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NÁRAZEM DO STROMU

ÎÁÈJ¾Å
Michal KADLEC

TĚŠICE Včera před sedmnáctou hodinou obdrželi policisté na linku 158 oznámení
o dopravní nehodě mezi
obcemi Těšice a Ivanovice na
Hané. Na hranici prostějovského regionu vyjel šestačtyřicetiletý řidič osobního auta
ze silnice, narazil
do stromu a zůstal zaklíněn ve
vozidle převráceném na střechu. Auto navíc
začalo hořet!
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PROSTĚ JOV Jako kdy
by
špatných zpráv nebylo
minulý týden dost. Sociáln
í sítě
byly od úterý zaplněny
kritickými a také výsměšný
mi
komentáři na adresu ván
očního stromu na náměstí
T. G.
Masaryka a také pracov
níků
společnosti FCC. Kdo vlas
tně
může za to, že je jehličn
an
křivý jako paragraf? Ovš
Foto: Michal Kadlec
em
nebylo to pouze jediné neg
ativum, které provází leto
VÍCE ČTĚTE
šní
Prostějovskou zimu... (mi
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Prostějov (mik) – Stacionární radar
v Brněnské ulici pokračuje samozřejmě i během listopadu v ostrém měření
rychlosti projíždějících vozidel. Výsledky za tento měsíc budeme znát zřejmě
až příští týden, ovšem už teď je jasné, že
v této lokalitě došlo ke stovkám dalších
přestupků ze strany řidičů. A také k jednomu negativnímu rekordu. „Radar
zaměřil motorkáře, který se Brněnskou
ulicí prohnal rychlostí 150 kilometrů
v hodině,“ konstatoval Libor Šebestík,
ředitel Městské policie Prostějov.

Obchvat s předstihem. O celých
pět měsíců dřív byl slavnostně otevřen již kompletně hotový severní
obchvat Prostějova. Stavbaři s předstihem dokončili i „větev“ vedoucí
na Kostelec na Hané včetně nádherného přemostění a výsadby zeleně
okolo silniční komunikace. Uplynulou středu pak radní s úsměvy na
tvářích přestřihli pásku.

3RÔ½GWPDMDNRYS\WOL

Má mít seniorka řidičák? Ano,
stane se, ale neměla by tato dříve
narozená paní jít na přezkum, zda
může ještě vůbec řídit auto? Sedmdesátiletá dáma způsobila na
parkovišti u prostějovské nemocnice neobvyklou nehodu. Místo
brzdy totiž omylem sešlápla plyn
a její silné auto postupně poškodilo sedm vozidel! Není to k vzteku?

Prostějov (mik) – Okolo nové průmyslové zóny v ulici Za Drahou v Prostějově byla vybudovaná nová silniční
komunikace, zastávky pro autobusy
i parkoviště pro kamiony. A staví se další nová silnice. Potud je to všechno paráda. Ovšem večer a v noci je tu stále
tma jako v pytli, instalované osvětlení
stále není v provozu. „Celé je to akce
soukromého investora, takže osvětlení
není záležitostí města,“ uvedl první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil. Tak snad soukromý investor brzy ke
krásné silnici přidá i světlo...

0RGHUQÉvWDPJDVWL
Prostějov (mik) – Holt je úplně jiná
doba, možná i dosti zvrácená. Večerníku se minulý týden svěřil majitel prostějovské hospody se svým poznatkem,
který ho prý vůbec netěší. „Dělám hospodského už přes třicet let. Dříve u mě
chlapi popíjeli pivo a živě diskutovali
o všem možném. O ženských, fotbale, hokeji nebo o politice. V hospodě
tak byl vždycky neuvěřitelný hukot.
A dnes? Skoro úplné ticho! Chlapi si
nechají donést pivo a každý drží v ruce
mobil nebo tablet a sleduje bůhví co.
Klasická hospodská zábava úplně zmizela,“ smutnil majitel podniku v Prostějově. Tak snad se někdy proboha nejen
do hospod vrátí normální život..

&21É68',9,/2

Michal KADLEC
PROSTĚJOV Bílou nadílku využily ve čtvrtek večer děti ve Slovenské ulici. Ve dvorním traktu domu ze sněhových
vloček postavily sněhuláka, který sice možná neoslní svojí velikostí, ale byl první! Škoda, že dle vyjádření čtenářky
Večerníku, která do redakce snímek zaslala, hned druhý den z něj zbyla jen polovina. Holt v Prostějově se sníh
v posledních letech povětšinou dlouho neudržel, i když včera padal z nebe znovu. Tak uvidíme...
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Foto: Michal Kadlec

Agentura
No a je to venku. A že se v hlavách
železničních architektů zrodil celkem dobrý nápad. Už je notoricky
známo, že Správa kolejnic hodlá
pod železničním přejezdem ve Vrahovické ulici vybudovat tunel. Nebo
podjezd, kdo nerozumí slovu tunel.
A jak Agentura Hóser zjistila, architekti výrazně změnili své plány a tunel bude nakonec o hodně delší, než
se původně předpokládalo. Tomuto
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•• Pondělí ••
Bohyně v divadle. Náš svět je krásný i tím, že ne všechno v něm je vysvětlitelné. Právě tohle muselo člověka napadnout při sledování skvělého divadelního představení
pražského Divadla pod Palmovkou. Jako námět pro něj posloužil román Kateřiny
Tučkové Žítkovské bohyně. Když se k tomu připojilo výtečné zpracování, měli
jsme v našem divadle jednu z hlavních událostí letošní okleštěné sezóny.
•• Úterý ••
(Ne)šťastná sedmička. „Své poslední ženě platím tak velké alimenty, že uvažuji,
jestli bych se s ní neměl znovu oženit kvůli penězům,“ posteskl si zpěvák Frank Sinatra. Výrazně méně měl na alimentech zaplatit své bývalé družce z Prostějova Petr
Šťastný. Bohužel to nezvládal a byl za to odsouzen k sedmi měsícům do vězení.
•• Středa ••
Jako v Americe. „V Americe se jezdí pomalu velkými auty po širokých silnicích. Tady se jezdí rychle malými auty po úzkých silnicích,“ srovnal herec Jan
Tříska. Veskrze potřebný severní obchvat Prostějova, který vyniká i dostatečně širokou vozovkou, byl otevřen s pětiměsíčním předstihem. Jak na něm
budeme jezdit, to už bude záležet pouze na nás.
•• Čtvrtek ••
Otec s vizí. „Šampioni vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě: z touhy,
snu a vize,“ pravil boxer Muhammad Ali. Mezi takové šampionky se nepochybně zařadily také tenisové sestry Serena a Venus. V prostějovském kině
Metro 70 jste mohli sledovat skvělý film Král Richard: zrození šampiónek
o Richardu Williamsovi, který svým dcerám předal kromě nesporného talentu právě to, co pro úspěch ve sportu potřebovaly ze všeho nejvíce.
•• Pátek ••
Sudová přitažlivost. „Možná mě zítra v peci spálej a moje ideály proměněj v prach. A z toho popela, na kterej psi kálej, nikdo už víckrát nebude mít
strach,“ zpívá Lou Fanánek Hagen v písni Život je takovej. Tři sestry měly
vystoupit ve Společenském domě v Prostějově na koncertu se skupinou
Alkehol v rámci turné nazvaného stylově sudová přitažlivost. Tato však očividně nebyla dostatečně silná, aby překonala současnou covidovou situaci.
Plánovaný koncert tak musel být přesunut až na příští rok.
•• Sobota ••
Rozloučení s klíčem. Moc ženských, moc problémů! Tak by se dalo shrnout morální poselství bláznivé komedie Klíč pro dva. Převelice oblíbená hra prostějovského
souboru Moje divadlo o slastech a strastech všeobecné polygamie měla po více jak
pěti letech derniéru v přednáškovém sále prostějovského Národního domu.
•• Neděle ••
Dech Vánoc. Říká se, že na Vánoce vedou všechny cesty domů. Dalo by se
však také říci, že cesty řady Prostějovanů na Vánoce míří na oblíbený adventní koncert prostějovského dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose. I letos se
konal první adventní neděli v prostějovském divadle.

Tunel povede pod celou Vrahovickou
faktu nahrálo podle zjištění investigativních redaktorů Agentury Hóser
hned několik okolností.
„Včera u mě byli na kávičce vedoucí
představitelé Správy kolejnic. Až z generálního ředitelství z Prahy dojeli,
představte si. Seznámili mě s možností
vybudovat podjezd, který bude začínat
už na náměstí Padlých, povede pod celou Vrahovickou ulicí a vyústí až před
‚Majakovského školou‘. Nejprve jsem
na ně čuměl jak prasklý vodovod, ale
pak jsem za město dal tomuto plánu
zelenou,“ pochlubil se Agentuře Hóser
Jura Rozháněl, náměstek primátora
přes tunely a všechny jiné stavby v Prostějově. „Po souhlasu města začneme

KRIMI
Ü½NGJ

Je to jako hrách na stěnu házet!
Lidé jsou prostě nepoučitelní
a nedávají si na své věci absolutně pozor. Tím nahrávají zlodějům, kteří se jen třesou, aby
využili každého zaváhání své potenciální oběti. Příkladem je také
krádež, kterou od minulého úterý
vyšetřují policisté.

30 000
Před rodinným domem ve Výšovicích zaparkoval řidič firemní
vozidlo a na pár minut si odskočil domů. Auto však neuzamkl!
Malé chvilky využil zloděj, který
z kabiny vozidla ukradl peněženku s osobními doklady, dvěma
platebními kartami a také hotovostí ve výši třiceti tisíc korun.
Přitom stačilo tak málo, zabezpečit si pořádně auto nebo nenechávat v něm tak cenné věci...

tunel stavět už v lednu, hned po Novém
roce,“ přispěchal s potvrzením brzké
realizace plánu Jaromír Výhybka, generální ředitel Správy kolejnic.
A proč nakonec bude tunel pod železničním přejezdem tak dlouhý? „Má
to hned několik důvodů. Jednak jsme
velice nespokojeni s kvalitou zrekonstruované silnice od kolejí po ‚Majakovského školu‘ a druhak odpadne rekonstrukce v rámci druhé etapy od kolejí
po náměstí Padlých hrdinů. Pozemní
komunikaci tak nahradí podjezd, takže řidiči celou Vrahovickou ulici vlastně
podjedou. Výjezdy z tunelu budou jen
dva, a to na místní čerpací stanici a na
Sídlišti Svornosti,“ popsal náměstek Ju-

raj Rozháněl, jehož se Agentura Hóser
ještě zeptala, co se vlastně stane s povrchovou silniční komunikací a k čemu
bude využita. „Na povrchu Vrahovické
ulice se udělá vyloženě pěší zóna s cyklostezkou. Chodci a cyklisté do tunelu
nebudou moci vjet. Ale celou Vrahovickou budou mít jen pro sebe. Na povrchu
pak ještě počítáme se zrušením části
asfaltové plochy, kterou nahradí zeleň
a tu a tam nějaký ten supermarket,“
dodal Rozháněl.
Za Agenturu Hóser Majkl

Lesy města Prostějova poskytly
městu devadesát nádherných stromečků, které lemují náměstí T. G.
Masaryka. Školní děti je už nazdobily, jde o letitou vánoční tradici.
=$8-$/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.

LENKA FORGÁČOVÁ
se narodila 10. ledna 2008 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. listopadu 2021. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do 15 let,
měří okolo 165 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité
vlasy. Má tetování na levém lýtku.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ZDENĚK FIŠER
V prostějovském zastupitelstvu působil necelá čtyři volební období.
Bývalý první náměstek primátora
a nyní radní se minulé úterý se zastupiteli a zastupitelkami rozloučil.
=$6/(&+/,-60(

„JDE TO DOBŘE,
POKUD SE
NEZASEKNEME
NA NĚJAKÉ BLBINĚ!“
První náměstek primátora Jiří
Pospíšil si pochvaloval rychlé
a konstruktivní jednání prostějovského zastupitelstva.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

2/-6 °C

¶WHUÙ

1/-3 °C

Støeda

5/3 °C

Ètvrtek

4/0 °C

Pátek

4/0 °C

Zina
Ondřej
Iva

SABINA MIRGOVÁ
se narodila 6. března 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 14. srpna 2021.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do
16 let, měří mezi 160 až 165 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné rovné vlasy.

Blanka
Svatoslav

Sobota
Nedìle

4/2 °C

Barbora

5/2 °C
Jitka
Zdroj: meteocentrum.cz
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Bez jarmarku, „osekané“
bruslení a strom
rozsvícen tajně!

PROSTĚJOV Dalo se to čekat, ale když to přišlo, zavládl smutek a u někoho také vztek. Vyhlášení nouzového stavu a s ním spojená tvrdší
vládní opatřeními neudělaly z pečlivě naplá- BYLI JSME
novaného vánočního programu Prostějovské U TOHO
zimy žádnou selanku. Radní po páteční mi- -QPGE QRWUċVG UV¾PM[ 7RN[PWNÚ R¾VGM XGéGT D[N QHKEK¾NP÷ WMQPéGP X¾PQéPÊ LCTOCTM X 2TQUV÷LQX÷
Foto: Michal Kadlec
mořádné schůzi s definitivní platností uzavřeli VTJQXEKWåCNGD÷JGOFPGDCNKNKUX¾dHKFN¾VMCq
vánoční jarmark, omezili provoz mobilního ne primátor František Jura. Mobilní kluziště se ňostroje. „O tom jsme ale přímo ještě nejednali,“
kluziště a již ozdobený strom nechali rozsvítit uzavírat nebude, ovšem jeho provoz bude ome- podotkl.
zen. „Na ledě i v jeho blízkosti se může objevit Už předem bylo avizováno, že slavnostní rozsvícení
v naprosté tajnosti...
maximálně jen sto lidí, navíc plně očkovaných stromu proběhne bez kulturního programu, přeMichal KADLEC
nebo po prodělané nemoci covid-19. Necháme devším bez koncertu zpěváka Václava Noida Bárty.
0GF¾UGPKEF÷NCVNGVQUO¾OGPCRTQUV÷LQXUMÆO „Nedá se nic dělat, jarmark k páteční osmnácté to všechno důsledně kontrolovat,“ informoval Radní tedy vánoční strom na náměstí T. G. MasaryP¾O÷UVÊX¾PQéPÊUVTQOLCMQwKMOQWX÷åX2KUG#NG hodině zavíráme. Vládní opatření musíme re- první náměstek primátora Jiří Pospíšil, který ka nechali rozsvítit tajně, aby se u něj neshlukovala
LKPCMLGMT¾UPÚPGO[UNÊVG" Foto: Michal Kadlec spektovat,“ oznámil Večerníku v pátek odpoled- potvrdil, že ve hře je i zrušení silvestrovského oh- veřejnost. „Nejsem smutná, jsem naštvaná,“ okomentovala pro Večerník důsledky nouzového stavu
„VÁNOČNÍ“ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ 27
náměstkyně primátora Milada Sokolová.

3
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Covid je zpět v plné síle a opět výrazně
ovlivňuje naše životy. Pandemie a opatření vlády zásadně poznamenají následující týdny také v Prostějově. Vánoční trhy
v centru města jsme bohužel byli nuceni
zrušit. Situace nás také nutí připravovat
se na případnou změnu termínu městského plesu, který v předcházejících letech
tradičně zahajoval celou sezónu.
Mnohem důležitější než všechna vládní
opatření je ovšem naše vlastní chování.
Mám na mysli zodpovědný přístup každého z nás, který omezí svoje kontakty
s okolím, vyhne se velkým shromážděním
lidí, svým blízkým místo tradičních adventních návštěv raději napíše nebo zavolá a bude se snažit zůstat zdravý.
V těchto dnech čteme zprávy o nutnosti
přesouvat pacienty z některých moravských nemocnic do méně postižené Prahy.
Moc rád bych se vyhnul situaci, kdy se naplní také kapacita prostějovské nemocnice. Přispět k odvrácení tohoto stavu může
svým přístupem každý z nás.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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PROSTĚJOV Podařilo se!
Od uplynulé středy je již zcela průjezdný severní obchvat města Prostějova, zprovozněn totiž byl i dosud
uzavřený most přes Kosteleckou
ulici. Největší dopravní investici posledních tří dekád se podařilo dokončit s pětiměsíčním předstihem
a vybudování zhruba tři kilometry dlouhého vnějšího městského
okruhu přišlo na více než 400 000
000 korun. V budoucnu by na komunikaci měla navázat spojka vedoucí ve směru na Mostkovice.

Martin ZAORAL
Se stavbou nanejvýš potřebného severního obchvatu, který by měl alespoň částečně ulevit nejen přetížené
Olomoucké ulici, se po letech odkladů
začalo v srpnu 2019. Dle původních
plánů měla být tříkilometrová silnice
dokončena až na jaře příštího roku.

