a v úterý 23. listopadu proběhne přeložené VÁNOČNÍ FOCENÍ s Gitou Čopákovou.

těž DOBRODRUŽSTVÍ S POČÍTAČEM. Soutěžit se bude ve čtyřech oblastech, např. vyhledávání na internetu,
ilustrace v programu Malování, úprava
programu ve Wordu 2019 a soutěž v počítačové hře pro dva.
* ve čtvrtek 25. listopadu od 14:00 hodin
bude nachystaná ADVENTNÍ KREATIVNÍ DÍLNA v Oáze v budově Cyrilometodějského gymnázia Prostějov.

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 telefonickédomluvě.
V úterý 23. listopadu v 17:00 hodin se bude konat další lekce
NORDIC WALKINGU v rámci grantu Zdravé město s instruktorkou Lenkou Sehnalovou u hvězdárny v Kolářových sadech.

řádková inzerce / nabídka realit a nemovitostí / vzpomínky
KOUPÍM

REALITY

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (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.

Koupím chatu – chalupu. Děkuji
za nabídku. Tel.: 604 635 465
Sháním pro svou rodinu dům/pozemek.
Tel.: 737 601 184
Pracuji v PV a sháním ke koupi byt 2+1
nebo 1+1. Tel.: 736 791 091
Pronajmu byt 1+1 55m2 s lodžií na
ulici Brněnská, vyvýšené 1 podlaží.
Od 1. 12. 2021. Tel.: 773 684 828.

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

Hledáme pronájem nízkopodlažního
bytu v cihlového domě 2+1 nebo 3+1 se
zahrádkou do 15 000,- i s inkasem v Prostějově. Dcera má tělesné postižení, proto hledáme byt s vanou. Nábytek máme vlastní.
Nabídky prosím na email:
luci737@seznam.cz.

Vydal ses cestou,
jíž chodí každý sám, jen dveře
vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž si pro nás žil.

Dne 24. listopadu 2021
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Milan DOSTÁL.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
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Přišel večer, žádné ráno
a vše bylo dokonáno.
Slzy v očích, v srdci žal,
nevrátil se více k nám.
Domov chmurný, smutek v něm,
cestička ke hrobu zůstala jen.
Jen svíci hořící a krásnou kytici
Ti na hrob může dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.

Dne 21. listopadu 2021
jsme vzpomenuli 32. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Míla HRABÁLKOVÁ
z Mořic.
S bolestí v srdci vzpomínají
manžel, děti, vnoučata
a pravnouče.

21

22. listopadu 2021
Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal a nám
v srdcích jen bolest zanechal.

Dne 23. listopadu 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Vladimír GALANDÁK.
S láskou vzpomínají
manželka Dáša a synové Luboš
a Martin s rodinami.

Ruce Tvé už nikdy
nepohladí, srdce v nouzi
neporadí, lásku Tvou
už nikdo nenahradí.

Dne 25. listopadu 2021
vzpomeneme 30. výročí úmrtí
paní Anny KAPRÁLOVÉ
z Dětkovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje rodina
Kaprálova, Vičarova a Bartošova.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.

Volejte: 723 335 940
5'.RVWHOHFQD+DQp
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PR O N Á J MY
Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 35m2
6.500+ink
2+1 Plumlovská
8.000+ink
NN2ORPRXFNi
.þLQN
Park. stání Plumlovská XFHQWUD YH GYRĜH
.þ
Volejte: 739 322 895
1+1 Tylova po rek.
.þYþLQN
2+1 E.Beneše po rek.
.þYþLQN

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895

Byty všech velikostí v PV a okolí
RD a chaty do 20km od PV
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Koupím nefunčkní elektro, počítače,
elektromotory, kabely, autobaterie,
mob.telefony, notebooky, svářečka
TRIODYN. Tel.: 702 809 319

Dne 24. listopadu 2021
uplyne 16 let od úmrtí
Honzíka VYSLOUŽILA,
který zemřel ve věku 15 let
po banální operaci a prokázané vině
MUDr. Tomáše Hrubana.
Všem, kteří ho znali, děkujeme
za tichou vzpomínku.
Maminka Jana s manželem
a sestra Zuzka s rodinou.

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933.
Odešlas, maminko,
neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstane nám,
vzpomínka krásná, maminko milá,
Ty že jsi pro nás vždycky jen žila.
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www.realitypolzer.cz

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

16011421482

SLUŽBY
„Je dobré vědět a uložit si
telefonní číslo 777 135 540.“
Jsme zde pro Vás 31 let. „Tato služba je
našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn. ohřívačů,
karmy PO-35-370-371 (Mora).
Zabudování bezpečnostních zámků
do bytů. Tel.: 777 135 540,
mail: 99fab@seznam.cz

Dne 24. listopadu 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás náhle opustila naše milovaná
manželka, maminka, tchýně, babička,
sestra, švagrová a teta
paní Blanka FIALKOVÁ
roz. Grulichová.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Vít, dcera Marika s Lukášem,
dcera Monika s Pavlem, syn Víťa,
vnuk Maxmiliánek a bratr
Miroslav s rodinou.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

Dny, týdny, měsíce
i léta plynou, ale nikdy
nezacelí tu ránu bolestivou.
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi
šla, za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla, za každý
den, který jsi s námi žila.

Dne 23. listopadu 2021
to bude 5 let, kdy jsme se rozloučili
s naší nejmilejší manželkou,
maminkou, babičkou,
prababičkou, tchýní, sestrou,
švagrovou a tetou
paní Veronikou HLAVATOU.
Stále vzpomínají dcery Alena, Věra
a Dáša, syn Stanislav, vnuci Jakub
a Michal, vnučky Dominika,
Veronika, Renata a Gabriela
a pravnuk Dominik s rodinami.
Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut.

PŘEDPLATNÉ
za starou cenu

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

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

Dne 25. listopadu 2021
uplyne třetí rok od smrti našeho
kamaráda
pana Michala ZEMÁNKA
z Vřesovic.
S láskou stále vzpomínají
Tvoji kamarádi a přátelé.

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
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Dne 28. listopadu 2021
vzpomeneme 38 roků od úmrtí
pana Josefa VETEŠNÍKA.
Za vzpomínku děkují manželka
a synové s rodinami.

Osud nám Tě vzal,
ale v srdcích stále zůstáváš.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Čas plyne jako voda
v řece a bolest v srdci zůstává.
Naděje, že jednou sejdeme se,
dává sílu žíti dál.

21061620769

FINANCE

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

Dne 26. listopadu 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná sestra
paní Vlasta FRANTOVÁ.
S láskou stále vzpomínají
sestry Věra a Dáša
s rodinami.

strana 31

Údržba zahrad a pozemků, kácení stromů, stříhání tújí, štěpkování dřevin.
Ivo Kroupa, tel.: 605 864 140.
Nabízím vedení účetnictví pro OSVČ
i s.r.o. Levně, rychle, kvalitně.
Tel.: 775 664 178

Dne 25. listopadu 2021
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil náš manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jaroslav JANOŠ.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Ludmila, dcery Hana
a Dagmar s rodinami.
Děkujeme.
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Dne 28. listopadu 2021
uplyne 5 smutných roků,
kdy nás navždy opustil
pan Jindřich FUNK
ze Soběsuk.
S láskou vzpomínají manželka
Marcela, dcera Markéta,
syn Jindřich s rodinou,
sestry Jana a Vlasta.
Děkujeme všem
za tichou vzpomínku.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych moc poděkovat
panu Pavlovi Švécarovi
z firmy Kominictví Švécar
a dále také
panu Jiřímu Svobodovi
z firmy SVOŠNA
Svoboda & Šnajdr kominictví.
Děkuji za ochotu, přístup
a výborně odvedenou práci.
Zákaznice G

Milan Mlateček 1947
Jiří Krejčí 1941
Helena Kyselá 1952
Miroslav Hejda 1954
Jindřiška Pluhařová 1935
Vlasta Opálková 1937
Miroslav Tylšar 1948
Marie Jenáčková 1920
Jiří Klíč 1954
Jana Studená 1934
František Bureš 1938
Antonín Faltýnek 1954
Jana Hromadová 1941
Jiří Bartel 1951
Květoslava Motalová 1930

Hrubčice
Mostkovice
Prostějov
Prostějov
Brodek u Pv.
Prostějov
Ohrozim
Vyškov
Prostějov
Olomouc
Otaslavice
Držovice
Držovice
Prostějov
Ohrozim

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 15. listopadu 2021
Drahomír Letev 1950 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Hrubanová 1928 Držovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Antonín Jančík 1958 Rozstání 14.00 kostel Rozstání
Úterý 23. listopadu 2021
Jaroslava Řezníčková 1952 Přemyslovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlastimil Mráček 1947 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 24. listopadu 2021
František Hrazdil 1942 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 25. listopadu 2021
Jiří Matoušek 1941 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 26. listopadu 2021
Marie Spieglová 1936 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
MUDr. Jana Dýcková 1936 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Langer 1959 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ing. Petr Entner 1961 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Novotný 1937 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Žofie Šubová 1941 Protivanov 14.00 kostel Protivanov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloslav Konečný 1934
Stařechovice
Helena Ullmannová 1935
Slavonín

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 24. listopadu 2021
Ing. Zdeněk Dvořák 1946 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Daněček 1940
Eva Stavinohová 1942

Krumsín
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 22. listopadu 2021
Jaroslava Rozkošná 1940 Prostějov 11.00 Kostel Povýšení svatého Kříže
Středa 24. listopadu 2021
Ing. Václav Ondřich 1937 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Bezpečnostní agentura přijme do pracovního poměru invalidního důchodce
jako vrátného na zimní stadion v Prostějově. Informace na tel.: 602 786 692

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

21110421426

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 26. LISTOPADU V 10.00 HODIN
21100421426

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Operátor/-ka přípravny 22 500 Kč
nepřetržitý
základní+praktická
Toray Textiles Central Europe, Pv
Obchodní asistent/-ka 60 000 Kč
pružná prac. doba ÚSV
Martin Šlajs, Pv
Skladník/-ce
25 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Spedition Feico, Mostkovice
Zámečník/-ce
24 800-32 300 Kč jednosměnný
střední odborné
Windm’öller & Hölscher, Kralice n.H.
Operátor/-ka
20 857 Kč
třísměnný
střední odborné
Kendrion, Prostějov
Obsluha zařízení
na zprac. kovů
20 160 Kč
třísměnný
základní+praktická
Laser Technology, Vrahovice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

9<8l,-7((0$,/INZERCE@VECERNIKPV.CZ
¤,7(/608 960 042

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Uklízeč/-ka
100-110 Kč/hod. jednosměnný
základní+praktické
Maximilian Gábor, Pv
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

21111911507

21100711190

21111911508

21111211462

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

soutěže

22. listopadu 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH

23

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Rozhonova ulice
Marie KLEMENTOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na firemní služby.

Také šestačtyřicáté 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 písmenky a 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. LISTOPADU 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
Noid Bárta
Hana HOŠŤÁLKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:BEDÝNKU JABLEK v hodnotě 400 Kč..
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...DO ŽELČE
Vít BURIÁNEK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEKv hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 3, 8, 4
Markéta MAJEROVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Učení nemusí být mučení pro nás je škola hrou.
Dušan VRÁNA, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

21032510360

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(.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nového trenéra brankářů
fotbalistů prostějovského eskáčka, který dodnes válí
v dresu Brodku u Prostějova...
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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AGEE, ALMA, ALTE, AMARELA, DÉFENSE, GODS, KAPY, KTERAK,
KVIL, LEÓN, LÉVY, LOOP, NAOS, ÓDAI, OLŠE, PÉČE, PLATIT, RANČ,
RYPS, SČESAT, SPÍŠ, STEPAŘ, ŠATA, ŠMEJD, ŠRÁM, TEČE, ÚDAR,
VOLTA, ŽIVÉ

21100161169

...PRO VAŠE PEJSKY
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Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þze sortimentu prodejny.

řešení 46
kde najdete: Krokova ulice
kdo je: Tomáš Bureš
osmisměrka: DOBROTY...
sudoku: 9, 3, 8, 1
Křížovka: Vyřešíme pro pohodu problémy
s učením nejen dětí ale i rodičů.

řešení 45
kde najdete: Rozhonova ulice
kdo je: Noid Bárta
osmisměrka: ...DO ŽELČE
sudoku: 1, 3, 8, 4
Křížovka: Učení nemusí být mučení
pro nás je škola hrou.
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zveme vás...
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VÝSTAVA BETLÉMŮ

.'<¤7957(./,6723$'8$l1('¨/(/('1$
.'(*$/(5,(h3$/©¤(.835.29$35267¨-29
Vánoce a adventní čas jsou už za dveřmi
a na to reagují v prostějovském muzeu,
když v pohnuté době odstartují ve Špalíčku výstavu betlémů, jednoho ze základních symbolů blížícího se období.
Prohlédnout si tak můžete přijít vyřezávané betlémy a paličkované krajiny. Výstava proběhne od tohoto čtvrtku až do
konce ledna příštího roku.
Chcete se tedy příjemně naladit na předvánoční atmosféru nebo se naopak mezi svátky vydat za kulturou? Pak navštivte výstavu
betlémů ve Špalíčku, která je pro všechny věkové kategorie. Po loňských papírových bet-

lémech sběratele Stanislava Dostála budou
letos ve Špalíčku k vidění dřevěné vyřezávané
betlémy z dílen hned několika regionálních
autorů.
Mezi umělci jsou například Břetislava Vávra,
který bude vystavovat velký betlém sestávající z věrné kopie zámku Úsov a života v podzámčí, nebo známý loštický řezbář a recesista
Jaroslav Beneš. K nim se připojí jeden z našich nejvýznamnějších současných betlémářů Bedřich Šilar z Lanškrouna, autor dřevěného pohyblivého betlému a mnoha dalších
kolorovaných betlémů zasazených do kulis
konkrétního prostředí. Druhá část výstavy

bude zaměřena na ručně paličkovanou krajku s tematikou Vánoc a narození Ježíše. Zde
půjde převážně o práce přerovské paličkářky
a výtvarnice Mileny Malinové a jejích žaček.
Současně s nimi dostane v galerii místo i jedna z našich předních paličkářek Jana Štefková
z Vamberka, která je nositelkou řady celostátních ocenění.
Výstava betlémů probíhá od 25. 11. 2021
do 30. 1. 2022, přičemž otevřeno je od úterý do neděle v časech 9.30 až 12.00 a 13.00
až 17.00 hodin. Plné vstupné je 40 korun,
snížené za polovic a děti do 6 let mají vstup
zdarma.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 22. listopadu
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
český romantický film
20:00 DRAZÍ SOUDRUZI
historický film Rusko
úterý 23. listopadu
15:00 METRO SENIOR: KAREL
český dokument
17:30 ETERNALS
akční drama USA
20:30 ZPRÁVA
český válečný film
středa 24. listopadu
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20:00 GORBAČOV. RÁJ
dokumentární film ČR
čtvrtek 25. listopadu
17:30 ZTRACENI V RÁJI
český romantický film
20:00 KRÁL RICHARD:
ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
drama USA
pátek 26. listopadu
15:00 ENCANTO
americký animovaný film
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20:00 KLAN GUCCI
thriller USA
sobota 27. listopadu
15:00 ENCANTO
17:15 KLAN GUCCI
17:30 JAK BŮH HLEDAL KARLA
český dokumentární film
20:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
neděle 28. listopadu
10:30 ENCANTO
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
animovaný český film
17:30 PALLADIO
italský dokumentární film
20:00 KRÁL RICHARD:
ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK

Kino klub
DUHA

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

do 5. prosince
CESTAMI TVŮRCŮ MODERNÍ
ARCHITEKTURY
V OLOMOUCKÉM KRAJI
výstava ke 150. výročí narození Jana
Kotěry, architekta mezinárodního
významu a vůdčí osobnosti české
moderní architektury
pondělí 22. listopadu
19:00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
román Kateřiny Tučkové, divadlo Pod
Palmovkou Praha
Hrají: Tereza Dočkalová, Lada
Jelínková, Ivana Wojtylová, Hana
Seidlová, Marie Málková
Režie: Michal Lang
úterý 23. listopadu
8:30 LIKE SHAKESPEARE
vyprávění samotným Shakespearem
o jeho soukromém životě, pro školy
Hrají: Petr Bláha/Tomáš Milostný, Petr
Halberstadt, Jakub Šafránek/Vojtěch
Blahut, Ondřej Dvořák/Viktor Harangi
Režie: Petr Halberstadt
11:00 LIKE SHAKESPEARE
středa 24. listopadu
9:00 LIKE SHAKESPEARE
sobota 27. listopadu
19:00 KLÍČ PRO DVA
Moje Divadlo Prostějov zve
na britskou konverzační komedii
Hrají: M. Drmolová, H. Švédová,
J. Dohnal, R. Slovák, P. Drmola,
P. Bukvová, H. Šprynarová, R. Volek
Režie: Pavel Drmola
(přednáškový sál)
neděle 28. listopadu
17:00 ADVENTNÍ KONCERT
účinkuje dechový orchestr ZUŠ. VL.
Ambrose
Dirigent: Rudolf Prosecký, Zdeněk Pella
Zpěv: Zuzana Kožnárková

Knihovna

Školní 4, Prostějov

sobota 27. listopadu
8:30 HVĚZDA BETLÉMKSÁ
animovaný český film
10:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
americká animovaná pohádka
15:30 ANDĚL PÁNĚ
česká pohádka

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov

do 30. listopadu
MALÝ GRAFIK
výstava žákovských prací

Duha
Kulturní klub
Školní 4, Prostějov
sobota 27. listopadu
13:00 VÁNOČNÍ MINIDÍLNA
PRO DĚTI
zdobení sádrových andílků

Avatarka
nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov

pátek 19. listopadu
19:00 ZUZKA&ONDRA GAŠPAROVI
kytarový koncert

Skálovo nám.6, Prostějov

středa 24. listopadu
10:00 VÝSTAVA PO TMĚ
přijďte nahlédnout do světa
nevidomých, výstavu zajišťuje
Tyflocentrum
17:15 ÚNIKOVKA – MINECRAFT
unikněte z knihovny díky logice,
selskému rozumu a intuici, hra pro 2-5
hráčů, cílem bude vyřešit, kdo naboural
server Minecraftu
čtvrtek 25. listopadu
15:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
výroba papírových adventních věnců,
pro děti do 15 let

Prostìjovské
zima
Náměstí T. G. Masaryla (před budovou muzea)

středa 24. listopadu
9:00 ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍHO
JARMARKU
probíhá každý den od 9:00 do 21:00
hodin, do 23. prosince

KDE SE&2'¨-("
691~0×7<32=9~1.<
1$$.&(1~03,Ĝ7(
INFO@VECERNIKPV.CZ

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 30. ledna
VÝSTAVA BETLÉMŮ
výstava dřevěného vyřezávaného
betlému z dílen několika regionálních
autorů jako jsou Břetislav Vávra,
Jaroslav Beneš či Bedřich Šilar

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho
jakýmsi výtvarným kronikářem,
když zachycoval jeho atmosféru,
proměny i pulzující život
čtvrtek 18. listopadu

%$6.(7%$/
sobota 27. listopadu
11.00 SK K2 Prostějov – BK Sojky Pelhřimov
(9. kolo celostátní ligy kadetek U17, Sportcentrum DDM Prostějov).
neděle 28. listopadu
9.30 SK K2 Prostějov – BC Benešov (10. kolo
celostátní ligy kadetek U17, Sportcentrum
DDM Prostějov).

do 23. prosince
OBRÁZKY KARLA TOMANA
výstava soukromé sbírky
Jozefa Drobného ze Sušic

+=(1
neděle 28. listopadu
10.30 TJ Sokol II Prostějov – Sokol Velké Meziříčí (10. kolo 2. ligy mužů JM, městská sportovní
hala Kostelec na Hané)
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – HBC Olomouc 1966 (10. kolo 2. ligy mladších dorostenců
ČR, městská sportovní hala Kostelec na Hané)

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice

středa 24. listopadu
19:00 GÉNIOVÉ SVĚTOVÉ
HUDBY V KLAVÍRNÍCH
PROMĚNÁCH
klavírní koncert Jiřího Pazoura
neděle 28. listopadu
13:00 OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU
vernisáž výstavy fotografií
Lenky Hatašové
17:00 NO PROBLEM
koncert, který je součástí slavnostního rozsvícení vánočního stromu na
náměstí

)/25%$/
neděle 28. listopadu
9.40 a 14.20 FBC Playmakers Prostějov –
FBC ZŠ Uničov „B“ a FBC TJ Tatran Litovel
(8. kolo Olomouckého přeboru starších žáků,
hala Senice na Hané)

.25)%$/
sobota 27. listopadu
10.15 SK RG Prostějov – Vembloud KC Kolín (3.
kolo ligy starších žáků ČR, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)
13.15 SK RG Prostějov – KK Brno (4. kolo ligy starších žáků ČR, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)

6SROHÄHQVNÙ
dùm
Komenského 6, Prostějov

pátek 26. listopadu
19:30 TŘI SESTRY A ALKEHOL
čtyřhodinový koncert dvou kapel
v rámci turné SUDOVÁ PŘITAŽLIVOST II.

Levnější už to nebude
Na stánku dražší,
ale ve schránce pořád za „dvacku“ strana 31

Zlatá
brána
nám. T. G. Masaryka 2

do 17. prosince
PO STOPÁCH MISTRŮ
výstava žáků letní výtvarné školy

92/(-%$/

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2

středa 24. listopadu
16:30 KARBON - POZDRAV
Z PRVOHOR
komentovaná prohlídka výstavy,
kterou povede geolog Tomáš Lehotský
do 5. prosince
KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR
autorská výstava
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii
prostějovských synagog a modliteben,
která aktuálně zdobí hlavní sál Husova
sboru Církve českobratrské husitské

/('1©+2.(-
sobota 27. listopadu
13.30 a 14.30 SK Prostějov 1913 – HC Zubr
Přerov „B“ (5. kolo ligy 4. tříd, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
13.30 a 14.30 SK Prostějov 1913 – HC Orlíci
Uničov (5. kolo ligy 4. tříd, Víceúčelová hala-ZS
Prostějov)
15.45 SK Prostějov 1913 – HC Olomouc (10.
kolo ligy 5. tříd, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
18.00 SK Prostějov 1913 – Hokej Uherský Ostroh (8. kolo Regionální ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 28. listopadu
14.30 SK Prostějov 1913 – SK Horácká Slávia
Třebíč (17. kolo ligy Regionální ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

CO, KDY, KDE aneb
informace a události z vašeho okolí…
1$-'(7('1(61$675$1¨

sobota 27. listopadu
9.00 a 13.00 TJ OP Prostějov – Přerov B (9. a 10.
kolo krajského přeboru juniorek, letní hala u velodromu)
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – Šelmy Brno B
(11. a 12. kolo 2. ligy žen ČR, Národní sportovní
centrum PV)
11.00 a 15.00 VK Prostějov B – VAM Olomouc
(9. a 10. kolo krajského přeboru juniorek, letní hala
u velodromu)
neděle 28. listopadu
8.00 Hanácká volejbalová liga smíšených družstev
(3. kolo, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – Uničov (13. a 14.
kolo krajského přeboru kadetek, Národní sportovní centrum PV)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Přerov B (13.
a 14. kolo krajského přeboru kadetek, letní hala
u velodromu)



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Ladislav VALNÝ
Foto: Michal Sobecký

Bára Poláková na rok
odložené výročí
nedorazila, dort
ale nechyběl
dvoustrana 28-29

&! *+12é0+1
ƔƔ Na prestižním juniorském turnaji kategorie J1 v mexické Guadalajaře zazářily
sestry Fruhvirtovy, velké naděje českého
tenisu. Nejprve společně ovládly soutěž ve
čtyřhře a následně si to rozdaly ve finále ve
dvouhře. Šlo o premiérový vzájemný duel
na mezinárodní úrovni a ten lépe zvládla
šestnáctiletá Linda. O dva roky mladší
Brendu porazila 6:4, 7:6 a mohla se radovat
ze třetí letošní trofeje. Více na www.vecernikpv.cz!

„Hrálo se mi dobře, věřím, že si formu přenesu do daviscupových zápasů. Postup na žebříčku je příjemný. Je odrazem práce v tréninku během celé sezóny,“
ohlédl se za úspěšným turnajem Lehečka.
Do turnaje zasáhl také další hráč TK Agrofert Prostějov Zdeněk Kolář a prohrál v 1. kole s domácím Mayotem dvakrát 4:6. V prvním setu ztratil dvakrát
své podání a servis soupeře dokázal prolomit pouze v jednom případě. Ve druhé sadě rozhodl jediný brejk francouzského tenisty.

Pondělí 22. listopadu 2021
Naleznete
uvnitř

NOVÁ VÍTĚZKA
ƔƔ Koronavirová pandemie znovu zasahuje do seriálu PROMĚNA IMAGE.
Nástrahám zrušení jsme odolali, aktérka však musela být vyměněna…
dvoustrana

28-29

FOTBAL
EXTRA
Foto: internet

ƔƔ Boje na zelených trávnících se
stihly zavčas dohrát a tak na stránkách
Večerníku může odstartovat tradiční
seriál, který vám přináší tradiční souhrn
dvoustrana 36-37

ADI±GJQ±>@NO<
&Dø½CJG@C@ÜFT
Simon (3-Francie) 6:1, 6:7, 6:2
Hemery (Francie) 7:6, 4:6, 7:5
Mayot (Francie)
6:4, 6:2
Rune (2-Dánsko) 3:6, 6:3, 6:4
Albot (7-Moldávie)
2:6, 6:7

CENNÝ SKALP

ƔƔ Druholigoví házenkáři Kostelce na
Hané dokázali včera zprvu nemožné a
senzačně přivezli vítězství z palubovky
druhé Kuřimi
strana 47
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PROSTĚJOV Závěr podzimu, jak má být.
V případě Prostějova to znamená atraktivní utkání dvou týmů z vrchních pater tabulky
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Již tuto sobotu
27. listopadu totiž na svém trávníku vyzve eskáčko pražskou Spartu. A i když se jedná jen o rezervu, jde o kvalitního a nebezpečného soka, o čemž
ostatně svědčí i aktuální druhá příčka letenského
„béčka“. Utkání proti Spartě začne na trávníku SCM Za Místním nádražím v Prostějově od
13.30 hodin.
Hlavní město má ve druhé nejvyšší tuzemské fotbalové soutěži znovu trojí zastoupení. Letos sice
vypadal z kola ven Vyšehrad, nicméně k Dukle
Praha a Žižkovu se přidala Sparta Praha „B“, která postoupila ze třetí ligy.
V takových případech se od nováčků nic moc nečeká, spíše plácání v suterénu tabulky. Kdo jej ale rezervě Sparty prorokoval, krutě se zmýlil. Výběr
trenéra Horňáka totiž jede, trvale je usazený těsně pod úplnou špicí tabulky
a soupeřům je schopná nastřílet i povícero branek. Ostatně se o tom přesvědčil i Prostějov, který odjel začátkem sezóny z Prahy s debaklem 0:4.
Před reprezentační pauzou pak Sparta remizovala s Jihlavou, deklasovala
Duklu a nestačila na Opavu, naposledy porazila brněnskou Líšeň.
Rezervy týmů jsou vždy zajímavé tím, že za ně může hrát známější jméno.
Příkladem je i pražský celek. V jeho základu tak už jednou nastoupil reprezentant Ondřej Čelůstka nebo zkušený mentor Lukáš Vácha, naposledy to
byli brankář Heča, obránce Vitík či útočník Drchal. Zajímavostí ale je, že
nejlepším střelcům týmu – čtyřgólovým Václavu Sejkovi a Matyáši Kozákovi – je sotva dvacet. Nejvíce prostoru na hřišti dostává právě Sejk spolu
s Tomášem Jonášem, Sejk je rovněž nejčastěji kartovaným hráčem, obdržel již pět kousků. V bráně je pak jasným vládcem František Knotek, který
odchytal jedenáct zápasů a pětkrát se radoval z čistého konta.
Diváky sportovního utkání ale upozorňujeme na stále platná nařízení vlády a nutnost prokázat se při vstupu dokladem o očkování, testování nebo
potvrzením o prodělané nemoci.
(sob)
FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA
ČTĚTE NA STRANÁCH 34 A 35

vs.

ƔƔ Pro své kvalitní výkony v dresu Šumperka byl někdejší prostějovský hokejový
útočník Lukáš Žálčík povolán do extraligy
– měl by vypomoci Vítkovicím.
ƔƔ Sportovní hala Vrbátky byla pro nemoc dočasně uzavřena na uplynulý a tento
týden.

ƔƔ Novinku ve formě Mobilního Rozhlasu se rozhodli zprovoznit v Určicích, které
si od ní slibují moderní a efektivnější komunikaci. Registrovat se budou moci místní
obyvatelé hned třemi způsoby.

Číslo 46 •Ročník 25

6'0+5617

PAU, PROSTĚJOV Až ve finále se ve francouzském Pau zastavila vítězná cesta prostějovského tenisty Jiřího Lehečky. V závěrečném utkání v souboji o turnajový titul prohrál s Moldavanem
Albotem, přesto v žebříčku ATP poskočil na 138. příčku a je druhým nejlépe hodnoceným českým tenistou ve světovém pořadí!

ƔƔ V pátek 12. listopadu skončí krátkodobá uzavírka mezi Smržicemi a Čelechovicemi na Hané, při které došlo k opravě
povrchu silnice.

ƔƔ Předminulý pátek 12. listopadu oslaví
čtyřicáté narozeniny bývalý útočník Petr
Kumstát, dlouholetý extraligový hráč Karlových Varů či pražské Sparty, který s hokejem začínal v Prostějově.

!
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Foto: www.prostejov.eu

PROSTĚJOV Pietní vzpomínka Dne boje za svobodu a demokracii proběhla na prostějovském
náměstí již v úterý 16. listopadu u sochy T. G. Masaryka před budovou radnice. Následně byl ve
Smetanových sadech zasazen památný strom Václava Havla, z čehož Večerník přináší reportáž na
straně 30 dnešního vydání.
Za vedení města se zúčastnili první náměstek primátora Jiří Pospíšil, náměstkové Jiří Rozehnal, Milada Sokolová,
Alena Rašková. Dále si pietní akci připomněli exprimátor Miroslav Pišťák, zástupci radních, České obce sokolské, Policie ČR, Městské policie Prostějov a zástupci jiných organizací a složek.
(red)

Levnější už to nebude
Na stánku dražší,
ale ve schránce pořád za „dvacku“ strana 31
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22. listopadu 2021

ROCKOVÁ PARTY,
JAK MÁ BÝT!
PROSTĚJOV Rockový nářez čekal na všechny, kteří uplynulý
pátek večer zamířili do Společenského domu. Právě v prostějovském„Kasku“ se prohnala hudební smršť od kapely Dymytry.
Ta má zdejší město za oblíbenou destinaci. A minimálně ob
jeden rok se na Hané zastavuje. Aby taky ne, skupina ví, že má
v Prostějově početné a hlučné publikum.
Ä.DPNROLSĜLMHGHPHWDPVHYUDFt
PHUiGL=DRVPQiFWOHWMVPHSURMHOL
NDåGRXYHVQLFLNDåGpPČVWR.GH
QiV SĜLYtWDMt WDP UiGL KUDMHPH³
NRQVWDWXMH SĜHG NRQFHUWHP -LĜt
Ä'\PR³8UEDQMHGHQ]H]DNOiGD
MtFtFK þOHQĤ NDSHO\ 7D Xå Pi QD
VYpP NRQWČ QČNROLN GHVHN D ĜDGX
KLWĤ
=iMHP 3URVWČMRYDQĤ VH EU]\ SR
WYUGLO=SUYXVLFHSĜHYOiGDODXUþLWi
VNHSVHQDGPQRåVWYtPOLGt0QR]t
YãDNSĜLãOLQDSRVOHGQtFKYtOLÄ=i
OHåt ]GD EXGH ERXĜOLYi DWPRVIpUD
XåYHYUDWHFKåHE\VHWRWDPSR
SUDORNYĤOL3&5WHVWĤP$OH]DWtP
FR MVPH KUiOL WDN L SĜHV YãHFKQ\
UHVWULNFH E\OD DWPRVIpUD VXSHU³
VPČMH VH -DQ Ä3URWKHXV³ 0DFNĤ
NWHUêURYQČåQDSyGLXQHPRKOFK\
EČW.DSHODY\VWXSXMHYNRVWêPHFK
DPDVNiFK3URVWČMRYQHE\OYêMLP
NRX
9HGOH KXGHEQtKR ]iåLWNX WDN SĜt
WRPQp þHNDO L ]iåLWHN REUD]RYê

Ä'\P\WU\ MH QDãH NUHYQt VNXSLQD
NDSHODMHSURQiVVUGHþQt]iOHåLWRVW³
GR]YtGiPHVHRGIDQRXãNDNWHUêVH
SĜHGVWDYXMH MDNR -DQ Ä.G\å MVRX
YRNROtWDNUiGL]DMGHPH.RURQD
YLUXVQiVQHRGUDGLOQHRGUDGLORE\
QiVQLF³GRSOĖXMHKRYHGOHVHGtFt
/HRQD
3XEOLNXP VH EČKHP VNRUR GYRX
KRGLQRYpKR NRQFHUWX GRþNDOR
SRĜiGQp URFNRYp SDUW\ 1HFK\EČO
KLW 6WUiåQi YČå 9HONi þiVW VLQJOĤ
SDN E\OD ]H GYRXGHVN\ 1HRQDUFLV
D+RPRGODNÄ=WČFKWRGYRXXåDVL
FHONHP OHJHQGiUQtFK GHVHN EXGH
PHKUiWKRGQČYČFt$VDPR]ĜHMPČ
IOiN\EH]NWHUêFKQiVOLGLQHSXVWt³
SUR]UDGLO -DQ Ä3URWKHXV³ 0DFNĤ
Ä=DVHEHE\FKWRY\]GYLKOGRDEVR
OXWQtFKYêãLQY\VSDOMVHPVHGREĜH
7REXGRXYêãN\MDNRG3DYDURWWLKR
&HOpWXUQpMHGHPHYH]QDPHQtUH
PDVWHURYDQpGYRXGHVN\1HRQDUFLV
D +RPRGODN³ VOLERYDO SDN SĜHG
NRQFHUWHP

Velkolepá noc divadel
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Na Dymytry dorazily
NOJQFTKüÁUIDQ>Ą
FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

původní
reportáž
pro Večerník

Michal
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musela být zrušena 3RVWRS¿FKPLVWUĎRêLPDGøWË
PROSTĚJOV Tohle je obrovská škoda! Kdo se v sobotu
20. listopadu večer chystal
na opravdu parádní program
letošní Noci divadel, musel
nakonec zvolit náhradní variantu. Městské divadlo bylo
nuceno akci kvůli výrazně se
zhoršující pandemické situaci
odpískat.
Letošní devátý ročník Noci divadel
se měl uskutečnit tradičně třetí listopadovou sobotu. Celý program
byl nakonec zrušen. „Všem divákům
se omlouváme. Vstupné vracíme do

15. prosince v pokladně divadla
v běžné otevírací době,“ vzkázala
všem ředitelka prostějovského divadla Jana Maršálková. Podobně se
rozhodla drtivá většina divadel po
celé České republika, kde měly ožít
prkna, co znamenají svět.
Na sobotní večer přitom byla
připravena mistrná klaunerie
Divadla Bolka Polívky Letem sokolím, velkolepý Kabaret prostějovských divadel, v němž se měla
vystřídat celá řada účinkujících
spjatých právě s Prostějovem.
(mls)

PROSTĚJOV Velice zajímavou výstavu mohou Prostějované v těchto
dnech vidět v galerii ve Zlaté bráně
v Prostějově. Ta představuje nejen
výtvarné práce dětí Letní výtvarné
školy Amazonie a má název Po stopách mistrů. Autorkou myšlenky výtvarného vzdělávání dětí je výtvarnice
Iveta Stodůlková.

Michal KADLEC
„Cílem naší letní výtvarné školy je především prohlubovat vztah k umění a podporovat citlivost u dětí a mladých lidí.
Poznávat vzájemné odlišnosti, uvědomit
si vlastní jedinečnost a učit se nahlížet

na svět v hlubších vrstvách,“ uvádí Iveta
Stodůlková, která aktuální výstavu dětí
ve Zlaté bráně připravila. „Výstava Po
stopách mistrů je putováním tvorbou
třech světoznámých malířů, jakými byli
Vincent van Gogh, Claude Monet a Auguste Renoir. Výstava je pouze zlomkem
tvorby, která byla těmto velikánům věnována,“ dodává Iveta Stodůlková.
Součástí výstavy je i samostatný výtvarný
celek, který byl v rámci Letní výtvarné
školy Amazonie realizován a nese název
Oděv jako květina. Celou výstavu dětských děl ve Zlaté bráně můžete vidět až
do 17. prosince tohoto roku. A opravdu
to stojí za to!

FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Z VERNISÁŽE

Dílo prostìjovského „tuláka se štìtcem“ visí na zámku
Karel Toman maloval
rodný Prostějov i Sarajevo
PROSTĚJOV Po dlouhém bloudění návrat domů. I takový podtitul by
mohla nést aktuální výstava malíře
Karla Tomana v městské galerii na
prostějovském zámku. Obrazy zdejšího rodáka, který se štětci a plátnem
urazil skutečně krušnou životní cestu, se do našeho města dostaly díky
nadšení vášnivého sběratele z jihočeské Sušice.