Nicméně už začátkem letošního v září
byla zprovozněna její větší část včetně rondelu ve směru do Kostelce na
Hané. Pokračující práce se již zaměřily
pouze na most přes Kosteleckou ulici.
A i ty již byly dokončeny. Po kolaudaci
přišlo na řadu slavnostní otevření obchvatu, jehož se ve středu 24. listopadu zúčastnili zástupci Olomouckého
kraje, města Prostějova i stavební firmy.
„Část nákladů pokryly dotace, významnou částku investoval také Olomoucký kraj a to zhruba sedmdesát
miliónů korun. Výsledkem je nová
komunikace, která dopravě v Prostějově značně pomůže,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast dopravy Michal
Zácha. „Myslím, že se práce povedla.
Nyní nás čeká navazující část obchvatu
ve směru na Mostkovice a vybudování
nového rondelu na silnici ve směru na
Ohrozim,“ poznamenal při této příležitosti prostějovský primátor František

Vnější městský okruh:
Za 400 milionů korun
a skoro o půl roku dříve

Jura. Magistrát se od roku 2016 podílel
na náročných výkupech pozemků pro
BYLI JSME
severní obchvat, při nichž bylo třeba
U TOHO
jednat se zhruba 110 vlastníky.
Historicky jedna z největších dopravních staveb v regionu významně uleví
komunikaci v tomto městě. Doposud
vedla veškerá doprava od Kostelce
na Hané k dálnici D46 do Brna nebo
Olomouce přes centrum Prostějova,
nový úsek tranzit odkloní. Silnice teď
tvoří vnější městský okruh, který zajistí
propojení rychlostní komunikace R46
se silnicemi ve směru na Kostelec na
Hané. Součástí stavby je i přemostění
stávající cyklostezky z Prostějova do
FOTOGALERIE
klikni na
Smržic.
www.vecernikpv.cz
Vybudování severního obchvatu města bylo rozděleno do osmi etap, v bu- 2ąKUNCXPQUVPÊOQVGXąGPÊUGPCOQUV÷RąGU-QUVGNGEMQWWNKEKURQNWUPQXKP¾ąKUGwNK\¾UVWREK1NQOQWEMÆJQMTCLGO÷UVC
Foto: Martin Zaoral
doucnu by se na něj mohlo napojit 2TQUV÷LQXCKUVCXGDPÊHKTO[
čtvrté rameno. Plánovaný tzv. severo- na Hané a Blansko. Součástí investice by zabránila nebezpečnému křížení tím nechalo zpracovat tzv. studii provezápadní kvadrant by měl urychlit do- má být mimo jiné i cyklostezka či s rušnou silnicí. Vše je ovšem v úplném ditelnosti. Zatím tedy není zcela jasné,
pravu mezi výpadovkami na Kostelec vybudování lávky pro cyklisty, která zárodku, město si v této souvislosti za- kdy na stavbu dojde.

á
MRTVOLA LEZELA
MRTVOLA
NA POLI
PROSTĚJOV Mrtvola muže ležící v rozbláceném
poli v Určické ulici vyděsila
minulé úterý ráno všechny kolemjdoucí. Na místo
ihned vyjeli policisté i záchranáři. Šedesátiletému
bezdomovci už ale nebylo pomoci, nějakou dobu
byl již bez známek života.
Nad příčinami jeho smrti
se vznáší velký otazník...
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Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Poprvé v novodobé
historii Prostějova udělil František
Jura medaili primátora města. Stalo se tak loni v listopadu a plným
právem si ji zasloužil Petr Marák
z Prostějova, díky své pohotovosti
totiž zachránil život osmiletému
chlapci. Jak se Večerníku podařilo
zjistit, tím to celé neskončilo. Petr
Marák si s odstupem času konečně převzal Cenu Michala Velíška.
Stalo se tak v krásných prostorách
kanceláře primátora hlavního
města Prahy.
K dramatické události došlo loni
v létě v Otaslavicích. Petr Marák teh-

dy zachránil chlapce, pod nímž se
nečekaně prolomil poklop hluboké
žumpy. V krajně stresové situaci neváhal, skočil do hluboké jímky, kde
přidržoval vyděšeného hocha nad
splašky. Nakonec zásadním způsobem přispěl k tomu, že se ho podařilo dostat v pořádku ven. Za to vše
získal prestižní Cenu Michala Velíška
určenou skutečným hrdinům všedního dne. Kvůli covidové situaci však
loni nemohlo dojít k jejímu důstojnému předání. To se podařilo až letos
4. listopadu. „Ceremoniál probíhal
ve skutečně slavnostním duchu. Sešli jsme se tam všichni. Mezi nositeli

ceny nechyběly děti, oceněn byl dokonce jeden šestaosmdesátiletý senior,“ prozradil Večerníku Petr Marák.
Přítomna byla i manželka a dcera
Michala Velíška. „Když jsem podával
ruku dceři Michala Velíška, která byla
před šestnácti lety při hrdinském činu
jejího táty přítomna jako půlroční
miminko v kočárku, tak to byl pro mě
opravdu velmi zvláštní pocit,“ svěřil
se Marák, který si i v běžném životě
stále zachovává optimismus. Přitom
se stará o dva syny, které má ve výhradní péči. „Velkou životní oporou je
mi moje skvělá přítelkyně,“ děkuje na
dálku svým nejbližším.
(mls)
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Napsáno
SĊHG

28. 11. 2011

Foto: TN Live
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PROSTĚJOV Na tento problém
upozornil Večerník už v září loňského roku. Okrasné třešně v Nerudově ulici napadla infekce a i lidé
bydlící v této lokalitě požadují od
města okamžité řešení. Lépe řečeno požadovali už na vloni na podzim, stejně jako nutnost stromy
prořezat. Během letošního roku se
ale ničeho nedočkali, avšak magistrát přece jen počítá s určitým řešením. A ve dvou případech s řešením razantním.
Okrasné třešně v Nerudově ulici
v Prostějově napadla neznámá infekce. Během letošního roku se sice
obsypaly květy, ovšem přes léto už na
některých stromech bylo poznat, že
nejsou v nejlepší kondici.
„Zdravotní stav stromů v Nerudově
ulici zhodnotila odborná arboristic-

ká firma ve druhé polovině letošního
roku. Správce zeleně zabezpečí v termínu nejpozději do 15. března 2022
navržená ošetření u jednotlivých dřevin, to je upravení podchodné a podjezdné výšky, zdravotní řez a řez směrem od přilehlých domů,“ prozradila
Anna Kajlíková, referentka mediální
komunikace Magistrátu města Prostějova.
Jak dále uvedla, na základě provedeného hodnocení dřevin je nutné ze
zdravotních důvodů a provozní bezpečnosti pokácet dva stromy, a to třešeň křovitou u domu číslo 89 s obvodem kmene nad 80 centimetrů a také
strom u domu číslo 30 se stejným
obvodem kmene. „Dřeviny mají infekci kmene, infekci větví a také kosterního větvení. Vlastník pozemku,
tedy město Prostějov, podal na odbor

%UXWiOQěÅ]QiVLOQěQRX´SROLFLVWpXVYěGĀLOL]HOçL
Prostějovská policie zareagovala
na náš článek z minulého týdne
a potvrdila, že počet vymyšlených znásilnění a falešných udání
ze strany žen přibývá. Kriminální
policie v Prostějově za poslední
dva roky objasnila všechny nahlášené případy znásilnění a má
tak stoprocentní úspěšnost. Letos v roce 2011 přišly ženy na
policii nahlásit tři případy znásilnění, z toho jedno údajně velmi brutální a nechutné. A, světe,
div se, všechny tři ženy lhaly, jako
když tiskne. Kriminálka přišla
totiž na to, že si vše vymyslely!

„V roce 2009 jsme zaregistrovali
pět ženami nahlášených případů
znásilnění. Z toho jeden byl objasněn jako skutečný, tři případy
byly vymyšlené a jedno znásilnění
zatím zůstává neobjasněno. Vloni
k nám přišly ženy nahlásit tři násilné činy. Pouze ke dvěma z nich
ovšem došlo skutečně, třetí byl
vylhaný. A letos je situace s křivou
výpovědí v tomto ohledu nejhorší. Máme tři nahlášená znásilnění
a všechna kriminalisté objasnili
jako smyšlená,“ uvedla Večerníku
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Vedoucí územního odboru Policie
ČR v Prostějově plukovník Pavel
Novák nám pak poskytl exkluzivní
informace o jednotlivých případech.
„Za všechny bych v úvodu zmínil jeden. Dostavila se k nám mladá žena,
která tvrdila, že byla dvěma muži ve
věku 57 a 80 let dopravena proti své
vůli do domku v malé vesnici na Prostějovsku. Tam ji údajně oba omámili, přivázali a několik hodin brutálně
znásilňovali,“ řekl šéf prostějovské
policie. Jak může být podobné smyšlené oznámení zničující pro takto
obviněné muže, ukázaly následující
dny. Kriminalisté okamžitě vyjeli do

udané vísky a oba muže zatkli. Převezli je do Prostějova a začal mnohahodinový výslech. „Starší osmdesátiletý pán se při výslechu několikrát
zhroutil, oba pak jakýkoliv sexuální
styk s uvedenou ženou popírali. Kriminalisté ale projevili znovu i svoji
znalost psychologie. Ženu podrobili dalšímu výslechu, u kterého se
přiznala, že si všechno vymyslela.
Prý z toho důvodu, aby její skutečný a stálý partner na ni začal aspoň
trochu žárlit. Oba muži byli po naší
omluvě propuštěni. Ale věřím, že jim
vylhané obvinění ženy zkazilo celý
život,“ uvedl plukovník Pavel Novák.

životního prostředí žádost o povolení
kácení, které je plánováno v termínu
do 15. března příštího roku,“ objasnila
celou záležitost Kajlíková.
(mik)

$.78/1«
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Křivé obvinění samozřejmě vždy zkazí život každému, kdo je mu vystaven. Ovšem u násilných činů
spáchaných na ženách obzvláště. I v následujících
letech se Večerník tu a tam od řady policistů dozvídal skoro až neuvěřitelné báchorky, se kterými
se ženy na policisty obracely. Pamatujeme si i na
případ řešený prostějovskou kriminálkou, kdy
mladá matka udala svého manžela, že „przní“
jejich osmiletou dceru. Teprve až u soudu zazněla
celá pravda. Žena si vše vymyslela, protože v rozvodovém řízení chtěla od svého chotě „vytřískat“
co nejvíce majetku. Muž byl zproštěn obvinění,
ale psychicky se zhroutil a z Prostějova se nakonec
musel kvůli ostudě přestěhovat do Čech. Přestože
nechceme podceňovat podobné závažné zločiny,
tak ne vždy jsou udání pravdivá. A s tím musí při
své práci počítat i policisté.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Dykova ulice
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Pracovat chtěl,
platit nikoliv

Minulé pondělí 22. listopadu
v odpoledních hodinách přišel
na nákup do hobbymarketu sedmatřicetiletý muž. Na prodejně si
vybral potřebné věci na práci, ale
platit za ně neměl v úmyslu. Zboží uschoval do kapes od bundy
a poté prošel pokladní zónou bez
zaplacení. Jeho chování neuniklo pozornosti ostrahy, která jej za
pokladnami zastavila. Přivolaná
hlídka zjistila odcizenou pracovní
lampu a také pracovní rukavice
v celkové hodnotě 437 korun.
Při podání vysvětlení se pachatel
ke krádeži přiznal a nepoškozené zboží dobrovolně vrátil. Svým
jednáním je podezřelý z přestupku proti majetku, a to strážníci
oznámili k projednání správnímu
orgánu.

Třicetiletý muž kradl v Prostějově vše,
co mu přišlo pod ruku

PROSTĚJOV Kriminalisté dopadli zloděje, který se s tím
v Prostějově prostě nepáral. Bral vše, co se nabízelo, a během posledních dvou měsíců se dopustil hned pěti krádeží. Tam „čorknul“ kolo, jinde zase peněženky s hotovostí i platebními kartami.
Nepohrdl ani šperky, v obchodech bral voňavky a jiné zboží,
za které samozřejmě „zapomněl“ zaplatit. Teď ale spadla klec.
Přestože nejde o žádného nebezpečného vrahouna či násilníka
a celkovou škodu způsobil „jen“ za čtrnáct tisícovek, třicetiletý
muž putoval z policejní služebny rovnou do vazby!

Michal KADLEC
„Prostějovští kriminalisté sdělili obvinění
třicetiletému muži, který se opakovaně
dopouštěl majetkové trestné činnosti.
Od srpna se v Prostějově dopustil několika krádeží a bral to, co se namanulo,“
informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
A následoval výčet lumpáren, kterých
se mladý muž v Prostějově dopustil. „V Palackého ulici ukradl za stojanu
uzamčené jízdní kolo, které tam nechala mladá žena. Z října má na svědomí

hned tři skutky. V prvním případě našel
v obchodním centru v ulici Dukelská
brána platební kartu, kterou vzápětí zneužil k zaplacení pěti nákupů a majitelce
tím způsobil škodu za necelé dva tisíce
korun. Ve druhém úřadoval ve stejném
centru, tentokrát v jedné z prodejen odcizil z vnitřní police prodejního pultu
peněženku s osobními doklady poškozené, dvěma platebními kartami, finanční hotovostí 1 000 korun, poukazem
ke kadeřnici a stříbrným řetízkem. Do
třetice v říjnu ukradl kolo, které nechala
poškozená ve volně přístupné společné
chodbě domu v Rejskově ulici. Začát-
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Zloděj? Ne, montér!
Ne vždy se jedná o zloděje. Strážníci vyjížděli v neděli 21. listopadu
po devatenácté hodině prověřit
oznámení o cizích osobách, které
se pohybují po zahradě. Hlídka
zjistila a kontaktovala majitele zahrady a hned se vzniklý problém
vysvětlil. Na domu majitele, konkrétně na střeše, probíhala instalace antény. Pracovník, který prováděl montáž, používal čelovou
svítilnu, aby viděl na svoji práci, jelikož v danou hodinu už byla tma.
Hlídka vyrozuměla i oznamovatelku, že je vše v pořádku a nemusí
se bát. Žádné protiprávní jednání
nebylo strážníky zjištěno.

Okraden před garáží
Po šestnácté hodině během úterý 23. listopadu vyjížděla hlídka
prověřit oznámení, kde mělo dojít
k okradení sedmapadesátiletého
muže. Strážníci na místě zjistili,
že při parkování vozidla do garáže
došlo ke krádeži aktovky, ve které
se nacházel počítač a peněženka.
Majitel chtěl zajet se svým vozidlem do garáže a v tom přiběhl neznámý mladík a z interiéru vozidla
mu jeho věci odcizil. Po krádeži
ihned z místa utekl a zmizel neznámo kam. Celý případ byl oznámen
a předán Policii ČR k dalšímu šetření.

V noci rozzuřil sousedy
Těsně před druhou hodinou ranní
v pátek 26. listopadu přijala městská policie oznámení o rušení nočního klidu od rozčílených sousedů
prostřednictvím tísňové linky 156.
Vyslaná hlídka zjistila, že hluk má
na svědomí jednatřicetiletý muž.
Z bytu byla slyšet hlasitá reprodukovaná hudba a hlučný hovor.
Strážníci kontaktovali uživatele
bytu, kterého upozornili na dobu
nočního klidu. Vzniklou situaci
muž odmítl řešit s hlídkou na místě. Za uvedené jednání se bude
zodpovídat u příslušného správního orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.
Zde mu může být udělena pokuta
do výše 10 000 korun.

3HQt]HSRVODOÅDPHULFNp
ÅDPHULFNp
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PROSTĚJOV Tohle prostě nevymyslíte! Jak proboha někdo může
tak hloupě naletět? V případě seniora z Prostějova se tak bohužel
stalo a dotyčný se teď určitě chytá
za hlavu. Naletěl totiž podvodníkům a přišel o desítky tisíc korun.
Uvěřil „americké vojačce“, která
po něm požadovala pomoc při
převozu peněz. A náš senior upaloval do banky a na cizí účet poslal
pětaosmdesát tisíc korun!
„Ve ztrátě přes pětaosmdesát tisíc korun se ocitl starší muž z Prostějova,
který naletěl podvodníkovi a chtěl
mu pomoci s převozem peněz. Prostřednictvím mobilní aplikace muže
kontaktovala údajná členka americké armády a požádala jej o pomoc
při převozu peněz z Jemenu do České republiky. Předala mu kontakt na

amerického diplomata, který z něj
podvodně vylákal částku 36 700 korun na odbavení balíku peněz. Tuto
částku poškozený zaplatil na poště
a zaslal na účet vedený v Turecku.
O den později šel na základě jeho
pokynu opět na poštu, protože bylo
potřeba doplatit částku 48 500 korun za vyšší hmotnost balíku a tuto
částku poškozený opět uhradil. A jak
už to bývá, balík nepřišel a peníze
mu nikdo nevrátil,“ popsala neuvěřitelný případ Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. Jak dodala,
policisté případ šetří pro trestný čin
podvodu.
(mik)
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Rozbíjel pro
dvě stovky
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kem listopadu šel do prodejny v Janáčkově ulici, kde si v marketu vsunul za tričko
pět kusů deodorantů a u pokladny za ně
´zapomněl´ zaplatit a zaplatil pouze za
plechovku nápoje. Celkově ve všech pěti
případech způsobil škodu za necelých
čtrnáct tisíc korun,“ vypočítala mluvčí
krajské policie.
Jak policisté zjistili, zadržený zlodějíček
má už jednu zkušenost ze šikmé plochy zákona. „Poučením pro něj nebylo
ani to, že zhruba před rokem vyšel na svo-

bodu z výkonu trestu odnětí svobody.
Nyní byl obviněn z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
Kriminalisté dali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který
státní zástupce akceptoval a soud rozhodl o jeho umístění do vazební věznice,
kam byl eskortován a bude tam s největší pravděpodobností pobývat až do
rozhodnutí soudu,“ konstatovala Miluše
Zajícová.

(JK<G?J?Q@üÁ[<UTGµFPh
PROSTĚJOV Strážníci městské
policie vyjížděli v pátek 19. listopadu před devatenáctou hodinou
zasahovat proti opilci, který kopal
do dveří a dožadoval se vstupu
do azylového centra. Zásah proti
němu nebyl jednoduchý. Muž byl
natolik ovlivněn alkoholem a nepříčetným vztekem, až jej hlídka
musela násilím zpacifikovat. Opilec skončil v poutech na záchytce.
„Po příjezdu na místo byl hlídkou
spatřen muž, jak pravou nohou
kope do vchodových dveří. Když
zjistil, že se mu tímto způsobem
nepodaří dveře otevřít, zkusil je
vyrazit tělem. V dalším jednání mu
zabránil správce centra a od dveří
jej odstrčil. Agresor svůj hněv namířil proti správci, ale to už zasáhla
přivolaná hlídka, která mu zabránila
v napadení. Svoji bojovnou náladu
si chtěl vybít na mužích zákona

brátil
Opilec pak o
zQÉN\
KQÈYQDVWU½
a těm nezbylo nic jiného, než použít
donucovací prostředky a útočníka
spoutat,“ informoval Petr Zapletal,
zastupující tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
Provedenou dechovou zkouškou
naměřili strážníci muži pozitivní
hodnotu 2,2 promile alkoholu. „Přivolaný lékař opilce vyšetřil a ten následně putoval do protialkoholní záchytné stanice do Olomouce. Škoda
na majetku centra nevznikla a při zákroku nedošlo k žádnému poranění.
Zjištěné protiprávní jednání dvaatřicetiletého výtržníka bylo oznámeno
správnímu orgánu,“ dodal mluvčí
prostějovských strážníků.
(mik)
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Předminulou neděli 21. listopadu ráno se na policisty obrátil majitel poškozeného vozidla Škoda Kodiaq, které nechal
přes noc zaparkované na ulici
Konečná v Prostějově před
obchodním domem. Neznámý
pachatel rozbil přední okno
u spolujezdce a vnikl dovnitř,
kde prohledal přihrádky a našel finanční hotovost 200 korun, které ukradl. Pak se od
rozbitého auta vzdálil. Majiteli
vozidla, kterým je firma z Brněnska, způsobil na autě škodu
na poškození ve výši 3 500 korun. Policisté případ šetří pro
trestný čin krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Tři zdrogovaní
řidiči
Ve středu 24. listopadu v průběhu dne odhalili policisté
oddělení hlídkové služby
v Prostějově jednoho řidiče,
který řídil pod vlivem alkoholu, a tři, kteří měli pozitivní
orientační testy na návykové látky. Řidiče s alkoholem
v dechu zastavili v Průmyslové ulici při řízení vozidla
Peugeot Partner. Dechovou
zkouškou mu byly naměřeny
hodnoty 0,50 a 0,52 promile
alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami řidič souhlasil a výsledky dechových
zkoušek podepsal. Další tři řidiči měli pozitivní orientační
testy na amfetaminy a metamfetaminy a jeden navíc ještě
na opiáty. Ani jeden z nich neprotestoval a všichni souhlasili s odběrem biologického
materiálu v nemocnici. V případě, že se prokáže, že řídili
pod vlivem návykových látek,
bude jejich nezodpovědné
jednání stejně jako řidiče pod
vlivem alkoholu řešit příslušný správní orgán.

32'9É'Ě/$/,0(17<1(3/$7,/
Petr Šťastný má v Prostějově dítě, raději však zdrhl na Slovensko
PROSTĚJOV Říká se, že když vědkyně udělá chybu, je z toho nová
teorie. Pokud však udělá chybu chlap, jsou z toho alimenty. Tak
jednoduché to ovšem vždy nebývá. V případě Petra Šťastného
totiž nepochybně udělala zásadní chybu jeho bývalá partnerka.
Ta si se zadluženým recidivistou pořídila dítě v době, kdy byl zrovna propuštěn na svobodu. Nedlouho po porodu se však za mříže
vrátil. Nejenže pak na výchovu malého syna zůstala sama, od jeho otce se mnoha peněz nedočkala. Celá situace se projednávala
uplynulé úterý u prostějovského soudu, u čehož byl i Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dvaatřicetiletý Petr Šťastný pochází
z Přerova a jedním z jeho hlavních
problémů je fakt, že dluží, kam se
podívá. Navíc byl v minulosti už
desetkrát trestaný. V jeho rejstříku
najdeme krádeže, podvody i zpronevěru. Po propuštění z vězení si našel
partnerku z Prostějova a zplodili

spolu syna. V úterý 23. listopadu měl
před soudem čelit obžalobě z toho,
že v posledních dvou letech na něj
neplatil alimenty. Ty přitom nebyly
nikterak vysoké, senát je vzhledem
k jeho situaci stanovil na pouhých
1 500 korun měsíčně. Ani tomuto
však Petr Šťastný nebyl schopen dostát. A tak se zpovídal z toho, že dva
roky na dítě neplatil. Celkem totiž
matce za dané období měl dlužit
37 500 korun.
Nebyl to však jeho jediný prohřešek, Petr Šťastný proto před spravedlností utekl na Slovensko.

BYLI JSME
U TOHO

2GVTiċCUVPÚRQUXÆO\CVéGPÊXGUNQXGPUMÆO/CTVKP÷UMQPéKNNGVQUXDąG\PWXG
X÷\GPÊ
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Policisté jej objevili letos v březnu ve slovenském Martině, načež
Šťastný putoval hned do vězení.
„V průběhu uplynulého roku mě
kontaktovala matka obžalovaného,
která mi v hotovosti celkem třikrát
vyplatila patnáct set korun. Později mi řekla, že peníze jsou od něj.

Ze zbytku jsem nic nedostala,“ vyjádřila se u soudu bývalá partnerka
obžalovaného.
Tomu ke cti slouží snad jen to, že aktuálně ve vězení pracuje, přičemž si
měsíčně vydělá 4 600 korun. Z těchto peněz by v budoucnu mohl hradit alespoň závazky vůči matce své-

ho dítěte. Jak tomu bude s dalšími
četnými věřiteli, zůstává otázkou.
Prostějovský soud kvůli neplacení alimentů prodloužil trest Petra
Šťastného o sedm měsíců a zároveň mu uložil povinnost zaplatit
dlužnou částku poníženou o to,
co již za něj zaplatila jeho matka.
„Polehčující okolností je určitě fakt,
že obžalovaný prostřednictvím své
maminky uhradil alespoň část škody
i to, že další peníze chce splácet ze své
mzdy ve věznici. Jak to bude s dalším
hrazením dlužných alimentů, však
není jisté. Kvůli svým dluhům a trestní minulosti si obžalovaný výrazným
způsobem sám ztížil vlastní budoucnost. Najít nový způsob života pro něj
bude v jeho věku velmi těžké,“ zauvažoval soudce Petr Vrtěl, podle něhož
by bylo nejsmutnější, pokud by dluhy
za svého syna hradila jeho maminka.
Rozsudek je již pravomocný, obě
procesní strany se vzdaly práva na
odvolání.
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Vítejte na svìtì

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
Posílejte svá
miminka

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

Sebastian ROZEHNAL
16. 11. 2021 51 cm 3,75 kg
Hluchov

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

.RÎN\ Y QHVQ¢]®FK" +JQµOüÁ?<KMJO<G@IOJQ<I½
Ohlášený konec spolku Mourek

MHåWě QHPXVt EìW GHÀQLWLYQt
PROSTĚJOV Co s nimi bude?
Takovou otázku si v posledních
týdnech nepochybně pokládala
řada Prostějovanů, zajímajících
se o osud opuštěných a toulavých
koček, které jsou často zraněné.
Důvodem bylo rozhodnutí spolku Mourek, že po Novém roce
musí ukončit svoji činnost.

Michal SOBECKÝ
„Psychické nátlaky na nás jsou už neúnosné, a to se podepisuje na našem
zdraví,“ uvedl spolek na svém Facebooku. Lidé podle vyjádření spolku
často odmítali respektovat jeho činnost a pojímali jej jako útulek pro
kočky.
Oznámení na konci října avšak sklidilo velký ohlas. Jak mezi veřejností, tak na magistrátu. Od té doby se

podle zakladatelky spolku Jany Seifriedové uvažuje a jedná o tom, zda
by se nedal Mourek nějak zachránit.
„I město se nabídlo, že by pomohlo.
Finální řešení zatím ale není. Vše
je nadále v jednání,“ poznamenala
Seifriedová pro Večerník. Už dříve
zdůraznila, že problémem nejsou finance, ale zejména chování lidí a čas
dobrovolnic. „Při práci se to nedá
zvládat,“ říká rozhodně.
Nicméně snaha o udržení spolku
pokračuje. Dosud se snažil pomáhat
toulavým, zraněným a opuštěným
kočkám. Dal si pak za úkol zajistit
kastraci, aby se toulavé kočky dále
nerozmnožovaly. A rád by pomáhal
dál. „Budeme rádi, kdyby se nakonec
nějaké řešení podařilo najít. Je nám
líto těch zvířat, která by se ocitla bez
pomoci,“ vzkazuje.

Foto: Facebook
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PROSTĚJOV Novou třídou pro
talentované děti se od dalšího
školního roku bude moci pochlubit základní škola Dr. Horáka v Prostějově. Tentokrát se
v rámci projektu Svět vzdělání
rozeběhne výuka i na druhém
stupni školy. Třída, do které
budou žáci skládat talentové
zkoušky, nabídne v mnoha směrech rozšířenou výuku.
„Děti chodí do tradiční základní
školy a díky přístupu pedagogů
a metodám výuky je učení baví
a vědomosti získávají přirozeně.
Zvídavým dětem nabízíme navíc
rozšířenou výuku angličtiny, matematiky, logiky a informatiky,“ potvrdil ředitel spolku Svět vzdělání
Tomáš Blumenstein.
Třída žákům nabízí doplnění standardního studijního programu o několik přidaných hodin. Rozšířená
na pět hodin týdně je výuka matematiky i angličtina. „Výuka zahrnuje
konverzační hodiny a konverzaci
s rodilým mluvčím. Za dobu výuky
na prvním stupni jsme již zjistili, že
se děti nebojí mluvit a v cambridských zkouškách jsou velice úspěšné
v kategorii speaking,“ konstatoval
Tomáš Blumenstein. Děti dále čeká
práce s technologiemi, jako je 3D
tisk, programování nebo robotika.
Chybět nebude ani počítačová grafika, programování či logika. Škola
připravuje rovněž v rovině finanční
a mediální gramotnosti. Na konci
osmé třídy čeká žáky pobyt ve Velké
Británii nebo na Maltě.
Dosud se takto vyučovalo na prvním stupni školy. Tentokrát se

Svět vzdělání v Prostějově i na druhém stupni

iMQNC&T*QT¾MCC6QO¾w$NWOGPUVGKP
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v Prostějově stejně začne učit i na
stupni druhém. Po Brně, Pardubicích a Opavě bude na vyšším
školním stupni prostějovská třída čtvrtou v republice. „Do třídy
budeme realizovat talentový výběr
v průběhu jarních měsíců. Horní
limit kapacity je dvaadvacet dětí,“
uvedl Blumenstein.
„Naši pedagogové se aktivně připravují na výuku matematiky Hejného
metodou, na programování a robotiku i na projektové učení. Máme
ve škole nově zmodernizované odborné učebny a lákadlem je také plavecký výcvik ve vlastním bazéně. Na
děti do třídy s rozšířenou výukou na
druhém stupni jsme dobře připraveni,“ přidala ředitelka školy Petra
Rubáčová. „Koncept tříd s rozšíře-

nou výukou hrazenou rodiči se nám
v Prostějově osvědčil a jsem rád, že
se nyní nabídka rozšiřuje i na druhý
stupeň,“ vyjádřil se Jan Krchňavý, náměstek primátora statutárního města Prostějov pro školství.

Informační schůzka k otevření
nové třídy proběhne již tuto středu 1. prosince od 17.00 hodin
přímo ve škole. Více informací je
možné najít na internetové stránce
(sob)
www.svetvzdelani.cz.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

XENKA
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MARTIN ZAORAL

Nemoci duše vás mohou zabít
Zdá se to být jako školní anotace čítankového románu o marnosti lidské
existence. Velice vzdělaný, úspěšný
a všeobecně uznávaný muž si nedokáže odepřít alkohol. Kvůli tomu se z něj
postupně stává troska. Přijde o práci,
má problémy v rodině a propadá se do
sebelítosti. Nakonec předčasně umírá.
Z velmi povrchního hlediska byl takový i příběh někdejšího ředitele prostějovského muzea Miroslava Chytila. Mnoho lidí, kteří jej znali jen od
vidění, si myslelo, že si za svůj veskrze
tragický osud může pouze sám. Tak
jednoduché to ovšem nebylo. Za jeho
postupným úpadkem stála mimo jiné
tzv. bipolární porucha. Právě ta se
často objevuje v prvopočátcích nezvládnutých problémů s alkoholem.
Duševní strasti totiž obvykle předchází hledání útěku prostřednictvím

stejně jako rakovina
alkoholu či drog, spíše výjimečně to
bývá naopak, nadužívání omamných
látek probudí dosud skrytou duševní
nemoc.
Dokážeme soucítit s člověkem, který
má problémy se srdcem, s plícemi či
s ledvinami. Pochopíme, pokud někdo
zemře na infarkt, rakovinu či selhání
orgánů v důsledku infekce organismu.
Nicméně stále jen málokdo z nás si
dokáže představit, že stejně nebezpečné mohou být i nejrůznější změny v našem mozku, které se projevují
výkyvy v našem myšlení a chování.
Takového člověka považujeme často
za hloupého či pomýleného maniaka,
kterého odsuzujeme, protože se ne-

dokáže ovládat. Jen výjimečně však
o něm přemýšlíme jako o někom, kdo
spíše než odsouzení potřebuje naše
pochopení, případně i pomoc.
To je ostatně také případ lidí s bipolární poruchou. Jedná se o chorobu limbického systému, tedy té části mozku,
která se podílí na emocích. Charakteristická je výraznými změnami nálady.
Projevuje se střídáním mánie a deprese. Postihnout může kohokoliv z nás,
ve zvýšené míře jí trpí lidé, kteří mají
psychicky náročná povolání. Postižení
lidé si v depresivních fázích opakovaně
pohrávají s myšlenkami na sebevraždu,
mnozí se o ni nakonec minimálně pokusí. Manické stavy však pro ně a jejich

okolí mohou být snad ještě horší. Připomínají v nich narkomany závislé na
pervitinu. Mají spoustu energie, nehledí nalevo ani napravo, nedokáží myslet
na budoucnost, rozhazují nesmyslně
peníze a zadlužují se. Jejich utrpení si
přitom ničím nezadá s bolestí, která
nás trápí při zánětu okostice.
Mozek každého z nás je nepochybně
fascinující, nicméně také velmi zrádný
orgán. Většina procesů v něm probíhá
nevědomě, výsledky jeho činnosti tak
nikdy nebudeme mít zcela pod kontrolou.
Pomysleme na to někdy, až zase budeme chtít šmahem odsoudit nějakého
toho „smradlavého bezdomovce“...

'<FEN@HMµ? Ü@-MJNOîEJQÜDE@
I když tady ve městě máme partičku škarohlídů, která nás
obtěžuje asi stejně urputně jako komáři při svém sezónním vrcholu v létě, tak jsem rád, že se představitelé radnice nenechají odradit a stále chtějí pro Prostějov něco
udělat. Máme tady hned několik projektů.