Martin ZAORAL
Život Karla Tomana ve velké míře zůstává zahalen tajemstvím, jeho tvorba
však dokáže zaujmout i po letech, jež
uplynula od jeho úmrtí. „K tomuto malíři jsem se dostal tak, že jsem před lety

koupil nemovitost od Českých drah.
V kanceláři jsem objevil právě tři obrazy
Karla Tomana. Zaujaly mě a říkal jsem si,
že mají svoji kvalitu i vlastní styl. Ostatně
dráhy měly dost peněz a mohly si dovolit kupovat díla renomovaných autorů.
Jenže v případě Karla Tomana byl velký
problém zjistit, kdo to vlastně vůbec byl,“
popsal přímo na vernisáži sběratel Josef
Drobný svoji cestu k obrazům Karla Tomana, které v průběhu následujících čtyř
let začal postupně ve velkém skupovat
v nejrůznějších aukcích. Díky tomu nyní
vlastní zhruba tři sta jeho obrazů.
Na aktuální výstavě jsou zastoupeny
zejména ty, jež dosti originálním způsobem kombinují perokresbu a akvarel.

FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Na některých z nich mohou příchozí
spatřit i motivy z Prostějova či Němčic nad Hanou, ale také z prostředí
beskydských vesnic, z Prahy či třeba
ze Sarajeva a řady dalších evropských

měst. „V takovém rozsahu už výstava
nebude nikde jinde k vidění. Navíc ji
chceme postupně v jejím průběhu obměňovat, dostane se tak například i na
Tomanovy grafiky,“ prozradil kurátor

BYLI JSME
U TOHO
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výstavy Miroslav Macík, který v rámci
aktuálního provizorního využití v zámeckých prostorách otevřel svůj Starožitníkův krám. Ten by zde měl fungovat až do jara příštího roku, kdy by

se zde měl opět rozjet provoz vinárny.
Na výstavu Karla Tomana budete
moci zamířit až do 23. prosince, přístupná bude vždy v úterý, ve středu
a ve čtvrtek.

WWW.VECERNIKPV.CZ

kultura

Program na záchranu mužů slavil v Kralicích úspěch
KRALICE NA HANÉ Sedmnáctý listopad se rozhodli v Kralicích
oslavit divadelním představením. Středeční večer tak v místním
kulturním domě patřil známé české herecké dvojici Roman
Zach a Sandra Nováková. Napínavá romantická komedie ze
sexuologické laboratoře Program na záchranu mužů sršela vtipem a všichni přítomní se nejednou mohli zhluboka zasmát.
Nechyběla ani částečná žertovná improvizace a závěrečný potlesk ve stoje si za svůj hodinu a půl trvající výstup dvojice skutečně zasloužila.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
V národním ústavu duševního
zdraví v Klánovicích u Prahy vědci
řeší, že muži už melou z posledního
a postupně se jejich postavení ve
společnosti na rozdíl od žen vytrácí. S tajným programem na jejich
záchranu tak přišla sexuologická
laboratoř SL2, kde se podařilo vy-

vinout program na záchranu mužů.
Jenže už u prvního dobrovolného
pacienta na nápravu nastane řada
komplikací a výsledky dlouholeté
práce dopadnou jinak, než si sama
vědkyně představovala.
Onou doktorkou, která se snaží
díky vědě zachránit muže, je Sandra Nováková. Ta se však v průběhu
představení mění i na pacientku
a postupně jí dochází, že muže i nadále potřebuje. Prvním pokusným
pacientem je Milan v podání Romana Zacha, jenž téměř ztratil své po-
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Českomoravská hudební skupina, která originálním způsobem
zpracovává lidové písně, působí na scéně již přes třicet let. Za tu
dobu se Čechomor mnohokrát proměnil jak personálně, tak stylem hudby. Jeho charakteristickým rysem ale vždy zůstala nápaditost aranžmá, osobitá interpretace a inspirace v lidové písni.
Zapojte se do soutěže ještě dnes a vyhrajte vstupenku na koncert, který
proběhne v neděli 5. prosince 2021 ve Společenském domě v Prostějově.
Vstupenku tak získají hned čtyři vylosovaní šťastlivci.
&XQLKEGéGUMÚEJJGTEčDCXKNCXwGEJP[RąÊVQOPÆUXÚOJWOQTGO Foto: Jan Frehar

stavení ve společnosti i rodině, ale
před pohlednou doktorkou znovu
získal půdu pod nohama.
Kořením představení byla také řada
situací ze života, nechyběly i peprnější výrazy. Zábavná pro diváky
byla i notná dávka improvizace, kterou bavil především Roman Zach,
častokrát tím dostal do úzkých svou
hereckou kolegyni, jež těžko hledala odpovědi.

I když bylo představení zdarma,
v kulturním domě zůstala celá řada
míst neobsazena, na čemž se rozhodně podepsala nezdolná nákaza opět prostupující společností.
Všichni přítomní si ale představení
náramně užili a sváteční středeční večer strávili při notné dávce
humoru. Dobrá nálada umocněná úsměvy jim vydržela i po cestě
domů.

6287¨l1©27=.$=1©
KTERÁ ZPĚVAČKA BUDE NA KONCERTĚ
HOSTEM ČECHOMORU?

A) MARTINA PÁRTLOVÁ

B) LENKA DUSILOVÁ

Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ČECHOMOR“. Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS
zprávou na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do pátku 26. listopadu do 12:00 hodin.
Výherci budou zveřejněni v příštím čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Z VÝSTAVY
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PROSTĚJOV V posledních dnech
stále více a více organizátorů odkládá všemožné kulturní a společenské akce. A nepopulární kroky
se dotýkají i akcí vánočního rázu.
Změnu hlásí také prostějovský sbor
Proměny. Vzhledem ke zhoršující
se epidemické situaci pěvecký sbor
Proměny s největší pravděpodobností své vánoční koncerty odloží
na období po Novém roce, kdy je
uskuteční jako připomenutí Vánoc.
Aby však posluchači v době adventní
nepřišli o tradičně hřejivý hudební
zážitek, připravuje oblíbený prostějovský sbor pro své příznivce překvapení.

„Rozhodli jsme se nahrát nejoblíbenější vánoční písně z našeho repertoáru a zveřejnit je prostřednictvím
našich sociálních sítí jako takové poděkování za přízeň i v této komplikované době,“ upřesňuje sbormistryně
Proměn Lenka Dohnalová s tím, že
nezbývá nic než se této době přizpůsobit a hledat ke svým posluchačům
alternativní cesty.
Už v minulém roce se některé kulturní organizace rozhodly své příznivce
při nemožnosti konání akcí potěšit
alespoň přes internet. Kromě právě
sborů se pro tento krok rozhodla třeba
některá divadla.
(sob)

PROSTĚJOV Město Prostějov je
známé z mnoha důvodů. Jednak pro
sport, dále jako někdejší kolébka textilního průmyslu, ale také díky skvělým architektonickým dílům. Jedno
významné připadá na vrub velkého
architekta přelomu 19. a 20. století Jana Kotěry. Řeč je o Národním
domě. Právě z jeho „pera“ stavba,
která je považována za jeden z klenotů secese, vzešla. Od narození významného architekta letos uplynulo
150 let. A tak na sebe nenechala čekat výstava právě k významnému jubileu. Kde jinde ji pak hledat než právě v prostorách Národního domu.
Výstava může zaujmout několika věcmi. Třeba „lidským jazykem“, kterým
jsou informační panely zpracovány.
Nebo tím, že poodkrývají zajímavé in-

formace o budovách, kolem nichž třeba
běžně chodíme a neuvědomujeme si
ani jejich hodnotu. Pozoruhodné jsou
i fotografie interiérů, příkladem jsou
mnohé zde zvěčněné funkcionalistické
vily, například z Olomouce. „Kotěra
čeká, Kotěra zve, Kotěra se těší!“ zve
Městské divadlo v Prostějově na novou
výstavu, kterou lidé naleznou v chodbách divadelního stánku. Faktem ale je,
že výstava není jen o Kotěrovi. Zabývá
se rovněž díly jeho spolupracovníků
i žáků Josefa Gočára či Bohuslava Fuchse.
Kotěra pak fascinuje mnohým. Jak
funkčností staveb a jejím přesahem do äKXQVJNCXP÷XwCMFÊNQ,CPC-QV÷T[CLGJQP¾UNGFQXPÊMč6Q\QDTC\WLGXÚUVCXC
Foto: Michal Sobecký
dnešních dnů, tak rozmanitostí svého X÷PQXCP¾OQFGTPÊCTEJKVGMVWąG
díla. V jeho dlouhém seznamu figuruje budovy se pak dají poznat i na první, které se nápadně svým vzhledem podomnohé: soukromé vily, veřejné objekty respektive druhý pohled. Příkladem bá právě prostějovskému Národnímu
nebo také rodinné hrobky. Mnohé jeho může být muzeum v Hradci Králové, domu.
(sob)

3URVWĚMRYVNpNLQR

SŐLSUDYLORQRF

SOQRX

YĚG\

2'/2l(12

6GTTCNÐPCQR÷VX2TQUV÷LQX÷6GPVQMT¾VWRąÊNGåKVQUVKCMEG#(1
MKPQX÷PQXCPÆX÷F÷
(QVQCTEJÊX$-WEUC2T¾IGTQXÆ

PROSTĚJOV Pěkný zážitek čekal
předminulý pátek návštěvníky kina
Metro 70. Nebo jen prosté kolemjdoucí. Mohli si užít program reagující na
již klasický filmový festival AFO, tedy
Academia Film Olomouc. A co viděli?
Jednak na snímky z jeho programu,
dále však třeba na pozorování hvězd.
K tomu byl využit kopeček na kupoli
kina Metro 70. K této části programu
svou pomocí přispěla prostějovská
hvězdárna. Navíc to vypadalo, jako by
se přestěhoval celý svět, podruhé se

totiž letos v Prostějově objevila Terralóna, tedy model Země.
„Bylo u něj velmi rušno! Mnoho diváků se pak nechalo i zlákat k návštěvě
hvězdářských dalekohledů,“ ohlédla se za akcí ředitelka kina Barbora
Kucsa Prágerová. Nejen desetimetrová zmenšenina planety Země pak
vytvořila zajímavou atmosféru. „Za
sebe musím říct, že to bylo absolutně magické, především při pohledu
z kinokavárny. Najednou se ve tmě za
okny objevila obrovská zeměkoule,

a jak jsou stěny kina celé prosklené,
připadali jsme si, jako bychom skutečně pluli vesmírem. Což se skvěle hodilo k ozvěnám festivalu populárně-vědeckých filmů, který v kině probíhal
a v rámci kterého jsme zeměkouli přivezli,“ usmívala se ředitelka.
Fajnšmekry pak mohla zaujmout rovněž přednáška o „nesmyslech“ z vědeckého hlediska ve sci-fi snímcích.
A také party. Nyní ale čekají kino třeba
o rok opožděné oslavy padesáti let
existence.
(sob)

společnost

sdružení Dobré místo pro život Věra
Novotná. „Její nabídku ‚inzerovat‘
dárky na jejich webu jsme s potěšením přijali, letos spolupracujeme již
po desáté. Dárky poputují také dětem
z Azylového centra Prostějov, dětem
ze sociálně slabých rodin, o které pečuje SOS Kompas Prostějov, a dětem
do dětských domovů do Plumlova
a Konice,“ doplnila
daøiloMilada Sokolová.
Kolem
které
komudvěse stě padesáti
ne jedárků,
může aveřejnost
vystaveno
komu věnovat,
na webových stránkách spolku Dobré
místo pro život. Ty pro děti najdete na
https://www.dobremistoprozivot.
cz/stromprostejov2021, pro seniory pak na https://www.dobremistoprozivot.cz/stromprostejovseniori2021.
(red)
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První hosté oslavy se do kina Metro
trousili už před šestnáctou hodinou.
„Zrovna se nacházíme ve finálních
přípravách celého večera, ale už v tuto
chvíli můžeme návštěvníkům nabídnout spoustu věcí. Teď promítneme
v rámci předpremiéry film Král Richard – zrození šampiónek. Činíme
saa

Možnost vidět
předpremiéru filmu
Prostějované nevyužili

Kino Metro 70 zažilo s ročním zpožděním velkou slávu v podobě oslavy
padesátin. A energická ředitelka Barbora Kucsa Prágerová dostála tomu,
že když už se něco dělá, tak ať se to
dělá pořádně a ve velkém. Po promítání, které ještě nemělo u veřejnosti
takový ohlas, tak začala pravá party.
Balónky, ozdoby, osobnosti. A k tomu
spousta dobrot od vegetariánské restaurace. Kino přitom přišli podpořit
zástupci města i kraje. „Mám velkou
radost z toho, jak se instituci daří otevírat lidem. A největší z toho, že si zde
nachází prostor mladší generace,“ konstatoval krajský radní pro oblast kultury Jan Žůrek. Pojďme ale popořádku.

Michal SOBECKÝ
Michal KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

Jak již bylo zmíněno, program oslav
jubilea kina Metro byl připravován
v úzké spolupráci se Sportcentrem
DDM Prostějov. „Příspěvkové orga-

Spolupráce musí být

stavení Vít Klusák. „Tomu se říká vítězství ducha nad hmotou,“ přisadil
si Marhoul. Ten doporučil divákům
třeba Den Šakala či Spalovače mrtvol
coby nejzdařilejší adaptace. Vít Klusák zase v průběhu večera zavzpomínal na svůj dokument Svět podle
Daliborka, který se odehrává v Prostějově. „S Daliborem si občas něco
napíšeme. Zůstáváme v takovém permanentním kontaktu. Vývoj je nakonec docela pozitivní. Třeba Dalibor
se denacifikoval, možná v obavě, aby
ho nenavštívila policie. Zároveň si ale
také polepšil v továrně,“ poznamenává.
Nejen během talkshow, ale v průběhu celého večera se lidé bavili, zažívali pohodu a ať už jsou zvyklí jíst v sále
pop-corn, nebo ne, určitě se shodli,
že do kina opět rádi zajdou. I v době,
kdy žádné jubileum zrovna slavit nebude.

klikni na
www.vecernikpv.cz
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jakk vyypadaalyy osslavvy půls
l tooleetí kinna metroo 700…

Poletovala mezi návštěvníky, vítala
je, rozdávala pohodu. A byla sama
ve sváteční náladě. „Proč to děláme,
když to neumíme?“ smála se třeba
při krájení dortu se svou kolegyní.
S úkolem se nicméně statečně popasovala. I s tím, že z účasti původních
hostů v některých případech sešlo.
Z hlavních hvězd večera nedorazila
covidem-19 postižená Barbora Poláková. Přišla tak nejen o dobrou zábavu, pohled do historie a současnosti
kina, samozřejmě i o dort. Ale zejména o talk show s režiséry Václavem
Marhoulem a Vítem Klusákem.
Zajímavá byla diskuse z mnoha pohledů. Jednak se tvůrci liší generačně,
Marhoul je pak režisérem hraných
filmů, Vít Klusák je autorem dokumentů, nyní teprve nad svou hranou prvotinou uvažuje. A na mnoho
věcí měli různé názory. V jednom se
ale třeba shodli, na nechuti k jezení
v hledišti při promítání. „V síti není
zrovna ten typ filmu, u kterého by
se sbíhaly chutě. Snad možná ještě
na začátku, kde byl casting a hledaRežiséři v akci
li jsme holky, tak to možná. Ale po
Ve svém živlu byla po celou dobu prvním skypu chroupání popcornu
hlavně Barbora Kucsa Prágerová. přestalo,“ vzpomněl na jedno z před-

tak ve spolupráci se Sportcentrem
DDM a cítíme tento projekt jako podanou ruku všem, kteří se společně
s kulturou a sportem střetávají na jednom místě. Prostějov je přece tenisové
město a zrovna teď máme štěstí, že jde
film o tenisových legendách sestrách
Williamsových,“ přivítala Večerník na
oslavách kina Metro ředitelka Barbora
Kucsa Prágerová. Možnost vidět předpremiéru filmu Král Richard využila
ale jen desítka diváků. „Je mi to líto,
ale strach z covidu nám to komplikuje,“ zalitovala. Nicméně zahajovací
program byl připraven velice atraktivně. „Návštěvníci kina si mohou
prohlédnout zrekonstruované foyer,
kinokavárnu, vyfotit se u fotozrcadla
a připít s námi na zdraví vínečkem
a šampaňským, které jsou pro ně připraveny. Uspořádali jsme také minivýstavku k celé historii kina, návštěvníci
si mohou prohlédnout i fotky z toho,
jak se kino stavělo a co stálo na jeho
místě předtím. Máme zde také výstřižky o celé stavbě z dobového tisku.
Zájemcům nabízíme rovněž hrníčky
nebo talířky s emblémem věnovaným
50. výročí zahájení provozu kina, stejně tak jsou tu na prodej krásná trička,“
upozornila na připravené zajímavosti
Barbora Kucsa Prágerová.

„Tak takovou otázku jsem v životě nedostal…“
Dotaz zněl: jaký vidíte smysl v kinematografii?

„Byl tak rád, že mě vidí, až mě seřezal. A to tak, že jsem tři týdny musel ve
škole při vyučování stát.“
Václav Marhoul vzpomínal, jak utekl ze školky do kina. Otec ho za to „odměnil“.

„Radši, aby mi z toho bylo blbě, než abych necítil nic.“
Jedním z poznávacích znamení dobrého filmu je podle Václava Marhoula
emoce.

„Štve mě, jak se lidi v multiplexech chovají, jak žerou burizony…“
Na tom se režiséři shodli, jídlo v sálech ruší prožitek z filmu!

„Co by se nedalo zfilmovat? Bible.“
Do tohoto odvětví se Vít Klusák pouštět nebude.

„Každý filmař musí volit mezi dvěma cestami. Buď si vybere sex, nebo lásku. Sex znamená, že režisér udělá pro Novu nebo Primu dva debilní seriály a potom natočí absolutně pitomé komedie o tom, jak se jede na hory a
tam ženské chtějí klofnout chlapa. A navrch pět reklam na hovězí…“
Václav Marhoul se takto vyjádřil k velké části české (nejen) filmové tvorby.

&WQ /CTJQWNt-NWU¾M WM¾\CNQ åG D[ UG MTQO÷
TGåKUÆTUMÆJQ ąGOGUNC U RQMNKFGO WåKXKNQ K DCXGPÊO
QUVCVPÊEJ
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PROSTĚJOV Devatenáctiletá Tereza Žáková před rokem uspěla v
soutěži Miss OK, kde v konkurenci
dívek z celé ČR získala titul Miss
OK Face. Letos se jí přes četné on-line castingy, výběrová kola a nabité
semifinále podařilo proniknout až
do finále Miss ČR. Přestože v něm
žádný titul tentokrát nezískala, již
jen samu účast vnímá jako svůj velký
úspěch.
„Jsem za tuto zkušenost neskutečně
ráda. Během soutěže jsme měly s holkama plno kurzů a každý z nich mě

➢

posunul zase o něco dál. Asi nejvíc mě
zaujaly kurzy osobního marketingu a
minutového řečníka, kde jsem se učila
mluvit tak, aby můj projev posluchače
co nejvíce zaujal,“ ohlédla se za soutěží
Tereza Žáková.
Finálový večer se nakonec kvůli covidové situaci neodehrál před diváky, ale
v natáčecím studiu. „Nejvíce si budu
pamatovat asi to, jak jsme s kamarádem

Kubou měli začít vystupovat s volnou
disciplínou, kteroužto byla ukázka bojového umění. Jakmile se spustila hudba, já měla najednou úplně prázdno a
nevěděla jsem, co mám dělat. Místo
úhybu jsem tak schytala bombu do
nosu,“ pobavila Žáková, která si dle
svých slov užila všechny disciplíny, ať
už to byla třeba promenáda v plavkách,
či v nádherných šatech Šárky Ordo-

šové. „Byla to poslední společná akce,
takže jsme si ji s holkama užily maximálně stejně jako afterparty, kde mě
vedle rodiny čekali i kamarádi,“ dodala
Prostějovanka, jíž momentálně chodí
různé nabídky na focení či přehlídky.
„Dokonce mě kontaktovali pořadatelé
z jedné světové soutěže,“ uzavřela pohledná vysokoškolačka, o které nepochybně ještě uslyšíme.
(mls)
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více, k tomu odložený mač v Ostravě
k dobru.
Jihomoravský soubor dokázal v aktuální sezóně porazit Olomouc 3:0, dvakrát si poradit se zmíněnými Šelmami
a jen těsně 2:3 podlehnout jak ostravské štice, tak suverénkám z Liberce.
A ve vzájemném souboji s vékáčkem
neztratil na vlastní palubovce ani set,
byť při výsledku 3:0 (10, 23, 30) byly
v polovině října dvě sady naprosto vyrovnané.
Každopádně je pravda, že prostějovským ženám se na kápéčko v posledních letech vůbec nedaří a kupí
proti němu jednu porážku za druhou.
„Brno je pro nás nepříjemné hlavně
dvěma věcmi: když mu vychází velmi
agresivní riskovaný servis, také však

VANÉ
MÍSTO AVIZO
6.e6/(Ć1<

(1 ustát na přihrávce jeho ostré
6/“ 29nejlépe
svými bloky hodně vysokých hráček,
A NA
A VOaLBsami
PADL
podání
zmínil kouč VK Miroslav Čada.
,&dobře útočit i bránit,
&+29moc
zbytečných chyb.
18=Ć(příliš
Mladý, leč velmi progresivní kolektivŅ(nedělat
trenéra Richarda Wiesnera se opírá Pokud odvedeme dobrý týmový výo kubánskou nahrávačku Elenu Mo- kon, tak věřím v naše domácí vítězreno, americkou univerzálku Jzanasii ství,“ řekl Čada.
Sweet, smečařky Denisu Pavlíkovou, Jak přesně to bude se vstupem diMagdalénu Bukovskou a Simonu váků do hlediště na sobotní zápas
Jelínkovou (Slovensko), blokařky Te- a zda budou moci přijít skutečně
rezu Hrušeckou (SR), Elu Koulisiani jen očkovaní fanoušci plus ti, kteří
či Hanu Judlovou i libero Danielu Di- v posledních šesti měsících prokazatelně prodělali koronavirus,
grinovou.
„Současné Královo Pole je hodně aktuálně sledujte v internetovém
kvalitní a nebezpečné, ale rozhodně zpravodajství www.vecernikpv.cz
ne nepřekonatelné. Potřebujeme co či webových stránek VK Prostějov.

vs.

PROSTĚJOV Pochází z Brna, v roli statistika prošel tamním Královým Polem,
ale i zahraničními štacemi ve Švýcarsku
či Německu, na klubové úrovni naposledy působil u mistrovských mužů
Karlovarska. Po práci u mládežnických
reprezentací dívek ČR je navíc už osm
let členem realizačního týmu českého
národního mužstva, jež letos na domácím evropském šampionátu senzačně
vyřadiloolympijskévítězezFrancieapostoupilo až do čtvrtfinále. Hned poté se
Zdeněk Sklenář (na snímku) přesunul
doProstějova,kdeodzářínačalsvounovou kariéru trenéra volejbalové mládežeVK. Coby kouč má na starost juniorky,
ale podle potřeb vypomáhá i u jiných
věkových kategorií.

ním nástupem letos ani nešel. Díky
nim se vše zvládlo, člověk prostě potřebuje mít okolo sebe profesně zdatné lidi, na které se může spolehnout.“
yyJste zatím spokojen s dosavadním
průběhem aktuálního ročníku?
„S juniorkami máme za sebou dva první
turnaje extraligy. A musím říct, že výsledkově jsme zatím dopadli asi trochu
lépe, než jak to vypadalo herně. (směje
se) Hlavně jsme při úvodním turnaji
kvalifikace vytěžili z nelehké situace velmi výhodnou vstupní pozici do soutěže.
V Brně jsme totiž nastoupili bez dvou
přihrávajících smečařek, zraněné Dariny
B Y L I J SiMnemocné
E
Tesařové
Simony Marešové.
U TOHO
Zaskočit na tomhle postu proto musela
Adéla Sovíková, která naštěstí svou těžkou roli zvládla výborně sebevědomým
způsobem. Což pomohlo celému týmu,
hned v zahajovacím utkání jsme tak získali cenný bod proti domácímu Brnu.
Pak sice přišla prohra s Chodovem, ale
ten se nakonec ukázal být nejsilnějším
celkem naší kvalifikační skupiny. Rozhodující bylo následné zdolání Střešovic
i Plzně v náročných zápasech, kdy holky
skvěle zabojovaly a zvedly spoustu zdánlivě ztracených míčů obětavou obranou
v poli. Zvládly to v hlavách, čehož jsem
si cenil. Díky sedmi získaným bodům
a třetímu místu v tabulce jsme další extraligové kolo absolvovali v prostřední
skupině o 6. až 10. místo, která také dopadla po výsledkové stránce příznivě.

PROSTĚJOV Další dva zápasy 2. ¤(6.¹32+5l(1s.2/2
kola Českého poháru žen 2021/22 1FGJT¾PQ5QMQN&QDąKEJQXKEGt1N[OR
ve volejbalu byly odehrány během 2TCJC  5NCXKC*TCFGE
minulého týdne. Přidaly se k již dří- -T¾NQXÆtiGNO[$TPQ  
ve uskutečněným třem duelům, pro -2$TPQ$t8-2TQUV÷LQX 
  5QMQN iVGTPDGTM t 5QMQN (TÚFGM
kompletní dokončení této fáze sou- /ÊUVGM      /CFGVC èGUMÆ
těže zbývá jediné střetnutí Přerov – $WF÷LQXKEG t -2 $TPQ #   
Ostrava (neděle 28. listopadu).
 
Volejbalistky VK Prostějov nedávno $WFGUGJT¾V8QNGLDCN2ąGTQXt6,1U
zvítězily na palubovce prvoligového VTCXCPGF÷NGNKUVQRCFW JQFKP 
KP Brno B 3:0, ještě předtím Olymp břichovicích a Šelmy Brno rovněž beze
Praha stejným poměrem vyhrál v Do- ztráty setu uspěly v Hradci Králové.

Na stánku dražší,
ale ve schránce pořád za „dvacku“ strana 31

Levnější už to nebude

ka?
„Kdysi před lety jsem ještě jako vysokoškolák začínal pomáhat u mládežnic KP
Brno pod Alešem Novákem, který mě
zaučoval. Od té doby jsme v neustálém
kontaktu, výborně se známe a máme
kamarádský vztah. Jakmile Aleš před

několika roky nastoupil v Prostějově,
oslovil mě s lákavou nabídkou jít sem
dělat mládežnického trenéra. Byl jsem
však vázaný v Karlových Varech a taky
u mužské reprezentace, teprve letos se
můj ‚přestup‘ mohl uskutečnit.“
yy Jaký byl vstup do hanáckého angažmá?
„Nejdřív jsme si dlouho dopředu společně sedli a probrali, jak budou rozdělené role, co všechno budu mít na práci
a že si mě Aleš svým způsobem povede.
Což je pro mě jako začínajícího trenéra
mladých hráček ideální. Dosud jsem drtivou většinu času pracoval s dospělými,
teď jsem začal něco trochu jiného a bez
takové úzké podpory zkušeného trenéra
by případných problémů i pádů mohlo
být víc. (úsměv) Hned po skončení minulé sezóny Karlovarska jsem přijel do
Prostějova, abych si tady všechno prohlédl a seznámil se s holkama. Následně
jsem byl s nároďákem během přípravy
na EURO, ale když se naskytl volný den
a šlo to, rozjel jsem se pokaždé znovu
sem, abych se v rámci možností zapojil
aspoň na chvíli do tréninků. Věděl jsem,
že i takový minimální kontakt je důležitý, aby bylo na co navázat po mistrovství
Evropy. Můj nástup k prostějovským
děvčatům byl kvůli tomuto vrcholnému
turnaji hodně opožděný, mohl jsem tu
naplno začít až od 12. září. A nebýt velké
pomoci Aleše i Soli Soares, tak bych do
prostějovského působení s natolik pozd-

VPěMHVHNRXĀMXQLRUHN9.
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Prostějov (son) – Důležitá zpráva
pro všechny adeptky dresu českého
národního výběru včetně prostějovských volejbalistek: hlavním trenérem ženské reprezentace ČR bude
i nadále Giannis Athanasopoulos,
který podepsal novou smlouvu s vedením ČVS až do roku 2025.
„Zažili jsme mnoho skvělých okamžiků a já cítím, že mám českému
volejbalu stále co dát. Mým největším cílem je díky výkonům národního týmu přivést více dětí do tohoto
sportu a uspět na prestižních mezinárodních akcích,“ řekl řecký odborník
v reakci na uzavření dlouhodobého
kontraktu. Manžel bývalé hráčky VK
Prostějov Sonji Borovinšek má za
sebou vydařené tři sezóny ve funkci
– a před sebou další čtyři. „Za tři roky
se Giannisovi povedlo splnit hlavní
cíl, se kterým přišel, to znamená postoupit na letošní mistrovství Evropy.
Během jeho působení je v družstvu
výborná atmosféra. Také u hráček
platí za skvělého odborníka a oblíbeného trenéra, který se dobře etabloval
v tuzemském prostředí,“ okomentoval předseda Českého volejbalového
svazu Marek Pakosta.

Kouèem reprezentace
zHQ¤5]ÕVW½Y½
Giannis Athanasopoulos

Prostějov (son) – Čtyři volejbalové
kolektivy reprezentovaly Českou republiku v evropských pohárech žen
2021/22 během uplynulého týdne,
výsledkově úspěšné byly tři z nich.
Odvety jsou na programu v tomto
týdnu. V 1. kole CEV Cupu se družstvo TJ Ostrava zaskvělo přemožením silného Panathinaikosu Atény
(Řecko) těsně 3:2 (26, 23, -18, -18,
11) a výběr UP Olomouc dokázal vyhrát na půdě Jedinstva Brčko (Bosna
a Hercegovina) poměrem 3:1 (-23,
-23, 18, -21) z pohledu domácích.
„V bouřlivé atmosféře viděli diváci
zajímavý a napínavý zápas se spoustou pěkných výměn. Na začátku bylo
znát, že soupeř je nervóznější, protože
o nás měl méně informací. My jsme
byli dobře připraveni i díky dvěma
zápasům Brčka v předkole Ligy mistryň, které jsme si dopředu nastudovali. Nakonec máme velice slibnou
výhru do odvety, nesmíme však protivníka v žádném případě podcenit,“
hodnotil olomoucký kouč Martin
Hroch. V úvodním dějství Challenge
Cupu nestačil Olymp Praha na Volley Düdingen (Švýcarsko) hladce
0:3 (-24, -14, -16), zatímco Šelmy
Brno po velkém boji uspěly na palubovce jiného švýcarského celku VCB
Cheseaux, kde mač dopadl 2:3 (-17,
-22, 20, 19, -8). Kromě zmíněných
odvetných střetnutí teď vstoupí na
letošní klubovou scénu starého kontinentu i tuzemské mistryně Dukla
Liberec, jež v úterý 23. listopadu čeká
premiéra v základní skupině C ženské
Champions League na hřišti ruského
giganta Dynama Moskva.

Z „evropského“ kvarteta
]YÉWÈ]LODKQHGWURMLFHWÙPÕ

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

Tentokrát jsme urvali bodík proti domácímu Přerovu, v klíčovém duelu porazili
dobrou prací celého kolektivu včetně
střídajících Lanškroun 3:1. A byť následovaly dvě prohry 0:3 s Brnem i Šternberkem, v některých pasážích posledního střetnutí jsme předváděli hodně
kvalitní volejbal. Podstatné bylo, že nám
čtyřbodový zisk stačil s trochou nezbytného štěstí opět na třetí pozici a tím se
povedlo udržet v béčku.“
yyJe průběžná osmá příčka v juniorské extralize stropem možností prostějovského družstva U19?
„To si úplně nemyslím. V Přerově jsme
určitě nepodávali nejkvalitnější výkony,
jakých jsou holky schopné, prostor ke
zlepšování tam ještě rozhodně je. Musí
však být podpořen soustředěnou prací
v přípravě, dělat na každém tréninku
všechno naplno a s maximální koncentrací. Abychom co nejefektivněji využili
veškerý čas, který spolu trávíme, a tím
se individuálně i týmově posouvali dál,
k vyšší výkonnosti.“

Å3őLWiKOPěVHP$OHå1RYiN´
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Půjde o bitvu dvou družstev, kterým
se v tomto ročníku soutěže zatím daří.
Hanačky jsou v průběžné tabulce páté
s šestadvaceti získanými body, Královo Pole figuruje dokonce na třetí pozici a má na kontě ještě o dva bodíky

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zvolněný zápasový
rytmus jediného střetnutí týdně
pokračuje volejbalistkám VK Prostějov i nyní. Po sladkém triumfu
u Šelem nastoupí tentokrát doma
v Národním sportovním centru PV
proti jinému celku z jihomoravské
metropole. Duel 15. kola UNIQA
extraligy žen ČR 2021/2022 s KP
Brno má start v sobotu 27. listopadu od 17.00 hodin.

na Královo Pole

Volejbalistky chtějí po dlouhé době vyzrát

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

45
29

V úterý 16. listopadu byly na programu jiné zajímavé souboje. Znovu konfrontace celků z první ligy a extraligy,
ve kterém České Budějovice podlehly
Královu Poli 0:3. A také bitva dvou
účastníků nejvyšší české soutěže, v níž
Šternberk porazil Frýdek-Místek též
jasně ve třech sadách.
Postupující kvinteto tedy doplní lepší
z utkání Zubřic proti Severomoravankám, přímo mezi elitní osmičku ČP
přitom byly nasazeny finalistky minu-

lého ročníku – Dukla Liberec a UP
Olomouc.
Už zítra, tedy v úterý 23. listopadu, pak
proběhne oficiální losování pohárového čtvrtfinále. Dá se očekávat, že největší favorité budou nějak nasazeni, aby
na sebe nenarazili hned v téhle fázi ještě
před závěrečným turnajem Final Four.
„Ale jak přesně bude los vypadat, to
teprve uvidíme. Záleží na vedení soutěže,“ odtušil hlavní trenér prostějovských žen Miroslav Čada.
(son)

volejbalistkám univerzálka Gabriela Kopáčová, která musela strávit
předepsanou dobu v domácí izolaci po
opakovaně pozitivním testování na koronavirus.
„Teď už ale Kopy naskočí zpátky do
přípravy, první trénink absolvuje
v pondělí 22. listopadu. Uvidíme,
v jakém zdravotním i fyzickém stavu
bude po nemoci, ovšem normálně s ní
počítáme pro nejbližší zápas proti KP
Brno,“ informoval hlavní kouč žen VK
Miroslav Čada.
Dle rozhodnutí končící vlády ČR platí ode
dneška na celém českém území zpřísněná

jak se sázely stromy v čechůvkách...Víceneždvatýdnychybělaprostějovským

hygienická opatření, podle nichž na hromadné akce mohou jen očkovaní lidé
a ti, kteří onemocnění prodělali během
posledního půl roku. Negativní test na
covid (antigenní ani PCR) už pro nikoho
neplatí.
„Ještě uvidíme, zda tahle pravidla budou
bez výjimek platná i pro sportovní utkání. Pokud ano, nemáme naštěstí žádný
větší problém. Většina našich hráček
je očkovaná, další nedávno prodělaly
covid. A s jedinou, která přísnější podmínky momentálně nesplňuje, jsme se
domluvili, že půjde na očkování. Teď se
snažíme zajistit, aby jej mohla absolvovat
co nejdříve,“ vysvětlil Čada.

Zítra se losuje"INIL?JILN´Û
čtvrtfinále Českého poháru žen Kopáèová se dnes vrací do pøípravy
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Své ovečky vyzdvihl ještě za jednu
stěžejní skutečnost. „Protože pořád
chyběla nemocná Gábina Kopáčová
a ze zdravotních důvodů nešlo využít
ani plánované juniorky, znovu jsme
nastoupili v hodně úzkém kádru bez
větších možností střídání. Přesto si
s tím holky dokázaly poradit a tohle
vítězství je pro ně velkou odměnou za
odvedenou práci. Zaslouží pochvalu.“
Po čtrnácti extraligových kolech
vládne Liberec (36 bodů), od druhého do pátého místa jsou s minimálními rozestupy těsně za sebou
naskládané Ostrava (28, dva zápasy
k dobru), KP Brno (28, jedno utkání k dobru právě v Ostravě), Olomouc (27) a Prostějov (26). Šesté
Šelmy (20) ztrácejí na pátou pozici již
šest punktů, další kluby Olymp Praha
(15), Šternberk (13) i Frýdek-Místek
(11) ještě podstatně víc. Beznadějně
poslední je Přerov (0). „Teď je klíčové nepolevit a pokračovat co nejlépe
i dál,“ upozornil Miroslav Čada na nutnost předčasně se neuspokojit.

(Q[GTMKPCUG\O÷PKNQXOCNQWPCTQ\GPK nechyběla ta maximální týmovost,“
PQXQWRCTV[
Foto: Michal Sobecký zdůraznil zkušený kouč.

POLOVINY TABULKY

PROSTĚJOV Kino Metro 70 v Prostějově oslavilo během uplynulé soboty své padesáté jubileum v plné parádě. Čekala se sice větší
návštěvnost bohatého programu ze strany Prostějovanů, přesto lze
oslavy považovat za velice úspěšné, a navíc atraktivní. Bohužel do
nich ale výrazným způsobem zasáhl koronavirus. Avizovanou účast
kvůli nákaze odřekla zpěvačka Bára Poláková, autogramiádu pak
musely zrušit některé tenisové celebrity. Dort ale byl a„narozeninová“ show v kině Metro 70, která vloni nemohla být kvůli pandemii
uspořádána, se tak konečně rozjela naplno v sobotu.

po dortu se jen zaprášilo

OD
SPODNÍ
s režiséry
vládl humor,
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Milada Sokolová,
náměstkyně primátora pro kulturu
„Samozřejmě bych ráda popřála dalších padesát let
ve skvělé kondici. A pak také stejné skvělé vedení,
jaké má kino nyní v podobě paní Kucsa Prágerové.
Stejně tak bych ráda popřála, aby nadále kino bylo
komunitním centrem, které se z něj podařilo vytvořit.
A aby koronavirus nebyl – rozvoj kina Metro 70 by tak
byl plně v rukou jeho osazenstva.“

Jan Žůrek,
krajský radní pro oblast kultury
„Kino sleduji zejména posledních pět let v kontextu nástupu nové paní ředitelky. Musím říct, že
to na startu neměla jednoduché a že odvedla kus
dobré práce. O tom svědčí i dobrá čísla týkající se
návštěvnosti.“

Vít Klusák,
režisér, autor snímků V síti
a Svět podle Daliborka
„Kinu bych rád popřál, aby se drželo, je to těžká
aneb názor
doba.
Jak Pro
to kulturu
vidí je skvělé, co zde ředitelka, Bára
dělá, snaží se, aby to nebyla jen místnost,
se
Simonykde
BAJUSZ
KAPITÁNKA
pouští filmy. Ale aby zde byl nějaký kulturní život.
Aby se zde potkávali lidé, aby kino žilo.“

Jak hodnotíte činnost kina?
A co byste mu popřáli?