T

ím nejzajímavějším je asi tzv.
participativní rozpočet. O co
jde? Máte nápad, co v Prostějově
vylepšit? Schází vám něco ve vašem
okolí? Participativní rozpočet je tady
pro vás! Stačí zajímavý nápad (projekt), splnit několik pravidel a podat
žádost. O tom, které projekty budou
realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti. Na podzim je prostor pro
vaše první myšlenky a nápady.
Stačí, když si budete všímat svého
okolí a třeba natrefíte na něco, co vám
tady už delší dobu chybí a mohlo by
ulehčit nebo zpříjemnit váš život. Na
malých věcech záleží, protože dohromady dělají celek. Své nápady pak
můžete konzultovat na veřejném setkání nebo přímo s koordinátorkou.
Nemáte zrovna žádný nápad na změnu, ale myšlenka „Společně rozvíjíme
Prostějov“ se vám líbí a chcete ji podpořit? Šiřte informace mezi své sousedy a známé, třeba právě oni ten nápad
mají, tak dejte hlavy dohromady!
elkový rozpočet 1. ročníku činí
3 miliony Kč. Výše rozpočtu
jednoho návrhu je maximálně jeden milion korun včetně DPH. Tato
částka musí zahrnovat veškeré ná-

C

klady na realizaci (např. i zpracování
projektové dokumentace, bude-li
to povaha investice vyžadovat). Do
života bude uvedeno tolik nápadů,
kolik se jich svými náklady vejde
do celkově vyčleněné částky. Návrh
může podat fyzická osoba, které
není život v Prostějově lhostejný
(předkladatel návrhu). Jeden předkladatel může navrhnout maximálně tři projekty. Očekávána je aktivní
spolupráce předkladatele s úřadem
a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace. Návrh
projektu musí být veřejně prospěšný
a umístěn na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Prostějova.
Elektronický návrh můžete vyplnit
přímo na webových stránkách aplikace PinCity v sekci Participativní
rozpočet (https://rozvijime.prostejov.eu). Pokud chcete tímto způsobem přihlásit svůj projekt, musíte
být registrováni. Písemný návrh
můžete podat osobně na předepsaném formuláři na podatelně
magistrátu nebo zaslat poštou na
adresu Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14,
796 01 Prostějov, Odbor rozvoje

a investic. Obálku označte: „Společně rozvíjíme Prostějov 2022“.
Formulář pro podání návrhu
i zásady jsou k dispozici na podatelně. Lhůta pro podání návrhu:
1. říjen – 30. listopad 2021, takže
ještě je čas.
teď k tomu co představilo
samo město. To koneckonců
bylo možno vidět v prostoru před
radnicí v průběhu měsíce října
a částečně i tohoto měsíce, tak si to
pojďme zopakovat, jak říká kapitán
Exner v knihách Václava Erbena.
Byly vybrány v první fázi tři záměry, kterými jsou revitalizace
pivovarského rybníčku, terminál
na Újezdě a dostavba jižní části
centra města. Na panelech mohli
kolemjdoucí vidět vizualizace a také
se prostřednictvím textu blíže seznámit s plánovanou úpravou dané
lokality. O terminálu se již vedla
bouřlivá debata na zastupitelstvu,
zde opět připomínám výše zmíněnou asociaci s obtížnými komáry.
A tak se podívejme spíše na ostatní
dva návrhy. Obnova jižní části města zřejmě zaujme mimo jiné členy
spolku Hanácký Jeruzalém, protože
vize a idea hovoří o tom, že by mělo
dojít k obnově genia loci původního,
tedy v překladu židovského Špalíčku, který byl de facto zlikvidován
během 70. a 80. let minulého století.
Revitalizace pivovarského rybníčku
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samozřejmě zaujme naše sousedy z Vrahovic, protože se projekt
týká jejich lokality, která je aktuálně
v dezolátním stavu, sám rybník je zanesen sedimenty. Celý revitalizační
záměr činí takřka 15 milionů korun,
což není zrovna málo.
Rád bych znovu upozornil, že jde
o část toho, co má radnice v plánu,
a ptám se tedy, máte pocit, že toho
dělají na radnici pro Prostějov
málo?

-HvWÈzHMVRXRFKRWQÉ
Absolutně nechápu, proč na podzim, kdy se hodně pracuje na zahradách, nene- popelnic. Je jediné štěstí, že „popeláři“ jsou často tak ochotní a že po vysypání prvchá město odvážet bioodpad daleko častěji. Jednou za čtrnáct dní je prostě málo! ní bionádoby počkají, až ji znovu naplním odpadem a oni ji znovu vysypou. A to v
Odpadu z naší zahrady máme za tyto dva týdny tolik, že by to nevešlo ani do pěti uplynulých dnech nejen dvakrát za sebou.
Anna Rozsypalová, Prostějov
V lékárnách nepracují jen prodavaèi lékù
PROSTĚJOVSKÝ Večerník čtu opravdu dů- do lékárny Šárka ve stejnojmenné ulici, překva- „nad zlato“. Po ošetření a sešití šesti stehy mám
kladně. Mám obzvláště rád poděkování za pila mě všímavost a starostlivost obsluhující ránu krásně zahojenou a cítím se dobře. Ještě že
prokázané služby v nemocnici a jiných sociál- magistry, která mě upozornila na to, že mi teče jsem nebyl tak tvrdohlavý a dal na dobrou radu.
ních zařízeních. Právem si zdravotníci zaslouží krev z obočí po předchozím pádu. Namítal Oběma zaměstnankyním lékárny bych proto
naši vděčnost. Možná neoprávněně se ovšem jsem, že to nic není. Když mi ovšem pohrozila, tímto způsobem rád projevil svoji vděčnost. Snad
zapomíná na zaměstnance lékáren. Mnozí z že mohu do neošetřené rány dostat infekci, v tomto ohledu najdu i nějaké své následovníky.
nich totiž zdaleka nejsou jen prodavači léků, tak jsem zpozorněl. Její kolegyně mi pak po- Myslím, že vděčnost je výtečný lék, který dokáže
ale umí i bezvadně poradit a projevují skutečný radila, abych vyhledal pomoc na poliklinice u naši duši spolehlivě uzdravit při infekci každodenArnošt Lejsal, Hrubčice
zájem o své zákazníky. Když jsem si šel pro léky MUDr. Šišmy. Dnes vím, že se jednalo o radu ními starostmi.
-HWRRVWXGDPÈVWD
Bydlet tady není jednoduché
Je vůbec možné, že ulici přímo v centru města necháme v tak ostudném Bydlím v paneláku v Dolní ulici a musím říct, že poslední dobou je to
stavu? Mluvím o Havlíčkově ulici, kde sídlí třeba městská policie, do- neúnosné. Otevřít u nás v bytě okna znamená, že z jedné strany posloupravní inspektorát a také okresní soud. Další a další dlaždice se drolí, na cháme randál z dálnice, ze druhé zase hluk z přetížené silnice v Dolní
mnoha místech se objevují nové a nové prohlubně. Projíždět tady autem je ulici. Co se týká dálnice, tak nedávno upravená protihluková stěna vůopravdu umění, řidiči musí jet doslova krokem, pokud si nechtějí rozmlá- bec nepomáhá, vždyť při průjezdu kamionů po dálnici nám poskakují i
tit nápravy. A nikde jsem se ani nedočetl, že by páni radní plánovali něco hrníčky v kredenci! Co s tím? Stěžujeme si na všechny možné strany, ale
takového, jako je rekonstrukce Havlíčkovy ulice. Je to ostuda, hlavně že nikdo to neřeší. Bydlet na sídlišti Šárka nebo v Dolní ulici prostě není
peníze na psí loučky jsou!
Milan Lindner, Prostějov jednoduché.
Marie Dosedělová, Prostějov
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pandemie

ních škol se objevilo 41 nových pozitivních testů na covid-19. Celkový
počet nakažených k úterý 23. listopadu tedy činí 264 dětí a 26 učitelů nebo
jiných zaměstnanců základních škol
v Prostějově. Aktuálně máme navíc 22
z celkového počtu 177 tříd v karanténě. Co se týká mateřských škol, tady
evidujeme 15 nakažených dětí a 22
zaměstnanců. V karanténě je pak šest
tříd mateřských škol,“ prozradil Krchňavý.
(mik)

sob, obzvláště pro starší a obézní
pacienty. Racionálně lze jen těžko
pochopit, proč se lidé očkování
brání. Vše je otázkou jejich víry. Vědomí toho, že právě jim dva píchance
aplikované již na stamilionech lidí
zničí organismus, je stejného druhu
jako přesvědčení, že pokud někoho
vyfotografujete, tak mu ukradnete
duši. Přesvědčovat někoho takového rozumovými argumenty je
stejné jako cpát do žida vepřové či
do hinduisty hovězí s tím, že je to
všechno prostě maso. Pokud militantní víra něco zakazuje, rozum
s tím nic nenadělá...
Nepochybně platí, že očkováním lidé
výrazným způsobem snižují pravděpodobnost, že ve chvíli, kdy se stanou
kuličkou poskakující po covidové ruletě, padne na ně černé číslo. To samozřejmě v žádném případě neznamená,
že jim toto číslo padnout nemůže
a oni v nemocnici přece jen neskončí.
Pokud se však očkovat navzdory všem
svědectvím nehodlají, jdou této možnosti mílovými kroky naproti.

PROSTĚJOV Prostějovská nemocnice patří v současné době z pohledu
péče o covidové pacienty mezi nejvytíženější v zemi. V současné době se zde
zdravotníci starají o 82 nemocných,
a to v době, kdy jsou čísla nakažených
v České republice rekordní a stále
stoupají. Lze tak očekávat, že nápor
nemocných bude v dalších dnech
a týdnech sílit.
Nemocnice AGEL Prostějov pečuje už
o téměř stovku pacientů s koronavirem
a potřebuje pomoc zdravotníků z okolí.
„Vedení prostějovské nemocnice se proto
obrací na ambulantní zdravotníky s výzvou, zda mohou svým již dnes maximálně vytíženým kolegům v nemocnici pomoci. Nemocnice zároveň žádá občany,
aby do prostějovské nemocnice chodili
jen v nejnutnějších případech, a pokud
je to jen trochu možné, aby cestu v těchto
dnech odložili,“ uvedl Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti AGEL provozující

Nemocnici Prostějov. Aktuálně zdejší
špitál hospitalizuje 82 covidových
pacientů, kdy 10 z nich je ve vážném
stavu, z toho 8 pacientů vyžaduje podporu umělé plicní ventilace. „Současná
situace je skutečně napjatá,” potvrzuje Jiří
Ševčík, předseda představenstva AGEL
Středomoravské nemocniční a jedním
dechem pokračuje: „Jsme na hraně kapacity lůžek intenzivní péče a vzhledem
k nepříliš optimistickému epidemickému
vývoji nelze vyloučit, že se brzy zaplní.
Musím vyzdvihnout mimořádné nasazení našich zdravotníků, kteří v tomto
režimu jen s velmi krátkými přestávkami
jedou téměř dva roky, pracovní neschopenky se nevyhýbají ani jim. Evidujeme
jich více než devadesát! Proto se chci obrátit na zdravotníky z okolních ambulancí
s prosbou o pomoc v současné nelehké
situaci,“ žádá Ševčík.
Vzhledem k vysokému počtu hospitalizovaných pacientů s covid-19 musela

Už 82 pacientů s covidem, lékaři a sestry padají „na ústa“
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Na tiskové konferenci po vyhlášení nouzového
stavu potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch,
že během dalších dnů neplánuje opatření měnit
a o dalším vývoji se bude rozhodovat až po určité

Jan FREHAR

PROSTĚJOV Ještě minulé pondělí se na
schůzi vlády o nouzovém stavu neuvažovalo. Na svém čtvrtečním jednání ho však
vláda vyhlásila. Může za to alarmující situace s pandemií koronaviru. V České republice počty nakažených neustále rostou
a v současné době jsme třetí nejpostiženější zemí na světě. Díky nouzovému stavu
může vláda opět vydávat plošná omezení
a o prvních z nich rozhodla hned ve čtvrtek, platit začala od pátečních 18.00 hodin.
Která konkrétní opatření vláda zavedla,
vám přinášíme v aktuálním souhrnu.

době. Během víkendu však už naznačil, že by mohly začít platit přísnější restrikce vinou nové mutace
omikron, která byla poprvé prokázána v Jihoafrické republice. Podle studií je velmi nebezpečná. Během víkendu však vláda nejednala.
Nová opatření proti šíření koronaviru vláda představila ihned po vyhlášení nouzového stavu a dotkla se především vánočních trhů, které byly zrušeny. Nově musí mít také bary a restaurace zavřeno
v nočních hodinách, na kulturní a sportovní akce
smí maximálně tisíc osob.
Nouzový stav by měl platit až do Vánoc a pokud
nebude prodloužen, skončí na první svátek vánoční 25. prosince. Opatření, která zavedla dosluhující
vláda, nechá během této doby v platnosti i budoucí
vláda pětikoalice v čele s Petrem Fialou. Jaký bude
další postup, je v současné chvíli nejasné.
V České republice je v současné chvíli více než 265
000 aktivních případů s nákazou koronaviru a v nemocnicích leží téměř šest tisíc pacientů. Kritická
situace je především na Moravě a nejpostiženějším
krajem je nadále Olomoucký.

gií, od Nového roku se zcela jistě zvýší
také ceny služeb. Budeme platit více
za služby od společnosti FCC, s vyššími náklady budeme muset počítat
i směrem k dopravní společnosti FTL
za městskou hromadnou doprava
a mnohem vyšší ceny jsou i za stavební služby a opravy,“ vysvětlil vedoucí
finančního odboru Radim Carda.
Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova byl nakonec schválen
pětadvaceti přítomnými zastupiteli. Čtyři zastupitelé se hlasování
zdrželi, další čtyři byli proti.
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prostějovská nemocnice zrušit všechny
plánované operace, a to ať už chirurgické, ortopedické, i gynekologické. „Kromě infekčního oddělení je covidovým
oddělením i oddělení traumatologie,
interny i LDN a nelze vyloučit, že bude
nutné přistoupit k další reprofilaci lůžek.
Z důvodu velkého počtu indikovaných
pacientů jsme opět posílili nejen kapacitu odběrového místa, zdvojnásobili jsme
počet výtěrů na bezmála 750 stěrů za den,
ale také provoz laboratoří, aby laboranti
mohli zpracovat a vyhodnotit velký počet
PCR testů,“ říká hlavní sestra Nemocnice
AGEL Prostějov Marie Jouklová.
V plném režimu jede také očkování ve
všech zařízeních AGEL Středomoravské
nemocniční. „Jen v Prostějově zdravotníci podají během jednoho dne vakcínu
bezmála třem stovkám lidí,“ doplňuje
Martin Pomajbík, náměstek pro léčebně
preventivní péči Nemocnice AGEL Pro- PROSTĚJOV Městu Prostějov byla
stějov.
(red) poskytnuta dotace od Olomouckého
kraje na výstavbu návštěvnického zázemí Kolářových sadů a okolí hvězdárny
ve výši 405 500 korun. Přijetí této dotace bylo zastupitelstvem schváleno už
před letními prázdninami. Problém se
vyskytl v tom, že podmínkou dotace
bylo její použití do konce listopadu tohoto roku. A to není možné splnit.
„Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí
dotace jsme byli povinni použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. listopadu
a poté do 31. prosince předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.
Vzhledem k problémům spojeným s výběrem zhotovitele bylo až po opakovaném
3ÔHKOHGQRYÙFKRSDWÔHQÉ
vyhlášení výběrového řízení rozhodnuto
o výběru zhotovitele stavby dne 31. srpna
NWHU½MVRXSODWQ½RGS½WHÄQÉFKKRGLQ
tohoto roku. Teprve až 13. září 2021 byla
uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem
yy Vláda vyhlásila nouzový stav, který začal platit od páteční půlnoci.
yy Restaurace, bary a kluby budou muset mít zavřeno mezi 22.00 a 5.00 hodinou.
a s termínem ukončení stavebních prací
yy Na veřejnosti je zakázáno konzumovat alkohol.
do 15. prosince. Statutární město Prostěyy Jsou zakázány vánoční trhy, jedinou výjimkou je prodej vánočních kaprů a stromků,
jov na základě těchto skutečností požádaceloroční tržiště a farmářské trhy mohou být nadále otevřené, platí zde však zákaz
lo poskytovatele dotace Olomoucký kraj
konzumace jídla i pití.
o změnu termínu použití dotace nově do
yy V obchodních centrech se není možné stravovat a konzumace na místě je zakázána.
31. prosince a změnu termínu předložení
Výjimku mají oddělené restaurace.
vyúčtování poskytnuté dotace do 31. ledyyNa kulturních a sportovních akcích je omezena kapacita na maximálně 1 000 osob.
na 2022,“ informoval o důvodech změn Jiří
yy Na hromadných akcích typu oslav, plesů, firemních večírků může být maximálně 100 osob.
Rozehnal, náměstek primátora Prostějova
Výjimku mají pohřby.
pro stavební investice.
yy Pro návštěvníky hromadných akcí i nadále platí povinnost prokázat se kompletním
Předloženou žádost minulé úterý schválili
očkováním proti koronaviru nebo prodělanou nemocí. Negativní testy se nadále neuznávají.
všichni prostějovští zastupitelé. Představiyy Vláda schválila také pracovní povinnost pro zdravotníky ze zařízení, kde se neléčí covid.
telé Olomouckého kraje o žádosti ProstěPředpokládá, že ve většině případů půjde o dobrovolnou pomoc.
jova rozhodnou 13. prosince, kdy je v pláVýjimka platí pro praktické lékaře, zubaře, gynekology či pracovníky v hospicové péči.
nu jednání Zastupitelstva Olomouckého
kraje.
(mik)

Samozřejmě že přirozená imunita,
kterou posilujeme proděláním jiných
nemocí, vitamíny, otužováním nebo
sportem určitě zásadním způsobem
pomáhá. Ale i ona má své hranice.
Proti konkrétní nemoci každý z nás
potřebuje specifické protilátky. Jak si
je tedy vytvoříme? Budeme zejména
s ohledem na svůj stávající zdravotní
stav hazardovat tím, že proděláme
nemoc, nebo se necháme naočkovat,
což s sebou prokazatelně přináší výrazně menší rizika?
Jisté je, že tak jako tak i Česká republika bude dříve či později kopírovat
vývoj v Izraeli, kde sice navzdory
proočkování kvůli mutaci delta nákaza na přelomu srpna a září raketově
vzrostla, díky třetím dávkám očkování se tuto prozatím poslední vlnu,
která však s sebou zdaleka nepřinesla
tolik mrtvých, podařilo rychle zkrotit. Bude poslední? To v tuto chvíli nikdo neví. Je to však snad poprvé, co
bych uvítal, pokud by budoucnost
zcela dala za pravdu panu profesoru Flegrovi...