ANKETA

PROSTĚJOV Již desátý ročník
akce Strom splněných přání pořádá
Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci se spolkem Dobré místo pro život. Radost budete
moci opět udělat dětem i seniorům
z našeho regionu.
„I letos půjde o dárky pro klienty z Domova Daliborka Prostějov, seniory
z Domova pro seniory Jesenec, seniory
z Domova seniorů Prostějov, Centra
sociálních služeb Prostějov i Léčebny
dlouhodobě nemocných Nemocnice
Prostějov,“ vypočítala prostějovská hlavní organizátorka, předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
S nápadem obdarovat děti z dětských
domovů dárkem, který si sami přejí, přišla předsedkyně občanského

!îO@HDN@IDJMĄH

QµIJàIÁKüµIÁ

2VODY\MXELOHD]DêDO\YNLQø0HWURXæRGSROHGQH

ZRODIL
ODSKOK
KULATINYSEbyly
VESELÉ i POUČNÉ,
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OD SPODNÍ

ZRODIL SE ODSKOK

chtěli ještě víc bodově odskočit, což
se dokonale povedlo. Proto velká
spokojenost,“ usmíval se hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada.
Čím jeho svěřenkyně dospěly k cennému triumfu, viděl dost zřetelně.
„Šlo o dobrý týmový výkon celého kolektivu, tím větší radost z něj
máme. Žádná z našich hráček vyloženě nevyčnívala, ale všechny si vzájemně vypomáhaly a bojovaly jedna
za druhou, společně za mančaft,“
trefně popsal Čada.
Zejména tím byly překonány některé
ne tolik výrazné herní prvky. „Neměli
jsme nijak výbornou ani přihrávku,
ani útok, ani podání. Nicméně holky
obětavě bránily v poli, především ve
třetím setu si pomohly zlepšenými
bloky – a hlavně tam z jejich strany

Michal KADLEC
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

aneb názor
Simony BAJUSZ

kdyby.
Ve skutečnosti se „Kopy“ po jarní operaci
achilovky zatím jen pomalu dostává kvůli
spoustě dalších zdravotních trablů do své
dřívější pohody. A Michalíková vzhledem
ke zdevastovanému rameni neměla jinou
možnost než vrcholovou dráhu okamžitě zabalit. Místo nich do základní sestavy
naskočily ne tolik zkušená Michaela Beránková a ještě mladší Michaela Smolková. Obě dělají, co v rámci svých možností
dokážou, někdy je to z jejich strany lepší
a jindy horší.
Každopádně prostějovský klub teď nedisponuje takovými finančními prostředky,
aby z fleku přivedl rozdílovou univerzálku
typu severočeské tahounky Nikoly Kvapilové, jak by si pan Löff da Silva v ideálním
případě představoval. Nemluvě o tom, že
uprostřed rozjetého ročníku je taková koupě takřka nemožná. Na příchodu kvalitní
diagonální hráčky přesto oddílová generalita pracuje, ačkoliv jde o nelehkou záležitost. Zároveň však dává důvěru i prostor
stávajícím plejerkám, nad nimiž by předčasně lámat hůl byl holý nesmysl. Čerstvý
triumf u Šelem Brno a trvalý pohyb v horní
polovině ligové tabulky potvrzují, že soudržný kolektiv i v momentálním složení
zvládá plnit reálně stanovené cíle.

O ZKLAMANÉM E-MAILU ANEB
NA CO (NE)JSOU PODMÍNKY

Trocha jihoamerického temperamentu se
projevila poté, co volejbalistky VK Prostějov prohrály minulou sobotu doma
s Libercem 0:3. Za hanácké družstvo nastupuje od této sezóny brazilská blokařka
Raquel Löff da Silva, jejíž otec adresoval
vedení klubu krátce po skončení zmíněného duelu krátký e-mailový dopis líčící jeho
velké zklamání.
Přesné znění je samozřejmě interní věcí
vékáčka, ale stručně lze prozradit aspoň
ústřední myšlenku. Ta spočívala v konstatování, že proti momentálně nejlepšímu
celku UNIQA extraligy ČR odehrály Čadovy svěřenkyně vyrovnaný zápas i bez
dostatečně kvalitní univerzálky. A že by
bylo záhodno takové účko přivést, aby
prostějovský tým mohl bojovat o mistrovský titul.
Je pravda, že kdyby Gabriela Kopáčová
byla ve srovnatelné formě jako během
uplynulých dvou sezón a kariéru by
předčasně neukončila smečařka Martina
Michalíková, dostávala by se výkonnost
současného mančaftu (v létě posíleného
právě o Löff a především reprezentační
nahrávačku Simonu Bajusz) do hodně
zajímavých sfér reálného ataku medailových příček. A třeba i ohrožování špičkově
složené Dukly. Leč to je pouze pověstné

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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Už poněkolikáté v aktuálním ročníku
2021/22 nastoupily ženy VK Prostějov do soutěžního duelu s pouhými
devíti hráčkami. Jde o důsledek ukončení kariéry Martiny Michalíkové,
nemoci Gabriely Kopáčové a opakované nemožnosti nasazení juniorek,
které jsou na soupisce A-týmu.

Ü½NGJU±K<NP

„V Brně to bylo hodně důležité utkání. Chtěly jsme v extraligové tabulce zůstat
před Šelmami a výhrou jim bodově odskočit, což se podařilo. Od začátku jsme
šly za vítězstvím, v prvních dvou setech si vždy vypracovaly větší náskok a přes
následné problémy jej dokázaly dovést do úspěšného konce. Třetí set nám nevyšel,
tam jsme dělaly příliš moc chyb. Ale od čtvrtého jsme se vrátily k předchozímu dobrému výkonu, celkově to byla z naší strany kvalitní týmová práce. A zasloužená
výhra, navíc za tři získané body, což je skvělé. Teď na to budeme chtít navázat
i doma proti silnému Královu Poli.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

nizace města by si měly vzájemně pomáhat a spolupracovat. Naše spolupráce s kinem Metro je velice krásná
a produktivní. O dnešním odpoledni
a večeru jsme sice měli trošku jinou
představu, ale bohužel do plánů výrazně zasáhl covid-19. Autogramiádu
odmítli ze zdravotních důvodů známí
tenisté a další sportovci. Stejně tak se
dnes nedostavili i jiní pozvaní hosté.
Je to škoda, ale naše spolupráce s kinem Metro bude určitě pokračovat
i nadále při jiných společných aktivitách,“ řekl Večerníku Jan Zatloukal,
ředitel Sportcentra DDM Prostějov.

(Q[GTMKPCUG\O÷PKNQXOCNQWPCTQ\GPK
PQXQWRCTV[
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO
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minka. „Co se týče volného času, tak
žádný vesměs nemám, věnuji se maximálně své dcerce. Jituška je v období
velké aktivity, kdy všechno poznává
a objevuje, takže musím být neustále
ve střehu. Starám se tedy o ni a k tomu
vařím, ale to mě naštěstí moc baví.
VANÉ
MÍSTO AVIZO
Snažím se malou vést k hud/(Ć1<
6/29(16.e6 NA
bě, často jí tak zpívám a hraji
A
na kytaru,“ pokračovala nová
Foto: archiv
PADLA VOLB
29,&
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listopadová vítězka seriálu
Ņ(18=
PROMĚNA IMAGE.
Věřím, že si taky konečně odA protože v rámci něj měníme kromě počinu,“ zasnila se ještě předtím, než to
vzhledu i oblečení, tak jsme se zeptali, v sobotu 20. listopadu vypuklo.
v čem nejraději chodíte „Nosím hlavně Na výsledek PROMĚNY IMAGE,
legíny, tričko, zkrátka pohodlné obleče- kde měníme nejen vizáž, ale dělání, abych se při malé dceři mohla rychle me i velkou radost, zažehneme jisotáčet,“ prozradila s úsměvem Alice Na- kru v očích a zvýšíme potřebné sevrátilová. „Na proměnu svého vzhledu bevědomí, se můžete těšit poslední
se moc těším, není důvod k nervozitě. listopadové pondělí.

PROSTĚJOV Po loňské pauze se
nejeden z Prostějovanů těší na vánoční trhy, které přinášejí zahřátí
pro tělo i duši. Mnozí se tradičně
zastavili u stánku Rotary klubu Prostějov, protože každoročně chtějí
podpořit dobrou věc. Speciální
punč připravovaný vždy jinou rotariánskou rodinou skutečně zahřeje
hned dvakrát, jak říká slogan tohoto
sdružení.
Večerník se během uplynulého týdne
dozvěděl, že vánoční jarmark v Prostějově se bude muset bez jednoho z tradičních stánků obejít. Rotary klub totiž
zrušil prodej vánočního punče, z jehož
výtěžku financoval potřebné spoluobčany nebo organizace. „Ano, i my jsme
se moc těšili, připravovali a organizovali.
Rozepsali jsme harmonogram prodeje,
obnovili propagační tiskoviny a plakáty,
přemýšleli o recepturách a také o tom,
jak finanční výtěžek z prodeje nejlépe
použít,“ pustila se do objasnění nemilé
situace Alena Spurná, prezidentka Rotary klubu Prostějov. „V minulých letech
jsme díky prodeji punče předali finanční
dar například dětskému oddělení nemocnice v Prostějově či dětským domovům v Prostějově a v Plumlově, přispěli
TyfloCentru na pomůcky pro nevidomé a také jsme podpořili domov seniorů v Soběsukách a v Nezamyslicích. V
letech 2017 až 2019 byly z výtěžku
pořízeny elektrické vozíky pro Domov
seniorů v Nerudově ulici v Prostějově a
Centrum sociálních služeb Prostějov v
Brněnské ulici,“ zavzpomínala.
Jenže letos punč na náměstí „rotariáni“ prodávat nebudou. „Rotariánský

punč by určitě dokázal
zahřát i během letošních
vánočních trhů. Navíc
jsme vždy k punči přidávali radost z přátelských
setkání na náměstí, která
neodmyslitelně patří k životu v komunitě. Vývoj epidemie ale
stojí tvrdě proti nám. Prostějov vede
ve statistikách, narůstají obavy především o naše seniory a v nemocnicích
opět ruší plánované zákroky. Cítíme,
že na prvním místě je odpovědnost a
solidarita. Proto jsme se rozhodli, že
zůstaneme u setkání virtuálních a pozdravů vřelých, ale přes naše telefony.
Epidemii tím neporazíme, ale chceme
ukázat, že cesta začíná u každého z nás.
Vnější zákazy a omezení jsou málo
bez naší vůle je dodržovat. Cesta je to

bohužel zdlouhavá a těžká,
všichni očekáváme nová
povzbuzení a potřebujeme
další příklady vnitřní síly,
bez které to zvládnout nepůjde,“ uvedla prezidentka
Rotary klubu Prostějov.
„Přejeme všem pevné zdraví a klidný
konec roku a i v této nelehké době radostné sváteční dny. Děkujeme našim
příznivcům, přátelům i členům klubu,
že se nám přes všechny překážky daří
získávat prostředky na dobročinnost
třeba i tak, že do klubové pokladny vybereme mimořádný příspěvek, aby nemusela být krácena každoroční pomoc
Rotary klubu těm, kteří ji potřebují.
Pevně věříme, že už příští Vánoce 2022
vás tradiční punč zase zahřeje,“ vzkázala
všem Alena Spurná.
(pk)

Rotariánský punč bude letos chybět

Aneta Křížová

v listopadu. Co víme, tak má dvouletou
dcerku a je na rodičovské dovolené.
S jakým cílem se mladá žena hlásí?
„Vaše proměny sleduji pravidelně
a vždy jsem si říkala, jaké to tak asi
může být. Důvodem, proč se hlásím, je,
že jsem chtěla vyzkoušet něco nového.
Vzhledem k tomu, že jsem na mateřské,
tak nemám tolik času o sebe pečovat,
takže budu ráda za kompletní poradenství a doufat v příjemnou změnu,“
zaznělo na úvod od Alice Navrátilové.
„Není to však tak, že bych o sebe nepečovala, to ne. Chodím se pravidelně
stříhat, byť se barvím sama. Pravidelně
také docházím na kosmetiku, ale většinou se nelíčím. Nicméně manžel mě
Jednatřicetiletá Alice Navrátilová po- vždy nalíčenou pochválí, takže věřím,
dala přihlášku do redakce již v polovině že moje proměna bude přínosem i pro
srpna a štěstí se na ni usmálo právě teď něj,“ prozradila s úsměvem mladá ma-

PROSTĚJOV Listopadová PPROMĚNA IMAGE se chvíli ocitla
v ohrožení. Slovenská vítězka totiž onemocněla, a tak bylo nutné
rychle hledat náhradu. Naštěstí
zájemkyň o změnu vizáže odehrávající se v režii PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je dost, tudíž je
pořád z čeho vybírat. Přestože sled
událostí nenechal moc prostoru na
dlouhé rozmýšlení, tak se nastalé
situaci rychle přizpůsobila Alice
Navrátilová, která se tedy zúčastnila sobotního dílu, který byl již čtyřiašedesátý v pořadí.

ve znamení nemoci
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Začátek byl naprosto vyrovnaný, až
od stavu 6:6 šel postupně nahoru
zlepšující se tým hostů (6:8, 10:13).
Jeho kolektivní výkon podpořila
klíčová série čtyř bodů za sebou
z 13:15 na 13:19, o něco později
vypadalo jednoznačné vstupní dějství předčasně rozhodnuto - 16:23.
V koncovce se však výborně rozjetá
sada zle zkomplikovala. Rozpodávala se totiž Komárková, Hanačkám
odešla přihrávka, nemohly se prosadit ani útočně a téměř o celý náskok
přišly - 22:23. Jen kvalitní obraně
vděčily za to, že úplný závěr s vypětím sil těsně ubojovaly – 23:25
a 0:1.
I druhá část odstartovala vyrovnaně, ovšem tentokrát získaly převahu
jako první domácí plejerky (z 3:4 na
8:5). Vékáčko ale dokázalo na herní
propad rychle zareagovat a okamžitě manko smazat (8:8), aby zlo-

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

BRNO, PROSTĚJOV Tabulkoví
sousedé na sebe narazili ve 14.
kole UNIQA extraligy žen. Šesté
Šelmy Brno hostily pátý Prostějov, který mohly v případě vítězství bodově dotáhnout. Což volejbalistky VK nechtěly připustit,
samozřejmě jim naopak šlo o zvýšení jejich náskoku. A to se jim
přesně podařilo. Většinu utkání
byly mírně lepší a dílčí zápasovou
misi nemalé důležitosti splnily!

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

NA

veň (14:14). Teprve odskočení na
17:14, posléze 20:16 mělo nezvratný dopad, za nevynucené hrubky
i nepřesnosti v této pasáži už vedoucí družina zaplatila – 25:20 a 1:2.
Přesto zůstávala slibná možnost
tříbodového zisku stále na dosah.
Čadovy svěřenkyně potřebovaly
pouze „maličkost“: zvednout svou
volejbalovou produkci zpátky na
dřívější level. To se podařilo dobrým úsekem při servisu Smolkové
(z 4:3 na 4:6), s pomocí několika
vítězných bloků a zostřeného podání pak lvice v růžovo-bílých dresech
mohutně utekly až na 7:15. Účinně
jim vycházel přechod z obrany do
útoku, protivnice pod tlakem často chybovaly. A získanou výhodu
hostující mančaft bezpečně hlídal
téměř až do konce, byť si neodpustil
ještě jedno menší trápení (z 15:23
na 19:23). Dvě minuty nato nastalo
definitivně úspěšné vyvrcholení –
20:25 a 1:3!
(son)
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jjak
akk see sázely
sázeelyy st
stromy
trom
my v ččechůvkách...
ecchůůvkkácch...

Organizovaná
výsadba
stromů
v Čechůvkách strhla obrovskou vlnu
pozornosti, o prvních šestadvacet
stromků projevily zájem celé rodiny
během několika hodin po vyhlášení
tohoto záměru. „My jsme v rodině
neváhali ani minutu. Hlavně já. Dítě
jsem už zplodil, barák postavil, ale zasadit strom se mi ještě nepodařilo,“ smál
se přímo na místě pan František, který
si vybral jeden z nabízených stromků saa
3x foto: Michal Kadlec
a společně se synem a manželkou
pozorně poslouchali rady pracovníka
společnosti FCC, který jim se sázením
pomáhal.
Pro tak velkou akci bylo docela problém
vybrat vhodnou lokalitu a tak Večerník
zajímalo, proč právě Čechůvky, tedy
okrajová část Vrahovic. „V současné
době je opravdu obtížné najít místo
pro výsadbu, možnosti jsou omezené
vzhledem tomu, že na spoustě míst
jsou inženýrské sítě, takže výsadba 2ąK XÚUCFD÷ RTXPÊEJ wGUVCFXCEGVK UVTQOč UG UGwN[ 5¾\GPÊUGURQNGéP÷UOCPåGNGOCU[PGO\×éCUVPKNC 5¾\GLÊEÊO X[FCVP÷ TCFKNK C VCMÆ RTCMVKEM[ RQO¾JCNK
VCMÆP¾O÷UVM[P÷/KNCFC5QMQNQX¾
RTCEQXPÊEKURQNGéPQUV(%%2TQUV÷LQX
tam není možná. Čechůvky jsme vy- éCUVQKEGNÆTQFKP[PGLGP\8TCJQXKE
tipovali jako nejvhodnější lokalitu. Do

místě samém se budou dosazovat již
jen keře a také na jaře vysévat květnaté
louky. Bude vytvořeno místo pro
ohniště i posezení. Věříme, že si nejen
obyvatelé Vrahovic zvolí toto místo
ke svým procházkám a možným komunitním akcím. Sázení pro rodiny
s dětmi jistě připravíme opět, dalším
možným místem budou nově nabyté
pozemky pro takzvaný jižní prstenec
či místo u soutoku říček Hloučely
a Romže, v blízkosti vrahovického
hřiště,“ prozradila Milada Sokolová.

-QOWPKVPÊU¾\GPÊUVTQOMčPCdEXKMNWqXèGEJčXM¾EJUGUGVMCNQUQDTQXUMÚO\¾LOGOXGąGLPQUVK
Foto: Michal Kadlec

sázející. Oslovili jsme veřejnost s tím,
že se mohli hlásit ať již na webu města,
ale také na můj e-email. Se zájemci
jsme po celou dobu byli ve spojení, požádali jsme je také, aby si na
zavěšený zalaminovaný lístek zapsali,
co za svoji rodinu chtěli. Jeden strom
si zasadila i první třída základní školy
z ulice Majakovského, některé rodiny
zasadily za své děti stromky i dva,“
popsala náměstkyně primátora s tím,
že město počítá i s pokračováním
výsadby zeleně v Čechůvkách. „Na

mová opět byla až druhá polovina
setu. Ofenzivně šlapala Fričová,
dost ji podporovaly Beránková se
Smolkovou. Leč především se celé
prostějovské družstvo mohlo opřít
o výbornou defenzivu v poli taženou liberem Stavinohovou i kapitánskou oporu Bajusz na nahrávce.
Nerozhodné skóre 14:14 se tak
rázem změnilo na 16:21, načež se
opakoval předchozí scénář. Jihomoravanky v čele s produktivním triem
Širůčková, Borovcová a Komárková
totiž znovu odpověděly výrazným
snížením (21:22), ovšem ve finiši nezvládly svůj obrat dokonat –
22:25 a 0:2.
Navzdory dílčím výkyvům a peripetiím tak duel probíhal ve prospěch
žen VK, jež maximálně bojovaly
rovněž ve třetím dílu. Ani tam se
sice nevyhnuly slabším momentům,
které soupeřky místy trestaly (z 4:5
na 8:6, z 9:9 na 12:9), nicméně vzápětí zase zabraly a vrátily se na ro-

budoucna budou stromy nejen tlumit
hluk od silnice, ale určitě budou v této
lokalitě snižovat i prašnost,“ svěřil se
Večerníku přímo na místě Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Prostějova.
„Pro tuto lokalitu máme připravenou
studii, počítáme do budoucna s další
výsadbou. Dnes tady občané, a často
i s celými rodinami, vysadí prvních
šestadvacet stromů. Jde o ořešáky, javory, lípy, moruše, meruňky a třešně,“
vypočítal Pospíšil, kterého jsme se ještě
zeptali na důvod přítomnosti značného
počtu pracovníků společnosti FCC
Prostějov. „Společnost nám ošetřuje
zeleň, je tedy hlavním partnerem a garantem celé akce, kterou jsme pro naše

FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
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občany zorganizovali. Jsou to odborníci, takže lidem poradí, jak nejlépe zasadit strom,“ prozradil první náměstek
prostějovského primátora.
Sázení se předminulou sobotu ráno
zúčastnila také náměstkyně Milada
Sokolová s manželem a dětmi. Právě
ona se na celém projektu rovněž
podílela a byla velice potěšena zájmem
a účastí občanů. „Jedním slovem moc!
I přesto, že se jednalo o vůbec první
komunitní sázení pořádané městem
Prostějov, nenašla se díky skvělé organizaci jediná chyba! Musím velmi
pochválit kolegy z oddělení správy
a údržby majetku města a hlavně
kolegy z FCC coby správce zeleně,
protože vše bylo připraveno a sázení
probíhalo bezproblémově. Velmi mě
potěšilo, že si lidé i po sázení našli čas
a společně jsme si opekli špekáčky,
děti baštily sladkosti a myslím, že
jsme byli všichni spokojeni,“ zhodnotila Milada Sokolová, která Večerníku
potvrdila, že možnost zasadit strom
vzbudila u Prostějovanů obrovský
zájem. „Nebylo vůbec problematické
všem šestadvaceti stromkům najít

BYLI JSME
U TOHO

„Soupeř byl sice trochu lepší na přihrávce a v útoku, ale my jsme měli zase navrch v obraně
na síti i v poli. Kromě třetího setu jsme vlastně pořád vedli a podle mého názoru zvítězili
zaslouženě především týmovým výkonem.“

MIROSLAV ÈADA sKODYQÉWUHQÅU9.3URVWÈMRY

„Udělali jsme strašně moc chyb, hlavně na podání. A doplatili na to. Jedině ve třetím setu
snesl náš výkon aspoň trochu přísnější měřítka, jinak jsme střídali solidní pasáže s vyloženě
špatnými. Těch bylo bohužel víc, proto porážka.“

ONDØEJ BOULAsKODYQÉWUHQÅUhHOHP%UQR
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PROSTĚJOV Obrovský zájem veřejnosti vyvolala výzva města
vytvořit v Čechůvkách nový kus přírody, kdy by ruce k dílu přiložili sami občané. Předminulou sobotu ráno se na„cviklu“ na samém okraji
Vrahovic sešly desítky dospělých i dětí, aby na tomto místě pomohly
vytvořit takzvaný zelený prstenec. K dispozici bylo prvních šestadvacet
stromků různých druhů a o každý z nich se přihlásilo šestadvacet rodin. Do akce se zapojili také náměstci primátora Prostějova Jiří Pospíšil,
Milada Sokolová a Jiří Rozehnal. Přes sychravé počasí či mlhu panovala
v Čechůvkách výborná nálada a u vlastního sázení stromků asistovali
nejen radou odborníci ze společnosti FCC Prostějov.

O akci na okraji Vrahovic byl enormní zájem

3URVWěMRYVNpOYLFHWRY%UQě V Čechůvkách sázely stromy celé rodiny
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botního střetnutí, během úvodní
sady si vypracovaly slibný náskok,
a byť jej pak málem ztratily (z 16:23
35č%÷å1§32ą$'«SRGOHSUĎPøUX]Q¿PHN
na 22:23), koncovku zvládly 23:25.
.DUROËQD)ULêRY¿6LPRQD SLORY¿0LFKDHOD6PRONRY¿
Podobně se vyvíjela druhá část s tím
%DMXV]5DTXHO/ÔII   3HWUD .RæRXxNRY¿ 
rozdílem, že protivnice zpočátku
$GÇOD6WDYLQRKRY¿.O¿ 0LFKDHOD%HU¿QNRY¿ Hanačky měly solidní vstup do so- vedly (8:5, 10:8). Poté se taktovky
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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ŠELMY BRNO – PROSTÌJOV

opět chopili lepší hosté (16:21), načež domácí dotahovali (21:22), leč
nedotáhli (22:25).
Zbylá dvě dějství už byla o poznání
jednoznačnější. To třetí patřilo od
nerozhodného stavu 14:14 tempo
stupňujícím Jihomoravankám poměrem 25:20, naopak čtvrté měly od
obratu ze 4:3 na 7:15 plně pod kontrolou celkové vítězky tím, že se vrátily ke své dobré hře a ještě ji zkvalitnily
(20:25).
„Je to pro nás moc důležitá výhra,
protože bylo potřeba udržet lepší
pozici v ligové tabulce a nenechat se
Šelmami dotáhnout. Spíš jsme jim

Ženy vékáčka si znovu poradily i v užším kádru
a u Šelem slavily další důležitý triumf venku

POLOVINY TABULKY

BRNO, PROSTĚJOV Minulá porážka od vedoucího Liberce mohla
volejbalistky VK Prostějov vychýlit z dosud příznivého kurzu aktuální sezóny, ale nestalo se. Dobrým kolektivním výkonem ve 14.
dějství UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022 na hřišti Šelem Brno
1HKRGQRFHQ\
3HWUD .RæRXxNRY¿ EORNDĆND  VWĆËGDOD naopak navázaly na předchozí vydařené duely a velmi důležitým
MHQ QD FKYËOL .O¿UD 'YRĆ¿êNRY¿
QDKU¿YDêND D*DEULHOD.RS¿êRY¿ XQL dílčím úspěchem ještě víc upevnily své postavení v horní polovině
průběžného
pořadí!
YHU]¿OND QHQDVWRXSLO\
Michal SOBECKÝ

V této rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem
ženám VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony. Nejlepší
známka je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

KAROLÍNA FRIÈOVÁ
Je znát, že slovenská smečařka v posledních dvou týdnech už nemá
tu fantastickou formu z předchozího průběhu sezóny. Přesto byla
v sobotním střetnutí u Šelem Brno ze všech prostějovských
volejbalistek opět nejlepší. Dala nejvíc bodů (18), měla
nejvyšší úspěšnost útoku (výborných 47 procent) i přihrávky (slušných 39 procent), přidala jeden vítězný
blok i jedno eso a kralovala rovněž v celkové užitečnosti
(+12). Po méně výraznějších předchozích výkonech na
Olympu Praha a proti Liberci jde herně zase nahoru,
určitě jí pomohlo víc času na odpočinek i regeneraci.
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JEDNIČKA VK PODLE
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prezentace

zidenta. Minulé úterý 16. listopadu
byl při této příležitosti ve Smetanových sadech vysazen strom Václava
Havla. Statná lípa doplněná o žulovou kostku nyní stojí za kinem Metro 70 v blízkosti Stromu republiky
vysazeného před třemi roky.

Sobota smazala
dobrý dojem

/+%*#.
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ZAUJALO NÁS

PROSTĚJOV Už to bude deset
let, co zemřel Václav Havel. Město
Prostějov si jeho odkaz připomnělo už v předvečer letošního výročí
„sametové revoluce“, jež dramatika
a vězněného disidenta vynesla až do
křesla prvního polistopadového pre-

5

Desáté výročí úmrtí prvního
polistopadového prezidenta
připomene výstava v Duze

www.vecernikpv.cz

klikni na
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K sázení stromu došlo po krátkém
vzpomínkovém aktu před prostějovskou radnicí, po níž se její účastníci
přesunuli do nedalekých Smetanových sadů. „Je naprosto pochopitelné,
že výrazné osobnosti provází nejrůznější názory. Václav Havel ovšem byl
nesporně výrazným zastáncem občanské společnosti, na jejíchž základech stojí naše demokracie. Je proto
dobře, že si právě naše město tímto
způsobem připomíná jeho odkaz.
O jeho charakteru snad dostatečně
svědčí i fakt, že po jeho boku vždy stála silná osobnost, kterou nepochybně
byla jeho manželka Olga Havlová,“
vyjádřil se v krátkém proslovu bývalý
primátor města Prostějova Miroslav
Pišťák. Při této příležitosti připomněl
také osobnost Jana Roubala, jenž byl
podobně jako někdejší prezident
vždy velkým idealistou. „Honza by
vše týkající se Václava Havla vyjádřil

Martin
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jistě lépe než já,“ prohlásil na adresu
zemřelého prostějovského divadelníka a univerzitního pedagoga. Ten
mimo jiné patřil k velkým příznivcům
nápadu, aby současné Hlaváčkovo
náměstí v centru města neslo Havlovo jméno.
Do vlastního sázení se pak kromě
současných zástupců vedení města
včetně bývalého starosty Jana Tesaře
pustili také členky prostějovského
Sokola či studenti a studentky SOŠ
podnikání a obchodu. Ty na akci doprovodil oblíbený ředitel školy a zároveň prostějovský zastupitel Marek
Moudrý.
Tímto ovšem vzpomínka na Václava
Havla v Prostějově nekončí. Desáté výročí jeho úmrtí připadající na
letošní prosinec si lidé budou moci
připomenout v Kulturním klubu
Duha. „Na čtvrtek 16. prosince
chystáme vernisáž výstavy fotografií
z návštěvy Václava Havla v Prostějově, které nafotil Bob Pacholík. Při
této příležitosti se představí Divadlo
Point s nastudovanými ukázkami
z díla Václava Havla,“ potvrdila náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová.

&Q\CJTPQX¾PÊUVTQOWUGMTQO÷UQWéCUPÚEJKDÚXCNÚEJ\¾UVWREčXGFGPÊO÷UVC
CéNGPGMRTQUV÷LQXUMÆJQ5QMQNCRWUVKNKVCMÆUVWFGPVKCUVWFGPVM[51iRQFPKM¾PÊ
CQDEJQFW
Foto: Martin Zaoral
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U kina byl vysazen
strom Václava Havla
i'56$1&Č
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Prostějov (rei) – V týmu Poruby se udála
další rošáda mezi kouči! A-tým převzal
Jiří Režnar, jeho asistentem se stal Karel
Suchánek. Jedenašedesátiletý Jiří Režnar
se ujal porubského týmu právě po Karlu
Suchánkovi, jenž tým vedl po odvolaném
Jiřím Šejbovi. Režnar předtím trénoval AZ
Havířov. Letošní výsledky Havířova nebyly
optimální, a tak Jiřího Režnara nahradil
Aleš Flašar. Poruba tak rychle sáhla po
zkušeném prvoligovém trenérovi, který má
zkušenosti například z EBEL ligy. No a David Moravec, který byl nejprve určen jako
asistent trenéra porubského A-týmu, bude
působit u porubské mládeže. „Jelikož byli
oba dočasní trenéři plně vytížení s mládeží,
kde v současnosti potřebujeme maximální
starost, rozhodli jsme se jak Karlu Suchánkovi, tak Davidu Moravcovi ulehčit ruce. Oba
předvádějí perfektní práci, příchod Režnara
pomůže A-týmu a věřím, že se výkonnost
celku pozvedne,“ uvedl pro klubový web
generální manažer Poruby Pavel Hinner.

Další zmìny v trenérském
štábu Poruby!

Prostějov (rei) – Na konci září z toho byla
dost projednávaná kauza, to když v zápase
Benátek nad Jizerou s Prostějovem zůstal
ležet na ledě po zásahu pukem hostující
obránce Petr Krejčí. Jestřábi následně podali stížnost na postup pořádajícího celku
při Krejčího ošetření. Disciplinární komise
Českého hokeje se od té doby případem
zabývala a v uplynulém týdnu pak vydala prohlášení. „Na základě uvedených
skutečností komise neshledala, že by při utkání došlo k jakémukoli porušení směrnic
a předpisů ČSLH,“ uvádí disciplinární
komise ve svém rozhodnutí. Benátky
nepochybily, ale i tak by měly na zdravotnické péči na zimním stadionu zapracovat.
„Klubu HC Benátky nad Jizerou nicméně
uložila, aby při utkáních zajistil přítomnost
zdravotnického pracovníka, odborně
způsobilého podle vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví a v případě potřeby nápomocného lékaři podobně jako řidič vozidla
rychlé zdravotnické pomoci a aby proškolil
pořadatele pro manipulaci se zdravotnickým zařízením, kterým je ošetřovna
zimního stadionu vybavena,“ píše se dál
v tiskové zprávě Českého hokeje.

Benátky pøi ošetøení
Krejèího nepochybily

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV
Pondělní zápas v Ústí
nad Labem dochytal poslední třetinu a ve středu nastoupil do branky
Jestřábů od úvodních
minut. Řeč je o prostějovském rodákovi Marku
Mickovi (na snímku).
Tento dvacetiletý gólman
si ve středu zapsal svůj
debut, a to hned před domácím publikem. „Jsem
Prostějovák, takže tohle je
pro mě největší sen,“ přiznává Micka.