1FR¾VMWLGèGUMQQR÷VXPQW\QXÆOUVCXW
8N¾FCVCMÆTQ\JQFNCQPQXÚEJQRCVąGPÊEJ

„Přijde největší vlna, bude víc zabíjet
neočkované. Pak pandemie skončí.“
Takto věštil už začátkem letošního
září další vývoj covidové situace evoluční biolog profesor Jaroslav Flegr.
Přestože názory na tohoto odborníka se mezi lidmi různí a někteří mu
vyčítají, že lidi více děsí, než aby je
uklidňoval, jedno mu rozhodně nelze upřít, na rozdíl od mnoha jiných
prognostiků se tentokrát minimálně
v první části své předpovědi trefil
perfektně. Nyní nezbývá než doufat,
že mu vyjde i ta druhá, optimisticky
znějící část.
Navzdory nejrůznějším názorům
všech facebookových epidemiologů
zůstává od počátku pandemie neoddiskutovatelným faktem, že účinné
protilátky na covid můžeme získat
jen dvěma způsoby: proděláním
choroby a očkováním. Dá se říct, že
protilátky z prodělání choroby jsou
účinnější, nicméně to neznamená,
že nemoc nelze prodělat opakovaně.
Vakcinace je však zásadním způsobem výrazně bezpečnější způ-

MARTIN ZAORAL

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPY

3URVWďMRYVNiQHPRFQLFH

v Olomouci již 130 824 případů pozitivně testovaných osob v celém Olomouckém kraji od začátku pandemie
covid-19. Z tohoto počtu je 18 225 přípro Večerník
padů u seniorů nad 65 let. Počet vyléčeMichal
ných pacientů dosáhl výše 106 443 osob,
na druhé straně ale v Olomouckém kraji
KADLEC
od začátku pandemie zemřelo v přímé
K nedělnímu poledni 28. listopadu re- souvislosti na covid-19 již 1 914 lidí.
gistrovala Krajská hygienická stanice Minulý týden tak koronaviru podlehlo

PROSTĚJOV Jedním slovem, katastrofa! A pořád se to nedaří
zastavit. Od pondělí 22. do soboty 27. listopadu přibylo v kraji
celkem 9 613 nově pozitivně testovaných lidí na covid-19. Je to
o 1 363 případů více než za stejné období předchozího týdne.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v neděli navíc
zveřejnila, že počet nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel
je nejvyšší v České republice. Rapidně vzrostl také počet aktuálně
nakažených v prostějovském regionu.

PŮVODNÍ
zpravodajství

WWW.VECERNIKPV.CZ

29. listopadu 2021

případě se nevedly žádné sáhodlouhé
diskuse a po necelé hodině byl rozpočet s deficitem přes 153 milionů korun
schválen. Část opozice však s naplánovaným rekordním schodkem projevila
nesouhlas s tím, že město projídá své
rezervy, které příští rok bude nutné
zapojit.
Zastupitelé rovněž schválili rozpočtová opatření, která pokryjí vícenáklady
při stavebních investicích města. Ty
vznikly například při rekonstrukci

hasičské zbrojnice v Domamyslicích
nebo v rámci regenerace Sídliště B.
Šmerala. Komunální politici se také
dozvěděli novinky o osudu budovy
místního nádraží či o soudní při se
společností Manthellan. Jednání zastupitelstva trvalo bez pěti minut pět
hodin. „Jsem rád za rychlé a velice
konstruktivní jednání napříč politickým spektrem,“ komentoval úterní
předposlední zasedání zastupitelstva
v tomto roce primátor František Jura.

8GFQWEÊHKPCPéPÊJQQFDQTWRTQUV÷LQXUMÆJQOCIKUVT¾VW4CFKO%CTFCVTR÷NKX÷QFRQXÊFCN
\CUVWRKVGNčOPCQV¾\M[VÚMCLÊEÊUGTQ\RQéVWO÷UVCPCTQM Foto: Michal Kadlec

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

yy Jak hodnotíte průběh prací na nové
tříkilometrové silnici?
„Především si musíme uvědomit, že idea
severního obchvatu není nová. Kořeny
tohoto projektu sahají více než deset let
do historie. Musíme proto poděkovat
našim předchůdcům na radnici, že tuto
myšlenku podporovali a podnikali i zcela
konkrétní kroky k jejímu uskutečnění.
Důležitým milníkem bylo rozhodnutí
města Prostějova a Olomouckého kraje
o výkupu pozemků. Obě samosprávy
daly důvěru dvěma konkrétním lidem,
kteří se s jejich podporou pustili do vyhledávání vlastníků nemovitostí a do vyjednávání o jejich prodeji. Šlo celkem o 270
parcel, které měly 110 vlastníků. Výkupy
trvaly půldruhého roku, občas měly
i dobrodružný charakter.“
yy Povídejte...
„Jednou bylo nutné najít majitele mezi
bezdomovci na druhé straně republiky,
jiný vlastník na našeho vyjednavače poštval psa. Nakonec se vše ale podařilo.
Celou tuto agendu odpracovali Jiří Rozehnal a Roman Karšulín, kteří později
uspěli také v komunálních volbách a za
hnutí ANO 2011 zasedli v našem zastupitelstvu i v radě města. Já jsem celou
věc vnímal nejen jako člen městského
zastupitelstva, ale přímo jsem se účastnil
rozhodování v pozici náměstka hejtmana
Olomouckého kraje. Vím, jak složitý problém to byl. A také jak důležité bylo získat
na projekt velkou státní dotaci. Kdyby

Petr
KOZÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

měl celkové náklady ve výši zhruba čtyř
set milionů korun hradit kraj sám, bylo
by zahájení stavby obtížně obhajitelné.
Ale protože většinu peněz uvolnil stát
a na kraji zbylo dofinancovat sedmdesát
milionů korun, tak jsme se do této akce
pustili.“
yy Co bude nyní následovat?
„Na severní obchvat by samozřejmě měl
navazovat takzvaný severozápadní kvadrant. Čeká nás ale ještě hodně práce. Bude
nutné stanovit konkrétní trasu, opět začít
řešit majetkoprávní vztahy, projektovat
stavbu. Je to práce minimálně na několik
let. A je samozřejmě nutné, aby byly pro
realizaci podobně příznivé podmínky jak
v případě severního obchvatu.“
yy Jaké investice tedy chystáte obecně?
„Tento rozhovor děláme několik dní
po zasedání zastupitelstva města, které
schválilo rozpočet na rok 2022. V něm
jsou investice vyjmenovány, takže mohu
zmínit například revitalizaci pivovarského rybníčku ve Vrahovicích a výměnu
některých prvků zimního stadionu. Čeká
nás regenerace sídliště Brněnská–Dobrovského a Sídliště Svornosti. Máme připraveno budování běžeckého tunelu na
ZŠ Železného, v tomto případě ovšem
ještě čekáme na státní dotaci. Celkově
hodláme investovat přes dvě stě milionů
korun, což je na naše město velmi slušné
a v ulicích to bude vidět. Připravujeme
také dopravní terminál Újezd a související
parkovací dům. Dosáhli bychom tak návaznosti individuální a veřejné dopravy,
což by bylo nejen pohodlné pro cestující,
ale také ohleduplné k životnímu prostředí. Počítáme zde s investicemi do modro-zelené infrastruktury, tedy například se
zachytáváním dešťové vody a moderními
prvky zeleně. Investice do celého projek-

PROSTĚJOV Minulý týden byl po mnoha měsících budování
otevřen severní obchvat města Prostějova. Ještě předtím proběhlo další zasedání prostějovského zastupitelstva. Když k tomu připočteme covidovou situaci, jsou to pádné důvody, abychom při této příležitosti vyzpovídali primátora statutárního
města Prostějov Františka Juru (na snímku).

tu by mohly dosáhnout až 110 milionů
korun a my v této souvislosti myslíme
na možnost získat dotaci z programu
integrovaných teritoriálních investic známých pod zkratkou ITI. Čeká nás také
definitivní rozhodnutí, jak dál se Společenským domem. Stavební práce v letošním roce dramaticky podražily a původně plánované náklady na rekonstrukci se
zvýšily ze sto padesáti milionů korun asi
na dvě stě padesát milionů. Budeme na to
muset nějak zareagovat.“
yy Když jste zmínil zastupitelstvo, jak
se ohlížíte za posledním jednáním?
Překvapilo vás, že proběhlo poměrně
hladce a hlavně rychle?
„Naše koalice se od počátku snaží komunikovat se všemi kluby v zastupitelstvu.
Já sám na to kladu velký důraz a dveře
mé kanceláře jsou otevřené pro každého
zastupitele. Někdy je to na zasedání vidět,
jindy hledáme shodu obtížněji. Jsem rád,
že průběh posledního zastupitelstva vnímáte jako hladký. Uvidíme, zda se z toho
stane pravidlo.“
yy Nemůžu se nezeptat na aktuální
pandemickou situaci a požádat o vaše
vyjádření…
„Vidíme aktuální statistiky nemocných.
Vidíme, jak přibývá pacientů v nemocnicích. Z některých moravských nemocnic už musejí být lidé ve vážném
stavu převáženi jinam, protože dochází

„Pøíliš mnoho lidí odmítlo
oĀkování a Msou to pUávì oni
kdo n\ní plní lģçka v\Ālenì
ná pUo tu neMnáUoĀnìMší péĀi.
To si naši lékaøi a sestry
ne]aslouçí

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

kapacity. Prostějovské nemocnice se to
zatím netýká, ale kdyby měl současný
trend ještě nějakou dobu pokračovat,
nebude místo ani v ní... Jsem v kontaktu
se zdravotníky a vnímám jejich vyčerpání, zklamání a deziluzi. Příliš mnoho lidí
odmítlo očkování a jsou to právě oni,
kdo nyní plní lůžka vyčleněná pro tu
nejnáročnější péči. To si naši lékaři a sestry nezaslouží! V minulých dnech jsem
vedení nemocnice v očekávání větší poptávky po vakcínách nabízel obnovení
našeho očkovacího centra. Bohužel by
v něm v současné době neměl kdo pracovat. Personál je zcela vytížen náporem
covidových pacientů a vyčlenění části
zdravotníků pro podávání vakcín mimo
areál nemocnice nepřichází v úvahu.
I tak je ovšem možné nechat se naočkovat přímo v Prostějově. A já vyzývám
každého, aby neváhal a chránil tímto
způsobem sebe i nás ostatní.“

„Celkovì hodláme investovat pøes
dvì stì milionģ koUXn Foç Me na
naše mìsto velmi slušné a v ulicích
to bude vidìt.

Exkluzivní interview s primátorem statutárního města Prostějov

František Jura: „Máme připraveny
další investice do rozvoje města“

Michal KADLEC

složení, z celého jednání byl omluven
pouze Petr Lysek (Na rovinu!). Trio
Martin Balák (PéVéčko), Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) a Jaroslav
Šlambor (KSČM) dorazilo do haly
Sportcentra se zpožděním.
Hned po zahájení zastupitelstva primátorem Františkem Jurou se přišel
s komunálními politiky rozloučit dosavadní radní Zdeněk Fišer (ČSSD),
který na svůj mandát rezignoval. Po
jeho krátkém proslovu prostějovští zastupitelé povstali a za práci pro město
během necelých čtyř volebních období Zdeňka Fišera odměnili potleskem.
Jeho mandát převzal Alois Mačák
a stejně tak nedávno zvolenou poslankyni Hanu Naiclerovou (Změna pro
Prostějov) nahradil pedagog František
Švec. Oba noví zastupitelé následně
složili slavnostní slib.
Hlavním bodem programu však byla
Prostějovští zastupitelé se v úterý 23. diskuse o návrhu rozpočtu města
listopadu sešli v téměř kompletním Prostějova na rok 2022. Ani v tomto

PROSTĚJOV V pořadí už sedmadvacáté zasedání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova se
minulé úterý uskutečnilo kvůli
zhoršující se pandemické situaci opět v hale Sportcentra DDM
v Olympijské ulici. Letní návrat
do tradičních prostor obřadní síně
radnice byl tak velice krátký, nebylo by totiž možné zajistit všechna
protiepidemická opatření, hlavně
dvoumetrové rozestupy od jednotlivých osob. Zastupitelé v úterý jednali velice rychle a zasedání
s poměrně náročným programem
skončilo po necelých pěti hodinách. Po několika málo diskusních příspěvcích i protestech z řad
opozice byl schválen také rozpočet
města na rok 2022.
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V Olomouckém kraji přibylo minulý týden
9 613 nakažených, 78 z nich zemřelo

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

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

Levnější už to nebude

PROSTĚJOV Během úterního
jednání zastupitelstva informoval
náměstek primátora pro školství
v Prostějově Jan Krchňavý přítomné komunální politiky o koronavirové situaci na prostějovských základních školách.
Bylo totiž den po povinných testech
školáků a náměstek měl v ruce už výsledky. „Covidová situace na našich
školách je špatná. Po včerejším provedení antigenních testů žáků základ-

IJQîI<F<Ü@IÑ>C

41?îOÁNa Prostějovsku se teď s virem potýká už
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* „Pan Filouš na to neměl žádný
vliv. To vám říkám!“
První náměstek Jiří Pospíšil zpražil
Františka Frömla, který vychvaloval bývalého zastupitele za podíl na
YLI JSME
výstavbě severního Bobchvatu.
U TOHO
Zachytil: Michal
Kadlec

* „Kdo nejde s námi, jde proti
nám. Toto komunistické heslo je
tady v zastupitelstvu cítit furt!“
František Fröml těmito slovy popsal údajný vztah mezi radniční
koalicí a opozicí.

* „Zastupitelstvo je
i společenská událost a já jsem
rád, že vás všechny vidím!“
Martin Hájek se na jednání zastupitelstva opravdu těšil.

* „Přepošlu vám to z radnice,
tady to neumím!“
Náměstkyně Alena Rašková
(ČSSD) slíbila přeposlat písemné
materiály týkající se sporu s Manthellanem všem zastupitelům.

* „Já si to na chvíli sundám,
blbě se mi mluví!“
První náměstek Jiří Pospíšil
(PéVéčko) se chopil slova, ale vadil
mu respirátor na obličeji.

* „Volali mi Francouzi, že by
ten zámek koupili!“
Zuzana Bartošová (KDU-ČSL)
informovala o kontaktech s kupci,
kteří mají vážný zájem o ptenský
zámek.

* „Nemusí za námi zůstat hned
palác kultury!“
Primátor František Jura (ANO
2011) čelil kritice, že současné
zastupitelstvo nemusí tomu
příštímu nechat žádné naspořené
peníze.

* „Na hřbitově ve Vrahovicích
máme opravdovou raritu,
a to dřevěnou kadibudku!“
Zastupitel za SPD Pavel Dopita
upozornil na hřbitovní atrakci,
která se prý všem líbí.

* „Začněme čmrkat akce, které
jsou jen výkřikem! Jako třeba
cyklověž nebo terminál
na Újezdě.“
František Fröml (Změna pro
Prostějov) měl o „čmrkancích“
v rozpočtu jasno.

* „Na rozpočtu mi vadí projídání
budoucnosti!“
Takto viděl návrh hospodaření
města s výrazným deficitem Martin Hájek (Na rovinu!).

* „Můj věk se chýlí
ke konci života!“
Takto radní Zdeněk Fišer
(ČSSD) vysvětloval svoji rezignaci
na mandát zastupitele.

PROSTĚJOV Jednání zastupitelů
bylo minulé úterý velice rychlé,
takže mnozí tradiční „vtipálci“
neměli ani tolik času vypustit ze
svých úst onu pověstnou perličku.
Přesto jich Večerník jako vždy pár
zachytil.

PERLIÈKY

ze zastupitelstva
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Prostějov (mik) – Zastupitelé minulý
týden bez jakékoliv diskuse také schválili návrh jednorázových odměn předsedům a členům výborů, osadních výborů,
komisí a zvláštních orgánů města, kteří
nejsou členy zastupitelstva. „Celkový
souhrn odměn je ve výši 620 217 tisíc
korun,“ nastínil prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011) s tím, že desítky lidí si za práci pro město tyto odměny bezesporu zaslouží.

Odmìny schváleny

Prostějov (mik) – Ne všem se zamlouval navržený rozpočet města na rok 2022
s deficitem bezmála 154 milionů korun.
Jedním z těch, kteří pro něj ruku nezvedli, byl opoziční zastupitel František Fröml
(Změna pro Prostějov). „Navrhuji vyjmout z tohoto rozpočtu úpravu Husova
náměstí, výstavbu terminálu na Újezdě,
cyklověž u hlavního nádraží a také podzemní parkoviště na Pernštýnském
náměstí. Tyto čtyři věci bych vyškrtal,
ušetřili bychom miliony korun,“ přednesl
svůj protinávrh František Fröml. Zastání
měl však jen u pěti spoluhlasujících zastupitelů.

2SR]LÄQÉNE\vNUWDO

Prostějov (mik) – Jednatel Domovní
správy Prostějov Vladimír Průša vypracoval pro zastupitele seznam nedobytných pohledávek za občany města. Dluhy, které se nepodařilo vymoci, narostly
už do astronomické výše 1 651 133 korun. Radní tyto pohledávky navrhli odepsat, s čímž někteří zastupitelé nesouhlasili. „Tyto pohledávky jsou opravdu
nedobytné, například muž, který městu
dluží sto šedesát tisíc korun na nájemném, před několika měsíci zemřel,“ zdůvodnil nutnost odpisu náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

'OXzQÉN]HPÔHO

Prostějov (mik) – Ještě před rokem se
radní chlubili svým záměrem postavit
cyklostezku z Vrahovic až do Vrbátek.
Pomalu se již připravoval projekt náročné investice, akci však zhatily jiné plány.
Prostějovské zastupitele o tom v úterý
informoval náměstek primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal. „Při jednání
s představiteli Správy železnic jsem byl
informován, že SŽ plánuje v nejbližších
letech rozšířit železniční koridor mezi
Olomoucí a Nezamyslicemi. Na této
trase má vést dvoukolejná trať. Takže
pro výstavbu druhého kolejiště bude
Správa železnic potřebovat pozemky, na
kterých jsme dříve plánovali cyklostezku
do Vrbátek. Tím pádem nám je majitel
nemůže prodat,“ uvedl Rozehnal. Jak
dodal, město ale bude hledat jiné možnosti, jak Prostějov a Vrbátky propojit
cyklostezkou.

Cyklostezka do
9UE½WHNRGORzHQD

Prostějov (mik) - V pořadí sedmadvacáté jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova se opět vrátilo do haly Sportcentra DDM. Dvakrát
se během jara a léta uskutečnilo v tradičních prostorách radnice, ovšem
tam by se nyní podle primátora statutárního města Prostějov Františka Jury
nepodařilo dodržet protiepidemická
opatření, zejména dvoumetrové rozestupy jednajících zastupitelů. „V hale
Sportcentra můžeme umístit stoly
pro všech pětatřicet zastupitelů tak,
aby byly i více než dva metry od sebe,“
zmínil Jura (ANO 2011). Během úterního zasedání byly před vchodem do
jednací haly k dispozici dezinfekční
prostředky na ruce a samozřejmostí
byla i povinnost pro všechny zastupitele, pracovníky magistrátu i přítomnou
veřejnost a novináře použít respirátory. Jejich sundání bylo možné v případě ústních vystoupení v diskusích.
„A mějte na paměti, že během celého
jednání je v sále zakázáno konzumovat
jakékoliv potraviny,“ upozornil ještě
komunální politiky primátor.

Respirátory a zákaz
konzumace potravin
v hale!

opravdu líbila. Za sebe oceňuji především revitalizaci rybníčku ve Vrahovicích, na kterou se čekalo spoustu
let. Ale když se na rozpočet podívám
jako na celek, tak mi hodně vadí
projídání finančních rezerv. Ani já
nesdílím optimismus při vývoji ekonomiky, nikdo nemůže vědět, jakým
způsobem se budou vyvíjet příjmy
města v této nestabilní době. A my
teď doslova projídáme budoucnost,
která je nejistá,“ řekl Martin Hájek
(Na rovinu!). „Zapojení finančních
rezerv je jistě enormní, ale už teď je
zřejmé, že si to můžeme dovolit. Aktuálně totiž víme, že již nyní je rozpo-

8GFQWEÊHKPCPéPÊJQQFDQTWRTQUV÷LQXUMÆJQ
OCIKUVT¾VW4CFKO%CTFCVTR÷NKX÷QFRQXÊFCN
\CUVWRKVGNčOPCQV¾\M[VÚMCLÊEÊUGTQ\RQéVW
O÷UVCPCTQM Foto: Michal Kadlec

čet města roku 2021 v plusu nějakých
sto až sto padesát milionů korun díky
vydařenému výběru sdílených daní.
Těmito penězi pak tedy můžeme na
začátku roku 2022 naše finanční rezervy doplnit,“ kontroval primátor.
Není to tedy tak, že bychom příštímu
zastupitelstvu nechali prázdnou pokladnu. A nemusí po nás zbýt například palác kultury,“ přiadal Jura.
Někteří zastupitelé také kritizovali
skutečnost, že město v rozpočtu navyšuje provozní výdaje. „Musíme si uvědomit, že raketově narostly ceny ener-

5DGQË)LxHUVHORXêLO]DVWXSLWHOÇPXWOHVNDOLYHVWRMH

Už 82 pacientů s covidem, lékaři a sestry padají „na ústa“

předpokládáme vysoké příjmy města
vyšší než jedna miliarda korun, ovšem
na druhé straně počítáme s rekordním
zapojením finančních rezerv. To je pro
mě obrovské překvapení. Z těchto důvodů nemohu pro nový rozpočet hlasovat,“ stál si za svým Matyášek.
Kritikou rozpočtu ale nešetřili ani
další členové opozice. „Vy v návrhu
rozpočtu předpokládáte obrovský
příjem přes miliardu korun. Já osobně takový optimismus nesdílím,“
přidal se například Petr Kapounek
(Na rovinu!). „Rozpočet jsem si procházel poctivě položku po položce.
A musím říct, že spousta z nich se mi

schodek

69 356 380

Prostějovské zastupitelstvo opustili
dva politici. Zatímco Hana Naiclerová
(Změna pro Prostějov) se v úterý do
haly Sportcentra nedostavila, Zdeněk
Fišer (ČSSD) se přišel se svými teď už
bývalými kolegy rozloučit. „Bez jednoho roku jsem byl zastupitelem celá
čtyři volební období, kromě radního
jsem působil i jako první náměstek
primátorky. Děkuji vám všem za spolupráci, hlavně pak těm, kteří jste v zastupitelstvu už také delší čas. Můj věk se
už bohužel chýlí ke sklonku života a navíc můj zdravotní stav už není nejlepší.

Michal KADLEC

29. listopadu 2021

„V Centru sociálních služeb máme
k pátku 26. listopadu nakažených 17
uživatelů služby Domova pro seniory
a jednoho uživatele na Chráněném
bydlení. Ze zaměstnanců nákazou
v současné době trpí 14 pracovníků,
další 4 zaměstnanci jsou v karanténě.
Co se týká Domova seniorů Prostějov
v Nerudově ulici, tam je nyní situace
o poznání lepší. Zaměstnanců v izolaci z důvodů onemocnění covid-19 je
pouze 7, mezi klienty jsou 4 nakažení,“
seznámila Večerník s přesnými čísly
Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově a dočasná
ředitelka Domova seniorů v Nerudově ulici.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Svízelné období
nyní prožívají uživatelé i zaměstnanci Centra sociálních služeb
v Prostějově a také Domova seniorů v Nerudově ulici v Prostějově.
Ředitelka obou sociálních zařízení
Helena Vránová minulý pátek seznámila Večerník s aktuální situací
v souvislosti s nákazou covid-19.
Podle ředitelky jsou doposud povoleny návštěvy uživatelů, ovšem jen
za splnění velice přísných protiepidemických opatření. Mnozí klienti
těchto zařízení už mají za sebou
i třetí posilující dávku očkování,
což i u nakažených velice výrazně
přispívá k mírnějšímu průběhu nemoci covid-19.

jov vykonal,“ řekl primátor města František Jura (ANO 2011), načež všichni
přítomní zastupitelé povstali a dnes už
bývalého radního odměnili bouřlivým
potleskem. „Drobný dárek jako poděkování za práci mám i pro paní inženýrku Naiclerovou a věřím, že jí ho co
nejdříve předám osobně,“ dodal ještě
primátor.
Slavnostní slib dvou nových zastupitelů se pak už obešel bez jakýchkoliv

Protiepidemická opatření jsou v obou
jmenovaných sociálních zařízeních
v Prostějově přísná, i když návštěvy klientů úplně zakázány nejsou. „Návštěvy
v zařízeních jsou možné, ale opatření, za
kterých mohou být uskutečněny, jsou
přísná a jsou v souladu s mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví.
Při jejich dodržení lze v domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem
a odlehčovací službě návštěvy umožnit
osobám, které absolvovaly nejdéle tři
dny před zahájením návštěvy RT-PCR
vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test s negativním výsledkem
a doloží o tom doklad. Dále osobám,
které prodělaly onemocnění covid-19
v době 180 dní před dnem návštěvy

a doloží o tom písemný doklad. Podmínka podrobení se POC testu se
nevztahuje na osoby, které byly očkovány,“ vysvětlila podmínky návštěv Vránová s tím, že návštěvy jsou zakázány
pouze těm lidem, jejichž příbuzní nebo
známí jsou kvůli nákaze v izolaci.
Jak ale složitou situaci berou sami
klienti? „V Domově seniorů Prostějov jsou všichni uživatelé naočkovaní
a v Centru sociálních služeb je jich
většina i po třetí posilující dávce. Díky
tomu se v našich zařízeních uživatelé
cítí bezpečně. Situaci vnímají jako vážnou, ale díky byť omezené možnosti
návštěv, kdy se s příbuznými mohou
vidět, jsou klienti i v této složité době
relativně v klidu,“ uvedla ředitelka

dvou sociálních zařízení, které se Večerník ještě zeptal, zda jsou v obou
zařízeních prováděny pravidelné testy
na covid-19. „Testy provádíme u těch,
kteří nejsou naočkovaní a neprodělali
doposud onemocnění covid-19, a to
v pravidelných sedmidenních intervalech. Testování se týká jak uživatelů,
tak i personálu. Očkování doporučujeme, vidíme v tom smysl. Nákaza se
sice u očkovaných může objevit, ale
projevy nemoci nejsou u většiny nakažených – očkovaných vážné. Očkování zaměstnanců je pro mě známkou
jakéhosi morálního postoje a zodpovědnosti pracovníka vůči uživatelům
a ostatním spolupracovníkům, které
tím chrání,“ uzavřela Vránová.
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Prostějov (jaf) – Povinné očkování
proti koronaviru by se podle vlády
mohlo týkat všech osob nad 50 let,
zdravotníků, pracovníků sociálních
služeb či jednotek integrovaného
záchranného
systému
včetně
policistů a vojáků. Podle dosluhujícího premiéra Andreje Babiše se
zatím jedná pouze o úvahy. Návrh by
však mělo Ministerstvo zdravotnictví
předložit už v příštích dnech.

Pøijde povinné
oèkování?

Prostějov (jaf) – Ministr zdravotnictví měl pozitivní test na koronavirus. „Z pátku na sobotu mi
nebylo dobře, proto jsem šel raději
preventivně na PCR test. Ten
bohužel ukázal, že jsem pozitivní.
Díky očkování mám mírný průběh
a budu pracovat z domova,“ napsal
v neděli dopoledne na svůj twitter.
Zbytek vlády díky očkování do karantény nemusí.

Ministr Vojtìch
má koronavirus

Prostějov (jaf) – Oproti předchozím
třem variantám koronaviru je delta
výrazně nakažlivější a vede také
k častějším hospitalizacím a úmrtím,
což vyplývá z výzkumu v Ontariu.
Tato varianta koronaviru v současné
době nejvíce postihuje právě střední
Evropu, kde je nyní situace nejhorší.
Velké obavy se navíc nyní objevují
i s novým typem nákazy omikron,
která podle prvních zpráv vypadá
nejnebezpečněji.

Varianta delta je
daleko rizikovìjší

Prostějov (jaf) – Očkování proti koronaviru zatím žádnou dobu platnosti nemá. Podle ministra zdravotnictví
ale vláda rozhodne o tom, že jeho
platnost vyprší po devíti měsících.
Po tři čtvrtě roce by se tak každý musel nechat přeočkovat třetí dávkou.
Se zkrácením doby platnosti souhlasí i pravděpodobný budoucí ministr
zdravotnictví Vlastimil Válek.

slib do rukou primátora Františka Jury
a pronesli jediné slovo. „Slibuji!“. Oba PŮVODNÍ
pánové už v prostějovské komunální po- zpravodajství
litice působili, větší zkušenosti má nepo- pro Večerník
chybně bývalý prostějovský radní a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan
či ministra kultury ČR Alois Mačák. Ten FRÉHAR
se však do žádné diskuse u jednotlivých
bodů programu úterního jednání zastu- Již během listopadu byl pokles hostů
pitelstva vůbec nezapojil, František Švec ve většině restaurací značně citelný, což
byl naopak hodně aktivní...
potvrzují oslovené restaurace. „U nás

oproti předchozímu období evidujeme za poslední měsíc zhruba třetinový
pokles, řekl bych, že propad bude ještě
výraznější. Počty hostů postupně klesají
v čase obědů i ve večerních hodinách,“
prozradil jeden ze zaměstnanců restaurace U Ječmínka David Kratochvíl.
Shodná situace je i v dalších zařízeních, a to nejen v těch, kde se přímo
vaří, obdobné je to i mimo Prostějov
v okolních vesnicích. „Tím, jak po-

stupně stoupají počty nakažených, tak
také klesají počty hostů. Teď se hlavně
modlíme, aby i nadále zůstala zavírací
doba alespoň do povolené dvaadvacáté
hodiny,“ shodují se provozní hospůdek
v okolních vesnicích.
Největší obavy totiž ve všech typech
provozovaného pohostinství mají právě
z možného uzavření, které přišlo už při
minulých vlnách pandemie. S růstem
nových případů covidu přikročila vláda
nejprve k omezování otevírací doby, restaurace a další podniky musely mít zavřeno přes noc, následně mohla být opět
otevřena už jen výdejní okénka.
Oproti poklesu v návštěvnosti ale U Ječmínka i z dalších restaurací hlásí mírný
nárůst u rozvozu jídla. „Rozvoz určitě
o něco stoupl, ale určitě to není v takovém měřítku, aby to nahradilo ztráty,
které přišly s poklesem hostů. Sám se
tomu rozvozu věnuji a musím uznat, že

někde je to hodně také o strachu, lidé se
snaží úplně vyhnout přímému kontaktu,“ přidal dále Kratochvíl.
Případů, kdy by hosté odmítali prokázat svou bezinfekčnost, se v oslovených podnicích vyskytlo minimálně.
V době, kdy se ještě uznávaly také testy,
měly pro své zákazníky připravené antigeny, které si mohli příchozí udělat přímo na místě. Podle zjištěných informací
ale drtivá většina měla bezinfekčnost
splněnou očkováním, prodělanou nemocí, nebo díky testování například ze
zaměstnání.
Z posledních opatření je ale většina
provozních i zaměstnanců velmi skleslá
a narůstají obavy, aby i v dalších dnech
vůbec otevřeli. „Je hrozné, že se zase
dozvíme až ve čtvrtek večer, že už o víkendu budeme muset zavřít v deset. Na
pátek i sobotu jsme měli ještě řadu rezervací, které byly třeba až na půl desá-

tou, protože lidé dříve nemohli. Tak se
musí všechny zrušit a zase budou zisky
klesat. Hlavně si navíc asi všichni vybavujeme, že podobné to bylo i naposled.