0GRQXGFGPÆ X[UVQWRGPÊ XG (TÚFMW
/ÊUVMW
Foto: internet
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Poté se ale přeci jen tým z Mladoboleslavska herně i výsledkově zvedl. A připsal si na
své konto i několik zajímavých výsledků.
Cenná a překvapivá je zejména výhra s Přerovem v poměru 3:0. Benátkám ale v předešlém týdnu uškodil los, který jim přiřkl tři
kvalitní soupeře hrající v dobré formě. Přesto se se zápasy vyrovnal tým obstojně. Když
se podíváme na mužstvo, v Benátkách vedle
zkušených veteránů vyrůstají mladé naděje.
Do první kategorie patří třeba bek Petr Kolmann pravidelně startující za Liberec, dále
známý Lukáš Pabiška a rovněž liberecký
Antonín Dušek. Do té druhé pak třeba produktivní Sebastian Čederle nebo slovenský
reprezentant Martin Faško-Rudáš. Zejména právě Čederle se může chlubit slušnou
fazónou.
Druhým soupeřem bude pro Prostějov Kolín. Podobně jako Benátkám, ani Kolínu se

moc nezdařil začátek ročníku. A stejně tak se
Kozlům podařilo výkony a výsledky aspoň
trochu stabilizovat. Přesto tým nadále střídá
prohry a výhry. A tak sice porazil trápící
se Porubu nebo silný Šumperk,
zcela však nezvládl zápas
s Přerovem, který navíc tou dobou trápila
marodka – a prohrál
0:7. Loňský nováček
Chance ligy se nicméně může pochlubit
tím, že většina opor mu
nikam po první sezóně
neodešla. Motorem ofenzivy je David Šafránek. Hodně
o sobě dávají vědět i Jan Veselý a Zdeněk
Král, body sbírá i exprostějovský Lukáš
Krejčík. V Prostějově rovněž působili beci
Zdeněk Čáp a René Piegl. Tým je celkově

kvalitní a má rozhodně na více než je čtrnácté či patnácté místo. I tento zápas tak slibuje
kvalitní podívanou. A zároveň pořádnou fušku pro prostějovské Jestřáby.
(sob)

vs.

připsal jste si 30 úspěšných zákroků a výhru. Jaké máte
pocity?
„No, upřímně jsem byl hodně nervózní. (smích) V úterý,
když jsem se dozvěděl, že půjdu chytat, tak jsem si to ještě
tak nepřipouštěl. Před zápasem to už ale na mě padlo.“
yy Havířov se po vypadnutí Kadaně nachází na posledním místě prvoligové tabulky. V zápase byl ale
hodně aktivní... Překvapilo vás to?
„Myslím, že nás to hodně překvapilo, i když trenéři
nás na to připravovali. Mají nového trenéra a v jejich
pozici opravdu musí bojovat. Pro mě to bylo i lepší,
protože jsem byl pořád v permanenci.“
yy Je něco, co byste zpětně v zápase udělal jinak?
„Tak každý gól se dá chytit. Určitě mě mrzí ten
první inkasovaný gól, protože přijel přede mě náš
obránce s jejich útočníkem a mně se přesně v době
Foto: www.lhkjestrabi.cz té střely ztratil puk z dohledu. U druhého gólu

yy Pro vás to byl premiérový start v profesionální soutěži,

Foto: www.lhkjestrabi.cz
jsem čekal, že mi to bude tečovat dolů, ale bohužel to tečoval nahoru.“
yy V čem podle vás byli hosté nebezpeční?
„Rozhodně jak nahazovali od modré čáry a snažili se je tečovat, ale
i celkově u nás v pásmu jak bruslili a tlačili se do šancí. Také byli hodně
důrazní v osobních soubojích, takže jsme rádi, že jsme zápas zvládli za
3 body. Myslím si, že tohle není mančaft na spadnutí. Pokud takhle budou hrát i nadále, tak se z toho dostanou.“
yy Vy jste naskočil už v poslední třetině pondělního utkání
v Ústí. Jaké to bylo?
„Tohle je pro gólmana to nejhorší, když to přijde takhle z ničeho nic.
Ale kluci to zvládli výborně, protože šla na mě jediná střela.“
yy Po zápase následovala děkovačka, kterou jste si asi hodně
užil…
„Ano, byla to pecka a emoce byly velké. Jsem Prostějovák, takže tohle je
pro mě největší sen! Moc děkuju všem fanouškům.“

/KEMCUKRQ\¾RCUQXÆQUNCX[WåÊXCN
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FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV Uplynulou sobotu zajížděli Jestřábi na led Frýdku-Místku k utkání 22. kol Chance ligy. Na
toto utkání ale určitě nebudou rádi vzpomínat! Domácí Rysi měli fantastický vstup
do zápasu, když v čase 14:37 vedli už o čtyři branky. Na začátku druhé třetiny ještě
proměnil trestné střílení Kofroň a bylo to
5:0. Brankářská posila v brance Frýdku
Samuel Baroš inkasoval až v závěru po trefách Janečka a Rudovského. Jestřábi tak po
reprezentační pauze poprvé prohráli.
Sobotní zápas začal z obou stran velice opatrně. Po dvou minutách byli Jestřábi potrestáni
za hru v šesti. Frýdek si v přesilovce dokázal
před Mickovou bránou vytvořit pořádný závar. V čase 3:19 využili domácí převahu jednoho muže na ledě, když se po střele Tepera
od modré čáry puk dostal ke Komorskimu,
který jej dorazil do odkryté branky – 1:0.
Chvíli nato měl velkou šanci k vyrovnání osamocený Mrázek, jeho střela ale byla sražena.
V 8. minutě se Jáchym s Beránkem dostali
do situace dva na jednoho. První jmenovaný
ostře vystřelil na frýdeckou branku, Baroš
byl však pohotový. V čase 9:07 nahazoval na
prostějovskou branku Čmiela, Micka puk
vyrazil před sebe a do klece ho dotlačil Matiaško – 2:0. Po druhém inkasovaném gólu vystřídala prostějovská lavička brankáře a mezi
tři tyče se postavil místo Micky Altrichter. Po

odehrané půlminutě přišla první přesilová
hra Hanáků. Jenže ti ji nesehráli vůbec dobře.
Komorski obral o puk prostějovského kapitána Nováka a svůj samostatný únik zakončil
střelou mezi betony – 3:0. Domácí se tříbrankovým vedením dostali hodně na koně.
V 15. minutě si Lyszczarczyk najel zpoza
branky na pravý kruh, překonal obranu Prostějova a zavěsil do horní části brány – 4:0.
Pak měli Jestřábi k dispozici další přesilovku,
v ní zkoušeli Baroše překonat, ale marně.
Na začátku prostřední části se Prostějovští
hodně snažili. Pak se ale exprostějovský Bartoš
protáhl středem až před branku, kde byl zahákován obráncem Babkou. Z tohoto zákroku
pramenilo trestné střílení domácího celku,
kterého se ujal Kofroň. Ten se rozjel, rozhýbal
si brankáře Altrichtera a střelou do spodní
poloviny branky dostal puk za čáru – 5:0.
V čase 23:40 prudce pálil kanonýr Mrázek,
ale střelou minul frýdecko-místeckou svatyni.
Od poloviny druhé části začínali být Hanáci
důraznější. Jednu z hodně zajímavých příležitostí vytvořil ve 35. minutě Beránek, který
sebral puk domácímu hráči na modré čáře,
namířil si to na druhou stranu a zpoza branky
našel v gólové pozici Jáchyma. Střelu od tohoto útočníka z první brankář Baroš vyrazil. Ke
konci druhé dvacetiminutovky to ještě na Bartoše zkoušeli obránci Husák a Krejčí, ale puk
za záda gólmana domácích neposlali.
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Jelínek výbornou přihrávkou zpoza branky
našel mezi kruhy Michala Janečka, který střelou z první připravil brankáře Baroše o čisté
konto – 5:1. V 5ý. minutě rozvlnil síť frýdecko-místecké branky jejich nedávný hráč
Rudovský, když dostal přihrávku, připravil
si puk na střelu a zamířil do pravého horního
rohu – 5:2. Od 58. minuty naskočili Jestřábi
v šesti s prázdnou klecí, ale skóre utkání se už
nezměnilo.

„Naše špatné starty do zápasu pokračují, tam to byl hrůzostrašný začátek. Měli jsme tam sice nějaké šance, které jsme neproměnili. Až na konci druhé třetiny jsme to trošku byli my. V té třetí třetině,
kdy už soupeř vede 5:0, tak jsme chtěli alespoň vyhrát jednu část. Také jsme nechtěli dopřát jejich
gólmanovi v premiéře hned nulu, což se nám podařilo. Přirovnal bych to k tomu rčení, jak říkáte
dítěti, že nemá sahat na rozpálenou plotnu, že se spálí. A ono si na tu plotnu stejně tu ruku dá. My
se takto popálili a já jen teď čekám dobrou reakci týmu, jelikož věřím, že tady máme zdravé jádro.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

„Přijel k nám dobrý soupeř z popředí tabulky, takže jsme byli v očekávání, jak to celé dopadne. Ale
ten náš úvod byl opravdu dobrý. Podařilo se nám využít přesilovou hru, pak jsme přidali ještě další
tři branky. Z naší strany povedená první třetina. Pohodu jsme si přenesli pak i do druhé části, ale
trochu jsme si zápas zkomplikovali tím, že jsme přestali bruslit, a navíc jsme ztráceli takové jednoduché puky. To se nám v závěru vymstilo, když jsme inkasovali od soupeře dva góly. Ale jsme rádi,
že se kluci na zápas stoprocentně připravili a že jej takto zvládli. Také i Baroš nás v brance podržel,
měl tam důležité zákroky. No a ty dvě branky v závěru? Tam je škoda, že mu kluci už moc nepomohli k nule. Jinak předvedl výborný výkon, klobouk dolů.“
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Ve třetí dvacertiminutovce byli Jestřábi tím
aktivnějším týmem. Hned v úvodu dostal
Mrázek puk na levé straně, nachystal si jej na
střelu a z forhendu vystřelil z levého kruhu.
Brankář Baroš byl ale nadále stoprocentní
a s nepříjemně letícím kotoučem do horní
poloviny branky si poradil. Dvakrát to na frýdeckého gólmana zkoušel Jelínek, chvíli po
něm poslal puk na Baroše Beránek. Až v čase
53:36 měli Hanáci první možnost k oslavě.

pro Jestřáby prohru ve Frýdku-Místku

Katastrofální vstup do zápasu znamenal

VHVWDYD)UëGNX0tVWNX
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„To byl výlet do OC Frýda
na vánoční nákupy.“

Výrok:

Ostudný začátek zápasu s Frýdkem-Místkem smazal bohužel
solidní dojem z předešlých dvou
výher. Jestřábi během první třetiny inkasovali čtyřikrát.
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&XCCFXCE¾VÆ MQNQ PCDÊFNQ JPGF FXC
FKXQMÆ QDTCV[ X WVM¾PÊEJ <GLOÆPC
X iWORGTMW OWUÊ DÚV RQą¾FP÷ \CTC
åGPÊXGOKPWV÷VÚOPCF5NCXKÊXGFN
#UVGLP÷\WVM¾PÊPGO÷NCPKDQF
*CXÊąQX \CUG FTåGN FQ RQUNGFPÊ VąGVK
P[FXQWDTCPMQXÚP¾UMQMPC·UVÊPCF
.CDGO 6Q XwCM PCMQPGE DTCNQ FXC
DQF[ 8 RTCZK UG VCM WM¾\CNC \P¾O¾
JQMGLQX¾RQWéMCåGLGVąGDCJT¾VEGNÚ
\¾RCUPGRQW\GVąGVKPWPGDQFX÷

3. Kolapsy
ve tøetích tøetinách

6ÚO\GUGXGTPÊEJèGEJPCXC\WLGPC
RąGFGwNQWUG\ÐPW#FCąÊUGOWLGwV÷
NÆRGPGåRąGFTQMGO0[PÊLGWå$CPÊM
PCR¾VÆOOÊUV÷MFGX[UVąÊFCN,GUVą¾D[
*NCXP÷XwCMOCLÊ5GXGTQéGwKPGLNGRwÊ
HQTOW\EGNÆ%JCPEGNKI[#MVW¾NP÷éÊV¾
R÷VXÚJGTXąCF÷XRQUNGFPÊEJFGXÊVK
WVM¾PÊEJ$CPÊMDQFQXCN

2. Nejlepší formu
má Sokolov

<CLÊOCXÚJQMGLQXÚVTGLFWF÷NCN[GZVTC
NKIQXÆ-NCFPQCRTXQNKIQXÚ8UGVÊP&Q
PGLX[wwÊUQWV÷åGwGN/KTQUNCX+PFT¾M
QRCéPÚOUO÷TGO6QO¾w2KVWNG6GP
JPGFXUQDQVW\C\¾ąKNMF[UGVąGOKCUKU
VGPEGOKRQFÊNGNPCXÊV÷\UVXÊ8UGVÊPCPCF
2ąGTQXGO<CVÊOUGXÚO÷PC8CNCEJčO
QRTCXFWX[RNCVKNC

NEJ události
Chance ligy
1. Kladno mìnilo
se Vsetínem

Po reprezentační pauze se čekalo,
jak budou vypadat výkony Jestřábů.
Ukázalo se, že slušně: tým přerušil
sérii tří proher a naopak dvakrát vyhrál. Pravda proti slabším celkům,
ale i tyto body se počítají.

Konec
série proher

Sobota však patřila odvetě s Frýdkem-Místkem. Znovu se přitom
ukázalo, že se jedná o pro Jestřáby
neoblíbeného soupeře. Zatímco
doma s Rysy prohráli, přestože na
brankáře Prostějova šlo jen třináct
střel, v sobotu venku dostali nakládačku.

Další propadák
V)UÙGNHP0ÉVWNHP

SőL]QDOQHUYR]LWXEUDQNiő HOKEJOVÉ
!&҃ ࡡ
0DUHN0LFND

Å3őHG]iSDVHPWRQDPěSDGOR´

Prvním ze soupeřů jsou tento týden Benátky nad Jizerou. Ty zatím nepřekročily svůj
stín, když se drží jen těsně nad tabulkovým
propadlištěm. Stojí za tím zejména šestizápasová šňůra proher ze začátku ročníku.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Tři zápasy v zádech mají
po uplynulém týdnu za sebou prostějovští Jestřábi. Tento týden pro ně bude trochu „volnější“. Prostějované podstoupí
jen dvě klání, po jednom venku a doma.
Ve středu 24. listopadu se doma střetnou
s Benátkami, v sobotu 27. listopadu pak
zajíždí do Kolína. V obou případech jde
o týmy ze spodku tabulky, kterým se moc
nedaří. Na to ale Jestřábi nemohou spoléhat, podcenění by mohlo stát body. Jak si
Prostějov povede, to můžeme sledovat od
18.00, resp. 17.00 hodin.

SOUBOJE JESTŘÁBŮ S OUTSIDERY POKRAČUJÍ

&KDQFHOLJDSRNUDêXMHGYøPDNRO\

1.
1.
1.

1. star: /CTVKP#NVTKEJVGT DQF[ 2. star:/KEJCN,CPG
éGM DQF[ UVCT,CP-NQ\ DQF 

FRÝDEK-MÍSTEK – PROSTĚJOV 5:2

1. star: 2GVT $GT¾PGM  DQF[  2. star: /CTGM /KEMC
DQF[ UVCT/CTGMiXGE DQF 

PROSTĚJOV – HAVÍŘOV 3:2

1. star: 2GVT /T¾\GM  DQF[  2. star: /CTVKP 0QX¾M
DQF[ UVCT,CP-NQ\ DQF 

ÚSTÍ NAD LABEM – PROSTĚJOV 2:5

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

TABULKA:

0GPÊRTCXFCåGRTQJTCLGXåF[RTQ
JTQW2TQJT[OCLÊtKMF[åXGXÚUNGFMW
PCMQPEKPWNW\ÊUMCPÚEJDQFčtP÷MQ
NKMRQFQD0÷MF[UGLGFP¾QRTQJT[
MF[VÚORCFPGUGEVÊ,KPF[LGUQWRGą
RTQUV÷NGRwÊO¾HC\ÐPW#LUQWRCM
\¾RCU[WVT¾RGPÆPGRQXGFGPÆOK
\GTPÆt\CXTwGPÆRTQJTQW
5QWDQL U (TÚFMGO/ÊUVMGO RCVąÊ FQ
VąGVÊMCVGIQTKG6ÚOLGL\CéCNwRCVP÷
CRQMTCéQXCNXGdwRCVPQUVGEJqF¾N
8 RTXPÊ VąGVKP÷ F÷NCNK ,GUVą¾DK TCFQUV
FKX¾MčO ,GPåG TCFQUV FKX¾MčO XG
(TÚFMW/ÊUVMW +PMCUQXCV éV[ąK IÐN["
0GWUV¾NGRTQRCFCVCTQ\GJT¾XCVPC
JQNGUQWRGąč"#XRąGUKNQXEG\DTGLMW
KPMCUQXCV"5GPMCåFÆJQUQWRGąGe
,GUVą¾DčO \MT¾VMC X RTXPÊ VąGVKP÷
WVM¾PÊ PGX[EJ¾\GNQ PKE #NGURQÿ
VTQEJWUMÐTGKFQLGOPCRTCXKNKXRQ
UNGFPÊRGTKQF÷&XCIÐN[LUQWR÷MPÆ

Sobota smazala
dobrý dojem

Foto: internet
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MQNQUVąGFCNKUVQRCFWJQFKP
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CHANCE LIGA 2021/2022

Jestli by po uplynulém týdnu někdo z hokejistů Prostějova měl mít
rozporuplné pocity, je to jednoznačně mladičký brankář Marek
Micka. Nejprve se totiž dočkal
úspěšné premiéry, když vychytal
výhru a do sezóny tak vstoupil
nejlépe, jak mohl. Proti FrýdkuMístku však trápícím se Jestřábům
nepomohl. Během deseti minut
za něj šly dva puky a své místo
přepustil Martinu Altrichterovi
mladšímu.

+RÔNRVODGNÙWÙGHQ0DUND0LFN\

ZAUJALO NÁS
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,CPGéGMC,CMWD$CDMC&CXKF8CNC/CTVKP&WDUMÚ/CTGMiXGEC2GVT-TGLéÊ
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výher tým nutně potřebuje. „Potřebovali
bychom odskočit, nějakou šňůru tří čtyř
zápasů minimálně za dva body, abychom
se dostali na nějaké to čtvrté páté místo.
K tomu ještě krůček chybí,“ dodal exkluzivně pro Večerník.
Prostějovský tým nadále zůstává na šestém místě. Hlavně si ale mohl odškrtnout
povedený domácí zápas, navíc derby. „Samozřejmě, protože vyměnili trenéra, hrají
o bytí a nebytí, hrají play-off hokej. Jsme
moc rádi, že nám to s Havířovem vyšlo.
Podržel nás brankář Micka, který chytal
první zápas,“ připomněl Vlastimil Wojnar.
Ve Frýdku-Místku se naopak Mickovi ani
týmu nedařilo. Určitý důvod se dá najít na
soupisce. Je hodně prořídlá. „Procházíme
obdobím, kdy zdravotně nejsme O.K.,
vždycky nám někdo vypadne. Tým není
sehraný, bojujeme sami se sebou, trénink
za současné situace nejde ani pořádně
udělat. Musíme tedy hru maximálně zjednodušit a vyvarovat se chyb. A že máme
šest bodů? Dobře, bereme je s pokorou,“
uvedl kouč Aleš Totter.
Na marodce již nejsou jen třeba Lukáš
Motloch nebo Robin Staněk, kteří laborují dlouhodobě, ale také jiní hráči. „Do
pátku je Miloslav Jáchym mimo, má zánět
zubu. Odpadl nám taky Mára Švec a Pepa
Zajíc taky nevypadá úplně v pořádku. Navrátilce navíc vyhlížíme taky až ke dvacátému. Snad bude k dispozici alespoň Ondra
Bláha,“ doufá Aleš Totter. Potěšit ho mohl
aspoň fakt, že ani Micka ani jeho kolega

Martin Altrichter mladší si nevedli úplně
zle. Je tedy klidně možné, že na další šanci
nebudou muset čekat dlouho.
Nyní totiž Prostějovany čekají další dvě
utkání: s Benátkami a s Kolínem. Oba
sokové se trvale trápí, Totter však na
formu nebo postavení v tabulce nedá.
„Nerozlišoval bych soupeře, tabulka je
vyrovnaná. Mezi třetím a patnáctým
moc bodů není. Navíc oba týmy jsou
farmy, v úterý se nehraje extraliga. Je to
tedy souboj o každý bod,“ připomněl lodivod Jestřábů.

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2
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PROSTĚJOV Po reprezentační pauze vyrazili Jestřábi minulé pondělí na ústecký
led. Díky brance kapitána Nováka otevřeli
skóre, domácí ale dokázali dvakrát nato
skórovat a otočili průběh utkání na svoji
stranu. To bylo ovšem od Slovanu vše.
Prostějovští hokejisté postupně přidali
další čtyři branky, dvě připsal Mrázek, a po
jednom gólu zaznamenali Kloz a Jáchym.
Úvodní chvíle střetnutí 20. kola Chance ligy
vyšly lépe hostujícímu Prostějovu. V čase

9:56 obkroužil branku Slovanu Novák, kterého nikdo neatakoval, a uklidil puk za záda
Zajíčka – 0:1. Hosté vedení drželi, ale pět
minut před koncem se musel Ondřej Bláha
mezi třemi tyčemi otáčet. Nejprve to na něj
šikovně zkoušel jmenovec Štěpán, ale ani
nadvakrát se neprosadil. Následně prostějovskou jedničku prověřil Tůma. V čase 17:25
už bylo po tlaku Slovanu vyrovnáno. Vrdlovec nastřelil kotouč před branku, kde úspěšně dorážel kapitán Trávníček – 1:1.
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tečí Dostálka opět ujali vedení – 1:2.
Prostějov byl následně chvíli tlačen.
Ale situaci ustál, nejenže neinkasoval
a zaútočil Rudovským, ale záhy nato
i srovnal. Husákovi se podařilo tečovat
puk a potvrdil pozici nejproduktivnějšího beka Jestřábů -2:2. Navíc se brzy
prosadili znovu a otočili vývoj utkání.
Koblížek střílel od modré a díky důrazu
puk dostal do sítě Švec – 3:2. Po třetí
inkasované brance hosté měnili osazenstvo brankoviště, Štipčáka nahradil

Fučík. A ten se měl co otáčet, chvíli
před polovinou zápasu čelil přesilovce
i trestnému střílení Mrázka. V obou
případech ale uspěl.
Poslední třetina začala útočnou aktivitou Prostějova, na druhé straně se marně snažil do branky tečovat Dostálek.
Následovala série střel, hostů Hudeček,
Hrubec ani Paš ale recept na Micku nenašli. Dramatický závěr Prostějov Havířovu usnadnil, když se nechal poslat
do čtyř. Hosté šli podle očekávání do
šesti, jenže Micku překonat nedokázali.
Ke střelám se dostávali jen minimálně
a Prostějov tak neměl větší problémy
s udržením těsného vedení. Jestřábi tak
svému brankáři umožnili radost z první
vychytané výhry v Chance lize – a to už
při premiéře.

hodnocení se nepodařilo získat.

$OHv)/$h$5WUHQÅU$=+HLPVWDGHQ+DYÉÔRY

„Měli špatný pohyb, prohrávali jsme buly, osobní souboje... Důležitá byla pasáž, kdy jsme otočili
stav zápasu a drželi ho celou dobu. Tři body jsou samozřejmě cenné, protože Havířov v situaci, jaké
je, tak bojoval až do poslední vteřiny. Jsme samozřejmě rádi, že pro Marek Micka vychytal výhru
a byl to tak pro něj vítězný debut.“

$OHv7277(5WUHQÅU/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
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Po šestnácti odehraných vteřinách druhé
třetiny minul Tomáš Jáchym z dobré pozice
ústeckou klec. V čase 21:09 se Ústí z rychlého protiútoku dostalo před prostějovskou
branku a tuto akci úspěšně zakončil Milfait
– 2:1. Stejně jako po první brance soupeře
se Jestřábi nestáhli, naopak si vytvářeli dobré šance. Ve 29. minutě byl před ústeckým
brankovištěm v důrazu bezchybný Mrázek
– 2:2. Aktivita Prostějova ani nadále neutichala. A tak v čase 35:56 se skóre po střele
Mrázka měnilo znovu. Kanonýr vybruslil
mezi kruhy a ranou bekhendem překvapil
Zajíčka – 2:3.
Slovan měl do třetí třetiny hodně aktivní
vstup. Ve 44. minutě ale mohlo být vyrovnáno, když Trávníček využil nepozornosti

v obranném pásmu hostů. Jeho střelu Ondřej Bláha pohotově chytil. Hra se přesouvala ze strany na stranu. V čase 48:42
využil Novák nepřesností před domácí
brankou, poslal puk na Jana Kloze a ten jej
uklidil za záda Zajíčka – 2:4! Po 70 sekundách ještě vedení Prostějova navýšil Tomáš Jáchym, který dorážel do odkryté klece – 2:5. V čase 51:06 se na Bláhu rozjeli
Ouřada s Bernatem. Po dohrání této akce
inkasovala hanácká jednička nepříjemný
náraz od vlastního spoluhráče. Bláha se
udeřil do horní tyče, těžce se zvedal z ledu
a místo něj zaklekl v prostějovské brance
Micka. Závěr utkání a vedení si Jestřábi
kontrolovali. Za výhru 5:2 pak brali tři důležité venkovní body!

„Před reprezentační přestávkou jsme měli špatnou sérii a víme proč to bylo. Reakce týmu byla taková, že jsme dělali to, co jsme chtěli. Byli jsme silní na kotouči a vnímali jsme hru. Tím, že jsme si
věřili, tak jsme zápas rozhodli. V Ústí je specifické hřiště a jsme rádi, že jsme vyhráli za tři body. Jak
nás doma porazilo, tak jsme si body, co jsme ztratili, získali zpět.“

$OHv7277(5/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

„Můžeme hodnotit dobře jen první třetinu, v ní jsme hráli to, co jsme chtěli. Dokonce jsem ve druhé třetině dali branku, ale poté jsme hráli špatně v obranném pásmu. A pět branek co jsme dostali,
tak byly z brankoviště, což se stávat nemůže, musíme to tam mít vyčištěné.

-DURVODY528%©.+&6ORYDQ¶VWÉQDG/DEHP
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Prostějov vybrakoval Ústí

Zápas začal zostra. Už ve 2. minutě
musel nováček v jestřábí svatyni Micka
zastavit brejk Bambuly – a uspěl. Do
vedení šli přesto hosté, Mickovi sice
pomohla tyčka, ale nakonec byl úspěšný Korím, který kdysi hrál za Prostějov, nyní střelou od modré otevřel účet
zápasu – 0:1. Prostějov dlouho hledal
odpověď alespoň v podobě střely. Až
v 11. minutě našel Klimíček Koblížka,
překvapeným však nebyl brankář Havířova, ale právě útočník Jestřábů, který
pas nečekal. Záhy poté měl Prostějov
další přesilovku, aktivní byl Rudovský
a Klimíček. Branka ale padla až ve hře
pěti proti pěti, Beránek si vyjel od mantinelu na osu hřiště a švihem zakončil
k tyči – 1:1.
Gól do šatny ale hosty příliš nerozhodil. Hned zkraje druhé třetiny se totiž

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Předposlední Havířov
zavál ve středu los 21. kola Chance
ligy do Prostějova. Přesto nebo snad
proto se dala čekat bitva jako řemen.
A té se necelých devět set diváků dočkalo. Ti Prostějovští navíc odcházeli
spokojení, po solidním výkonu si Jestřábi připsali všechny tři body. A založili tak novou vítěznou šňůru.

Jestřábi skolili Havířov

Návrat vítězné vlny:

Prazvláštní týden mají za sebou prostějovští hokejisté. Nejdříve jasně porazili oslabené Ústí nad Labem, poté doma udolali
Havířov. A nakonec padli s Frýdkem-Místkem. Z očekávaných devíti bodů je tak
šest. Přesto nespokojenost v klubu nevládne. „Pořád máme šest bodů. Ty jsme taky
mít nemuseli. Tabulka je moc vyrovnaná.
Chtěli jsme vyhrát i ve Frýdku, tam nám
ale brutálně utekl začátek. Po první třetině
to bylo 0:4 a zápas byl hotový. Tam nám
to nevyšlo,“ konstatuje asistent trenéra
Vlastimil Wojnar. Přitom ale ví, že sérii

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Pořádně přeplněný měli prostějovští hokejisté
program v uplynulém týdnu. Čekaly je totiž hned tři zápasy
Chance ligy 2021/2022. A i když se uskutečnily se soupeři
z nižších pater tabulky, nečekalo je nic jednoduchého. Nejvíce
dal zabrat Jestřábům Frýdek-Místek, na jehož ledě po nepovedeném výkonu prohráli. Svěřenci Aleše Tottera pak také
kromě bodů sčítají i zraněné a nemocné.

Hokejisté Prostějova
proti outsiderům dvoutřetinoví

i'56$1&Č #&ö5821.4%'
SOUBOJE JESTŘÁBŮ

...TEĎ MÍŘÍ
K VÁM!

¸67<

od firmy

z knihkupectví

od firmy

od firmy

Objednávejte na e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz a tel. 608 960 042,
nebo přes formulář na internetových stránkách www.vecernikpv.cz,
případně se stavte osobně v redakci na adrese: Vápenice 19, Prostějov.

PLATNOST AKCE DO 31. 12. 2021 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB.

...antibakteriální mýdla a ubrousky pro čisté ruce...

...knížky pro dlouhé zimní večery...

...doplňky stravy pro Vaše zdraví...

...ubrusy nebo prostírání na Váš stůl...

2
A CO NA
VÁS ČEKA?
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Pokud ANO, tak od dnešního dne, tj. pondělí 22. listopadu, si můžete v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
kterou najdete v ulici Vápenice 19 vyzvednout DÁREK, který je odměnou za vaše věrné abonenství.
Pokud NE, tak nezoufejte a neztrácejte naději...
Stačí si vybrat jednu z variant, jak si zajistit naše noviny až do schránky na celý rok 2022, a DÁREK vás nemine.
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Odchovanec
Michal Janeček
se poprvé trefil v Chance lize
Michal SOBECKÝ

Foto: internet

PROSTĚJOV Donedávna hrál za druholigový Hodonín, kam má od Jestřábů vyřízeny střídavé starty. Díky velké marodce i solidním výkonům na jihu Moravy se však útočník
Michal Janeček přesunul zpět do kabiny prostějovských hokejistů. A s nimi odehrál zápasy v uplynulém týdnu, včetně toho s Frýdkem-Místkem. Utkání se sice svěřencům kouče Tottera hrubě nepovedlo, syn bývalého dlouholetého hráče „A“-týmu Prostějova Michala staršího, dnes působícího u mládeže |K 1913, na něj ale v jednom směru přece jen
může vzpomínat v dobrém. Zaznamenal totiž první trefu kariéry v Chance lize. Navíc po pěkné střele z první, kterou překvapil dosud bezchybného brankáře Baroše. Výsledek
Prostějovu už Janeček nezachránil. Pro jednadvacetiletého útočníka šlo o sedmnáctý zápas v profesionální soutěži.

Lombargini je po pádu 8UVWRFQCTO¾FPÊJQ/5X-CVCTW

PGX[wGNDQTEčO

ve Velké pardubické

&WMN[2TQUV÷LQX

V POŘÁDKU

HVOZD Dostihy umí být stejně
krásné i kruté. Obě stránky dané
mince již nesčetněkrát na vlastní
kůži zažil uznávaný trenér Stanislav Popelka, který své svěřence
připravuje ve stájích na Srdéčku.
I proto nás zajímalo, jaký je zdravotní stav jeho koní po letošní Velké pardubické.
Největší otazník visel nad Lombarginim, který sice vstupoval do prestižního závodu jako jeden z favoritů.
Po jezdecké rošádě však již na sedmé
překážce ztratil jezdce. „Po Velké pardubické trochu pokulhával, ale už je
v pořádku a je připraven se zapojit do
tréninku. Ostatní koně se z Pardubic
rovněž vrátili bez větších zdravotních

621'$
MICHALA
62%(&.e+2

ZHQVQKPVGTPGVCCTEJÊX8GéGTPÊMW

.QODCTIKPKRQXÊV÷\UVXÊXMXCNKHKMCEKPC8GNMQWRCTFWDKEMQW Foto: www.jezdci.cz

potíží,“ zvěstoval dobré zprávy Stanislav Popelka, který do bojů v průběhu
letošního ročníku vyslal celkem sedm
koní.
Kromě Lombarginiho nedokončil
už jen Mahony, tento kůň se však jen

o pár týdnů později opět představil
v dostihu, a to na závodišti ve Slušovicích. Naopak klisny Ztracenka a Kornelia ve svých závodech zvítězily, úspěchem bylo nepochybně také druhé
místo Zatara v Ceně Labe.
(mls)

DUBAJ, PROSTĚJOV Parašutisté
Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov reprezentují Českou republiku na právě probíhajícím vojenském mistrovství světa
2021 v Kataru. Začátek této vrcholné mezinárodní akce však nebyl
z jejich strany příliš vydařený.
V prvním dnu závodního programu MS měli všichni účastníci šampionátu mužské kategorie za sebou
hned dopoledne úvodní dvě kola
seskoků na přesnost přistání. Nejlépe z Hanáků na tom zatím byl

QRVKO¾NP÷
jedenáctý Petr Chládek (2 trestné
centimetry), jeho parťáci zůstávali
ještě o dost níž: 33. Libor Jiroušek
(3 cm), 53. Jakub Pavlíček (4 cm),
73. Petr Směšný (5 cm) a 119. Miloslav Kříž (19 cm). V průběžném
hodnocení přesnosti družstev figuroval tým ČR na desáté příčce se
třinácti trestnými centimetry, vedlo
Německo (6 cm).
Dosud jediné kompletní kolo se
stihlo ve skupinové akrobacii, kde
Prostějované v národních službách
drželi pátou pozici za Belgií, Ka-

DALŠÍ STOPKA PRO AMATÉRSKÝ SPORT?

&2Ġ(.É'27$&("

52=+2'ĠÌ-(1('267$7.29e=%2þÌ

„Best in covid“. Tak nás opakovaně označovali představitelé vlády Andreje Babiše. Jak se ale záhy ukázalo,
opak byl pravdou. Česká republika v mnoha statistikách
pravidelně „vedla“, přinejmenším v evropském měřítku.
A v počtu mrtvých na milion obyvatel je na tom i v tom
celosvětovém podle oficiálních statistik dost špatně.
Nyní je tu listopad a zdá se, že se loňský scénář opakuje. Jen o měsíc a půl později. Čísla opět výrazně rostou,
někde už nestíhají nemocnice. Opatření přibývá. Tentokrát si je ale zřejmě „vyžerou“ jen neočkovaní. Což
ovšem znamená stále jen v Česku několik milionů lidí.
Co tento vývoj znamená pro sport a jednotlivé sportovce a kluby? Pokud by skutečně byl od prosince včetně
upřen vstup do většiny veřejných prostor lidem bez
očkování, mají v zásadě jen čtyři možnosti. Buď nařízení vlády ignorovat a riskovat popotahování od úřadů.
Nebo skutečně na zápasy, turnaje, duely posílat jen sportovce očkované. Třetí možností je požádat hromadně
svazy a unie o přerušení soutěží. Poslední pak rychlé naočkování jednorázovými vakcínami, což ale je pro řadu
lidí nepřijatelné – široká veřejnost je očkována půl roku.
A kdo chtěl být očkován, už taky očkovaný je.
Ze všeho vyplývá, že nutně nemusí vzniknout plošná
stopka amatérského sportu. Při výše uvedených opatřeních však hrozí degradace úrovně soutěží i sportovní
stránky jednotlivců. Znovu.

Kouzelné slůvko posledních let? Dotace. Ať se jedná
o soukromé podnikání, sociální sféru, ekologii, nebo
třeba právě sport, otevírají často dveře a zvětšují možnosti.
Jenže právě dotace jsou často první na odstřel u státu
a samospráv. Aby ne. Ročně se jen u kraje jedná o desítky, stovky milionů – do sportu, do kultury, do řady
jiných odvětví. Peníze jsou to nenárokové, automatické právo od žadatelů na ně nevzniká. Navíc si kraj
může určit, jaký objem peněz na dotacích rozdat. Jedná se tak o finance, na nichž se dá ušetřit.
To si pochopitelně kraje, města i stát uvědomují. A tak
se pustily do škrtání. Loni tak přišlo sportovním klubům o nějakých 10 až 15 procent méně, než byly
zvyklé. Šetření avizoval jak prostějovský primátor, tak
olomoucké hejtmanství.
Shodou okolností jsme i nyní v době, kdy probíhá zuřivý boj o dotace, na kraji brzy budou vyhodnocovat
„celoroční sportovní činnost“, zatímco na městě se pomalu kompletují žádosti od profi klubů. Při současné
situaci je však už téměř jisté, že i tentokrát dojde na krácení. Tu o pět, tu o deset, někde o patnáct procent. Při
současné situaci je to ale pochopitelné. A má to vlastně
i jednu výhodu, kluby v současné době nejistých příjmů musí dvakrát zvážit, do čeho investovat. Při všem
špatném je alespoň tohle pozitivním posunem.

„Vem praporek a běž!“ Tohle je stále častější věta na hřištích nejnižších fotbalových soutěží. Důvodem je nedostatek rozhodčích. Hráčům a trenérům, kteří si přijdou
čutnout, respektive zataktizovat na utkání, reálně hrozí, že
budou muset vzít zavděk i jinou rolí, než s jakou počítali…
Je to přitom důsledkem dlouhodobého problému,
který postihuje nejen fotbal, ale třeba taky florbal. Tím
je neochota sportovců stát se rozhodčími. A jednak si
tak přivydělat, zadruhé však také přispět k férovému
a zároveň kvalitnímu vedení zápasů. Právě (domnělá)
neférovost výroků sudích, zaujatost či neznalost jsou
přitom setrvale mužstvy i fanoušky kritizovány. Jak se
ale v Česku ukazuje, kritiků je vždy hodně. Lidí ochotných ale kromě kritiky přispět i k řešení problémů už je
mnohem méně.
V případě rozhodčích je to dlouholetý trend. Může za
něj mnohé. Pro lidi jsou to „zabité“ víkendy, někteří snad
nepovažují odměnu za výkon rozhodčího dostatečnou.
Jiní jsou líní, další potenciální adepti si nevěří. Jsou ale
i tací, kterým jednoduše vadí chování lidí, co se kolem
sportu motají. Urážky, posměšky, nevděk, to jsou velice
časté úkazy na sportovištích. A je dost těžké si představit,
že do takového prostředí někdo dobrovolně jde pískat.
Co se tedy týká peněz nebo nároků na rozhodčí, zde se
asi nepohneme. Jedno však udělat můžeme – být slušnější. K nim i k sobě.

tarem, Německem a USA. Individuální akrobacie jakožto parádní
disciplína Libora Jirouška ještě ani
neodstartovala, každopádně v silách borců Dukly rozhodně je se
během armádního MS postupně
zlepšovat – zejména v přesnosti přistání. I bez velezkušeného tahouna
Jiřího Gečnuka, který do Dubaje
nemohl nakonec odcestovat.
Další informace o vývoji katarského
mistrovství světa v klasickém parašutismu přineseme v příštím vydání
Večerníku.
(son)
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Na Horní Heršpice už SRDNATÝ VÝKON nestačil

PROSTĚJOV Třetí kolo poháru FAČR žen už fotbalistky
Prostějova nedokázaly urvat ve
svůj prospěch. Po dvou vítězstvích z kategorie povinných dokázaly překvapit ve druhém kole
ženy Líšně hrající o soutěž výše.
Na celek prvoligových Horních
Heršpic to však už nestačilo.
Vyšší kvalita na straně hostí byla
znát od prvních minut. Domácí
hráčky však nedaly svou kůži
lacino a na závěr podzimu odměnily sebe i své fanoušky velmi
dobrým výkonem.