Nejprve do deseti večer, následně do
osmi a za pár dnech už bylo vše zavřeno úplně,“ doplnil zcela otevřeně David
Kratochvíl.
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Foto: Jan Frehar.
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78 osob! Výrazně také stoupla hodnota
počtu potvrzených případů nákazy za
posledních sedm dní v přepočtu na 100
tisíc obyvatel, v kraji jde již o 1 642 obyvatel a Olomoucký kraj se tím dostal na
samou špici nejrizikovějších krajů v rámci celé České republiky.
Jak dále vyplývá ze statistik hygieniků,
aktuálně je v celém Olomouckém kraji
koronavirem nakaženo 23 003 osob. To
je o 5 181 lidí více, než tomu bylo před
týdnem v neděli 21. listopadu. Nejvíce aktuálně nakažených je na Olomoucku, a to
6 756 osob. Počet aktuálně nemocných
opět výrazně stoupl i na Prostějovsku, kde
hygienici evidovali k nedělnímu poledni
už 4 008 nakažených. To je o 711 případů
více než v neděli o týden dříve. Na třetím
místě pak přeskočilo Šumperksko (2
860) Přerovsko, kde je aktuálně 2 184 nemocných. Dále je v pořadí stanice Zábřeh
na Moravě (1 390) a Hranice na Moravě
(1 145). Na Konicku je aktuálně koronavirem nakaženo už 370 lidí, což je o 100
osob více než týden předtím.
(mik)

Zdroj: KHS Olomouc
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PROSTĚJOV Se stále přísnějšími podmínkami se potýkají také restaurace a hospody. V posledních týdnech měly za povinnost kontrolovat bezinfekčnost hostů. Následně už nestačil ani negativní test
a do svých prostor mohly pouštět pouze naočkované, případně ty,
kteří prodělali onemocnění v posledních šesti měsících. Od pátku
navíc musí zavřít nejpozději ve 22.00 hodin. Už během posledního měsíce tak zařízení sčítají ztráty, nyní se navíc obávají, že budou
5QEK¾NPÊFGOQMTCV<FGP÷M(KwGTUGRąKwGNUG\CUVWRKVGNKTQ\NQWéKVVKJQQFO÷PKNKRQVNGUMGO
Foto: Michal Kadlec muset stejně jako v předchozí vlně opět kompletně zavřít. Večerník
Léčím se z několika chorob. Navíc mám co děkovat. Děkuji vám osobně, pane proslovů. František Švec (Změna pro v rámci pilotního dílu svého nového seriálu se na tento problém poještě své jiné pracovní povinnosti, proto inženýre, za všechno, co jste pro Prostě- Prostějov) a Alois Mačák (ČSSD) složili díval v rámci své návštěvy.

jsem se rozhodl uvolnit své místo v radě
a zastupitelstvu někomu schopnějšímu.
Zabýval jsem se v radě města stavebními
investicemi. Ty letošní jsou v plném běhu
a některé v úplném finále, ty na příští rok
jsou naplánované v rozpočtu. Je to tedy
ideální stav k mému rozhodnutí, aby ten
poslední rok ve volebním období mě za#NQKU /Cé¾M PCJTCFKN X \CUVWRKVGNUVXW (TCPVKwGM iXGE UG RQ UNKDW \CUVWRKVGNG stoupil někdo jiný,“ pronesl Fišer.
<FGÿMC(KwGTCCLGTQXP÷åHCXQTKVGOPCRQUV QMCOåKV÷ RWUVKN FQ RT¾EG C P÷MQNKMT¾V UG „Chtěl bych panu Fišerovi poděkovat
TCFPÊJQ
Foto: Michal Kadlec \CRQLKNFQFKUMWUÊ
Foto: Michal Kadlec za jeho práci pro město a určitě je za

PROSTĚJOV Úvod úterního jednání prostějovského zastupitelstva
byl slavnostního rázu. Jak Večerník už s předstihem informoval
veřejnost, na svůj post rezignoval
radní Zdeněk Fišer (ČSSD). Ten
svůj mandát zastupitele přenechal
Aloisi Mačákovi. Výměnu zastupitelů ohlásila také Změna pro Prostějov. Nedávno zvolená poslankyně
Hana Naiclerová se rovněž vzdala
mandátu zastupitelky a její post ve
vrcholném politickém orgánu města obsadil pedagog František Švec.
Oba noví zastupitelé tak v úterý složili slavnostní slib.

2020

schodek

186 380 000

vyrovnaný

schodek 2019

197 823 870

2018

2016

YROiRSRPRF

153 631 350

2021

108 762 870

2017

naplánované a schválené
rozpoèty mìsta prostìjova

`Q@><*<àµFNGJÜDGDNG<QIJNOIÁNGD=

Večerník už o základních parametrech
rozpočtu města na rok 2022 jako první
informoval v minulém vydání. Jen připomeňme, že příjmy jsou v příštím
roce odhadovány na 1 000 899 680
korun, přičemž výdaje se plánují ve
výši 1 154 531 030 korun. Deficit
tedy činí 153 631 350 korun. „Z finančních rezerv musíme ale pokrýt rozdíl ve
výši 183 621 750 korun, neboť musíme
v rozpočtu počítat i s výdaji na nenadálé
opravy a údržbu a také na mimořádné
provozní výdaje,“ připomněl důležitou
věc Radim Carda, šéf finančního odboru prostějovského magistrátu.
V diskusi nad rozpočtem měli minulé
úterý připomínky především opoziční

Michal
KADLEC

pro Večerník

zastupitelé. „V rozpočtu je zahrnuto
také osm milionů korun na rekonstrukci Společenského domu. V jednom ze zápisů jednání rady města ale
stojí, že zadávací řízení na projektovou
dokumentaci bylo zastaveno kvůli
změnám poměrů cen stavebního materiálu. Mám tedy za to, že tyto peníze už do výdajů na rok 2022 nepatří.
Naopak mi v rozpočtu chybí investice
do projektů, které postupně plánujeme. Například do výstavby krytého
plaveckého bazénu u aquaparku,“ protestoval Aleš Matyášek (Na rovinu!).
„Ano, zrušili jsme soutěž na projekt
rekonstrukce budovy Společenského
domu kvůli navyšujícím se cenám stavebních materiálů. Některé z nich šly
nahoru velice dramaticky, a to až o sto
procent. V roce 2022 však očekáváme
ustálení těchto cen, a proto hodláme
projekt už zadat vítězi výběrového řízení,“ vysvětlil jednu z výtek opozičního zastupitele prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011). „Navíc

PROSTĚJOV Necelou hodinu trvala diskuse nad návrhem rozpočtu statutárního města Prostějova na příští rok. Vedoucí finančního
odboru prostějovského magistrátu Radim Carda nejdříve zastupitelům vysvětlil a popsal jednotlivé položky předpokládaných výdajů i příjmů města na rok 2022 a zároveň s tím vyjmenoval několik
prioritních investic města. Zmínil i fakt, že rozpočet je navrhován
jako deficitní. Schodek bude podle něj bez problémů kryt z finančních rezerv města, které jsou dostačující. Někteří opoziční zastupitelé však byli nespokojeni a nahlas dávali najevo, že město projídá
ušetřené peníze z minulých let.

Opozice netajila pesimismus, radní prý projídají budoucnost

vPŮVODNÍ
zpravodajství
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Nový rozpočet s deficitem
schválilo 25 zastupitelů
a zastupitelek

zpravodajství
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Magistrát zveřejnil snímky dalších vozidel s propadlou STK
PROSTĚJOV Na konci léta už
prostějovský magistrát a následně Večerník jednou zveřejnil
první jedenáctku vozidel odstavených v různých lokalitách
města, která mají více než šest

měsíců propadlou STK. Zároveň vyzval majitele k jejich okamžitému odstranění či likvidaci.
Během předminulého týdne pak
odbor dopravy odhalil dalších
jedenáct vraků s tím, že opět dal

majitelům či provozovatelům
možnost beztrestně nepojízdné
auto odstranit. Samozřejmě neprodleně...
„Vyzýváme provozovatele vozidel,
která po dobu více než šesti měsíců

nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích, aby je neprodleně odstranili z těchto komunikací, případně pozemků ve vlastnictví
statutárního města Prostějova. Pokud
tato vozidla nebudou odstraněna,

město přikročí k odstranění a odstavení a umístění na plochu k tomuto
účelu určenou. Náklady s tímto spojené budou po provozovatelích vozidel následně vymáhány,“ upozornil
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Ten Večerníku navíc prozradil, že
první zveřejnění vraků aut mělo

náležitý úspěch. „Když jsme na
konci léta zveřejnili prvních jedenáct
vozidel s propadlou STK, která byla
delší dobu odstavena v různých lokalitách města, jejich provozovatelé je
do týdne skutečně odstranili. Opravdu všechna,“ pochvaloval si Pospíšil.
Tak snad tomu tak bude i nyní.
(mik)

DEFINICE AUTOVRAKU PODLE ZÁKONA
O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
EĂĚĄůŶŝĐşĐŚ͕ƐŝůŶŝĐşĐŚĂŵşƐƚŶşĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚũĞǌĂŬĄǌĄŶŽŽĚƐƚĂǀŽǀĂƚƐŝůŶŝēŶş
ǀŽǌŝĚůŽ͕ŬƚĞƌĠũĞƉƌŽǌĄǀĂĚǇǀƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵƐƚĂǀƵǌũĞǀŶĢƚĞĐŚŶŝĐŬǇŶĞǌƉƽƐŽďŝůĠ
ŬƉƌŽǀŽǌƵŶĂƉŽǌĞŵŶşĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚĂŽďŶŽǀĞŶşǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚŝďǇƐŝǀǇǎĄĚĂůŽ
ǀǉŵĢŶƵ͕ĚŽƉůŶĢŶşŶĞďŽŽƉƌĂǀƵƉŽĚƐƚĂƚŶǉĐŚēĄƐƚşŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵŶĞďŽŬŽŶͲ
ƐƚƌƵŬĐĞƐŝůŶŝēŶşŚŽǀŽǌŝĚůĂ͘ĄůĞƐĞũĞĚŶĄŽǀŽǌŝĚůŽ͕ŬƚĞƌĠŶĞŶşŵŽǎŶĠŝĚĞŶƚŝͲ
ĨŝŬŽǀĂƚƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵŝĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶşŚŽēşƐůĂǀŽǌŝĚůĂƵŵşƐƚĢŶĠŚŽŶĂŬĂƌŽƐĞƌŝŝ
ŶĞďŽƌĄŵƵǀŽǌŝĚůĂ͕ǌĂēĞůŶşŵƐŬůĞŵŶĞďŽŶĂǀǉƌŽďŶşŵƓƚşƚŬƵ͘

:ĞŶƵƚŶĠƌŽǌůŝƓŝƚǀŽǌŝĚůĂ͕ŬƚĞƌĄŽƉƌĂǀĚƵǀǇŬĂǌƵũşǌŶĄŵŬǇǀƌĂŬƵ͕ĂǀŽǌŝͲ
ĚůĂ͕ŬƚĞƌĄŵĂũşƉŽƵǌĞƉƌŽƉĂĚůŽƵƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵŬŽŶƚƌŽůƵŶĞďŽũĞŶǀǇƉƵƓͲ
ƚĢŶĠƉŶĞƵŵĂƚŝŬǇĂũĞũŝĐŚƉŽƓŬŽǌĞŶşŶĞŶşũŝŶĂŬǌĄǀĂǎŶĠ͘KĚƐƚƌĂŶĢŶşĂƵͲ
ƚŽǀƌĂŬƵŵƽǎĞĚůĞǌĄŬŽŶĂƉƌŽǀĠƐƚƉŽƵǌĞǀůĂƐƚŶşŬƉŽǌĞŵŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘
sĚƌƚŝǀĠǀĢƚƓŝŶĢƉƎşƉĂĚƽũĞŵĂũŝƚĞůĞŵŵĢƐƚŽWƌŽƐƚĢũŽǀ͕ŬƚĞƌĠŽĚƚĂǎĞŶş
ǀƌĂŬƽ ǌĂũŝƓƛƵũĞ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĠ ĨŝƌŵǇ ŶĂ ĞŬŽůŽŐŝĐŬŽƵ
ůŝŬǀŝĚĂĐŝĂƵƚŽǀƌĂŬƽ͘
ĚƌŽũ͗DĢƐƚƐŬĄƉŽůŝĐŝĞWƌŽƐƚĢũŽǀ

VOZIDLO
Mazda

LOKALITA
ulice
Šárka

VOZIDLO
Honda

LOKALITA
Plumlovská
ulice

VOZIDLO
Fiat

LOKALITA
2NUXåQt
ulice

VOZIDLO
Fiat

LOKALITA
Dolní
ulice

VOZIDLO
Dacia

LOKALITA
äHUDQRYVNi
ulice

VOZIDLO
Seat

LOKALITA
%UQČQVNi
ulice

VOZIDLO
Nissan

LOKALITA
Plumlovská
ulice

VOZIDLO
Dacia

LOKALITA
2NUXåQt
ulice

VOZIDLO
Volkswagen

LOKALITA
Západní
ulice

VOZIDLO
Renault

LOKALITA
7RYDþRYVNi
ulice

VOZIDLO
Škoda

LOKALITA
Anenská
ulice

k¢¯a΄¯*k΄¢ÍkÕ΄¢͟͟͟
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NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!
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žĉăŹńàƍŎĊ vás ŗăͩ ˶ͅ˶ͅ˷˵˷˷ vyjde
mnohem ńĉƬŎČľĮͩ Ŏĉƾͩ ŹžİŌŗͩ ƕͩ ŹżŗăĉľüƩ̀ͩ
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aneb jsme s vámi u toho...

Pohlreich řekl. A manželé z Kralic koupili penzion!
„Pokud opustíme Hotel Plumlov, bude nás
to hodně mrzet,“ svěřila se Jana Ožanová

Silnice do Nìmèic
uzavøena. Kvùli mostu

PLUMLOV Jedno nové dobrodružství začíná! Takto vnímají manželé Jana a Ferdinand Ožanovi fakt, že se rozhodli koupit vyhlášenou
Restauraci a penzion U Zběhlíka nedaleko Litomyšle. Rozlehlé romantické stavení stojí v malebném prostředí východočeské vesnice a patří
k němu i malá zvířecí farma. Manželé mají s podobným zařízením bohaté zkušenosti, společně už šest let provozují Hotel Plumlov. V něm
se mimo jiné pravidelně konaly koncerty Ondřeje Havelky či kulinářské show Zdeňka Pohlreicha. Právě tento známý televizní šéfkuchař
z pořadu Ano, šéfe! jejich nápad posvětil.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Hotel Plumlov na břehu plumlovské
přehrady byl po kompletní rekonstrukci
otevřen před zhruba šesti lety. Jeho okolí
díky tomu získalo stylový maják prvorepublikové pohody. Od začátku se tu
konaly zajímavé kulturní a společenské
akce, vkusné prostředí hotelu s terasou
nad hladinou plumlovské přehrady se
pak stalo skutečným magnetem zejména
pro nastávající nevěsty.
Od počátku nové etapy jeho existence
bylo fungování Hotelu Plumlov spjaté
s provozovatelkou Janou Ožanovou.
„Jednou se u nás ubytovala půvabná
paní, která nám prozradila, že během
posledních pětadvaceti let s manželem od
základu vybudovali kouzelný penzion,
kde se natáčel i jeden z nejoblíbenějších

dílů pořadu Ano, šéfe!. Až se slzou v oku
jsme poslouchali, jak v něm oba manželé
prožili krásná léta, ale nyní se jej rozhodli uzavřít a prodat. Zajeli jsme se tedy na
Restauraci a penzion U Zběhlíka podívat
a ten nás svým romantickým charakterem naprosto uhranul. Proto jsme se
rozhodli, že to riskneme, prodáme dům
v Kralicích a přestěhujeme se,“ vysvětlila
Jana Ožanová, které penzion doporučil
i Zdeněk Pohlreich, jenž se svojí kulinářskou show býval v Hotelu Plumlov pravidelným hostem.
Manželé Ožanovi dle svých slov vždy
toužili žít uprostřed přírody obklopeni
zvířaty. „A to vše prostředí penzionu stojícího ve vesničce Čistá nedaleko Litomyšle perfektně splňuje. Navíc tu máme
štěstí na sousedy, kteří nám fandí. To se
bohužel o některých lidech z Prostějova
úplně říct nedá...,“ srovnala své zkušenosti Ožanová.
Nabízí se tedy otázka, co bude s Hotelem Plumlov dál? „Plumlov pro mě
zůstává srdeční záležitostí, do které jsme
s manželem investovali nejen hodně

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Němčice nad Hanou (mls) – Jak
večerník informoval v minulém
vydání, pokud v těchto dnech vyrazíte z Prostějova do Němčic nad
Hanou, pak se vám cesta protáhne. Jet musíte buďto přes Kojetín,
nebo po dálnici ve směru na Brno,
následně pak přes Hradčany-Kobeřice. Frekventovaná silnice do
Němčic ve směru od Prostějova
bude až do pondělí 6. prosince
uzavřena. Důvodem je rekonstrukce železničního mostu na začátku Němčic nad Hanou v ulici
Novosady.