Pohárová jízda fotbalistek eskáčka skončila ve třetím kole

krásně uklidila Pitáková – 1:0. Hostující aktivnějším celkem. Velkou šanci při sahráčky zůstaly jako opařené a o chvilku mostatném úniku ale Suchánková spápozději to mohlo být o dvě branky, jen- lila, a pak přišla smrtící pětiminutovka.
že hrubku v rozehrávce dokázala na po- Chlápková si pohrála s obranou a míč
slední chvíli uhasit Havlíčková skvělým ještě posunula před prázdnou branku
zákrokem proti střele Suchánkové.
Kukučové, která tak završila hattrick –
Postupně se však mužstvo hostí do- 1:3. Po necelých dvou minutách to bylo
stávalo znovu do tlaku a vedení držela už o tři branky. Po krásné kombinaci
skvělými zákroky Bednaříková. Po při- hostí přišla finální přihrávka malým
hrávce za obranu však na samostatný vápnem a nešťastně si ji do své branky
únik Kukučové byla i brankářka krát- srazila Vykopalová – 1:4. V tu dobu
ká – 1:1. Deset minut před poločasem měly Heršpice jednu velkou příležitost
opět čarovala Bednaříková a vytáhla za druhou a zdálo se, že je pouze otázjasnou branku. Z následného rohu však kou času, kdy přidají další branky. Jenže
EXKLUZIVNÍ
míč propadl až ke Kukučové a ta se opět nepřesné zakončení a skvělé zákroky
reportáž
nemýlila – 1:2. Stejná hráčka mohla ješ- brankářky dlouho držely domácí ve hře.
pro Večerník
tě do poločasu zkompletovat hattrick, V polovině druhé půle tak holky eskáčale Bednaříková se opět zaskvěla.
ka ukázaly soupeřkám malou lekci proJan FREHAR
Druhý poločas holky eskáčka nezačaly duktivity. Nejprve utekla Suchánková
Už od prvních minut sobotního utkání vůbec špatně a prvních pět minut byly a svůj brejk chladnokrevně zakončila
v areálu SCM v Olympijské ulici, kde
32+È5ä(1)$ý5.2/2
se hrálo pod umělým osvětlením, měly
míč daleko častěji na kopačkách hostují6.3URVWčMRY/RNRPRWLYD%UQR+RUQt+HUäSLF
cí hráčky. A také si vytvořily i první šance. Po krásném uvolnění ale Krištofové
%UDQN\ 20. a 69. Pitáková, 67. Suchánková – 31., 37.,
D.XNXþRYi9\NRSDORYiYODVWQt/Lã
rána nesedla a pokus Haklové z velkého

ková. 5R]KRGÿt-tONRYi±8KOtĜRYi6XFKiåOXWpNDUW\
vápna ukryla Bednaříková. První akci
bez karet. 'LYiNĥ: 92.
domácích vyprodukovala Suchánko- 6HVWDYD3URVWčMRYD
6HVWDYD+RUQtFK+HUäSLF
vá, ale její pokus našel pouze rukavice %HGQDĜtNRYi ± 7DQHQEHUJHURYi .DUROtQD .RXGHO +DYOtþNRYi±1iGDVNi /LãNRYi -RU
NRYi
+RXGNRYi
=DSOHWDORYi
±
9\NRSDORYi

GiQNRYi  0D]~FKRYi  2QGĜHMNRYi
hostující brankářky. Heršpice postupně
3UiãLORYi3LWiNRYi+DOJDãRYi .DWHĜLQD 5DXãRYi±'LDQLãNRYi+DNORYi&KOiSNR
zvyšovaly tlak, ale první branky se do- 7HSOi
.RXGHONRYi  ± 6XFKiQNRYi  =DKUDGQtþNRYi  Yi*DQLHFRYi 3XãNRYi ±.XNXþRYi
čkala domácí družina. Z vybojovaného .RSHþNRYi 'RPHVRYi 7UHQpU0DWČM9\EtKDO .ULãWRIRYi7UHQpU/XNiã=U]DYê
autu přišel centr do vápna, který hlavou
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Pozápasové hodnocení trenérù
Matìj VYBÍHALs6.3URVWÈMRY
„Výsledek odpovídá tomu, co se dnes dělo na hřišti. My jsme
tam měli určité světlé pasáže, kdy jsme byli Lokomotivě vyrovnaným soupeřem. Chvíli jsme dokonce i vedli, ale potom
soupeř ukázal své kvality a šel si za vítězstvím. Trochu mě
mrzí, že když jsme se dokázali dostat z toho tlaku za stavu 1:4
a snížili jsme na rozdíl jediné branky, tak jsme na víc už neměli
síly. Ale i tak patří holkám poklona, že to tempo proti takovému soupeři udržely až do konce a zaslouží si obrovský kredit.“

Lukáš ZRZAVÝ– Lokomotiva Brno Horní Heršpice:
„Do zápasu jsme provedli určité změny a nechali jsme nastoupit i holky, které
obvykle naskakují spíše z lavičky, a tři hráčky jsme poločas pošetřili, ty pak naskočily až do toho druhého. Musím je pochválit, i ony ukázaly své kvality. Na
druhou stranu musím ocenit i domácí Prostějov, protože v prvním poločase
i v průběhu druhého dokázal hru vyrovnat a ukázal, že má velmi šikovné hráčky.
Z celkového pohledu si ale myslím, že jsme ten zápas měli pod kontrolou a byli
častěji na míči, zatímco soupeř hrozil hlavně z rychlých kontrů. Řadu šancí jsme
ještě neproměnili, ale celkově je ten výsledek odpovídající předvedené hře.“

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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– 2:4. Minutu nato bylo dokonce zaděláno na drama. Dlouhý míč z poloviny
hřiště našla Pitáková, která jej dokázala
před brankářkou tečovat mimo její dosah – 3:4. A dalších deset minut bylo
ze strany hostí skutečně opatrnějších

z obavy o výsledek. Vše však zlomila
pátá branka, která byla jako přes kopírák
s brankou číslo tři. Chlápková se skvěle
uvolnila a míč opět naservírovala před
prázdnou branku Kukučové – 3:5. Roli
„uklízečky“ si pak střelkyně zopakovala

Foto: Jan Frehar

ještě jednou, když ji o pět minut později
takto našla zase z opačné strany Pušková – 3:6. V závěrečné minutě se pak
poprvé v zápase dokázala prosadit i jiná
hostující hráčka a Lišková uzavřela účet
pohárového duelu – 3:7.

.2/232+È58ä(1)$ý5

Ženy eskáčka Líšeň v poháru nezastavila
PROSTĚJOV Druhé kolo poháru
žen pod hlavičkou fotbalové asociace ženy Prostějova opět zvládly.
Na domácí půdě během středečního svátečního podvečera překvapily favoritky z Líšně hrající o soutěž
výš a po výsledku 3:1 mohly oslavit
postup do dalšího kola.

Protivánek. Žluté karty: bez karet.
Diváků: 100.
Sestava Prostějova: Bednaříková –
Zapletalová, Koudelková, Houdková,
Tanenbergerová – Halgašová (62.
Barešová), Prášilová, Pitáková, Vykopalová (69. Zahradníčková) – Suchánková, Kopečková (82. Vičarová).
Trenér: Matěj Vybíhal.
Hodnocení trenéra Prostějova Ma5-2TQUV÷LQX
těje Vybíhala: „My jsme začali velmi
dobře. Dařilo se nám být více na míči
5-.ÊwGÿ
2:0
a udávat tempo hry. Líšni jsme v prvBranky: 12. Kopečková, 18. Halgašo- ním poločase v podstatě nic nepová, 82. Suchánková – 47. Šanderová. volili, což nás trochu překvapilo. Dali
Rozhodčí: Hausnerová – Horák, jsme i dvě branky po pěkných akcích

3:1

a zaslouženě jsme šli do kabin s tímto vedením. Do druhého poločasu
soupeř přešel ze čtyř obránců na tři
a přeskupil řady, což nám dělalo velké
problémy celý poločas. Dostali jsme
po nedorozumění v zadních řadách
branku a bylo zaděláno na drama
a bylo to z naší strany trápení. Postupně nám i docházely síly a soupeř měl
velkou převahu, ale silou vůle jsme to
dokázali ukopat a z brejku jsme ještě
přidali třetí branku. Holky musím
pochválit, protože předvedly vážně
kvalitní výkon a ve druhém poločase
ukázaly, že dokážou jet i na morál.“
(jaf)

„Zanechaly jsme dobrý dojem,“ hlásila po zápase
EUDQNiŐND5DGND%HGQDŐtNRYi

PROSTĚJOV Přestože musela lovit
míč ze sítě hned sedmkrát, bylo o hvězdě
utkání na domácí straně celkem jasno.
RadkaBednaříková(nasnímku)dlouho
držela naděje Prostějova na zvrat i proti
ligovému soupeři. Ani její fantastické
zákroky však nakonec nestačily a nutno
říct, že s obdrženými brankami mohla
jen těžko něco udělat. Takže i po zápase
převládala dobrá nálada i spokojenost
z celkového výkonu mužstva, což je
patrné i z exkluzivního rozhovoru pro
Večerník.

Jan FREHAR

yy Byla jste v poměrně velké
permanenci. Jak jste si zachytala?
„Zachytala jsem si opravdu dobře, hlavně
v prvním poločase. V tom druhém jsem
doufala, že mě to třeba ještě u nějakého
gólu trefí, byly tam situace, kdy to bylo
o fous, ale jinak to byl pro nás celkově
dobrý zápas, myslím si.“
yy Z těch sedmi branek byly všechny
relativně až do kuchyně. Dalo se
s nimi z vaší pozice vůbec něco dělat?

„Já jsem i sama na sebe hodně náročná,
takže vždycky tam vidím určité rezervy.
Myslím si, že s jedním nebo dvěma góly
se možná něco se štěstím dalo udělat,
ale jinak to soupeřky zahrály vždy velmi
dobře, takže by to byla spíš haluz.“ (smích)
yy Zahrály jste si proti ligovému
mužstvu. A domnívám se, že i přes
porážku panovala se zápasem
spokojenost. Nemýlím se?
„Určitě. Každým zápasem jsme
šly výkonnostně nahoru, protože
nehrajeme každý týden s takovými

soupeři. Určitě by nám takové zkušenosti
měly pomoci do dalšího pokračování
sezóny. Musely jsme zrychlit hru, zvýšit
důraz a zjistily jsme, že i takto dokážeme
vydržet, což nás může jen posunout.“
yy Po tom enormním tlaku ve druhé
polovině jste se z něj dokázaly dostat
a vstřelit dvě branky. Věřila jste, že by
se třeba mohla podařit i otočka?
„Tak já vždycky věřím. (úsměv) Ale je
potřeba říct, že Lokomotiva ukázala svou
kvalitu a těch posledních dvacet minut
nás už hodně přejela. Asi jsme i trošku
fyzicky odpadly a už jsme to nestačily
dostupovat, jako v dřívějších minutách.
Ukázala, že je ještě o kus dále jako my.“

yy Došly jste z předkola až do
třetího kola. Jak byste hodnotila vaše
účinkování?
„Řekla bych, že jsme určitě nezklamaly.
Ukázaly jsme si, že můžeme být
dobrým soupeřem i pro celky hrající
druhou ligu. Celkově jsme snad
i Prostějovu udělaly dobrou
vizitku a na to, že jsme spolu
půl roku, tak si myslím, že
se můžeme určitě posunovat
dále, protože máme na čem stavět.
Druhou věcí, co nám v poháru udělala
radost, je, že jsme alespoň potkávaly
i jiná mužstva než ta dvě, co máme ve
třetí lize.“

#JO=<GJQ½3M<CJQD>@ENJP=@UOM@I½M<
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ník Jaroslav Klimeš, který po půl
roce v roli hlavního trenéra řekl
dost.

Jan FREHAR
Na koučova bedra se však špatné výkony zcela házet nedají. Co mužstvu
po dlouhé pauze nejvíce scházelo, byla
tréninková morálka. „Klukům jsem

to oznámil hned po posledním podzimním utkání. Už předem jsme se na
tom domluvili také s vedením klubu.
Nechal jsem se ukecat, když to Vrahovice potřebovaly, ale nebylo to dobré.
Skoro se netrénovalo, protože hráči nechodili, a to se pak dá jen těžko vyhrávat, když nás každé mužstvo dokázalo
přehrát fyzicky,“ prozradil redakci po
svém odchodu kouč Jaroslav Klimeš.
Kouč se vrátil do fotbalového prostředí po téměř třech letech, kdy
končil na lavičce Kostelce, podle jeho
slov se už další comeback v dohledné
době nechystá. „Už se raději pojedu
jen podívat, když budu mít chuť, ale

po takto nepodařeném podzimu se
teď už opravdu necítím na nějaké
další angažmá. Licenci jsem roztrhal
a beru to nejspíše jako uzavřenou kapitolu,“ dodal s humorem sobě vlastním kouč.
Informace o odchodu trenéra potvrdil také předseda klubu. „Mohu
potvrdit, že jsme se dohodli, že dále
pokračovat nebudeme. Nějaké možnosti, kdo by na lavičku mohl nyní
usednout, máme, ale zatím není nic
dohodnuté, takže bych to ještě nekomentoval. Teprve skončila podzimní
část a je otázkou, zda vůbec bude
moci začít zimní příprava, takže si

´

´

zapasove
´

menicko
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
16. kolo, sobota 27. listopadu, 13.30
hodin: 1.SK Prostějov – AC Sparta Praha
„B“ (rozhodčí: delegace nezveřejněna)

šokoval Jaroslav Klimeš

PROSTĚJOV Prachbídný podzim
na poměry klubu mají za sebou ve
Vrahovicích. Poslední roky patřil
vždy k top favoritům okresního
přeboru. Před letošní sezónou
se kádr sice pozměnil, ale přes
odchody hlásilo mužstvo i řadu
příchodů a očekávalo se, že boje
o nejvyšší příčky ve II. třídě je neminou. Jenže od prvního kola, kdy
Vrahovice ztrácely body, vše bylo
jinak. Konečná devátá příčka po
podzimní části se dá označit jako
hluboké zklamání. Reakce přišla
záhy. Hned po posledním utkání se
rozhodl opustit loď její kormidel-

(QVQ5-2TQUV÷LQX

MSDD – E st.:
Dohrávka 2. kola, středa 24. listopadu, 17.00 hodin: Prostějov – Hranice
(Machorek – Nejezchleb, Mašek)
06l/8
15. kolo, neděle 28. listopadu, 10.30
hodin: Prostějov – Karviná (Slováček
– Kubalák, Procházka).
Dohrávka 12. kola, úterý 30. listopadu, 15.00 hodin: Prostějov – Poruba
(Vejtasa – Ehrenberger, Protivánek)
8TCJQXKEGOWUÊUGJPCVP¾JTCFW\CQF
EJ¾\GLÊEÊJQ,CTQUNCXC-NKOGwG
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myslím, že nyní máme určitý čas,“
konstatoval David Kratochvíl, který
také nebyl s podzimními výkony, především pak s tréninkovou morálkou
v klubu příliš spokojený.

06l/8
15. kolo, neděle 28. listopadu, 12.30
hodin: Prostějov – Karviná (Procházka – Slováček, Kubalák).
Dohrávka 12. kola, úterý 30. listopadu, 17.00 hodin: Prostějov – Poruba (Ehrenberger – Vejtasa, Protivánek)
(sob)

fotbal
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Fotbalisté Prostějova
čelí nedisciplinovanosti

ROBERT BARTOLOMEU

BYLI JSME
U TOHO

Křídelní záložník přišel do Prostějova tak
trochu restartovat kariéru. Nastoupil ve
čtrnácti zápasech a svou aktivitou patří určitě
k přínosům v týmu. K vstřelení branky měl
několikrát jen kousek a až v posledním podzimním kole se mu to podařilo. Navíc efektním
zakončením. Bohužel pro tým jeho branka
body nakonec nepřinesla.

PROSTĚJOV Každá série musí prostě jednou skončit. Ve vzájemných utkáních s Varnsdorfem se prostějovskému eskáčku
několik zápasů v řadě dařilo, což přinášelo opatrný optimismus i do nedělního utkání 15. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.
A možná by se i bodově vydařilo, nebýt osudné situace ze třetí
minuty. Hrát skoro celý zápas v deseti a víc než dvacet minut
dokonce v devíti by neustály ani špičkové kluby. Navíc se utkání na straně domácích mimořádně vydařilo Bojanu Dordićovi,
který byl u všech klíčových momentů zápasu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Přestože bylo po reprezentační přestávce,
kde bylo možné dát celý kádr do pořádku,
oba týmy nastupovaly oslabené. Na straně
domácích absentoval kapitán týmu Rudnickij kvůli stopce po vyloučení v předchozím utkání v Líšni. Mimochodem tam hráli
Severočeši v deseti čtyřicet minut, a i když
se dvacet minut před koncem síly vyrovnaly, výsledkově na to doplatili.
Eskáčku chyběl nadále distancovaný
Machynek, za něhož do zápasu nastoupil Urbanec. Při absenci Žáka táhl ofenzivu Koudelka, kterého ze stran podporovali Bartolomeu a Stříž. A právě tato
dvojice byla možná trochu nečekaně
u úvodní branky utkání, kterou se Hanáci i přes množstevní handicap dostali
do vedení.
Jenže Varnsdorf na tom na podzim není
úplně špatně a v závěru první půle už začal
viditelně přebírat iniciativu. Zřetelné to
bylo po přestávce, kdy si zadělal na karetní

problémy druhý krajní obránce Zapletal.
Jestliže v prvním poločase byl rozdílovým
hráčem Mucha, který vychytal šance soupeře, po změně stran to byl jednoznačně
domácí Dordić.
Jeho kvality ostatně ocenil i prostějovský trenér Daniel Šmejkal, když popisoval branky znamenající obrat v zápase.
„Prohráli jsme souboj jeden na jednoho,
kvalitní Dordić nás při individuální akci
obešel na levé straně a poslal solidní předfinální přihrávku na Velicha. Druhá branka byla hned po rozehrání a po rychlém
protiútoku se prosadil zase Dordić v situaci jeden na jednoho,“ přiblížil kritickou situaci mezi třiašedesátou a pětašedesátou
minutou.

Foto: FK Varnsdorf
Pokud snad ještě jeho svěřenci pomýšleli
na vyrovnání, definitivně jim vítr z plachet
vzala druhá žlutá a tedy červená karta pro
Zapletala. Nešťastný den pro obránce
pak završil penaltovým zákrokem stoper
Schuster, což už v samotném závěru nic
podstatného neřešilo.
„Inkasovali jsme dvě branky asi v rozmezí
dvou minut, které rozhodly o osudu utkání, ale klíčové bylo to oslabení,“ konstatoval
pragmaticky trenér Šmejkal. Množství červených kartonků pro jeho svěřence je ale
v posledních zápasech poměrně zarážející.
Taková série se vidí málokdy.
„Každá z těch červených karet byla trošičku jiná. Kvůli dvěma jsme ale hráli dlouhou
dobu v oslabení, jednou šedesát minut, teď

i s nastavením prakticky devadesát minut.
Nedokážu samozřejmě hned říct, čím to je.
Musíme to probrat, ale určitě to není úplně
v pořádku,“ připustil prostějovský kormidelník po zápase.
Po zmíněných peripetiích tak je jasné,
že proti rezervě Sparty bude z disciplinárních důvodů chybět hned trojice defenzivních hráčů Machynek, Urbanec
a Zapletal. Postavit zadní řady tak nebude
úplně jednoduché. Navíc proti rychlonohým Sparťanům, kteří budou jistě číhat na
brejkové situace.
Jak vše nakonec dopadne, si musíme počkat do sobotní půl druhé odpoledne,
kdy poslední utkání podzimu na stadionu
v areálu SCM Za Místním nádražím začne.

tiž vydal do brejkové příležitosti domácí
Dordić, Urbanec jej zezadu zatáhl za dres
a musel hodně předčasně do kabiny. Nějakou dobu si tak oba týmy musely zvykat
na neočekávanou situaci. Blíž k brance
byli ale po deseti minutách Hanáci, když
po rohu nastřelili kapitánem Schusterem
břevno.
A byl to Prostějov, který se přece jen radoval z vedoucí branky. Hosté přenesli
hru na levou stranu ke Střížovi, kterému
se podařilo najít dobře postaveného spoluhráče a Bartolomeu velmi elegantně
patičkou zakončil mimo dosah domácího
gólmana – 0:1! Další povedenou střelou
se prezentoval Kopřiva, domácí brankář
Richter tentokrát odolal. Eskáčko opět
uplatnilo svou výbornou celoplošnou
defenzivu, která ztěžovala domácím pře-

Pavel DRSEK - FK Varnsdorf:
hodnocení trenéra se nepodařilo získat

Daniel ŠMEJKAL, trenér 1.SK Prostìjov:
„Do utkání jsme vstoupili dobře. Zápas však ovlivnila třetí minuta, kdy jsme dostali červenou kartu.
V takových situacích chvíli soupeři trvá, než zareaguje. I když jsme se snažili a ujali se vedení, tak postupem času, když hrajete v podstatě devadesát minut o deseti a posléze o devíti, tak to nebylo dobré
a utkání pro nás dobře nedopadlo. V první půli jsme z našich příležitostí mohli vytěžit i víc, ale posledních deset minut byl už soupeř herně lepší. Uklidnil se, ve druhém poločase převzal iniciativu a otočil
stav zápasu. Klíčovým faktorem bylo to, že jsme od třetí minuty hráli o jednoho hráče méně.“
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chod do útoku. Trenér Drsek byl navíc
nespokojen s výkonem obrany a po necelé půlhodině střídal.
Útok Varnsdorfu táhl agilní Dordić a po
půl hodině byl málem gólově odměněn,
to by ovšem nesměl zaúřadovat Mucha.
Na něj si pokusem o lob nepřišel ani deset
minut před přestávkou Lauko. Tato dvojice byla vtažena do hry i o pár minut později a znovu měl navrch Mucha. V závěru
se neprosadil opět Dordić.
Domácí trenér se snažil do druhé půle
střídáním oživit hru, zatímco se na hřišti
začalo „žlutit“. Domácí sice byli aktivnější, ale jejich pokusy o ohrožení branky
likvidoval brankář Mucha. Věci se ovšem začaly dít až po vypršení hodiny hry.
Nejprve se po rychlé kombinaci prosadil

střelou z hranice šestnáctky Velich, o dvě
minuty později využil nedorozumění
v prostějovské obraně Dordić a střelou
ze stejné vzdálenosti poslal svůj tým do
vedení – 2:1.
A aby toho nebylo málo, o pár minut
později Zapletal zbytečně fauloval Lauka
a po druhé žluté musel rovněž do sprch.
Přestože se dvojnásobné oslabení začalo
brzy projevovat na fyzické kondici, dokázalo eskáčko za přispění pasivních domácích vyvinout potřebný tlak, ovšem bez
kýženého efektu.
V poslední pětiminutovce pak přišla
poslední rána. Po Schusterově faulu ve
vlastním pokutovém území proměnil
nařízenou penaltu Kouřil – 3:1. Poslední
minuty se tak už pouze dohrávaly. (tok)

Podzimní loučení doma
s rezervou Sparty

z níž šla Sparta do vedení, následovalo vyloučení Bialka a vlastní branka
Baly v úplném závěru první poloviny.
V tom okamžiku bylo po zápase, zvlášť
když zkraje druhé poloviny si nešťastně srazil do brány dalším „vlastencem“
míč Machynek.
Pro Spartu šlo o snový start do vyšší soutěže, z úvodních dvou utkání
získala plný počet bodů. Následovaly sice dvě porážky ve Varnsdorfu
a doma se Žižkovem, pak ale přišla
šňůra čtyř výher v řadě, kterou zastavila až Vlašim. Po dalších dvou porážkách přišly znovu body ze tří utkání,
přičemž mladí Sparťani nestačili až na
Opavu.

VS.

V zatím posledním víkendovém kole
pak došlo na zajímavý souboj o druhé
místo s brněnskou Líšní. K utkání nastoupila v rudých dresech sestava Heča
– Vydra, Vitík, Gelašvili – A. Gabriel,
Pudhorocký, Jonáš, Holoubek, Šilhart
– Drchal, Sejk. Kromě zkušeného
gólmana Heči, kterého si trenér Michal Horňák „vypůjčil“ z A-týmu, je
jediným třicátníkem v kádru záložník
Lukáš Vácha, jinak jde o mladíky kolem dvaceti let, kteří na druholigových
trávnících získávají fotbalové ostruhy.
Nakonec získali i skalp Líšně, když ji
vyškolili v efektivitě. Sparťané totiž
zužitkovali dvě velké šance, a přestože
Líšeň měla v zápase opticky navrch,
dokázala výsledek jen korigovat.
„Podzim chceme završit úspěšně.
Rezervě Sparty máme co vracet, víc
k tomu asi není co dodat,“ řekl k nadcházejícímu utkání kapitán mužstva
Aleš Schuster.
(tok)

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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Pozápasové hodnocení trenérù

PROSTĚJOV Podzimní sezóna
definitivně dospěla ke svému závěru. Přes nastalé epidemické potíže
šlo nakonec vše podle plánu a před
týmy je první jarní předehrávané kolo. V jeho rámci přivítá 1.SK
Prostějov na stadionu Za Místním
nádražím rezervu pražské Sparty.
Jde zároveň o první odvetu a tomuto soupeři má eskáčko opravdu co
vracet!
Psal se první srpnový den a šlo o první
venkovní utkání pod novým trenérem
Jiřím Jarošíkem. Eskáčku by tenkrát
vyrostl i pověstný trpaslík, smůly si
vybralo na celou sezónu. Nejprve přišla ruka v pokutovém území a penalta,

5
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PROSTĚJOV Brzké vyloučení je
úplně to nejhorší, veškeré pokyny
z kabiny jsou vniveč. Právě to se stalo
prostějovskému eskáčku v dalekém
Varnsdorfu, kdy za záchrannou brzdu
zatáhl pravý bek Urbanec a poslal tým
do deseti. I přesto dokázali jít hosté do
vedení, když první trefu do černého
v prostějovském dresu zaznamenal
Bartolomeu. Do přestávky držel šance
svého týmu na bodový zisk brankář
Mucha. O výsledku nakonec rozhodly
tři minuty druhé půle, během níž domácí otočili výsledek a v závěru, kdy
hrál Prostějov už v devíti, jistili tři
body třetí brankou.
Úvod utkání 15. kola FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY přinesl eskáčku nečekanou komplikaci. Už ve třetí minutě se to-

JAN
KOUDELKA

Gólù by to chtìlo víc
Prostějov (tok) – Při pohledu na tabulku nemůže uniknout nepříjemná
věc. Eskáčko má jako jediné mužstvo
v horní polovině tabulky záporné
skóre. Navíc má jako jediné hodně
pod dvacet vstřelených branek. Za
takových okolností je šesté místo velmi slušné. Zároveň to napovídá, kam
v zimní pauze napřít síly.

MOMENT
zápasu
+ MF[å VQ RQFNG RTčD÷JW RTXPÊJQ
RQNQéCUW\RQé¾VMWVCMPGX[RCFC
NQX[NQWéGPÊWåRQFXQWOKPWV¾EJ
JT[ OWUÊ DG\RQEJ[D[ U VÚOGO
\CO¾XCV#DUGPEGLGFPÆJT¾éUMÆ
UÊN[ LG U RąKDÚXCLÊEÊOK OKPWVCOK
\P¾V CNG FQMWF UG FCąÊ LGFG
UG dPC MTGXq 1VQéGPÊ XÚUNGFMW
C FCNwÊ X[NQWéGPÊ X\CN[ GUM¾éMW
XÊVT\RNCEJGVFGHKPKVKXP÷

Í6/2=3$68

)25781$1É52'1Ì/,*$
Ostatní výsledky 15. kola: Ústí nad Labem –

Opava 0:2 (0:2). Branky: 19. Pikul, 31. HolíkäOXWpNDUW\0LVNRYLþ+XGHF
2JLRPDGH  .URERW    0HFKPDFKH
±+QDQtþHN+HOHEUDQG-DQRãþtQ
   :HVW  9\äNRY ² 7ĝLQHF   
Branky: 29LQWU±-XĜHQD%D
2PDVWD  -DYĤUHN äOXWp NDUW\  2
9LQWU  $PDGRX  6UXEHN ±  )ROW\Q
 3ĝtEUDP ² -LKODYD    Branky: 11.
$QWZL±79OþHNäOXWpNDUW\9LORWLþ
0ýHUPiN-DQXãND7UHJOHU±
/DFNR åLæNRY²7iERUVNR  Branky: - äOXWp NDUW\  6DNDOD ±  %RXOD 
6SDUWD3UDKDÅ%´²/täHė  Branky:
'UFKDO9LWtN±0iOHNäOXWpNDUW\
âLOKDUW-RQiã9LWtN±8OEULFK
 9ODäLP ² 'XNOD 3UDKD    Branky:
$OLMDJLþ  ] SHQDOW\ %OHFKD äOXWp NDU
W\  %DUDF  3LURFK  .XOKiQHN
%UQR²&KUXGLP  Branky: âWČUED
 (QGO    .RKRXWHN ±  6XUPDM
7NDGOHFäOXWpNDUW\D(QGO
%DULã-ěH]QtþHN-0RUDYHF±D
7NDGOHF'UDKRã6XUPDMýHUYHQp
NDUW\(QGO±7NDGOHF
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
1. %UQR
     
 6SDUWD3UDKDÄ%³      
3. /tãHĖ
     
4. 9ODãLP
     
 'XNOD3UDKD
     
6. 3URVWčMRY
     
 9DUQVGRUI
     
 2SDYD
     
9. 7iERUVNR
     
-LKODYD
     
11. Ústí nad Labem      
9\ãNRY
     
13. 3ĜtEUDP
     
14. 7ĜLQHF
     
15. ŝǎŬŽǀ
     
&KUXGLP
     
.$03ĜÌã7Č
 NROR VRERWD  OLVWRSDGX  KRGLQ
-LKODYD±ÒVWtQDG/DEHP SiWHN 
äLåNRY ± 9DUQVGRUI QHGČOH    
&KUXGLP ± 9ODãLP   'XNOD 3UDKD ±
7ĜLQHF  7iERUVNR±3ĜtEUDP3URVWčMRY
² 6SDUWD 3UDKD Å%´ 2SDYD ± %UQR /tãHĖ ±
9\ãNRY

9\ORXÌHQ¬ YH WĘHW¬ PLQXWÚ
DWĘLREGUĽHQ¨EUDQN\]QD
PHQDO\WĘL]WUDFHQ¨ERG\
*/26$9(Ġ(51Ì.8

TOMÁŠ
KALÁB

Zvyšující se
nedisciplinovanost
A máme tady problém, pánové, zaznělo často ve Večerníčku Krysáci. Totéž
je potřeba konstatovat při pohledu na
karetní tresty eskáčka v závěru podzimní sezóny. Pět červených, z toho
čtyři v posledních čtyřech utkáních
ukazuje na problém, který by zasloužil podrobnější analýzu ze strany
realizačního týmu. Za posledních
osm let takovou „smršť“ nepamatuji.
K tomu ještě přičtěme dalších patnáct
žlutých karet, o něž se podělili jen čtyři
defenzivní hráči. Přitom důsledky vyloučení bývají dalekosáhlé, nejde jen
o oslabení v daném zápase. Hráč pak
není k dispozici minimálně jedno další utkání, trenéři musí zasahovat do
sestavy, upravovat taktiku a tak dále.
Zkrátka herní disciplína a odpovědnost se zdají být momentálně v eskáčku nedostatkovým zbožím.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S JANEM KOUDELKOU

NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ
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V této grupě působí již tradičně
pouze konický Sokol a ani v této
sezóně nechybí. Konice obvykle patří
k favoritům soutěže a tuto roli zatím
splňuje do puntíku. Tým totiž prohrál
jen jednou, bohužel zrovna s Olešnicí
u Bouzova, která je spolufavoritem
této skupiny. Zdá se totiž, že právě tyto
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V nejvyšší krajské soutěži mělo
Prostějovsko opět dva zástupce - Lipovou a Kralice na Hané. Z předešlých
ročníků jsme byli zvyklí, že zatímco
Lipová se pohybuje ve vyšších patrech
tabulky, Kralice se trápí na jejím
spodku. Z části se tento trend potvrdil
i v nynějším ročníku. Kralické trápení
pokračuje. Když po prvních dvou
kolech tabulka ukazovala čtyři body
za vítězství v penaltách, vypadalo to,
že by se mohlo konečně blýskat na
lepší časy. Jenže pak přišla další děsivá
série bez bodu, která trvala téměř dva
měsíce. Během této šňůry kormidlo
převzal Petr Navrátil, když nahradil
Milana Nekudu a sám při odchodu
hlásil, že bez tréninkové i zápasové
morálky to nahoru nepůjde. Ani
pod novým trenérem však zase tak
radikální zlepšení nepřišlo a do konce
podzimu přidal tým dalších šest bodů.
S 10 body se tak krčí na chvostu tabulky a v dosahu zůstal jediný soupeř
z Dolan. Že bude nesmírně náročné
krajský přebor zachránit, si tak moc
dobře uvědomují i v klubu, který
potřebuje v první řadě zkonsolidovat
sestavu, jenže když počítáte absence
před každým utkáním, je to pro kouče
téměř nadlidský úkol. Bilance jediné
výhry v základní hrací době z patnácti
kol mluví za vše a hlavní adept na
sestup je tak bohužel z prostějovského
regionu.
Ani Lipová však nezažívá dvakrát
vydařenou sezónu. Tým před tímto
ročníkem nijak výrazně neposílil,
k čemuž na jednu stranu neměl
důvod. V předešlém nedohraném
ročníku se svěřencům kouče Růžičky
dařilo, tým skončil čtvrtý a po všech
stránkách vše klapalo. S jednou
výjimkou, střílení branek nebylo silnou stránkou. A na tento nedostatek
dojelo mužstvo tentokrát mnohem
víc. Ze začátku aktuálního ročníku
přitom Lipová prožívala pokračování
skvělých výsledků, mužstvo se opět
pohybovalo nahoře. Jenže pak začalo
ztrácet. Nejprve branky, pak i body.
Zprvu se tak ze tříbodových vítězství
stala dvoubodová, nyní už ale odchází
často poražené. A branky nadále
nepřicházejí. Z posledních devíti
hraných duelů tým jen jednou vstřelil
více než dvě, a to ve Velkých Losinách.
Paradoxně to však nestačilo, lipovští
fotbaliszé znovu prohráli. Poslední
utkání týmu proti Lutínu pak bylo
z důvodu koronaviru odloženo na
březen.
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Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Uff, povedlo se. Nejspíš zejména tyto pocity musí mít
bezprostředně v každém amatérském fotbalovém klubu po České republice. Pandemie koronaviru tentokrát nezastavila běh soutěží a podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 je dohrána. Vypadá to navíc,
že by se po dvou nekompletních sezónách mohlo konečně zadařit mít
tabulky tak, jak se sluší patří. Příjemné navíc je, že v regionu bylo jen minimum zápasů odloženo na březnové termíny.
O to větší potěšení nyní máme z toho, že po půl roce znovu startujeme
seriál FOTBAL EXTRA, který vám budeme tradičně přinášet na prostřední
panoramatické dvoustraně tištěného vydání. Ohlédneme se za sezónou
jednotlivých týmů z Prostějovska ve všech soutěžích od krajského
přeboru přes okresní třídy, mládežnické grupy až po ženskou kopanou.
Svůj tradiční prostor dostane pochopitelně i jediný profesionální tým 1.SK
Prostějov. Vyzpovídáme funkcionáře, trenéry i vybrané hráče, přineseme
kompletní tabulky a statistiky. Podíváme se také na to, proč je někdo na
chvostě a jiný se naopak nyní může těšit z„bedny“, prostě rozebereme si,
jak zatím plní předsezónní ambice. Prostor tentokrát dostanou i rozhodčí.
V úvodním díle si v krátkosti probereme dosud skončené soutěže a to,
jak se v nich prezentovaly týmy z Prostějovska. Ohlédneme se tak třeba
za úspěchy Konice a Čechovic, střeleckou nemohoucností Lipové nebo
neskutečným trápením v Jesenci-Dzbelu a Vrchoslavicích.
Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu!
Bude ho i přes zimu stále dost.

Spoustu derby a zajímavých příběhů
měl přinést podzim v této skupině.
A stalo se. Za Prostějovsko zde bojovaly Čechovice, Kostelec na Hané,
Plumlov, Určice a Protivanov. S dost
rozdílným výsledkem. Nejlépe si vedl
prvně jmenovaný klub. Čechovičtí se
tradičně bijí o čelo tabulky a tentokrát
uspěli, když přezimují první. Přispěla
k tomu velice solidní produktivita,
kterou výrazně podpořila hvězdní
letní posila, z profesionálního fotbalu
příchozí Jan Šteigl. Někdejší druholigový hráč je o parník nejlepším
střelcem soutěže. Tým ale pracoval
celkově dobře. Mrzet ho může snad
jen vstup do soutěže a pak také dvě
prohry s Plumlovem, v soutěži i poháru. Čechovice však mají nadále na
čele náskok. Je tak možné, že kromě
Konice o postup do „kraje“ po čase
zabojuje další tým.
O pár míst níže válčí Kostelec na
Hané. Zprvu to vypadalo, že naplní
předpoklady trenéra Lubomíra Keluce a bude se pohybovat v nejvyšších
patrech tabulky. Tým šlapal, vyhrával
a kromě Preislera se probudili i další
střelci jako Lužný nebo Hruban. Jenže
konec podzimní části nezastihl Kostelecké v ideální formě. Po prohře 0:2
s Plumlovem pak byl lodivod Keluc
značně rozladěný. „Jsem vinen, postavil jsem jedenáctku z důchodců,“
pravil tehdy na adresu pohyblivosti
svých svěřenců. Šesté místo je pro tak
kvalitní výběr spíše zklamáním.
O příčku níže skončil Plumlov
a ukázal, jak rozdílně se dá vnímat
postavení v polovině tabulky. Zatímco
Kostelec na Hané si může rvát vlasy,
Plumlovu sluší gratulace. V předešlých
soutěžích šlo o adepta na sestup. Nyní
je s téměř totožným týmem sedmý
a zejména závěr podzimní části prožil
jako z říše snů. Tradičně nejstarší tým
soutěže vyhrál poslední čtyři zápasy,
navíc se prezentoval nejlepší obranou
ze všech čtrnácti celků. Dobře se navíc
zapsaly dvě posily – brankář David
Pokorný a záložník Karel Frantík. Oba
měrou vrchovatou splnili očekávání.
Ještě níže se pohybují Určice, které
však podobně jako Plumlov zažily
solidní závěr podzimu. Z posledních tří zápasů braly plný počet
bodů. Tým dost bojoval s marodkou
a nedostatečně širokým kádrem, což
jej hodně limitovalo. Desáté místo
a dvanáct bodů je tak jen logickým
vyústěním. Ale když si vezmeme, že
ještě nedávno byly Určice na třech
bodech a vypadalo to s nimi hodně
špatně, posun je znát. Mužstvo během
podzimu měnilo trenéra. David Kobylík šel o dvě patra výše, na jeho místo
nastoupil navrátilec Petr Gottwald.
Zahraje si na jaře i v poli?
Nejhůře se dařilo Protivanovu. Ten
skončil po podzimní části znovu
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celky se až do konce ročníku budou
bít o postup do krajského přeboru.
Konice má nyní nakročeno lépe,
skončila první, obdržela pouhých pět
branek. Hned deset zápasů naopak
zakončila s vychytanou nulou. Konice
řadu utkání proměnila v exhibici, kdy
si s chutí zastřílela. Pomohl k tomu
i návrat útočníka Romana Kameného,
který zaznamenal průměr téměř jedné
vstřelené branky na utkání. Tým se
však celkově může spolehnout na své
výkony a pouze v jednom případě se
stalo, že by byl trenér Petr Ullmann
skutečně naštvaný. Stalo se tak navíc
po vítězném zápase...
až na první místo tabulky. Nyní už
tam ale není. Závěr sezóny se totiž
výkonnostně druhému týmu z města
vůbec nepovedl. Nezadařilo se ani
v odloženém utkání se Slatinicemi
a tak o případný postup budou muset
Hanáci ještě zabojovat.
Vlastně nejspokojenější tak mohou
být po podzimu Smržice. A to proto,
že tentokrát obsadily osmé místo.
Tým Ivo Zbožínka měl v předešlých
čtyřech ročnících problém udržet
soutěž, nyní se ale zdá, že starosti
o udržení nejsou namístě. Tým šlape,
a i když se uprostřed podzimu hodně
trápil v koncovce, posbíral dostatek
bodů na klidný střed tabulky.
Střelecky se sice vůbec nedaří Martinu Lužovi, štafetu však převzali jiní.
Mužstvo z pěti posledních zápasů
vyhrálo čtyři, je ale značně pochroumané, takže konec podzimní části
přijal bývalý profesionální fotbalista
s úlevou.
Dá se to však nejspíš říci i o Mostkovicích. Také toto mužstvo hodně
bojovalo se zraněními. Zprvu vcelku
úspěšně, soupeře dokázaly Mostkovice porážet, což se předtím ve třech
sezónách po sobě příliš nedařilo.
Naposledy jej zachránila pouze koronavirová uzávěra. Zdálo se, že až
tam nemusí situace tentokrát dospět.
Mostkovičtí zprvu sbírali pravidelně
body, později však naopak začali
ztrácet. Vše vygradovalo zápasem
proti Hané Prostějov, po kterém už
se týmu Ondřeje Milara nepodařilo
navázat na solidní vstup do ročníku.
Pokud se tedy Mostkovicím pod-

Byli jsme svědky čtyř zcela rozdílných příběhů, byť tři z nich – Mostkovic, Hané a Jesence-Dzbelu – byly
přeci jen v jedné věci podobné. A to
v neúspěšné koncovce podzimu...
Nejlépe dopadla první polovina
sezóny pro Hanou Prostějov. Tým se
mohl opřít o výkony snajpra Patrika
Gábora, přidal se k němu i Jan Typner, v bráně sázel tradičně na Maráka
a celkově se týmu veteránů docela
dařilo. Haná Prostějov se prodrala
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bodů se jako úspěch hodnotit nedá.
Ale sedmá pozice s devatenácti body
může znamenat relativní klid na zimní
přestávku i následnou práci v přípravě.
Nejlepší vstup do sezóny předvedly
Vrchoslavice, jenže pak z toho byla
prohlubující se sportovní katastrofa.
Mužstvo více než body počítalo
zraněné a nejeden zápas dohrávalo
v nižším počtu hráčů. K deseti bodům
z prvních čtyř duelů už další nepřidalo
a po sérii devíti porážek ho bude čekat
na jaře hon za záchranou soutěže.

Před startem jarní části zbývá
odehrát jeden duel, aby byla tabulka kompletní. Po roce a půl se však
konečně odehrála kompletní porce
naplánovaných kol a o zajímavé
výsledky nouze opravdu nebyla. Nejlépe podzimní část zvládl Brodek
u Prostějova a stal se zaslouženě podzimním půlmistrem. Z opačné strany
tabulky je na tom naopak nejhůře
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zim nevydařil podle představ, totéž
a mnohokrát hlasitěji se dá říct o Jesenci-Dzbelu. Ten na podzim propadl.
Týmy opustil klan Tichých i veterán Poles, několik hráčů skončilo
i během rozehrané sezóny. Přestavba
zkrátka začala a podle toho ale taky
vypadaly výsledky. Jesenec-Dzbel
zapsal pouhé dva body. Tým provázela střelecká nemohoucnost, často
inkasoval čtyři pět branek. Už nyní
má celek jen malou šanci, že nejnižší
krajskou soutěž ještě dokáže zachránit. Soupeři v okresním přeboru už
se mohou těšit na výjezdy...
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„A“-skupina I.B třídy opravdu nenudila. Její podzimní hodnocení by se dalo
rozdělit na tři části. Do té první patří
k radosti regionálních fanoušků hned
dva kluby. Podzim se vydařil hráčům
Pivína, kteří se ziskem 28 bodů obsadili bronzovou příčku a ztrácí pouhé
dva body na vedoucí Kovalovice,
ořičemž zvládli všechny regionální
souboje.
V Otaslavicích rozjeli podzimní jízdu
bídně, ale první facka od Kovalovic
mužstvo nastartovala ke zcela jinému
rychlostnímu stupni a po dlouhé bodové sérii se drží s čelem tabulky, když
na Pivín ztrácí tři body. Nebýt tréninkové i zápasové absence řady hráčů vinou covidu, mohlo být ještě veseleji.
I tak ale v „Metlích“ musí panovat dobrá nálada.
Klidný střed tabulky si pak drží v Klenovicích. Ostuda to v žádném případě
není, pokud se však před sezónou
mluvilo o první pětce, tak ztráta šesti
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na spodku tabulky, tentokrát jako
předposlední tým. Osm bodů je
zklamáním. Ještě větším pak ale práce
týmu směrem dozadu. Řada zápasů
totiž skončila pro Protivanov debaklem. Mužstvo vlastně symbolicky
zakončilo půlsezónu dvěma vysokými
porážkami a dvěma těsnými. V zápasech ukázal, že se může mužstvo
snadno složit, ale taky, že pokud chce,
dokáže pořádně soupeře potrápit
a bojovat. Bude to ale na záchranu
stačit?

tři týmy, které mohou být s podzimem také spokojeny. Držovice potvrzovaly kvality i zkušenosti a patří
jim tak nyní třetí příčka. Kromě
výher však ukázaly také dva výbuchy, které by už nechtěly opakovat.
„Bramboru“ si odnáší za podzim
Nezamysličtí a nutno říct, že právem.
Mix zkušeností a dravého mládí,
který si v klubu dokázali vychovat,
opravdu funguje a fotbal z jejich strany se musí fanouškům líbit. První
pětku uzavírá rezerva Kralic, která
se chtěla do první šestky pohybovat.
Bez větších komplikací se to zkušené
družině daří plnit. První polovinu
uzavírají další dva „B“-týmy se stejným počtem bodů. Určice předvádí
výkony jako na houpačce a po drtivé výhře přijde často na řadu také
porážka. V Plumlově se naopak
protrápili startem soutěže, pak však
nabrali zcela opačný směr a možná
i litují, že podzim ještě nepokračoval.
Druhou polovinu průběžného
pořadí otevírá Brodek u Konice, který
měl během podzimu potíže se sestavou, ale po návratu zraněných hráčů

Foto: Jan Frehar

Tištín, který čekal nelehký souboj
o záchranu, kdy na předposlední
Ptení ztrácí propastných devět bodů.
Fotbalisté Brodku u Prostějova propluli první částí nejvyšší okresní
soutěže ve velkém stylu. Ve druhém
zápase sice přišlo zaváhání na půdě
záložního celku Určic, od té doby
však mužstvo sbíralo pouze vítězství
a z dvanácti výher jich hned deset zaznamenalo za tři body, dvakrát o něm
rozhodlo v penaltovém rozstřelu a je
tak jasným vládcem tabulky. Před
jarní částí se může ještě přiblížit Vícov, kterému budou přičteny tři body
za kontumaci zápasu v Tištíně, a na
startu jara jej čeká dohrávka proti
Dobromilicím, což pokud zvládne,
mohl by se náskok Brodku ztenčit na
pouhé tři body.
Jediný bod pak mají mezi sebou další

Druhá skupina nejnižší soutěže má
na rozdíl od první dva účastníky
navíc a mužstva si tak zahrála i větší
porci utkání. V severní skupině zv-
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Podzim už mají za sebou delší čas
také „v pralese“. V „áčku“ to letos
vypadá na souboj rezervy Kostelce
na Hané s Výšovicemi o vítěze
soutěže a možnost postupu mezi
okresní smetánku. Soutěž hned po
dvou kolech mírně poznamenal
odstup rezervy Brodku u Prostějova,
takže počet účastníků klesl na sedm
mužstev. Každý týden si tak jeden
z celků užil volna. I této soutěži se
však nevyhnuly komplikace a rezerva
Otaslavic vinou koronaviru přivítá
Želeč až před jarní částí. V soutěži
jasně kralují dva kluby, konkrétně
rezerva Kostelce, ta předváděla
velmi dobré výkony už v minulém
ročníku, a Výšovice, které se rozhodly dobrovolně vzdát místa v okresní
soutěži. O pořadí rozhodl jejich
vzájemný duel, ten zvládla lépe rezerva Kostelce po penaltovém rozstřelu.
Ani jeden z celků však o postupu
nahlas nemluví a je tak otázkou, zda
z této skupiny nakonec někdo bude
chtít jít nahoru. Ze zbylé pětice se
dařilo lépe Bedihošti a Pavlovicím,
jež mají náskok na zbylá tři mužstva.
Spodní část tabulky otevírá rezerva
Otaslavic, kterou ještě čeká dohrávka
se sousedem v tabulce ze Želče. Bez
bodu pak zůstali v Biskupicích.
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se dokázal postupně zvedat. Velké
trápení to pak bylo ze strany dvou
klubů, které řada fanoušků viděla na
zcela jiných příčkách. Ve Vrahovicích
to však oproti posledním rokům
nešlape, jak by mělo, a Dobromilice
se letos sice ukazují náramně v poháru, ale v přeboru to drhne od začátku
sezóny. Nováček z Olšan u Prostějova
si připsal čtrnáct bodů a všechny
vytěžil na domácí půdě. Hlavním
úkolem do jarní části tak bude zlepšit
i výkony na hřištích soupeřů, kde to
zatím vypadá katastrofálně. Němčice
tvoří mladé mužstvo, které se snaží
bojovat, ale fotbalovost a větší
zkušenosti zatím schází, takže to na
lepší umístění zatím není. Po loňské
nováčkovské euforii přišlo určité
vystřízlivění ve Ptení, kde mužstvo ke
dvanácti bodům dotáhl matador Petr
Novák. Těžkou zimu pak očekávají
v Tištíně, který získal pouhé tři body.
Na poslední příčce tabulky je zcela
odstřihnutý od dalších celků. Boje
o záchranu se určitě nebudou chtít
vzdát, ale budou to mít neskutečně
složité.

Foto: Michal Sobecký

Zcela opačné pocity mají dva regionální celky v „B“-skupině Moravskoslezské divizi žen. Zatímco v Mostkovicích mají za sebou poměrně
vydařenou polovinu sezóny a hořkost
porážky okusily holky pouze jednou,
což jim v konečném důsledku stačí na
páté místo, Protivanov se naopak krčí
na poslední příčce tabulky s nulovým
ziskem a největším problém podzimní části byla slabá produktivita. Hned
první kolo přineslo jediný regionální
souboj v rámci žen a úspěšnější byly
domácí Mostkovice, které dokázaly
o branku zvítězit. Následovala řada
tří remízových utkání, především
po zápase v Uherském Brodu však
panovala obrovská spokojenost,
protože na umělé trávě soupeřek se
jim podařilo poprvé bodovat. Poté
přišla další výhra, tentokrát doma
nad Mutěnicemi. Jediná porážka
nastala od suverénního lídra tabulky z Holešova a podzim zakončily
hráčky další remízou. Tato bilance
tak zatím stačí na páté místo a se
šesti brankami jsou nejlépe bránícím
mužstvem soutěže.
To Protivanov sbíral jen porážky
a ze sedmi pokusů se bodové radosti nedočkal. Většinu zápasů však
prohrály ženy jen těsným rozdílem
a podle kouče Bronislava Ptáčníka
je nejvíce trápí špatná koncovka
a zbytečné chyby směrem dozadu.
Času na nápravu a získání bodů nyní
budou mít do jara opravdu dost.
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ládly podzim nejlépe Přemyslovice,
které se po letech mizérie opět
zvedají, z osmi zápasů ztratily pouze
jediný. S konečným umístěním
však budou chtít ještě něco změnit
další tři mužstva, která jsou téměř
na dostřel. „Béčko“ oproti předešlé
sezóně nedoznalo žádných změn
a stejná devítka mužstev se tak utkává i letos. Nejlépe si letos vedli
v Přemyslovicích, kde ztratili pouze
jediné utkání a pochlubit se mohou
i nejlepší defenzivou. Zisk jednadvaceti bodů je tak staví i do jarních
bojů jako hlavního favorita. Druhou
příčku nakonec vybojovala Luká,
která ztrácí na lídra čtyři body, hned
o bod za sebou má další dva celky,
které budou chtít ještě zamíchat kartami. Jaro ukáže, zda se to Hvozdu
či Kladkám opravdu zdaří. Další
čtyřka je pak rozdělena od pátého
do osmého místa. Nejlépe je na tom
rezerva Protivanova, o bod méně
získal Zdětín a o další bod méně má
druhý celek z Olomoucka Vilémov.
V závěsu se pak drží ještě Čechy pod
Kosířem se sedmi body. Tabulku uzavírá s jediným bodem rezerva Brodku u Konice.
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Konice s Čechovicemi bojují o postup, Kralice či Jesenec-Dzbel na dně
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žic, později se to hodně projevovalo
také u Vrchoslavic. Problém ale měly
i Otaslavice, které však přesto dokázaly zažít úspěšný podzim. Týmy
v I.A třídě si naopak vesměs drží relativně široké kádry. Zde pak nebylo
vlastně žádné překvapení. Čekali
jste Čechovice a Konici znovu vysoko? Ano, já taky. Svůj stín v podobě 6. místa nepřekročil Kostelec na
Hané, mizérii nepřekonal Protivanov. Horší střed tabulky pro Určice?
Taky klasika.
Vlastně nejméně příjemným překvapením byla Lipová. Tým Pavla Rů-

KOMENTÁØ

žičky se zprvu dral už tradičně mezi
nejlepší celky. Jenže pak nastal pád
herní a následně i tabulkou. Problém: nestřílení branek. A to takový,
že celek prostě dlouhodobě nebyl
schopný dávat aspoň dva góly za zápas. Vepředu se Lipová trvale trápila,
nakonec to odnesla až výrazným propadem do průměru.
Zkrátka ani koronavirus většinu klubů extrémním způsobem nenarušil.
Fotbal nadále hrají na solidní úrovni, většinou s přijatelným množstvím
hráčům. A dokonce často s očekávanými výsledky. Jenže co bude dál?
Věštit neumíme, jedno ale víme jistě.
Pokud by přišla další plošná stopka
pro amatérský sport, byla by to další
rána do vazu.
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yy Jak hodnotíte fotbalový podzim v kraji?
„Myslím si, že celkově proběhlo vše
dobře. My jsme se prakticky nepotkali
se žádným problémem s odehráním
soutěží. Řešili jsme pouze jeden případ, kdy se tým z důvodu nedostavil
koronaviru k utkání. Ale to byla taková marginálie. Jinak byly soutěže
dohrané. Podařilo se vyjednat dobré
podmínky hned na začátku, co se týká
testování a prokazování bezinfekčnos-

ti. Původní návrh byl, že tohle bude
kontrolovat rozhodčí. Což byl z mého
pohledu nesmysl. A poté, co jsme měli
s vedeními krajů on-line konferenci,
tak se nám podařilo všechny přesvědčit, načež zodpovědnost převzali
vedoucí mužstev a samotné týmy. To
ulehčilo odehrání zápasů.“
yy Očekával jste, že se vůbec první část sezony odehraje?
„V tomhle jsem byl optimista, takže
jsem čekal, že se podzim dohraje.

PROSTĚJOV Fotbalový podzim je minulostí. A nejeden hráč, trenér i funkcionář si oddechl: dohrálo se! Letos skutečně bylo hlavní motivací hlavně, pokud možno, první část soutěžního ročníku
2021/22 nějak důstojně ukončit. Přesouvalo se nakonec jen málo
zápasů, žádné velké drama se nekonalo. V tomto duchu hovoří také předseda Olomouckého Krajského fotbalového svazu Daniel
Vitonský (na snímku), pro nějž jde o první sezónu ve funkci, navíc
hned koronavirovou. Jak tedy hodnotí uplynulé čtyři měsíce?
Co se podařilo a co méně? A jak na něj zapůsobily některé týmy a soutěže? Nejen o tom mluvil v exkluzivním rozhovoru pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Očekával jsem ale, že budou nějaké komplikace. Myslel jsem, že jich
bude více, jsem tak rád, že jich nakonec bylo pomálu.“
yy Co vás dokázalo potěšit po fotbalové stránce?
„Určitě právě skutečnost, že se zápasy odehrály v takovém počtu. Řešili
jsme minimum stížností a problémů. A i kluby k tomu celkově přistoupily zodpovědně.“
yy Přece jen se objevila kaňka
v podobě odstoupení Kojetína
z rozehrané soutěže. Jak tento
krok zpětně hodnotíte?
„Tohle mě samozřejmě hodně mrzí.
Nevím, zda Kojetín udělal vše pro
to, aby aspoň podzimní část odehrál
a přes zimu se nějak konsolidoval.
Do toho ale člověk nevidí. Prostě
odstoupil, co se dá dělat. Musíme se
s tím poprat bez Kojetína.“
yy Zrodilo se podle vás nějaké výraznější překvapení?

„Překvapil mě krajský přebor tím,
jak je vyrovnaný. Podle předsezónních předpokladů měl Šternberk
soutěží proletět jako nůž máslem.
Je to ale naopak tak, že nikdo nemá
jistý ani postup, ani sestup. Týmy se
ještě budou muset hodně snažit.“
yy Vnímáte Čechovice nebo Konici jako adepty na postup do
krajského přeboru?
„Čechovice jsou po podzimní části
jedním z největších adeptů, a také
příjemným překvapením. Souhlasím, že Konice také.“
yy Stihlo se odehrát i 1. kolo krajského poháru. Berete to jako takové malé vítězství?
„Určitě ano. Doufám, že už se nebudou opakovat roky, co byly předtím
a že jarní část začne a odehraje se
úplně v klidu. V tomhle jsem optimista, a jestliže nyní je koronavirus
někde na špičce, tak jarní část bude
v pohodě.“
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Těžký, přetěžký podzim čekal tentokrát všechny amatérské fotbalové
týmy. A to bez výjimky. Důvod je nasnadě, pandemie koronaviru jim už
dvakrát zlikvidovala sezónu a opakovaně znemožnila i trénink. Řada
hráčů zažila karanténu nebo i nemoc
a dostávat se následně do formy při
vší té mizérii pochopitelně nemohlo
být nic lehkého.
Logicky tak vyvstaly obavy ohledně
počtu hráčů, jejich kvality, fyzické
připravenosti, ale také z lenosti. Koronavirové události ukázaly charakter sportovců i jejich „zažranost“.
Několikrát podtrhly to, kdo je srdcař
a kdo naopak sport pěstoval jen ze
setrvačnosti. Jak tedy bude podzim
vypadat? Tak zněla pochopitelně
hlavní otázka.
Odpověď je naštěstí lepší, než se mohlo čekat. Sezóna nabídla napříč soutěžemi kvalitní i méně kvalitní zápasy, často však hezkou hru, která měla
co dát hráčům i divákům. Překvapivě
hodně se pak dařilo nejstarším týmům z Prostějovska, tedy prostějovské Hané a dále Plumlovu. I když
taková Haná jen potvrdila kvality
z dřívějška. Skutečným překvapením
je však Plumlov, který celý podzim
skvěle bránil a při dodržování taktiky
zvládal zápasy i s jasnými favority.
I tak ale týmy strádají po početní
stránce. Pravidelně to bylo vidět
u Mostkovic, Jesence-Dzbelu i Smr-

Koro
onavir
rus venkovsský
fottba
al nepoložill. Zatím
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PROSTĚJOV Ani v posledních týdnech podzimního období neměli cyklisté TUFO PARDUS Prostějov úplné volno. Někteří z nich totiž absolvovali
jeden mezinárodní dráhový závod v zahraničí, další pak zápolili v metropoli ČR při Českém poháru na dráze. Výsledková pointa? Zisk pěti medailí
včetně tří triumfů!
Skvìlé vystoupení v Izraeli

6TGPÆTRTQUV÷LQXUMÚEJE[MNKUVč/CTVKP%GVMQX
UMÚ X\CFW  UG UXÚOK UX÷ąGPEK X RTCåUMÆO
/QVQNG
Foto: Facebook

Bártová ovládla v kategorii juniorek jak
bodovací závod, tak scratch. Prostějovští
borci startovali mezi muži, kde stříbro
vybojoval Štec v bodovačce a Koblížek
zůstal těsně pod bednou čtvrtý ve scratchi. Kvalitní vystoupení TUFO PARDUS
v cizině zvýraznila ještě další tři umístění
v elitní desítce.

Kvarteto hanáckého klubu Gabriela Bártová, Radovan Štec, Matyáš Koblížek a René
Mládí se prosadilo v Motole
Smékal se vydalo do cyklisticky trochu exotické země, neboť v izraelském hlavním měs- Početná skupina třinácti jezdců Prostějova
tě se na sklonku října konal International Tel startovala na Českém poháru v omniu, který hostil velodrom pražského Motola. V tuAviv Track Meeting UCI CL2.
zemské metropoli přitom předvedli svou
VÝSLEDKY
aktuální formu jak závodnicky zkušenější
%RGRYDFt ]iYRG PXæĥ 2. Štec, 7. M. borci, tak nadějní nováčci.
Nejlépe dopadl Vojtěch Koblížek, zlatý
.REOtåHN6PpNDO
%RGRYDFt]iYRGMXQLRUHN%iUWRYi
mezi juniory. Na bronz dosáhl Pavel Novák
6FUDWFKPXæĥ0.REOtåHN6PpNDO v mužích, kde Radovan Štec skončil pátý
8. Štec
a Matěj Koblížek desátý. V kategorii kadetů
6FUDWFKMXQLRUHN%iUWRYi
byl Filip Novák šestý, mezi žáky Alexandr
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åGM
Foto: Facebook

Kaniščev sedmý a v juniorech Vojtěch Soukup devátý. Další mladíci Matěj Dedek, Samuel Jurica, Matěj Procházka, Martin Rafaj, Ondřej Mazel i Ondřej Zvědělík sbírali
cenné zkušenosti.
(son)

.REOtåHN
2PQLXPMXQLRĝL9.REOtåHN6RXNXS
5DIDM0D]HO=YČGČOtN
2PQLXPNDGHWL)1RYiN-XULFD
3URFKi]ND
2PQLXPæiFL.DQLãþHY'HGHN

8JCUKéUMÆXGNMÆEGP÷VTKWOHQXCNK
OWåK\èGNGEJQXKECåGP[\2÷PéÊPC
<¾X÷TGéPÆ

RąGF¾PÊ
TJ Sokol Čechovice úspěšně EGPD[NQ
uspořádal zápasnický Turnaj PCMQPGE
\TWwGPQ

Františka Nesvadbíka

PROSTĚJOV Už 16. ročník tradičního Turnaje
Františka Nesvadbíka v zápase řecko-římském zorganizoval oddíl TJ Sokol Čechovice v tamní sokolovně. Kvalitně zajištěná akce přinesla domácím
mládežníkům další úspěšné vystoupení s řadou získaných medailí.
Z triumfu ve svých věkových a váhových kategoriích
se radovali Filip Kouřil, Lukáš Vávra, Bruno Tomšík

i Adam Lajčík, stříbrné medaile vybojovali Šimon Polena, Lukáš Sekanina, Elena Polenová, Tomáš Zíma
a Damian Zeidler, bronz přidali Adam Dvořák, Ondřej
Kouřil a Martin Zatloukal.
Ještě před tímto kláním se čechovičtí zápasníci zúčastnili
turnaje volným stylem žáků a přípravek v Novém Jičíně,
kde zvítězili Elena Polenová, Lukáš Vávra i Damian Zeidler, druhý skončil Adam Dvořák.
(szi, son)

èGEJQXKEM¾UQMQNQXPCJQUVKNCTQéPÊM6WTPCLG(TCPVKwMC0GUXCFDÊMCX\¾RCUGąGEMQąÊOUMÆO

(QVQCTEJKX8QLV÷EJC5\KNX[

PROSTĚJOVSKO Tak už je to
definitivně uzavřeno. Po celkem
8 klasifikovaných závodech Velké
ceny Prostějovska (VCP) v požárním útoku bylo jasné, že vítězi se
stali muži z Čelechovic na Hané
a ženy z Pěnčína. Ceny pro nejlepší měly být předány v sobotu
13. listopadu. K tomu však kvůli
zhoršující se epidemické situaci
nedošlo.
VCP po loňské covidové pauze odstartovala 3. července v Dětkovicích.
Následovala dvě klání v Bílovicích,
dále pak v Otinovsi, Pěnčíně, Nivě,
Kelčicích a poslední měření sil proběhlo 19. září v Soběsukách. Alespoň jednoho závodu se zúčastnilo
54 mužských a 28 ženských týmů
nejen z Prostějovska.
V dosti silné konkurenci se nakonec
podařilo zvítězit mužům Čelechovic
na Hané, hned za nimi skončily Janovice, tedy obec sousedící s Rýmařovem. Třetí pak byl Sychotín, jenž
zase leží v bezprostřední blízkosti
Kunštátu. Pozoruhodné je nepo-

6CMVQJCUKéKDQLQXCNKNGVQUX$ÊNQXKEÊEJ

chybně skvělé umístění obou týmů
z Bílovic a zejména fakt, že jejich
druhý tým, jenž si dal poněkud sebemrskačský název „Odpad“ v celkovém hodnocení těsně porazil tamní
„áčko“. Zajímavostí je rovněž fakt,
že tým Plumlova, který se zúčastnil
jediného klání v Soběsukách, v tomto závěrečném měření sil dokázal
všechny ostatní favority porazit. To
mu v konečném součtu stačilo na
13. místo.
Mezi ženami celkově zvítězil tým
Pěnčína, jemuž se kromě domácího
závodu podařilo zvítězit také v Kelčicích. V závěsu za ním skončily
ženy z Choliny u Litovle a Loučan
u Náměště na Hané, které mohutně
finišovaly závěrečným prvenstvím
v Soběsukách.
Předání cen naplánované na uplynulou sobotu do Pěnčína muselo být
nakonec zrušeno. „Vzhledem k současné situaci a také k opatřením,
která nejsou zrovna příjemná, se
rada VCP rozhodla po vzoru Extraligy ČR zrušit slavnostní vyhlášení

Foto: Pavel Dokoupil
5 nejlepších VCP 2021

0XæL
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2. Janovice
3. Sychotín
%tORYLFH&Å2GSDG´
%tORYLFH$
åHQ\
3čQÿtQ
&KROLQD²&KROHäQLFH
/RXÿDQ\
4. Krasice PV
6REčVXN\Å$´
Velké ceny Prostějovska v požárním
útoku. Shodli jsme se, že bychom si
to za současných podmínek nemohli
společně užít. Vyhlášení v respirátorech asi není snem nikoho z nás. Budeme se snažit najít náhradní termín,
jakmile to situace dovolí. O akci
účastníci nepřijdou, i kdyby mělo
být před startem nové sezóny,“ vzkázal všem předseda rady VCP Martin
Ošťádal.
(mls)
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pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Po skolení Brna i Českých Budějovic
předchozí víkend si Hanáci s Hanačkami brousili zuby také na družstvo
z města okurek. Začátek vzájemného
souboje v hale RG a ZŠ Otto Wichterleho PV však byl hodně nervózní,
oboustranně plný chyb a nepřesné
střelby. První koš tak padl až na sklonku 5. minuty zásluhou domácího
kapitána Petra Galíčka, vzápětí dalo
ergéčko další dva a vedlo 3:0.
Tím se ale s trefami najednou roztrhl
pytel. Nejprve hosté rychle vyrovnali
na 3:3, poté opět zabral tým SK (6:3).
Po čtvrthodině panoval stav 7:4,
shodně třikrát přitom skórovali Galíček i Alexandr Vyroubal. Následně se
dění znovu vrátilo do původních kolejí, to znamená s kralováním obran.

Poločasová přestávka posílala mančafty do šaten za dílčího výsledku 9:6.
Brzy po pauze Jihomoravané snížili
na 9:7 – a tím odstartoval až neuvěřitelně dlouhý košový půst. Trval téměř patnáct minut (!), během nichž
se ani jeden kolektiv za boha nemohl
trefit do černého. Prostějovští naštěstí vykompenzovali mizernou
palbu provázenou dalšími útočnými
ztrátami svou vynikající obranou,
navíc měli i štěstí. Modří Sloni totiž zahodili několik jasných tutovek
včetně tří penalt!
Jakmile pak mírný favorit protrhl
střeleckou smůlu zásluhou střídajícího mladíka Josefa Valenty, přidali
další koše nedlouho po něm Petr
Šnajdr (dvakrát), Jan Tichý a Aneta
Lešanská. Což znamenalo rozhodující trhák na 14:7, načež výběr
YMCA v závěru již pouze korigoval
z 16:9 na konečných 16:11. A fanoušky slušně zaplněné hlediště
mohlo vítěze odměnit uznalým potleskem.

3RG]HPVNêäiN

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD*DOtþHNâQDMGU.ĜtåNRYi./RUHQFRYi
9\URXEDO7LFKê/HãDQVNi.XEĤ±-9DOHQWD1/RUHQFRYi
7UHQpU'DYLG.RQHþQê

PROSTĚJOV Nejlepším startem do sezóny v klubové historii právě procházejí korfbalisté a korfbalistky SK RG Prostějov. V sobotním duelu 3. kola extraligy dospělých ČR 2021/22 porazili Modré
Slony YMCA Znojmo 16:11 (9:6) a díky stoprocentní bilanci tří výher z trojice utkání se pevně usadili v čele průběžné tabulky!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

Pozápasové hodnocení trenéra
David KONEÈNÝ - SK RG Prostìjov
„První poločas měl z naší strany dobré parametry. Věděli jsme, co chceme hrát, a dodržovali
to ve slušném tempu. Když se nepovedl jeden útok, tak jsme nepolevili a naplno šli do dalšího
útoku, což se mi líbilo. Na začátku druhého poločasu přišel oboustranný výpadek střelby. Asi
jsem ještě nezažil, aby padl jediný koš za skoro čtvrt hodiny… V zakončení na nás ležela
těžká deka, naštěstí jsme výborně bránili a tím ani soupeři nedovolili skórovat. Byť jsme tedy
měli i dost štěstí, když hosté neproměnili několik vyložených šancí včetně tří penalt. Klobouk
dolů před mladým Pepou Valentou, který vystřídal zraněného Sašu Vyroubala a tu palebnou smůlu protrhl. Kapitán Peťa Galíček šel do druhé čtyřky, kde úplně eliminoval vysokého
Kubu Žáka. Pak jsme utekli z 9:7 na 14:7, tím bylo rozhodnuto. Z mého pohledu jsme lepší
než Znojmo, což se podařilo potvrdit. Akorát se trápíme střelecky, tentokrát ještě víc než obvykle. Přesto se nám vstup do sezóny povedl výsledkově skvěle, mít šest bodů po třech kolech
je super. Řekl bych, že my jsme nejlépe zvládli přechod z rok a půl dlouhé zápasové pauzy
zpět do přípravy i k soutěžním utkáním. Zatím nesmíme nic přeceňovat, protože soupeři se
určitě budou zlepšovat. To my musíme taky, abychom dál vítězili a drželi se v tabulce nahoře.“

Petr Galíček: „Rozjezd do sezóny máme výsledkově
skvělý, za což jsme rádi. Ale nesmíme vůbec polevit“

Marek SONNEVEND
yy Zrodilo se hodně dietní výsledné skóre. Čím to bylo?
„Nějak nám to nepadá do koše už od
té Belgie. Šancí máme dost, ale neproměňujeme je, úspěšnost střelby
je malá. Jen v Brně byla vyšší, zatímco
minule proti Budějovicím i dneska

nízká. Proč? Opravdu nevím. Naštěstí to i tak na vítězství stačilo.“
yy Kromě nepřesné palby byl herní projev jinak dobrý?
„Řekl bych, že ano. Hráli jsme to, co
jsme chtěli, v útoku nám vycházely
nacvičené akce i celkový styl hry,
o jaký se snažíme. Navíc obrana byla
skvělá, měli jsme hodně střel a doskoků. Hlavně díky našemu výbornému
bránění nebyl zápas tak vyrovnaný.“
yy Zkraje druhého poločasu nepadl za stavu 9:7 skoro čtvrt hodiny
ani jeden koš. Byl právě tam výsledek nejvíc na vážkách?
„Určitě jo. Strašně dlouho jsme se
nemohli trefit, přitom hra fakt nebyla
špatná. Asi možná rostla naše nervozita tím, jak jsme opakovaně nedávali
spoustu střel. Pak proběhla nějaká
střídání, a naštěstí vyšla. Zvýšili jsme
náskok na 14:7, což rozhodlo.“
yy Po čtvrtině základní části máte
plný počet šesti nasbíraných bodů.
Očekával jste natolik vydařený
start?

„Po pravdě jsem vůbec nevěděl, co
mám od sezóny
čekat. Rok a půl
se nehrála extraliga, pauza byla
hrozně
dlouhá
a jednotlivé týmy
se docela obměnily.
Hlavně Brno omladilo,
České Budějovice minule
přijely v dost oslabené sestavě. Jen
u nás a ve Znojmě tolik změn neproběhlo. Každopádně jsme moc
rádi, že se nám zatím výsledkově
daří. Dobře jsme potrénovali, snad
budeme takhle nebo ještě líp nadále
pokračovat.“
yy Pokud sportovní soutěže
znovu nestopne covid, mohl by
v tomto ročníku konečně vyjít
útok na historický zisk mistrovského titulu?
„Já doufám, že ano. Začátek vypadá
velice slibně, ale musíme vydržet.
Soupeři se totiž budou určitě zlep-

šovat, hlavně Budějky
v kompletnějším
složení
můžou
hrát mnohem líp
než doteď. My
jsme rozhodně
rádi za povedený
rozjezd, který nám
dává zdravé sebevědomí. A uvidíme, co
přijde dál.“
yy Můžete se ještě s odstupem
času ohlédnout za účastí na evropském šampionátu?
„Zážitek to byl super, nasbíral jsem
cenné zkušenosti. Jen nám to bohužel nevyšlo výsledkově ani herně
podle plánu. Chtěli jsme bojovat
o medaili a skončit třetí, místo toho
nám většina utkání utekla, za horší
výkony mohla především špatná
střelba. A potom už i rostoucí nervozita, viz porážka od Maďarska.
Zdolali jsme pouze dvakrát Katalánsko a skončili sedmí, což bylo
zklamání.“

21111911510

PROSTĚJOV Byl jedním z početného tábora Prostějovanů, kteří
nedávno reprezentovali Českou
republiku na výsledkově neúspěšném mistrovství Evropy v korfbalu. Po návratu z Belgie domů si
ale kapitán hanáckého družstva
SK RG Petr Galíček (na snímku)
i s týmovými parťáky a parťačkami
spravují chuť na klubové úrovni.
V novém extraligovém ročníku zatím porazili všechny tři protivníky,
naposledy v sobotu Znojmo. Na
triumfu 16:11 se vysoký sympaťák
podílel pěti vstřelenými koši a následně poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

#åUGFOÆOÊUVQè4PC/'XMQTHDCNWD[NQ\MNCO¾PÊO\2TQUV÷LQXCPčUGRTQUC\QXCNK
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ANTVERPY, PROSTĚJOV Korfbalová reprezentace České republiky i s pěti zástupci oddílu SK RG
Prostějov v hráčském kádru (plus
jedním v realizačním týmu) chtěla na Mistrovství Evropy v korfbalu 2021 dospělých v Belgii útočit
na zisk medaile. Místo toho však
obsadila na vrcholném mezinárodním turnaji až sedmou, tedy
předposlední příčku.
Leccos naznačil hned úvodní duel
v základní skupině B, který pro ČR

dopadl nepříjemným debaklem
5:23 od domácí Belgie. Nic nepomohly ani tři koše prostějovských
borců, Petr Šnajdr dal dva a Petr
Galíček jeden. Ve druhém střetnutí
pak Češi museli porazit Katalánsko,
aby uchovali naději na postup do
semifinále. Což se podařilo nejtěsnějším výsledkem 18:17 i díky třem
trefám střídající Anety Lešanské
plus dvěma zásahům Petra Šnajdra.
„Nebylo příjemné najednou skočit
do utkání místo zraněné spoluhráč-

/'8-14($#.7&152ö.º%* #068'42;$'.)+'
Základní skupina B: Belgie – Česko 23:5 (11:3), Šnajdr 2, Galíček 1. Česko – Katalánsko
18:17 (11:6), Lešanská 3, Šnajdr 2. Německo – Česko 19:14 (10:2), Lešanská, Šnajdr a Galíček 1. Pořadí: 1. Belgie 9, 2. Německo 6, 3. Česko 3, 4. Katalánsko 0
O 5. až 8. místo: Maďarsko – Česko 16:14 (6:8), Šnajdr 4, Galíček 2
O 7. místo: Česko – Katalánsko 16:14 (9:9), Galíček 4, Lešanská a Šnajdr 1
Konečné pořadí: 1. Nizozemsko, 2. Belgie, 3. Německo, 4. Anglie, 5. Portugalsko, 6.

ky. Ale snažila jsem se do toho co
nejrychleji dostat, brzy se mi povedlo dát koš, to mi pomohlo. A pak
už se mi hrálo dobře. Vítězství nám
určitě pomůže, proti Německu
máme v souboji o postup do semifinále šanci. Musíme však dobře střílet,“ říkala Aneta Lešanská.
Klíčový zápas bohužel našemu
národnímu výběru vůbec nevyšel,
Němcům podlehl 14:19. „Rozhodl
první poločas, tam jsme hráli velice špatně především v útoku. Po
přestávce nastalo zlepšení a věřil
jsem, že ještě dokážeme zabojovat
o obrat, ale soupeř nám to nakonec
nedovolil. Celkově byl lepší a zvítězil zaslouženě, my se musíme poučit do dalších zápasů o umístění,“
smutně glosoval Petr Šnajdr.
Jenže české zklamání v Antverpách teprve mělo eskalovat.

V mači o 5. až 8. pozici totiž kolektiv kouče Ivo Kracíka senzačně
padl s největším outsiderem ME
z Maďarska 14:16. Co naplat, že
Šnajdr skóroval čtyřikrát a Petr
Galíček dvakrát – nečekaný propadák byl přesto na světě…
Alespoň že na závěr šampionátu se
podařilo i podruhé zdolat Katalánce, tentokrát v utkání o 7. příčku
poměrem 16:14. Rozstřílel se Galíček (4), po jednom koši přidali
Lešanská se Šnajdrem. Další čle-

nové SK RG na turnaji Nela Kubů
a Jan Tichý se ani v pátém střetu
turnaje palebně neprosadili.
Kontinentální dostaveníčko přitom ovládlo favorizované Nizozemsko před Belgií a Německem.
„Holanďané i Belgičané jsou dlouhodobě jinde, Němci díky stabilnímu sehranému mančaftu taky
trochu odskočili. Od čtvrtého do
osmého místa to naopak bylo hodně vyrovnané, my jsme s polovinou nováčků v nároďáku asi ještě

nebyli natolik sladění, abychom
dosáhli výš. Sedmá pozice určitě
znamená neúspěch, na druhou
stranu jsme si aspoň zajistili účast
na příštím EURO elitní divize
a zároveň se dostali do kvalifikace
o mistrovství světa. Do příštího
turnajového vrcholu musíme zvýšit
úspěšnost střelby při rychlém tempu hry, což byla v Antverpách naše
největší slabina,“ zhodnotil asistent
trenéra ČR a hlavní lodivod ergéčka
David Konečný.
(son)
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„CHCI DO REPRE!
$ EĒYDOp VSROXKUiėH VOHGXML´
Odchovanec prostějovského basketbalu František Váňa
získal pevné místo v týmu tuzemského giganta
NYMBURK, PROSTĚJOV Až do
poloviny letošního roku platilo,
že František Váňa (na snímku) pojil celou svou kariéru s prostějovským basketbalem. Zde se narodil
a poprvé se postavil pod bezedné
koše. Prošel všemi kategoriemi,
dostal se do mládežnických reprezentací a v lednu 2017 si poprvé
zahrál nejvyšší mužskou soutěž
Kooperativa NBL. Postupně se
propracoval do základní sestavy,
vydobyl si vizitku skvělého střelce
z dálky a v minulé sezóně zastával
i pozici kapitána. Ve třiadvaceti letech v létě letošního roku poprvé
v kariéře přestoupil, a to rovnou
do kádru mistrovského Nymburka. Od nové sezóny tak hraje Ligu
mistrů a dál žije sen o tom, že se
probojuje do národního týmu
České republiky. „Takový sen má
snad každý sportovec. Mám ještě
chvilku čas, třeba i dva nebo tři
roky. Ale věřím, že se mé přání splní,“ říká odhodlaně odchovanec
prostějovského basketbalu.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Ligová sezóna vstoupila do
druhé poloviny základní části
stejně jako evropská Liga mistrů.
Už jste si stačil zvyknout v novém
angažmá?
„Zvykám si pořád, ale už jsem se
stačil rozkoukat. Do zápasů v české
lize musíme být dobře připraveni
z pozice favorita, což jsem dříve nezažíval. A Liga mistrů je úplně jiný
level. Je rychlejší, silovější, dravější.
Za každou chybu přichází trest. Na
to si zvykám pořád. Ale je to pěkné
zvykání. Užívám si to.“
yy Nymburk se dlouhodobě snaží
hrát opravdu hodně rychlý basketbal. Neměl jste problém srovnat se s vysokým tempem?
„Tady se tak hraje opravdu dlouho,
takže tempo jsem si osahal už v době,
kdy jsem proti Nymburku nastupoval. Trenéři tady dbají na to, abychom sprintovali do každého útoku
a stejně rychle se vraceli do obrany.
Pochodový basketbal nám nesedí, což se ukázalo například v Lize
mistrů v domácím utkání s Paokem

Soluň. Na začátku poslední čtvrtiny
jsme vedli o patnáct, pak přestali hrát
naši rychlou hru a nakonec prohráli.
To se nám nesmí stávat.“
yy Nejlepší domácí klub současnosti je dlouhodobým tuzemským hegemonem. V čem je nymburské kouzlo?
„V týmu je obrovská konkurence.
Nejen v zápasech, ale i na trénincích,
kde nastupujete proti reprezentantům nebo skvělým zahraničním hráčům. Žádné polevení se neodpouští.
Kdo udělá chybu, jde si sednout.
Takové prostředí každého posouvá.
Proto byl přesun do Nymburka logický, sám se chci zlepšovat a posouvat v kariéře. Je to docela dřina, ale
mě to baví.“
yy Náročnost trenéra Sekuliče
vám nevadí?
„Věděl jsem, že to tak bude. Je to zkušený a chytrý trenér. Vyžaduje, aby
všichni byli na tréninku stoprocentně soustředění, nic se nesmí odfláknout. S tím nikdo nemá problém.
Každý si uvědomuje, že to je jediná
cesta k úspěchu.“
yy A také k dalšímu případnému
kariérnímu posunu nebo splnění
basketbalových snů. Ten váš byl
vždy reprezentační. Stále to platí?
„Na tom se nic nemění. Už jsem loni
na jednom srazu byl a vím, na čem
musím zapracovat. Právě nymburské angažmá mi v tom může pomoci. Dostat se do národního týmu je
sen a současně cíl.“
yy V lize zatím v zápasech hrajete
průměrně téměř čtrnáct minut.
Jste s takovým vytížením spokojený?
„Každý chce hrát co nejvíce, ale trenér se v lize snaží rozprostřít minuty
rovnoměrně, aby se nikdo zbytečně
neunavoval před zápasy v Lize mistrů. U mě je to tak, že někdy hraji
víc a jindy dostanu méně minut. Ale
všichni mi říkají, že na první sezónu
v Nymburce mám dobrou minutáž.
Tak jim věřím.“ (smích)
yy S Nymburkem máte nabitý
program. Stačíte sledovat své bývalé spoluhráče, kteří hrají v BK
Redstone Olomoucko?
„Tu chvilku si vždycky najdu. Začátek sezóny klukům opravdu nevyšel
a měli zřejmě trošku jiné představy.
Nejsou ve snadné situaci, přeji jim,
aby se jim v dalším pokračování ligy
dařilo. Náznaky tady jsou. Třeba
v Kolíně měli i trošku smůly. Potře-

vizitka
FRANTIŠEK VÁŇA
✓ narodil se 9. února 1998 v Prostějově
✓ křídlo měřící 193 centimetry
✓ je odchovancem prostějovského basketbalu,
kde strávil celou mládežnickou kariéru
✓ v dresu zdejších Orlů odehrál 28. ledna 2017
proti Svitavám první necelé dvě minuty v nejvyšší české soutěži
✓ další čtyři sezony oblékal dres BK Olomoucko se sídlem v Prostějově,
kde se postupně vypracoval do role kapitána
✓ po sezóně 2018/19 byl vyhlášen jako hráč s největším zlepšením
v sezóně Kooperativa NBL
✓ jako obávaný střelec z dálky na sebe výrazně upozornil v předloňském
utkání v Kolíně devíti trojkami a zařadil se na šesté místo historických
tabulek nejvyšší domácí soutěže
✓ před sezónou 2021/2022 poprvé opustil Hanou a přestoupil do Nymburka
✓ je v širším výběru reprezentačního trenéra České republiky
Ronena Ginzburga, který jej na konci minulého ročníku pozval
na jeden ze srazů, do zápasu ještě nenastoupil
zajímavost: při přestupu do Nymburka upřednostnil českého mistra před
Opavou, přestože dříve tvrdil, že za polabský klub nikdy hrát nebude

bují vyhrát, ukončit sérii neúspěchů.
Vítězství by to mohlo zlomit.“
yy Řadu zápasů tým prohrál velice těsně. Máte představu, co to
dělá s psychikou celého týmu?
„Sám si to dobře pamatuji z minulé
sezóny. Nepředváděli jsme špatný
basketbal a řada zápasů byla dobře
rozehraná. Byli jsme jen kousek od
úspěchu a ten nakonec opakovaně
nepřišel. Prostě jsme zapomněli
vyhrávat a nezvládali koncovky. Do
hlavy se vkrádaly různé myšlenky.
Většina sportovců si takovým obdobím v kariéře projde. Jde o to, aby
netrvalo příliš dlouho.“
yy Co říkáte výkonům mladých
prostějovských basketbalistů v sestavě Olomoucka?
„S celou řadou jsem ještě nedávno
hrál, pochopitelně se pokaždé podívám, jak se jim dařilo. Mám radost,
že se začíná výrazně prosazovat Erik
Klepač a věřím, že to samé brzy bude
čekat jeho bratra Adama. Jsou to
dobří kluci, přeji jim úspěch. Znám
i některé další hráče. Třeba Marka
Sehnala, se kterým jsem byl v jednom týmu několik sezón. Už s nimi
nesedím v jedné kabině, přesto jim
fandím. Pokud tedy nehrají proti
nám.“ (úsměv)
yy Když jste to nakousl. Už za
sebou máte první zápas proti hanáckému klubu. Byl pro vás nějak
speciální?
„Třeba v tom, že se mi střelecky příliš nedařilo. Ale vážně, vím, jak to myslíte.
Bylo to zvláštní. Klub
se přestěhoval do Olomouce a už nehraje
v Prostějově. Změnil
se název i klubové
barvy. Takže to
nebylo úplně tak,
že bych hrál proti
klubu, který mě
vychoval. Ale je
to nástupce Prostějova mezi elitou.
Koneckonců i já
jsem několik zápasů odehrál v Čajkaréně, což je současná domácí hala
Olomoucka. Takže
to byl trošku jiný zápas než ostatní.“
yy Umíte odhadnout, kam by se váš bývalý tým mohl v tabulce

Jsou situace, kdy se v Kooperativa NBL
v nymburské sestavě nedostanu na palubovku
na nějaký delší čas, pak rád využiji možnost
nastoupit za Polabí. Trenér zavolá, sbalím se
a jdu. Nemám s tím žádný problém. Koneckonců
i takové zápasy mě posouvají za mým snem...
sezóny svoji sestavu ještě posílí
a udělá maximum, aby se dostala do
Kooperativa NBL. Hrát s ní baráž, to
by asi vážně nebyl dobrý nápad.“
yy Díky přestupu jste dostal
možnost hrát
i Ligu mistrů,
ve které jste
zatím nastoupil do tří zápasů. Jak se vám
líbí špičková
evropská
soutěž?
„Je to vážně
skvělá soutěž, v níž
startují výhradně
špičkové kluby. Mám
velkou
radost,
že
můžu

a mohli jsme sedět v kabině s ručníky přes hlavu.“
yy Na druhou stranu jste nastoupil i do zápasů za prvoligový Basketbal Polabí. Není to hodně velký rozptyl v kvalitě soupeřů?
„Možná ano, ale já to nějak nevnímám. Mám rád basketbal, tuto hru
miluji. A když je možnost nastoupit
do nějakého zápasu, jsem rád. I za
Polabí. Nechci brát minuty mladým
posunout, až se
klukům, kteří se posouvají do mužmu začne dařit?
ského basketbalu, ale když se trenéři
„To je těžké,
domluví, nemám s tím problém.“
zkusím to říct
yy Nemáte strach, že se můžete
jinak. V tomto
v první lize zranit, což by mohlo
soutěžním ročníku
ovlivnit další kariéru v lepších
je extrémně důležité
soutěžích?
neskončit poslední. Na
„To se stát může kdekoli, třeba na
postup myslí pražská
chodníku před halou. Tak nejde
Slavie. Myslím, že
přemýšlet. Pochopitelně si člověk
v závěru
dává větší pozor, do některých situací nejde úplně po hlavě. Jinak ovšem
proti hraní první ligy nic nemám. Má
to světlé stránky. Víc se dostanu ke
střelbě, můžu si vyzkoušet některé věci, které by v prvním
týmu úplně nešly. Každá
odehraná minuta se počítá
a přináší další zlepšení.“
yy Jakékoli utkání je
lepší než povalování
u televize?
„Ne, že bych se někdy
nerad válel, ale něco
na tom je. Jsou situace,
kdy se v Kooperativa
NBL v nymburské
sestavě nedostanu na
palubovku na nějaký
delší čas, pak rád využiji možnost nastoupit
za Polabí. Trenér zavolá, sbalím se a jdu.
Nemám s tím žádný
problém. Koneckonců
i takové zápasy mě posouvají za mým snem.“
yy Tím je česká reprezentace, kam už jste nakouFoto: www.nymburk.basketball.cz
kl při jednom srazu...
Ligu mistrů hrát. Třeba hned první „Ano, je to sen do budoucna. Mám
zápas proti Galatasaray Istanbul byl na to ještě chvilku čas, třeba dva tři
pro mě obrovský zážitek. Až teda na roky, ale určitě bych se tam chtěl poto, že jsme prohráli... Ale dostal jsem dívat a stát se reprezentantem. Je to
větší prostor, než mě napadlo. Hned přání každého hráče nejen v baskejsem pocítil, co Liga mistrů obnáší tu, ale i v ostatních sportech. Mířím
z pohledu nasazení a agresivity.“
za tím, ale jelikož jsem byl minulý
yy A hned jste dal šest bodů a stej- rok na jednom srazu, tak jsem viděl
ný počet přidal v dalším utkání nějaké nedostatky, na kterých muproti Paoku Soluň. Měl jste z to- sím ještě zapracovat. Věřím, že právě
hoto utkání ještě lepší pocit, pro- v Nymburku mi to pomůže a rezertože vaše dvě trojky přispěly k těs- vy se zacelí a zlepší.“
nému vítězství o jediný bod?
yy Předhazoval vám v novém pů„Možná jo. I když stačilo málo sobišti někdo váš rekordní počin
a mohli jsme prohrát. Prakticky ze sezony 2018/19, kdy jste v zácelý zápas jsme vedli, v koncovce pase NBL proměnil 9 z 9 trojkoale soupeř výsledek otočil a nás vých pokusů?
spasila až poslední střela Jerricka „Kluci o tom vědí, ale to už je příHardinga z téměř nemožné pozice. jemná historie, na kterou si sem
Naštěstí to dobře dopadlo. Ke skvě- tam vzpomenu. Ale že by se o tom
lému pocitu z výhry mám navíc dal- tady mluvilo, to ne. Leda kdyby se
1FEJQXCPGERTQUV÷LQXUMÆJQDCUMGVDCNMW(TCPVKwGM8¾ÿCWåX¾NÊXFTGUW0[ODWTMW ší zkušenost, jak se můžou zdánlivě to povedlo zopakovat… Jsou tady
Foto: www.nymburk-basketball.cz jasné zápasy zamotat. Stačil kousek zajímavější věci.“ (usmívá se)

hokej
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Během víkendu měli mladší žáci prostějovského celku nastoupit ve dvou duelech. Vinou karantény celku
Šumperka se však sobotní program musel odložit a místo něj
si hráči, kteří proti sobě následně v neděli nastoupili, zatrénovali. V neděli odpoledne je totiž čekal vzájemný souboj, kde
poměřilo B mužstvo své síly s A mužstvem a konečný stav 3:14
odpovídá dění na ploše.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

SK PV „B“ 3

Jan
FREHAR

SK PV „A“ 14

Start utkání patřil A družstvu, které
si vypracovalo první vážnější příležitosti. Po prvních pokusech se skóre
měnilo v páté minutě, kdy se prosadil
Danko po pěkné spolupráci – 0:1.
Po brance se zvedl i výkon dle zápisu
domácího celku a po prvním tlaku si
vytvořil i přesilovku. Tu však nezahrál
dobře a krátce po jejím skončení šel
do oslabení, které A mužstvo dokázalo potrestat, když se po šťastném
odrazu dostal ke kotouči Urban
a doklepl puk do sítě – 0:2. I v dalším
průběhu první části byli na ledě více
aktivní hosté, ale šance se vytvářely
na obou stranách. Třetí a poslední
branku první periody ale dalo opět
A mužstvo, když se uvolnil kapitán
Bross a puk si ještě narazil o brusli jednoho z obránců – 0:3.
Během pauzy pak přišel málo vídaný
moment, kdy kouč Smejkal udával
taktické pokyny oběma celkům zá-

roveň a jeho svěřenci dávali opravdu
pozor, co kterému z celků radí.
Vstup do druhé části pak měli opět
lepší hráči prvního mužstva a na konci akce Grygárka byl Danko, který
přidal svou druhou trefu – 0:4. První
branky se pak ale dočkali také domácí. Nejprve si ještě proti nájezdu Pospíšila věděl rady brankář Hozman.
Po další akci už byl však i on krátký na
zakončení Marka – 1:4. Další branky
ale opět stříleli hosté. Kovář se své
branky dočkal třetím pokusem v přesilové hře – 1:5. Druhou polovinu
utkání zahájili žáci A mužstva dalšími
dvěma zásahy. Druhou svou branku
přidal Bross a na rozdíl šesti branek
o chvíli později zvyšovala Florýková
– 1:7. Do konce druhé části přišlo
ještě kosmetické snížení ze strany kapitána domácího výběru Procházky,
který ujel po levém křídle a zakončil
přesně – 2:7.

8T¾OEKX\¾LGOPÆJQWVM¾PÊWM¾\CNQX÷VwÊMXCNKVW#FTWåUVXQ

Foto: Jan Frehar
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„Utkání bylo samozřejmě soutěžní, ale svým způsobem i v takovém přátelském a tréninkovém modelu. Chtěli jsme, aby si kluci vyzkoušeli určité věci, které se snažíme
pilovat i v plném zápřahu. Myslím si, že to splnilo svůj účel. Je to ale takové nestandardní hrát takto proti sobě, ale za mě už to dnes splňovalo určité parametry, rozhodně to bylo daleko lepší než ten předešlý vzájemný zápas.“

Soupiska Prostějova B: Micka – Holub, Mudrla, Mouka, Lukáš, Kutmon,
Procházka, Pospíšil, Stužka, Frömlová, Marek.
Trenér: Pavel Musil.
Soupiska Prostějova A: Hozman – Černošek, Šoustal, Kapec, Bross, Florýková, Kovář, Urban, Grygárek, Danko, Selinger.
Trenér: Filip Smejkal.
Třetí dějství ale znovu otevřeli
hosté a postupně dále navyšovali
náskok. Na Kapecovu osmou branku ještě reagoval Mudrla, který se
v brankovišti nejlépe zorientoval –
3:8. Pak už se však do konce utkání
prosazovali pouze hráči A mužstva.
Devátou branku a svou druhou
v utkání vsítil Černošek, kterého
nedokázala zastavit obrana ani za
pomoci faulu.
Posledních pět branek si pak rozdělila dvojice Kovář, Danko, oba
po celý zápas ukazovali své kvality,

obzvláště desátá a poslední branka stály za to. Při desáté brance
nahodil od modré Danko a Kovář
šikovně tečoval do protipohybu
brankáře. Při poslední brance pak
ukázal svou perfektní střelu Danko,
když si to zamířil z levého křídla až
před branku. Oba se tak nakonec
zastavili na čísle čtyř branek a oba
hráči k tomu přidali i dvě asistence.
Konečné skóre odpovídalo dění na
ledě. Obzvláště poslední desetiminutovku bylo znát, že fyzické síly už
byly jen na jedné straně.

Prostějovskou mládež
čeká další nabitý týden
PROSTĚJOV Sérii zápasů v této sezóně má SK
Prostějov 1913 ze sebou. Ani v dalším týdnu
toho klub ale nečeká málo. Juniory, straší žáky
a mladší žáky A čekají dvě utkání. Dorostenci
a mladší žáci B mají na programu v tomto týdnu jen jediný zápas.

NÁBOR

Kdy nábor probíhá

Nábor malých hokejistů probíhá celou sezónu.

Na koho se mohou zájemci obrátit
Hlavním trenérem přípravky v sezóně 2021/2022 je Patrik Liška, kterého můžete
kontaktovat na tel. 723522793 a případně si rovnou domluvit účast na prvním tréninku. Své dotazy můžete směřovat i písemně na e-mail hokej@skprostejov1913.
cz nebo Patrik.liska97@seznam.cz .
Nábor je pro chlapce i dívky
Základy bruslení nejsou podmínkou, trenéři se rádi postarají i o naprosté začátečníky.
Tréninky pøípravky (tedy nováèkù a nejmenších dìtí)
Trénink přípravky se obvykle koná v sobotu a v neděli v ranních hodinách, aby dětem
a rodičům nenarušoval další víkendový program. .
=DSÕMÄHQÉYÙVWURMH='$50$
Nováčkům ZDARMA zapůjčíme hokejovou výstroj a poradíme s dalším potřebným vybavením malého hokejisty. Hráči přípravky se před tréninkem převlékají
v šatnách zimního stadionu. Naši trenéři rodičům začátečníků rádi poradí, jak při
oblékání výstroje postupovat :)
Kontakt pro zapůjčení a vracení výstroje: Martina Marková, hokej@skprostejov1913.cz, 608244644
&HO½SUYQÉVH]ÏQD='$50$
Tréninky na ledě i na suchu jsou pro nováčky ZDARMA celou první sezónu.
Proè pøijít k nám
Jsme moderním klubem, který vedou bývalí úspěšní hokejisté a prostějovští odchovanci – Marek Černošek, Pavel Kumstát. Fungování klubu je transparentní,
klademe důraz na kvalitní komunikaci vedení klubu s rodiči a veřejností. Tréninky
vedou zkušení trenéři s licencí ČSLH.
Náš klub podporují i takoví hráči jako jsou:
Lukáš Krajíček - Prostějov, Florida, Philadelphia, Vancouver, Tampa Bay, reprezentant ČR
Petr Kumstát Znojmo, Karlovy Vary, Sparta Praha, reprezentant ČR
Martin Richter - Prostějov, Sparta Praha, CSKA Moskva, reprezentant ČR a mistr světa.
Radek Procházka - Prostějov, Olomouc, Karlovy Vary, Plzeň, Vítkovice, Kometa
Brno, reprezentant ČR
Antonín Honejsek - Prostějov, Zlín, Espoo Blues, Kometa Brno, Hradec Králové,
reprezentant ČR
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE
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/LJDGRURVWXVN2ORPRXFN½sRSRVWXSsOLVWRSDGX
6.3URVWÈMRYs+&0:DUULRUV%UQR
1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
5R]KRGÿt.DãtN±6NRNiQHN'ROHåHO9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYDýHUQê .URXSD ±ěHSD6YRERGD0'RVWiOýHUPiNâLQGOHU6YRERGD7
3RVStãLO+UDþRYiäiN7RPiQHN6OtYD+R]PDQ.DVDO0RMåtãHN1ČPHF3LSSDOD.XEtN
7UHQpU3ĤþHN
6HVWDYD%UQD0DWRXãHN %DUiN ±.RVäLåND'UDVDO6WiYHN.ROHþNiĜ5RVV6WUDNDěHåXFKD
-LQGUD%tO\)HQFO%DOiå%UêGO/LþNDD/XGLNRYVNê
7UHQpU6êNRUD
/LJDGRURVWXVN2ORPRXFN½sRSRVWXSsOLVWRSDGX
3ROVNR8s6.3URVWÈMRY
4:3 (1:1, 0:1, 3:1)
5R]KRGÿt.DãtN±=HGQtN'ROHåHO9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3ROVND.XUD7\F]\QVN±+DQ]HO-XFKQLHZLF]6WRODUVNL'DZLG&KRMHWD+RIPDQ-R
QDV]:RMFLHFKRZVNL+RIPDQ-DNXE/RMDV%LHGD'UDELN5DF]ND0DMHZVNLD/DVNLHZLF]
7UHQpU6RNRO
6HVWDYD3URVWčMRYD.URXSD ýHUQê ±ěHSD6YRERGD0'RVWiOýHUPiNâLQGOHU6YRERGD7
3RVStãLO+UDþRYiäiN7RPiQHN6OtYD+R]PDQ.DVDO0DUWLĖiN0RMåtãHN1ČPHF3LSSDOD.X
EtN
7UHQpU3ĤþHN
/LJDGRURVWXVN
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/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½
6.3URVWÈMRYs+&8QLÄRY
13:0 (4:0, 4:0, 5:0)
5R]KRGÿt7Niþ±.URXSD'XEVNê9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD âWRXUDþ ± 3tWU 9UED 3DOiQHN 7  )ORUêNRYi 3DOiQHN â )LDOD )U|PO
.XPVWiWâSLþiN0DUHN5DLV+R]PDQ3RVStãLO6WU\N.OtPDD&]LQHJH
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD8QLÿRYDâLãPD±9DOHQWD.DZLMýRSiN6RORYVNi0DOLQND%UXãWtNâHQN6PpNDO-X
UiNDýHUQê
7UHQpU.DYXOLþ
/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½
+&.UQRYs6.3URVWÈMRY
2:28 (0:7, 1:12, 1:9)
5R]KRGÿt.RSHþQê±)ULHGO-DQiþ9\ORXÿHQtPLQXW\9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD.UQRYD/DQJHURYi 3HUQLFD ±.RQtþHN'DQČN%RXFKDO$EtG%H]UXþ.ROiþHN1RYiN
ýHUQRFK.UYiþäHUDYD%HGQiUHN%RXFKDO%UL]GtNâWLEUDQê9DFD.RQHþQêD-DQiþ
7UHQpU*DOYDV
6HVWDYD3URVWčMRYDâWRXUDþ 5\FKOê ±3DOiQHN79UED3tWU3DOiQHNâ+UDþRYi)LDOD)U|PO
.XPVWiWâSLþiN0DUHN5DLV+R]PDQ.XWPRQ3RVStãLO6WU\ND.OtPD
7UHQpU0XVLO
/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½

2TQUV÷LQXUMÚFQTQUVRąGFUQWV÷åPÊOWVM¾PÊO

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

Junioři v uplynulém týdnu soutěžní utkání nesehráli. Nyní si zápasy vychutnají plnými doušky. V sobotu na domácím ledě od 18:00 přivítají Uherský
Ostroh a v neděli, také v domácím teritoriu, změří od 14:30 síly s Třebíčí.
Dorostu probíhá nadstavbová část soutěže o postup. V minulém týdnu odehráli prostějovští dorostenci dvě kola, odešli se dvěma porážkami a nyní jsou
na 5. místě tabulky. V neděli se dorost v pravé poledne utká s Tigers Zlín.
Starší žáci SK slavili dvě vysoké výhry proti Uničovu a Krnovu. No a dvě
utkání čekají starší žáky i v těchto dnech. V pátek hrají od 15:30 doma proti
Olomouci a v neděli nastoupí od 14:00 v Uničově.
Mladší žáci měli v minulém týdnu na programu tři utkání. V den státního
svátku prohráli, v sobotu se zápas kvůli nemoci soupeře nekonal a v kuriózním utkání v neděli s mladšími žáky „B“ vyhráli 14:3. „Béčko“ kromě
uvedeného utkání sehrálo ještě jedno v neděli a porazili Černé vlky. A jaké
plány mají mladší žáci SK na tento týden? Áčko čekají dvě utkání – v pátek
od 13:45 hrají v Olomouci a v neděli jedou jako starší kolegové do Uničova.
Béčko mladších žáků má na programu v tomto týdnu jen jedno utkání, a to
venkovní v neděli proti Černým vlkům „B“.
(rei)
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
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/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ s+&8QLÄRY
2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
5R]KRGþtKaprál a Hradil. 9\ORXþHQt 2:3. 9\XåLWt1:1. 9RVODEHQt 0:2. 'L
YiFL 88
6HVWDYD3URVWČMRYD+ROXE'YRĜiN.RYiþ0RXND2åYROGtN3URFKi]ND.X
þHUD.DSHF0DWRXãHN)UHOLFK'DQNR6HOLQJHU%URVVD0DUHN
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD 8QLþRYD 0XOOHU ± 3DQiþHN 6HGOiþNRYi 6YR]LORYi .RXĜLO +ODGLã
3URYD]$[PDQQ0RWOtþHN6NRSDO5LFKWHU6DODMâLPĤQHND6HGOiN
7UHQpU.DYXOLþ
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL% s6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$
3:14 (0:3, 2:4, 1:7)
5R]KRGÿt6WXGHQêD.URXSD9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD%0LFND±+ROXE0XGUOD0RXND/XNiã.XWPRQ3URFKi]ND3RVStãLO
6WXåND)U|PORYiD0DUHN
7UHQpU0XVLO
6HVWDYD3URVWčMRYD$+R]PDQ±ýHUQRãHN)ORUêNRYi.RYiĜ8UEDQâRXVWDO*U\JiUHN
.DSHF'DQNR6HOLQJHUD%URVV
7UHQpU6PHMNDO
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½
+&¤HUQÉYOFLs6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL%
8:9 (1:5, 2:2, 5:2)
5R]KRGÿt6WXGHQêD.URXSD9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYDþHUQëFKYONĥ+QLOLFD *ROiĖ ±.ĜHQHN&DEiN6XãHĖ'RELiã.ROiþHN&LFKRY
VNê3ROiFK.ROLED3DYOiW+ROê.UHMþt3ROiFK)DOGêQ'HYHUDDâHQD 7UHQpU9DOHQWtN
6HVWDYD3URVWčMRYD0LFND +R]PDQ ±ýHUQRãHN0XGUOD.DGOþtN8UEDQ/XNiãâRXVWDO
*U\JiUHN.XþHUD0XVLO3RVStãLO6WXåNDD7iERURYi
7UHQpU0XVLO

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Orli hrají opìt doma
Prostějov (lv) – Podruhé v řadě budou mít hráči BCM Orli Prostějov na
své straně výhodu domácího prostředí. V rámci 11. kola východní skupiny
první ligy přivítají 26. listopadu od 19
hodin Pardubice. První vzájemný duel
s BK Vividbooks Hanáci prohráli 53:74.
„Je to soupeř, kterého bychom mohli porazit. Pochopitelně bude záležet
na tom, jestli budeme mít k dispozici
všechny hráče. Nejvyšší soutěž má přestávku, to se může na soupiskách obou
soupeřů projevit. Může to být hodně
zajímavý zápas,“ odhaduje kouč Orlů
Michal Pešta.

3RK½URYÙVWDUW
v Novém Jièínì
Olomouc (lv) – Ve středu 24. listopadu vstoupí v rámci 2. kola do Českého
poháru na půdě Nového Jičína basketbalisté BK Redstone Olomoucko do
druhé nejvýznamnější domácí soutěže.
Od 18 hodin budou chtít plnit roli favorita v souboji s prvoligovým týmem.
„Český pohár vždy bereme naprosto seriózně, je to důležitá soutěž. Termínově
nám utkání zapadá do ligové pauzy, což
je dobře. Nevypadneme z herního rytmu, budeme mít možnost vyzkoušet si
některé nové věci v ostrém zápase. Pochopitelně chceme postoupit do další
fáze,“ uvedl sportovní manažer BK Redstone Michal Pekárek.

22. listopadu 2021

basketbal / volejbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

s Tury
-"`1 % "362!,310-,)"ß"+013,,/)ă Zápas
odložil covid
Sen o basketbalové pyramidě z odchovanců

PROSTĚJOV Skládání elitního
mužského výběru s pomocí zahraničních legionářů je v prostějovském basketbalovém
klubu minulostí. Vedení klubu
a hlavní trenér Michal Pešta
rozhodli o novém směrování
klubu a prakticky ve všech kategoriích se snaží skládat kádry
z odchovanců. A doufají, že se
v A-týmu jednou sejde sestava,
která třeba zaútočí na postup
do nejvyšší soutěže.

PŮVODNÍ

zpravodajství
pro Večerník
Ladislav VALNÝ

vedl k odmítnutí nabídky BK Olomoucko
„Všichni v klubu máme společnou vizi.
Vybudovat klub, který je provázaný napříč věkovými kategoriemi. Organizaci,
k níž budou mít hráči pevný vztah, protože vzejdou z místní líhně. Tak, aby od
žáků měli stejné návyky a postupně se
zlepšovali v prostředí, kde se cítí dobře,“
přibližuje představu BCM Orli Prostějov
Michal Pešta. „Je to cesta, která je sice poměrně dlouhá, může ovšem přinést zajímavé ovoce v podobě basketbalistů, kteří
mají ke klubu pevný vztah, což je pak vždy
vidět i na palubovce,“ tvrdí kouč.
Sám trenér prošel podobnou cestou, když
začínal u mládežnických celků, postupně
stoupal kategoriemi a v minulé sezóně
po odchodu Predraga Benáčka poprvé
vedl tým v Kooperativa NBL. V nejvyšší
soutěži zůstal jako asistent v BK Redstone
Olomoucko, současně vede prvoligové
Orly a také tým do 19 let. „Lítám z tréninku na trénink, telefonáty vyřizuji obvykle

Foto: bcm-orliprostejov.cz
během oběda. Ale baví mě to,“ popisuje
svůj běžný den Pešta a dělá maximum pro
vytvoření rodinného klubu. „Máme projekt ORLIfamily, ve které jsou všichni naši
hráči od benjamínků. To se mi líbí.“
Možnost koncepční práce Peštu pohltila natolik, že nepřijal ani nabídku
Olomoucka vést po odchodu Roberta

Skibniewského mužstvo v nejvyšší soutěži. Upřednostnil mravenčí práci v Prostějově. „Vychovávat vlastní odchovance
a posouvat je nahoru. Třeba jednou přijde
okamžik, kdy do sebe vše zapadne a budeme mít tým a možnosti bojovat o postup mezi nejlepší,“ naznačuje optimální
scénář Pešta.

Trenér Miljan Čurovič střídá Skibniewského
OLOMOUC, PROSTĚJOV V dalším
pokračování Kooperativa NBL povede
basketbalisty BK Redstone Olomoucko
Miljan Čurovič. Rodák ze srbského
Vrbasu se s vedením klubu dohodl na
smlouvě do konce probíhající sezóny.
Mezi kandidáty byl i hlavní trenér prostějovských Orlů Michal Pešta, který
nakonec zůstává i nadále u týmu jako
asistent.

„Jednání bylo korektní a rychlé. V naší situaci
jsme chtěli získat trenéra co nejdříve a to se
nám povedlo. Věříme, že nový kouč s týmem
dosáhne na lepší výsledky a zvládne náročné
měsíce, které nás čekají,“ prohlásil generální
manažer BK REDSTONE Libor Špunda.
„S novým koučem probíráme formu posílení
kádru. Máme několik možností, rozhodovat
se budeme poměrně rychle. Shodli jsme se
na tom, že v naší situaci potřebujeme zkušené

hráče,“ dodal generální manažer Špunda.
Čurovič je bývalým kvalitním hráčem, který si během kariéry zahrál například nejvyšší soutěže na Slovensku nebo v Polsku
a v dresu BK Sadská si v sezóně 2005/2006
vyzkoušel i elitní českou ligu. Během trenérské kariéry slavil zatím osmačtyřicetiletý kouč největší úspěchy na Slovensku,
kde k titulu dovedl Komárno a Prievidzu
a Košice dovedl k vítězství ve Slovenském

<¾RCUQXÚ×éGVRTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNQXÚEJ

ON¾FGåPKEPCRąÊéUQWV÷åGOK
PROSTĚJOV Na plné obrátky dosud
jede aktuální ročník veškerých soutěží mládežnických volejbalistek ČR.
V mnoha z nich figurují týmy VK Prostějov i TJ OP Prostějov, za jejichž zápasovou bilancí minulého víkendu (plus
částečně i toho předchozího) se v následujících odstavcích ohlížíme.
-XQLRUN\XGUzHO\SURVWÔHGQÉVNXSLQX

Extraliga U19 pokračovala úvodním kolem
po kvalifikačním rozdělení do tří pětičlenných výkonnostních skupin. Juniorky vékáčka absolvovaly prostřední grupu B v Přerově, kde pro ně byl stěžejní hned začátek
třídenních bojů.
Už v pátek večer změřily síly s domácími
Zubřicemi a získaly důležitý bod za těsnou
prohru 2:3. O den později zdolaly Lanškroun 3:1, což mělo rozhodující vliv na
jejich nakonec příznivé umístění. V neděli
totiž nezískaly proti silným celkům Brna
a Šternberka ani set, přesto však obsadily
třetí pozici a uhájily svou příslušnost ke druhému nejvyššímu kvintetu. Průběžně jsou
v elitní české soutěži osmé.
Extraliga juniorek ČR 2021/22, 2. kolo,
skupina B (Přerov) – výsledky VK Prostějov: Přerov 2:3 (-21, 19, -22, 23, -15), Lanškroun 3:1 (22, 17, -19, 20), Brno 0:3 (-18,
-19, -13), Šternberk 0:3 (-9, -21, -22). Pořadí: 1. Šternberk 12, 2. Brno 9, 3. VK Prostějov 4, 4. Přerov 3, 5. Lanškroun 2.
Extraliga juniorek ČR 2021/22 – průběžné pořadí po 2. kole: 1. Olymp Praha
15, 2. Liberec 14, 3. Chodov 13, 4. Ostrava
12, 5. České Budějovice 11, 6. Šternberk 10,
7. Brno 9, 8. VK Prostějov 8, 9. Přerov 7, 10.
Lanškroun 6, 11. Plzeň 5, 12. Frýdek-Místek
4, 13. Střešovice 3, 14. Lvi Praha 2, 15. Mikulova Praha 1.
c%ÅÄNRpNDGHWHNMGH
RGSRU½zN\NSRU½zFH

Prostějovské starší žákyně tradičně hrají pro
nabírání cenných zkušeností s věkově vyspělejšími soupeřkami 1. ligu kadetek. V ní
ale zatím výsledkově vůbec nestačí, během
posledních dvou víkendů nasbíraly dalších
šest hladkých proher 0:3. A dosud nemají na
svém kontě žádný bodík, z deseti střetnutí
urvaly jedinou sadu. Je evidentní, že udržet
v letošní sezóně tuto soutěž bude hodně
složité.

PROSTĚJOV Podruhé v krátké době
museli basketbalisté BCM Orli Prostějov odložit své mistrovské utkání
v první lize. Tentokrát na náhradní
termín musí čekat duel proti svitavským Turům, který byl plánovaný na
19. listopad. Proti byl pozitivní test na
koronavirus v domácím týmu.
„Nemocný je jeden z hráčů, přestože je
očkovaný. Do poslední chvíle jsme čekali
na výsledky dalšího testu. Pak jsme o naší
situaci informovali soupeře a dohodli
se na odložení zápasu, na který jsme se
všichni hodně těšili. Zdraví má ale pochopitelně přednost,“ konstatoval trenér
BCM Orli Prostějov Michal Pešta. (lv)

poháru. V posledních dvou sezónách trénoval v maďarském Jaszbereny KSE. „Jde
o razantního trenéra. Tým rozhodně dostane nový impuls,“ míní Špunda.
Nový kouč se okamžitě začal seznamovat
s týmem a věří, že jeho svěřenci budou
v další fázi sezóny úspěšní. „Trošku tady
chyběla disciplína na obou polovinách
a věřím, že to dáme rychle do pořádku.
Díval jsem se na statistiky. Větším rozdí-

lem skončil jeden nebo dva zápasy. Dává
nám to naději, že po nějakých změnách
bychom ten krůček, který chyběl k vítězstvím, mohli udělat,“ míní Čurovič,
který se bude opírat o české hráče v kádru. „Český základ sestavy je velmi dobrý.
Uvidíme, jakým způsobem doplníme
tým o legionáře. Základ ale budou tvořit domácí hráči. Mám radost, že jsou to
opravdu dobří kluci,“ uvedl kouč. (lv)

/,*$08åĤ6.83,1$9ê&+2'

Ostatní výsledky 10. kola: Zlín – Brno
49:106 (16:20, 25:49, 34:81). Nejvíce
ERGĥKrutílek 16, Nehoda 14, Szarowski
.DGOþtN±â6YRERGD$+XVWiN
2+XVWiN'iĖD * Olomouc –
Ostrava 91:108 (30:16, 59:53, 68:84).
1HMYtFHERGĥ.OHSDþ6UQtN1RVHN
äiN±6WHKOtN0LþND9RUiþ
 -DNHO   3DUGXELFH ² 1RYë -LÿtQ
88:85 (25:23, 48:43, 57:67). Nejvíce
ERGĥ%XUGD6YRMDQRYVNê7NDGOHF
1RYiN±â6YRERGD3URãHN
7êPO%XMQRFK* 9\VRÿLQD2SDYD
96:79 (31:14, 53:43, 68:63).
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 6YLWDY\
    
 %UQR
    
 2VWUDYD   

 1-LþtQ
    
 3DUGXELFH     
 2ORPRXF     
 3URVWčMRY     
 =OtQ
    
 2SDYD
    
9\VRþLQD     
.$03ĜÌã7Č
11. kolo QHGčOH  OLVWRSDGX 
hodin: 3URVWčMRY²3DUGXELFH  ,
2SDYD±2ORPRXF  %UQR±1RYê
-LþtQ  6YLWDY\±9\VRþLQD  
2VWUDYD±=OtQ

Druhá liga žen: oslabený klub OP nestačil Šelmám B,

béčko VK skvěle vzdorovalo u silných Šlapanic
PROSTĚJOV Jen samé porážky sbíraly oba volejbalové
týmy z našeho regionu v pátém dvoukole 2. ligy žen ČR
2021/2022. Předvedly však při tom značně rozdílné výkony,
i s ohledem na sílu soupeřů.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
8QNGLDCNKUVM[6,122TQUV÷LQX XNGXQ RQF
NGJN[DÆéMWiGNGO$TPQFXCMT¾V
Volejbalistky TJ OP Prostějov nastoupily doma proti Šelmám Brno
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
B v citelně oslabené sestavě, chyběly například klíčová univerzálka
Aneta Chludová či ostřílená blokařka Gabriela Kozmík. Naopak Také volejbalistky VK Prostějov B (tedy juniorky vékáčka) necestohostující družstvo dorazilo v početně plné palbě, což se během zá- valy na půdu vedoucího celku druholigové skupiny C zdaleka v oppasů projevilo.
timální sestavě, přesto však dokázaly lídrovi ze Šlapanic naprosto
Hanačky tahaly v daném složení takřka neustále za kratší konec vyrovnaně vzdorovat.
,WPKQTM[8-2TQUV÷LQXLUQWXGZVTCNK\Gè47RTčD÷åP÷QUOÆ
(QVQ#NGw0QX¾M herního provazu, jen místy se dostávaly do těsného vedení a získá- Favoritky musely vyvinout maximální úsilí, aby hostující mladice
valy tak naději na příznivější výsledek. Spousta vlastních chyb je však udolaly 3:1 (-24, 24, 25, 21) a 3:2 (-17, -17, 23, 19, 9) dvojnásob1. liga kadetek ČR 2021/22, základní mouc 48, 2. VK Prostějov 31 atd. (tabulka opakovaně srážela zpátky dolů, tudíž nakonec neurvaly ani jedinou ným obratem vývoje obou střetnutí. Hanácká družina podala
skupina F - 7. a 8. kolo: VK Prostějov B – bude dopočítána po odehrání 4. kola skupi- sadu za hladké porážky 0:3 (-20, -19, -22) a 0:3 (-15, -20, -19).
hodně sympatické výkony, jen škoda, že byly odměněny pouhým
Lanškroun 0:3 (-20, -18, -9) a 0:3 (-12, -9, ny B).
jedním bodíkem za nejtěsnější prohru v odvetě. Reálně bylo možné
OLJDzHQ¤5VNXSLQD&
-15). 9. a 10. kolo: Boskovice – VK Prourvat mnohem výživnější zisk.
sSUÕEÈzQÅSRÔDGÉSRNROH
9.3MXQLRUHN
stějov B 3:0 (16, 9, 19) a 3:0 (12, 21, 11).
V dalším dějství nastoupí rezerva VK na vlastní palubovce se ŠelmaDNDGHWHNVHGDÔÉcÏSÅÄNXp
iNCRCPKEGèGUM¾6ąGDQX¾iGNO[$TPQ$ mi Brno B (sobota 27. listopadu od 10.00 a 14.00 hodin, Národní
Dohrávka 5. a 6. kola: Česká Třebová –
VK Prostějov B 3:0 (11, 11, 20) a 3:0 (14, Pokračovaly také krajské přebory juniorek 5XKVCX[8-2TQUV÷LQX$,WNK¾PQX-TQO÷ąÊå sportovní centrum PV), ópéčko čekají ve stejný den i časy dva duely
15, 14).
i kadetek. Ve starší věkové kategorii U19 6,122TQUV÷LQX
v Kroměříži.
1. liga kadetek ČR 2021/22, základní jsou na tom poměrně dobře děvčata TJ OP
skupina F – průběžné pořadí po 10. kole: Prostějov (druhá) i VK Prostějov B (třetí),
1. Lanškroun 29, 2. Polička 24, 3. Česká Tře- zatímco mladší kategorie U17 zatím víc
bová 13, 4. Svitavy 11, 5. Boskovice 10, 6. svědčí družstvu ópéčka, jež ze třetího místa
VK Prostějov B 0.
atakuje čelo tabulky. Béčko vékáčka je momentálně sedmé.
0ODGvÉz½N\QÈXzMVRXYNUDMLGUXKÅ Krajský přebor juniorek 2021/22 – 5.
Krajský přebor mladších žákyň měl na a 6. kolo: VK Prostějov B – Kojetín odloPROSTĚJOV
programu již čtvrté dějství. A holky VK ženo na 29. ledna, TJ OP Prostějov – Šumv něm na domácí palubovce Národního perk 3:0 (12, 15, 3) a 3:0 (14, 12, 14). 7. a 8.
sportovního centra Prostějov potvrdily, kolo: Šumperk – VK Prostějov B 3:0 (0, 0,
že patří v téhle soutěži na druhou příč- 0) a 3:0 (0, 0, 0), VAM Olomouc – TJ OP
ku. Právě tu obsadily v nejvyšší skupině Prostějov 3:0 (18, 17, 19) a 3:0 (11, 20, 21).
A poté, co sice nejdřív třikrát podlehly
(SK Olomouc 0:2 a 0:2, Přerov 1:2), leč Krajský přebor juniorek 2021/22 – průna závěr porazily v odvetě Zubřičky 2:0. běžné pořadí po 8. kole: 1. VAM OloNa stříbrný post před UP Olomouc se mouc 24, 2. TJ OP Prostějov 15, 3. VK
díky tomu dostanou i v průběžném pořa- Prostějov B 9, 4. Kojetín 6, 5. Šumperk 6,
dí, které ještě není kompletní, neboť gru- 6. Přerov B 0.
pa B nemohla být ze zdravotních důvodů Krajský přebor kadetek 2021/22 – 11.
a 12. kolo: SK Olomouc – VK Prostějov B
kompletně odehrána.
www.vkprostejov.cz
0:3 (-24, -24, -14) a 0:3 (-10, -21, -16), ŠumKrajský přebor mladších žákyň perk – TJ OP Prostějov 0:3 (-19, -24, -12)
2021/22, 4. kolo, skupina A (Prostějov) a 0:3 (-18, -21, -21).
Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, Prostějov
– výsledky VK Prostějov: SK Olomouc Krajský přebor kadetek 2021/22 –
0:2 (-22, -11), Přerov 1:2 (7, -18, -8), SK průběžné pořadí po 12. kole: 1. VAM
Olomouc 0:2 (-13, -22), Přerov 2:0 (13, Olomouc 28, 2. Žichlínek 24, 3. TJ OP
15). Pořadí: 1. SK Olomouc 12, 2. VK Pro- Prostějov 23, 4. Uničov 21, 5. Kojetín 20,
6. Šumperk 15, 7. VK Prostějov B 13, 8.
stějov 4, 3. Přerov 2.
Krajský přebor mladších žákyň 2021/22 Přerov B 11, 9. SK Olomouc 4, 10. Mohel(son)
– průběžné pořadí po 4. kole: 1. SK Olo- nice 0.

HLEDÁME
NÁSTUPKYNĚ
TÝMUVVK
K PPROSTĚJOV
ROSTĚJOV
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22. listopadu 2021

POKAŽENÝ ZÁVĚR A OPĚT JEN PLICHTA

KOSTELEC NA HANÉ Remízový podzim prožívají házenkáři TJ
Sokol II Prostějov ve 2. lize mužů JM 2021/2022. Do sobotního
odpoledne měli na kontě dva nerozhodné výsledky, už třetí
přidali v duelu 9. kola soutěže proti SHC Maloměřice B. Kvalitní
hrou přitom sahali po druhém vítězství sezóny, ještě čtyři minuty před koncem vedli o čtyři góly. Nezvládnutou koncovkou
však umožnili soupeři srovnat na výsledných 33:33 (16:16).

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Domácí horko těžko dávali dohromady
alespoň trochu slušnou sestavu, zatímco hosté dorazili v nejvyšším možném
počtu i se třemi posilami z extraligového
áčka. A už jejich důkladná, precizně vedená rozcvička dávala tušit o náročnosti
zápasu. Po vyrovnaném úvodu to také
byli nabuzení Jihomoravané, kteří šli jako
první do trochu většího náskoku (z 3:2

na 3:5 a 5:7). Hanáci se však postupně
rozjížděli, aby soustavně zvyšovaným
tempem sami otočili skóre čtyřmi brankami za sebou na 11:8. Vynikající výkon
odváděl tahoun Jiří Kosina, dařilo se
i Davidu Jurečkovi, Janovi Čelovskému
a Šimonu Kintrovi. Nicméně obrana TJ
zdaleka nedosahovala úrovně produktivní ofenzivy, čehož rezerva SHC tažená
Filipem Zemanem využila k dotažení
stavu na 11:11.
Zbytek zahajovacího poločasu probíhal
rovnocenně, načež od startu druhé půle
výborně šlapající borci Sokola II znovu
získávali převahu. Tentokrát ještě větší
a zdánlivě trvalou (19:17, 23:19, 26:21).

/,*$+É=(1.ÉĜĤ-0.2/2
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5R]KRGÿt Malina a Pelech.
9\ORXÿHQt 3:3. 6HGPLÿN\
4/2:4/4.'LYiNĥ 30.
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Brankový sled: 3:2, 3:5, 5:7, 7:7, 11:8, 11:11,
14:13, 14:15, 16:15, 17:17, 19:17, 21:18, 23:19,

1HMYtFHEUDQHN0DORPčĝLF

BYLI JSME
U TOHO

=HPDQ3OHVO6WĜtå.ROiĜ

26:21, 26:23, 28:25, 30:25, 30:27, 32:27, 32:29, 33:33.

2TQUV÷LQXUMÚOJ¾\GPM¾ąčO XOQFTÚEJFTGUGEJ WVGMNCXÚJTCPCF/CNQO÷ąKEGOK$
X×RNPÆO\¾X÷TW
Foto: Marek Sonnevend

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD+URPHN+UXEê±3RVStãLO.LQWUýHORYVNê
2UGHOW-DQHþHNâHVWRĜiG0LNXOND-XUD.RVLQD-XUHþND
7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND6YDWRSOXN2UGHOW
Šlo především o zásluhu neudržitelného
Kosiny, kterého se sice protihráči snažili
hlídat, ale on si s nimi přesto dělal opakovaně doslova, co chtěl.
Pomohl rovněž zkušený gólman Jiří
Hrubý, jenž vystřídal mladého Jakuba
Hromka a řadou povedených zákroků
(i se štěstím v podobě správně postave-

Tři ztracené míče po školácky pokažených přihrávkách, nevydařené střelecké
pokusy z rostoucí nervozity i červená
karta pro Vojtěcha Pospíšila těsně před
ných tyčí) měl nemalou zásluhu na vy- koncem, to vše dalo Maloměřickým
budování slibného náskoku.
Ten vypadal jako rozhodující, zvláště když Černíčkovi svěřenci neustále
vedli minimálně rozdílem tří branek.
Bohužel poslední trefu „dvojky“ zaznamenal fantom Kosina v čase 56.02 na
33:29 – a pak přišel závěrečný kolaps.
GUADALAJARA, PROSŤEJOV
Olympijské vítězky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková i v závěru
sezóny ukázaly, že jsou nejlepším
párem v tenisové čtyřhře. V Mexiku
vyhrály soutěž na Turnaji mistryň
a během celého turnaje ztratily pouhé dva sety.
„Je úžasné, jak se nám celý týden povedl.
Obě jsme hrály dobře, udržovaly jsme si
týmového ducha a bojovaly. Naprosto
skvělým způsobem jsme ukončily neuvěřitelnou sezónu,“ radovala si Siniaková,
která rok zakončí na pozici světové deblové jedničky. Společně s Krejčíkovou
vyhrála dva grandslamy a také olympiády, navíc po boku Jeleny Ostapenkové
ovládla turnaj v Moskvě a právě díky
tomu je v žebříčku WTA první.
Ve finále Češky porazily pár Sie Šu-wej,
Mertensová ve dvou setech. V posledním utkání ve skupině a v semifinále
přitom musely o vítězství bojovat v rozyy Skvělý výkon nicméně odvedl hodujícím super tie-breaku. „Lepšily
čtrnáctigólový Jiří Kosina. Co na něj jsme se zápas od zápasu a to nejlepší si
schovaly na poslední utkání. Máme za
říkáte?
„On má tu dobrou vlastnost, že když sebou parádní měsíce a titul jsme si zajsme ve víc oslabené sestavě, tak si věří sloužily,“ pronesla Krejčíková. „Věřím, že
a hodně to bere na sebe. Pokud se mu příští rok budeme hrát stejně dobře a že
pak daří jako, dokáže předvést vynikající se zase kvalifikujeme na Turnaj mistryň.
výkon odpovídající jeho zkušenostem Jsme dobré duo, těším se na další věci,
i házenkářskému umění. Bohužel ani které spolu zažijeme,“ dodala.
´Kosovy´ schopnosti tentokrát nestačily
na vítězství. Snad to vyjde aspoň příště
proti Velkému Meziříčí, jež přivítáme
v neděli 28. listopadu od 10.30 hodin mi- INNSBRUCK, PROSTĚJOV Od
25. listopadu budou tenisté Česmořádně v Kostelci na Hané.“
ké republiky hrát finálový turnaj
Davis Cupu a jejich skupinu hostí
Innsbruck. Vzhledem k tomu, že
rakouská vláda zavedla od pondělí
22. listopadu celostátní lockdown,
bude se v Olympiahalle hrát bez
diváků. V zápasech proti Francii
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Kouč Tomáš Černíček: „Ztráta vítězství

v koncovce mě štve strašným způsobem,

byla to bezmoc a křeč…“

PROSTĚJOV Jeho oslabený tým
už už držel v rukou kýžený druhý
triumf v aktuálním druholigovém
ročníku, jenže mu na poslední
chvíli fatálně proklouzl mezi prsty.
A hlavní trenér prostějovských házenkářů Tomáš Černíček (na snímku) z toho byl dost zničený, plichta
s Maloměřicemi B ho nemohla ani
v nejmenším uspokojit. Je tak jasné,
o čem se exkluzivní rozhovor pro
Večerník nesl.

Marek SONNEVEND
yy Nejprve se ještě vraťme k předchozí porážce 25:34 v Holešově. Tam
to bylo bez šance?
„Podobně jako dnes jsme těžko dávali
dohromady sestavu, z různých důvodů
chyběla celá řada hráčů včetně opor.
Měli jsme jediného brankáře a pouze dva
kluky na střídání, včetně asistenta trenéra
Svati Ordelta vypomáhajícího v hráčské
roli. Domácí šli od začátku do vedení,
rychle si vybudovali větší náskok a ten
bez problémů udržovali až do konce. My

KUŘIM, PROSTĚJOV Házenkáři
TJ Sokol Kostelec na Hané HK chytili výbornou aktuální formu! Minule
skolili Ivančice a teď suprově zabrali
i venku, když v nedělním odpoledni
porazili průběžně druhý celek tabulky na jeho palubovce čtyřgólovým
rozdílem! Rozjetá SK Kuřim se nestačila divit, v 9. dějství jihomoravské
skupiny 2. ligy mužů 2021/22 podlehla skvěle hrajícímu soupeři 26:30
(17:16).
Dílčí úspěch Hanáků zvoní tím víc, že
k duelu cestovali znovu v dost okleštěné
sestavě bez několika opor včetně zraněného kapitána Jana Smékala. Na rozdíl
od kompletních domácích měli pouhé
dva plejery na střídání do pole, přesto dokázali parádním způsobem zvítězit.
Ve zpočátku vyrovnané úvodní půli
získali Jihomoravané poměrně brzy
náskok tří branek (3:3 – 6:3), leč hosté
odpověděli bleskovým obratem na 6:7.
A po čtyřech trefách rozpumpovaného
Václava Prášila poskočil stav v 19. minutě
na 8:11.
Do přestávky však protivník skóre opět
otočil, určující přitom byla jeho vydařená

jsme nic nevzdali, ale na lepší výsledek to
reálně nebylo.“
yy Co říct k tomuto duelu?
„Z posledních čtyř minut, během kterých jsme ztratili vedení 33:29 na konečných 33:33, jsem úplně vyřízený. A budu
se z téhle koncovky asi dostávat celý
týden do příštího utkání. Sestava byla
i dneska dost improvizovaná, na ten rozhodující závěr bych tam za normálních
okolností dal většinu jiných, zkušenějších
hráčů místo těch, kteří ji nezvládli. Tím
kluky vůbec nekritizuju, ale tak to prostě
je, v daném složení těžko šlo něco udělat
jinak.“
yy Až do toho osudného finiše jste
však hráli dobře, ne?
„Ano, náš výkon byl až do konce 56. minuty velice dobrý. Mančaft v oslabené sestavě šlapal, skvěle to bral v útoku na sebe
Jirka Kosina, po přestávce tým podržel
gólman Jirka Hrubý, dařilo se i Honzovi
Čelovskému, Davidu Jurečkovi nebo
mladému Šimonu Kintrovi. S tím, co
jsme herně předváděli, můžeme být spokojení – kromě toho špatného závěru.

pasáž před odchodem do šaten (12:15
– 16:15). Po vypršení času navíc jinak
dobře šlapající Rostislav Podhrázský neproměnil sedmičku a Kuřimští tak drželi
těsné vedení 17:16.
To záhy po obrátce zvýšili na 19:17,
vypadalo to na očekávaný výsledkový
scénář. Následně se však borci hákáčka
vzepřeli, aby působivě kolektivním herním zlepšením překvapivě strhli průběh
střetnutí definitivně ve svůj prospěch.
Perfektně zase lapal gólman Jan Mayer,
o ofenzivní produkci přesných zásahů
se kromě zmíněných Podhrázského (9
branek) a V. Prášila (5) starali ještě Marek
Dostál (7), Martin Popelka (4), Marek
Grepl (3) i Jan Oščádal (2).
Rozhodující ale bylo, že celý kostelecký
mančaft tradičně pozvedl ve druhém
poločase svou defenzivní činnost a příkladně bojoval jako jeden muž. Na což
favorit nedokázal účinně reagovat. Zlomový dopad měla otočka Sokola z 21:20
na 22:26 mezi 42. a 53. minutou. Od té
doby držela hostující parta zbytek mače
plně pod kontrolou a v dokonale zvládnutém závěru nepřipustila žádné drama
– 26:30!

V něm to nezkušení kluci nezvládli hlavně psychicky a v podstatě už poraženému soupeři jsme sami darovali bod. Pro
nás hrozná škoda, zvlášť když Maloměřice měly posílený kádr o několik pendlů
z extraligového áčka.“
yy Proč se nepovedlo udržet aspoň
těsné vítězství?
„My jsme v posledních minutách úplně
přestali hrát a spoléhali, že to už nějak
s rychle běžícím časem doklepeme do
konce, že se hosté porazí sami. Místo
toho vzniklo několik zbytečných ztrát
míče po školácky pokažených přihrávkách, nedostávali jsme se do pořádné
střelby, a ještě se přidala i trocha smůly při
proskoku Jirky Kosiny, který trefil tyč. Ale
to je kdyby. Navíc jsme chybovali vzadu,
nedokázali soupeře opakovaně ubránit.
A vše vyvrcholilo patnáct vteřin před
koncem úmyslným faulem na červenou
kartu, za což je sedmička. Z ní hosté
vyrovnali, my jsme zaplatili krutou daň
z nezkušenosti. Znovu nemáme výhru,
kterou tolik potřebujeme, a mě to štve
strašným způsobem.“

6..XĝLP²7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.
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Brankový sled: 3:3, 6:3, 6:7, 7:9, 8:11, 10:13,
12:13, 12:15, 16:15, 17:17, 19:17, 19:19,
21:20, 21:23, 22:26, 24:27, 25:29, 26:30.

1HMYtFH EUDQHN .XĝLPL
Chýlek 7/4, L. Popelka a Kudla 5,
0XãiOHN

6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH1DYUiWLO0D\HU±93UiãLO.Lã%tOHN3RSHO
ND'RVWiO3RGKUi]VNê-2ãþiGDO0*UHSO
7UHQpĝL'DYLGâHYþtND0DUWLQ*UXOLFK
„Kluci se v méně početné sestavě ohromně semknuli, neřešili žádné individuality
a bojovali společně jako jeden tým za Kostelec. Řekl bych, že nás nastartovalo minulé vítězství nad Ivančicemi. I tentokrát
chlapi dali do utkání srdce, makali na maximum a s kolegou Martinem Grulichem
jsme na ně byli opravdu pyšní,“ povídal
Večerníku nadšený kouč David Ševčík.
S celým mužstvem právě cestovali zpátky
domů a při telefonátu kolem něho halekali rozdovádění svěřenci. „Po takové vý-

Krejčíková, která na Turnaji mistryň
hrála také dvouhru, při převzetí ceny
připomněla, že trofej tenistky převzala ve
speciálním termínu. „Když jsem se podívala na internet a viděla, že doma všichni
oslavují 17. listopad, řekla jsem si, že by
bylo pěkné připomenout tento důležitý
den oslav svobody i lidem mimo Českou republiku,“ vyznala se tenistka, která
přímo na centrálním kurtu rozplakala
předávající Martinu Navrátilovou. „Aby
všichni rozuměli, co se tehdy dělo, máme
tu Martinu Navrátilovou, která byla
donucena emigrovat z Československa
kvůli režimu, který u nás tehdy byl,“ připomněla Krejčíková, po jejímž proslovu
si osmnáctinásobná grandslamová šampionka utírala z očí slzy.
(lv)
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šanci na záchranu výsledku. Kterou
pohotově využili a dvěma zásahy v 60.
minutě (vyrovnávací ze sedmičky dvanáct sekund před sirénou…) stanovili
remízu 33:33.

hře samozřejmě panuje oprávněná euforie. Kuřimi se v téhle sezóně zatím hodně
dařilo, dosud podlehla jen suverénním
Bohunicím – a teď nám. O výkonu, který
jsme na jejím hřišti předvedli, můžu mluvit pouze v superlativech. Borcům patří
velké díky za krásný zážitek,“ zdůraznil
Ševčík.
V sobotu 27. listopadu od 10.30
hodin nastoupí ekipa HK znovu na
venkovní půdě, tentokrát se pokusí
(son)
vyplenit Maloměřice B.

/,*$+É=(1e08åĤ6.-0
9. kolo: 2TQUV÷LQXt/CNQO÷ąKEGd$q (16:16).
0GLXÊEGDQFč-QUKPC,WTGéMCèGNQXUMÚ-KPVT
t<GOCP2NGUN5VąÊå-QN¾ą 8GNMÆ/G\KąÊéÊ
t*QNGwQX  0GLXÊEGDQFč5VTCw¾M8G
éGąC5XQDQFC-CwVCPt$WéGM2NwGM8Ê\PGT
/¾NGM +XCPéKEGt·LG\FW$TPC (16:16).
0GLXÊEGDQFč5NCPÚ/QNGPV1WNGJNC/KUUDCEJ
t5WEJQOGN8ÊwMC-TQwÊM-CEJNÊM -WąKOt
-QUVGNGEPC*CPÆ  0GLXÊEGDQFč5ÚU
2QRGNMC-WFNC/Ww¾NGMt2QFJT¾\UMÚ&QUV¾N
2T¾wKN2QRGNMC 6GNPKEGt1NQOQWE  
0GLXÊEGDQFč8[MQWąKN.GPI¾N-PQNiXCEJt$WT
wÊM-CwRCT-PGDN*GLPÚ $QJWPKEGt,WNK¾PQX
  0GLXÊEGDQFč2CUGMC0QX¾M6KOEQ
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a Velké Británii tak výběru kapitána Jaroslava Navrátila bude chybět
podpora fanoušků, kteří se na střetnutí chystali.
„Je to pochopitelně velká škoda, turnaj
přijde o atmosféru. Doba, v níž žijeme,
je těžká. Nedá se nic dělat, i když nás
to mrzí. Vzhledem k přijatelné vzdálenosti Innsbrucku z České republiky
mělo dorazit hodně fanoušků,“ posteskl si Navrátil.
Jeho výběr nebude do zápasů nastupovat v roli favorita a 25. listopadu vyzve
Francii a 28. listopadu Velkou Británii.
„Sestavy soupeřů jsou opravdu silné.
Hraje se ale na dva vítězné sety, což
může být výhoda těch slabších týmů.
Tenisté z první padesátky navíc naše
hráče kromě Veselého tolik neznají.
Kluci tam nepojedou s tím, že musí.
Ale mohou něco získat. To by nám
mohlo vyhovovat,“ věří Navrátil.
Český tým půjde do turnaje v sestavě
Jiří Veselý, Jiří Lehečka, Zdeněk Kolář, Tomáš Macháč a Lukáš Rosol.
Výběr tak opět tvoří z větší poloviny
tenisté prostějovského TK Agrofert.
„Nominace na jednotlivé zápasy určíme podle aktuální formy. Rozhodně
se nevzdáváme dopředu, na druhou
stranu je zřejmé, že postup ze skupiny
by byl velkým úspěchem,“ vnímá realitu
kapitán českého výběru.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Marek SONNEVEND PROSTĚJOV Po představení„A“týmu VK Prostějov, který je i letos účastníkem UNIQA extraligy,
vám Večerník přináší tradiční a informačně obsáhlý přehled
o všech ostatních volejbalových družstvech pro aktuální sezónu 2021/2022. Zajímavostí bezesporu je, že jak juniorky, tak
i kadetky a starší žákyně nastupují hned ve třech mistrovských
soutěžích. V bojích o body jsou také mladší žákyně a přípravka.
Jaké jsou jejich ambice v rozběhnuté sezóně? A kdo všechno je
na soupiskách? Nejen o tom je dnešní Drobnohled Večerníku.
JUNIORKY VK
Soutěže: extraliga ČR U19, 2. liga ČR žen,
krajský přebor U19
Trenér: Zdeněk Sklenář
Hráčská soupiska – extraliga juniorek:
Barbora Balvanová, Julie Bažó, Natálie
Blažková, Eliška Burá, Nela Derychová,
Zuzana Dostálová, Edita Doubková, Adéla
Grigelová, Tereza Hudečková, Adriana Jurčíková, Eliška Kovandová, Simona Marešová, Rozálie Mikulášková, Viktorie Nečasová, Anna Panchartek, Anna Pečenková,
Magdaléna Plisková, Veronika Plisková,
Andrea Píchalová, Tereza Sofková, Adéla
Sovíková, Darina Tesařová, Viktorie Šulcová, Anna Židov
Hráčská soupiska – 2. liga žen: Barbora
Balvanová, Julie Bažó, Natálie Blažková,
Zuzana Dostálová, Edita Doubková, Klára Dvořáčková, Adéla Grigelová, Tereza
Hudečková, Adriana Jurčíková, Adéla
Kocourková, Eliška Kovandová, Simona
Marešová, Rozálie Mikulášková, Viktorie
Nečasová, Anna Panchartek, Anna Pečen-

ková, Magdaléna Plisková, Veronika Plisková, Andrea Píchalová, Adéla Sofková,
Tereza Sofková, Adéla Sovíková, Darina
Tesařová, Viktorie Šulcová, Anna Židová
Hráčská soupiska – krajský přebor juniorek: Barbora Balvanová, Julie Bažó, Eliška
Burá, Nela Derychová, Zuzana Dostálová,
Edita Doubková, Amálie Duroňová, Adéla
Grigelová, Tereza Hudečková, Eliška Kovandová, Simona Marešová, Rozálie Mikulášková, Tereza Mlčůchová, Alexandra
Moskalová, Isabela Nicod, Anna Panchartek, Anna Pečenková, Magdaléna Plisková,
Veronika Plisková, Kateřina Sedláčková,
Andrea Píchalová, Adéla Sofková, Tereza
Sofková, Viktorie Šulcová, Ellen Šímová,
Anna Židová, Amálie Žitná
Cíle: V extralize juniorek umístění do desáté příčky a tím klidná záchrana bez nutnosti absolvovat baráž, ve 2. lize žen pohyb
ve středu tabulky a udržení soutěže, v krajském přeboru juniorek s B-týmem skončit
do třetího místa.

STARŠÍ ŽÁKYNĚ VK

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ VK

A
A

Soutěže: krajský přebor U13, turnaje Barevného minivolejbalu
Trenérky: Adéla Kocourková a Eva Hudečková
Hráčská soupiska: Veronika Bernátová,
Rozálie Duroňová, Kateřina Entlová, Markéta Frnková, Kristýna Hladišová, Klára
Hudečková, Barbora Kučerová, Claudie
KADETKY VK
Krestová, Linda Kubincová, Elen MalcheSoutěže: extraliga ČR U17, Český pohár Claudie Krestová, Olga Krpcová, Linda rová, Lucie Mišovicová, Karin Navrátilová,
U17, krajský přebor U17
Kubincová, Nella Kupková, Adéla KučeTrenér: Aleš Novák.
rová, Barbora Kučerová, Elen Malcherová,
Hráčská soupiska – extraliga kadetek Natálie Merhautová, Lucie Mišovicová,
a Český pohár kadetek: Barbora Balva- Tereza Mlčůchová, Alexandra Moskalonová, Julie Bažó, Natálie Blažková, Eliška vá, Tereza Nakládalová, Eva Navrátilová,
Burá, Edita Doubková, Adéla Grigelová, Isabela Nicod, Marie Paníčková, Kristýna
Tereza Hudečková, Eliška Kovandová, Pavlíková, Adéla Reichstädterová, Nicol
Simona Marešová, Rozálie Mikulášková, Reschová, Natálie Rozumková, Natálie
Anna Panchartek, Anna Pečenková, Ve- Rožičová, Kateřina Sedláčková, Adéla
ronika Plisková, Andrea Píchalová, Tereza Sofková, Tereza Sofková, Ellen Šímová,
Sofková, Viktorie Šulcová, Anna Židová
Michaela Valentová, Zuzana Všetičková,
Hráčská soupiska – krajský přebor ka- Amálie Žitná, Veronika Žáčková
detek: Barbora Balvanová, Stella Černá, Cíle: V extralize kadetek umístění do deNela Derychová, Amálie Duroňová, Adéla sáté pozice, v Českém poháru kadetek praGrigelová, Natálie Grigelová, Valentýna videlná účast v elitní výkonnostní osmičce,
Helclová, Viktorie Helclová, Nela Insodai- v krajském přeboru kadetek s B-týmem se
te, Michaela Jelínková, Tereza Kiliánová, bavit volejbalem bez důrazu na umístění.

Marie Paníčková, Kristýna Pavlíková, Adéla Reichstädterová, Adéla Sedláčková, Julie
Slavíková, Veronika Žáčková
Cíle: V krajském přeboru mladších žákyň
skončit do třetího místa, tím postoupit do
první fáze mistrovství republiky a z ní se
kvalifikovat na závěrečný turnaj MČR mezi
šestnáct nejlepších družstev. Na turnajích
Barevného minivolejbalu mít radost ze hry
a učit se týmové pojetí.

Soutěže: Český pohár U15, 1. liga ČR U17,
krajský přebor U15
Trenérky: Solange Soares a Petra Kučerová
Hráčská soupiska – Český pohár starších žákyň a krajský přebor starších žákyň (A-tým): Natálie Grigelová, Viktorie
Helclová, Nela Insodaite, Adéla Kučerová,
Tereza Mlčůchová, Alexandra Moskalová, Eva Navrátilová, Isabela Nicod, Nicol
Reschová, Natálie Rozumková, Kateřina
Sedláčková, Adéla Sofková, Ellen Šímová,
Michaela Valentová
Hráčská soupiska – 1. liga kadetek: Sofie
Artemenko, Veronika Bernátová, Egshiglen
Byambadorj, Stella Černá, Nela Derychová, Nela Dundálková, Amálie Duroňová,
Kateřina Ficová, Markéta Frnková, Natálie
Grigelová, Valentýna Helclová, Viktorie
Helclová, Nela Insodaite, Olga Krpcová,
Nella Kupková, Adéla Kučerová, Tereza
Mlčůchová, Alexandra Moskalová, Eva
Navrátilová, Isabela Nicod, Nicol Rescho-
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vá, Natálie Rozumková, Natálie Rožičová,
Kateřina Sedláčková, Adéla Sofková, Ellen
Šímová, Michaela Valentová, Amálie Žitná,
Veronika Žáčková
Hráčská soupiska – krajský přebor starších žákyň (B-tým): Sofie Artemenko, Veronika Bernátová, Egshiglen Byambadorj,
Stella Černá, Anissa Chatbouri, Kateřina
Entlová, Kateřina Ficová, Markéta Frnková,
Kristýna Hladišová, Valentýna Helclová,
Michaela Jelínková, Barbora Kučerová, Tereza Kiliánová, Claudie Krestová, Olga Krpcová, Nella Kupková, Natálie Merhautová,
Tereza Nakládalová, Kristýna Pavlíková,
Zuzana Všetičková, Veronika Žáčková
Cíle: V Českém poháru starších žákyň
skončit do osmého místa v moravské základní části a do dvanácté příčky v rámci
celé ČR po nadstavbě, v 1. lize kadetek se
zachránit, v krajském přeboru starších žákyň
s áčkem vyhrát celou soutěž a s béčkem ji
solidně absolvovat bez důrazu na umístění.
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PŘÍPRAVKA VK

HLEDÁME NÁSTUPKYNĚ
TÝMU VK PROSTĚJOV
2021

VK
PROSTĚJOV

průpravy s důrazem na rychlost, obratnost
a částečně i vytrvalost. Práce s balónem,
rozvíjení míčové techniky a přirozené soutěživosti.
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Soutěže: turnaje Barevného minivolejbalu, Pohár ZŠ Palackého
Trenér: Aleš Novák
Cíle: Učit se základy volejbalu i pohybové