V Hamrech se staví
ve velkém

energie a času, ale i peněz. Jsme tam
ovšem v nájmu a jednání o tom, že bychom jej odkoupili, nedopadla. Proto
jsme se začali poohlížet po něčem jiném. Aktuálně však provozujeme obě
zařízení. Na Plumlově jsme uspořádali
spoustu svateb, další máme rozjednané
a svým závazkům rozhodně dostojíme.
Co bude dál, se teprve uvidí,“ uzavřela
Jana Ožanová.
/CPåGNÆ1åCPQXKUGRWUVKNKFQ\XGNGDQX¾PÊ
RGP\KQPW 7 <D÷JNÊMC PGFCNGMQ .KVQO[wNG
2x foto: Facebook

Hamry (mls) – Tak už se také
brzy dočkají. Hamry jsou poslední místní částí Plumlova, kde zatím není vybudována kanalizace.
Kdo se v uplynulých dnech vydal
na procházku do Repešského žlebu, ten se však při cestě obcí musel vyhýbat těžké technice, která
se již naplno činí. Autem se podstatnou částí Hamer nedá projet
vůbec. Hotovo by mělo být příští
rok v září, celkový rozpočet na
akci je zhruba 30 milionů korun,
20 milionů půjde z dotace SFŽP.
Město Plumlov se bude snažit získat dotaci také z Olomouckého
kraje.
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www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOVSKO Předminulou
sobotu 20. listopadu o půl druhé
v noci vyděsila dopravní nehoda
na devatenáctém kilometru dálnici D46 ve směru od Prostějova na
Vyškov. Kousek za Žešovem mladý řidič vozidla zřejmě zazmatkoval, a aby se vyhnul nárazu do
svodidel, strhl řízení na druhou
stranu. S autem skončil mimo komunikaci, kde postupně narazil
do několika stromů a keřů. Nehoda si vyžádala zranění tří osob
uvnitř vozidla.
„Mladý dvacetiletý řidič jel ve vozidle Dacia Logan s dalšími dvěma
spolucestujícími a nepřizpůsobil
zřejmě rychlost vozidla svým schopnostem a vyjel vlevo ke středovým
svodidlům. Strhl řízení vpravo, aby
zabránil střetu, ale auto dostalo smyk
a vyjelo vpravo mimo komunikaci,
kde narazilo do keřů a stromů. Všichni tři byli zraněni a z místa nehody je

UM<IîIÁ
0¾TC\[FQUVTQOčCMGąčXGFNGF¾NPKEGCWVQ\EGNC\FGOQNQXCN[VąKéNGPQXÆQU¾FM[
D[NKUG\TCP÷PÊORąGXG\GPKFQPGOQEPKEG
ZHQVQ2QNKEKGè4

odvezla sanitka do Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Dechovou zkouškou se nepotvrdilo,
že by mladík řídil pod vlivem alkoholu. „V nemocnici byl proveden

odběr krve za účelem zjištění, zda
nebyl pod vlivem návykových látek.
Na vozidle vznikla hmotná škoda
v předběžné výši třicet tisíc korun,“
dodala Zajícová s tím, že hrozivě
vypadající nehoda je nadále v šetření
dopravních policistů.
(mik)

21112611559
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sešlo více, než jsem sama čekala,“ svěřila se
Dagmar Burgetová.
Na výstavě bylo možné vidět exempláře z nejrůznějších materiálů od papíru,
slámy, keramiky a dřeva i dosti odlišných velikostí od rozměrných až po ty
úplně prťavé. „Je zajímavé sledovat, jak
každé dítě zaujme jiný betlém. Jedné holčičce se líbil třeba velký betlém z plumlovského kostela, další ten, který je sice úplně
malinký, zato se třpytí. Měli jsme tu i dívku,
která dělá ve škole keramiku. Ta nejvíce
času strávila u keramického betlému, jenž
nám věnovali manželé Jeřábkovi, a také
u toho, jenž z keramiky vytvořili žáci naší

jjaké
akké jso
jsou
ou uukázky
káázky bbetlémů...
ettléémů...
3x foto: Martin Zaoral

ZUŠ a nyní je umístěn v Domově seniorů
v Soběsukách,“ všimla si Pavla Winigová,
která sama dodala betlém vytvořený jejím
spolužákem. „Vyřezává betlémy ze dřeva,
figurky pak barví a dává je i s dalšími ručně
vyráběnými dekoracemi a obrazem kláštera v Orlických horách do prosklených vitríFOTOGALERIE
nek. Ty se pak dají pověsit na zeď tak, jak se
klikni na
to dřív dělávalo,“ popsala Winigová.
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U
TOHO
Výtěžek z dobrovolného vstupného
poputuje na kompletní opravu histo- 1TICPK\¾VQTMCXÚUVCX[DGVNÆOč&CIOCT$WTIGVQX¾XRTQUVQT¾EJHCT[MFGHWPIWLGOCVGąUMÆEGPVTWOCUEJ¾\ÊUGOÊUVPÊUMCWVK
Foto: Martin Zaoral
rických varhan v plumlovském kostele. Ty byly již v natolik havarijním stavu, probíhá od letošního dubna. „Projekt na čísleny na 723 tisíc korun, nám už se z darů jiné už mohli nechat opravit některé píšťaly
že to vypadalo na nutnost pořídit jejich rekonstrukci varhan máme rozplánovaný i z různých dotací podařilo získat zhruba či namořit podlahu,“ prozradila na závěr
repliku. Sbírka na jejich záchranu oficiálně do deseti etap. Celkové náklady byly vy- třetinu této částky. Díky tomu jsme mimo Dagmar Burgetová.

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

jsou barevné změny závislé na jednotlivých ročních
obdobích patrnější než kdekoliv jinde. Po hnědém jaru
zde přichází zelené léto, žlutočervený podzim a vše
v ideálním případě završí bílá zima. Ostatně při příznivých sněhových podmínkách sem místní chodí na
jeden z umělých kopců i sáňkovat.

0GPÊVQVCMF¾XPQEQ\¾OGEMÚRCTMXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGOJÚąKNåNWVÚOKCTWFÚOKQFUVÊP[CNGWåUGQR÷VRąGXNÆMN6GPVQMT¾VFQ
DÊNÆ
Foto: Facebook

PROSTĚJOVSKO Všichni, kteří odkládali přezutí
zimních gum s tím, že v listopadu určitě sněžit nebude, se letos pořádně spletli. První sníh tentokrát
na Prostějovsku napadl v pátek 26. listopadu.
Padlý sníh zkrášlil vše, obzvláštní krásu dodal i zámeckému parku v Čechách pod Kosířem. Ostatně v něm

2S÷W
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Na stánku dražší,
ale ve schránce
pořád za „dvacku“
strana 48

Levnější už to nebude

ková s tím, že město Plumlov muselo
ze své kasy vytáhnout asi 9 milionů
korun. „S touto částkou jsme dopředu
zhruba počítali, nicméně jsme velmi
rádi, že se zbytek podařilo sehnat někde jinde,“ uzavřela Jančíková.

0C E[MNQUVG\MW UG UNQåKN[ 2NWONQX /QUVMQXKEG 1NQOQWEMÚ MTCL K O÷UVQ 2TQUV÷LQX
0GLXÊEGRGP÷\CVQOKNKQPčMQTWPwNQ\FQVCEG'7
Foto: Martin Zaoral

situaci nám hodně pomohl Olomoucký kraj, který nám přispěl celkem
5 miliony korun. Bez jeho podpory
by se snad stavbu ani nepodařilo dokončit,“ upozornila v této souvislosti
plumlovská starostka Gabriela Jančí-

TĚŠICE Policisté, hasiči a lékaři záchranky zasahovali v neděli
v podvečer u nehody na silnici mezi
Těšicemi a Ivanovicemi na Hané na
samotné hranici prostějovského
okresu. Přestože úsilí členů jednotek IZS bylo enormní, zaklíněného řidiče v havarovaném a hořícím
vozidle už nedokázali zachránit. Po
nárazu autem do stromu šestačtyřicetiletý muž zemřel.
„Podle prvotních informací šestačtyřicetiletý řidič osobního motorového
vozidla Renault z dosud nezjištěných
příčin narazil do stromu. Po kolizi zůstalo vozidlo převrácené na střeše se

➢ z titulní strany

zaklíněným řidičem uvnitř. K dopravní nehodě přijela jako první policejní
hlídka, která začala hasit požár vzniklý
v motorovém prostoru. U dopravní
nehody zasahovalo i několik jednotek Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje, které pokračovaly v hasebních a vyprošťovacích
pracích. Řidič při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem, a i přes
veškerou snahu záchranářů na místě
svým zraněním podlehl,“ informovala
Večerník těsně před uzávěrkou Petra
Vaňharová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Jak dodala, přesné příčiny, souvislosti
a okolnosti nehody jsou předmětem
dalšího šetření.
(mik)

mrt
S
v plamenech

akcí. „Sice by to šlo uspořádat, ale za
současné situace to není vhodné,“ komentoval koncem uplynulého týdne
rozhodnutí zrušit naplánovaný program
u příležitosti veřejného rozsvícení vánočního stromu v Konici zdejší starosta
Michal Obrusník. Ve městě přitom měli
k této příležitosti na první adventní neděli připravený například koncert spřízněných kapel A. M. Úlet s The Addams
Sisters či skupiny Noproblem.
O zachování programu svých „Andělských slavností“ dle vlastního vyjádření
bojovali až do posledního okamžiku
v Plumlově. I tam se však nakonec rozhodli nevystupovat z řady. „Stále jsme
hledali cesty, jak bychom mohli akci pro
děti uskutečnit. Vše jsme pečlivě konzultovali i s krajskou hygienou. Po vyhláše-

ní nouzového stavu jsme se však rozhodli program zrušit,“ konstatovala smutně
starostka Gabriela Jančíková s tím, že
koncert skupiny Putyk acoustic rock
a vystoupení dětí z místní ZUŠ nahradilo pouštění koled z městského rozhlasu.
Nejinak tomu bude i v případě Kostelce
na Hané, kde je každoročně rozsvícení
stromu spojeno s Mikulášskou nadílkou. Ta by se pravděpodobně konala
nadcházející neděli 5. prosince. Jenže
ani to vzhledem k epidemické situaci
nechtějí riskovat. „Máme u nás přes sto
nakažených, což není vůbec málo. Pokud to zdraví všech zainteresovaných
dovolí, pak bychom jako náhradu opět
rádi vytvořili vánočně laděnou výzdobu
před radnicí,“ vysvětlil starosta Kostelce
na Hané František Horák.
(mls)
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Všechno jinak!4Q\UXÊEGPÊX¾PQéPÊEJ
jinak!
Všechno

V souvislosti se vznikem 1 934 metrů
dlouhé stezky se od počátku výstavby
hovořilo o nákladech 23 000 000 korun. Městu Plumlovu, které celou akci
zaštiťovalo, se podařilo získat šestnáctimilionovou dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj, dalšími penězi
přispěly také sousední Mostkovice,
Olomoucký kraj či město Prostějov.
Konečná suma je však 33,5 milionu
korun s DPH.
„Když pomineme navýšení týkající se
DPH, pak o další 3 miliony korun stavbu prodražila zejména stavba mostu.
Tu jsme museli přizpůsobit požadavkům Povodí Moravy. V této ošemetné

Martin ZAORAL

PLUMLOV Je to bezpochyby skvělý
projekt, který se po letech plánování
a odkladů letos na podzim konečně
podařilo dotáhnout do úspěšného
konce. Ovšem nic není zadarmo
a ceny se neustále zvyšují všude kolem nás. To platí i o částce za výstavbu cyklostezky kolem plumlovské
přehrady. Ta se nakonec zastavila na
cifře 33,5 milionu korun.
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PROSTĚJOVSKO Tohle tedy vůbec
nedopadlo dobře! Přestože jsme ještě začátkem týdne avizovali, že slavnostní rozsvícení vánočních stromů
se bude v Němčicích nad Hanou,
Plumlově či Konici konat, vzrůstající
čísla nakažených covidem-19 nakonec změnila vše. Vzhledem k tomu,
že od pátku začal platit v ČR nouzový
stav, rozhodli se organizátoři veřejného rozsvícení stromů tyto venkovní
akce s programem pro jistotu zrušit.
Přestože celostátně bylo nařízeno „pouze“ zrušení vánočních trhů, organizátoři
rozsvícení vánočních stromů v městech
i obcích Prostějovska nakonec stejným
způsobem rozhodli i o osudu těchto
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Na výstavě betlémů v Plumlově se po oba
dny uplynulého víkendu sešlo celkem 25
symbolů Vánoc, které se podařilo získat
zejména od zdejších farníků. „Už jsem
o uspořádání podobné akce uvažovala
delší dobu, teprve letos jsem se k tomu konečně odhodlala. Na úplném začátku stál
náš rodinný papírový betlém z roku 1967,
který dostala moje maminka od svého
kmotra. Doma ho opečovávám a postupně renovuji, a tak mě napadlo, že je škoda
jej někde nevystavit i pro ostatní. Další betlém máme v kostele. Někdy v říjnu jsem
mezi farníky vyhlásila, že uvítám, když mi
přinesou ty, co mají doma. Nakonec se jich

PLUMLOV S letošními Vánocemi nejen ve zdejším regionu je
to stejně nahnuté jako se stromem na prostějovském náměstí.
Nejinak je tomu i v Plumlově, kde se nakonec rozhodli zrušit
zdejší oblíbené Andělské slavnosti spojené s programem a rozsvícením vánočního stromu. Z akcí naplánovaných na první
adventní víkend tu zbyla alespoň premiérová výstava betlémů
pořádaná na místní faře. A tak Večerník vyrazil na místo...

Při prvním ročníku akce se na faře sešlo 25 symbolů Vánoc

VÝSTAVA BETLÉMŮ SBÍRALA PENÍZE NA PLUMLOVSKÉ VARHANY

3OXPORYĆHxLOWĆËPLOLRQRYÛSUREOÇP

aneb jsme s vámi u toho...
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
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Horní Štěpánov (mls) – Tady patří
mezi poslední. Přestože má Horní
Štěpánov bezmála 1 000 obyvatel, stále
nemá vybudovanou kanalizaci. Věci
se však už i zde daly do pohybu. Obec
již připravila projekt na vznik více jak
9 kilometrů dlouhé stokové sítě
doplněné o čističku odpadních vod.
Aktuálně v této souvislosti žádá o stavební povolení.

Kanalizace èeká
na „stavebko“

Prostějov (mls) – Na plumlovském
zámku je pořád co opravovat. Pozitivní je,
že se letos na podzim podařilo dokončit
práce na baště, která dlouhodobě trpěla
zvýšenou vlhkostí. Na příští rok má
město naplánovanou první etapu rekonstrukce vstupního portálu na nádvoří
zámku. Opravy by měly probíhat tři roky,
celkové náklady se odhadují na 7 milionů
korun. Zda se vše zdaří, bude závislé
zejména na tom, nakolik bude město
Plumlov úspěšné při shánění dotací.

Opraví vstupní
portál zámku?

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

V úterý 23. listopadu odpoledne
nechal mladý řidič na nějakou
dobu bez dozoru odemčené firemní auto před jedním z rodinných domů ve Výšovicích. Když se
k němu vrátil, zjistil, že mu chybí
peněženka, ve které měl osobní
doklady, finanční hotovost 30 000
korun a dvě platební karty. Případ
šetří policisté pro dva trestné činy,
a to krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Nechal odemčeno,
litoval

.521,.$

ÿ(51É

region
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S EIFFELOVKOU!“
Kurátorka Kamila Husaříková
se ohlíží za bezmála 45 lety
strávenými v prostějovském muzeu
Z MINULÉHO VYDÁNÍ
PROSTĚJOV Říká se, že každý začátek je těžký. Často to ovšem může
platit i o konci. Zkušené kurátorce
se z prostějovského muzea neodcházelo vůbec snadno, a to zejména proto, že opouštěla rozdělanou
práci. 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.
První část interview jste mohli
najít v minulém vydání, tu druhou
vám přinášíme dnes. Zajímalo nás,
co bylo podle ní na její práci nejtěžší a jakým směrem by se mohla dál
vyvíjet výrazná kulturní instituce
sídlící v samém centru města. Došlo také na její další osobní plány či
na co se nyní nejvíce těší. Kamila
Husaříková (na snímku) zavzpomínala také na některé kuriózní
situace při přípravě výstav.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Prostějov se může pochlubit
secesním Národním domem. Právě v duchu tohoto stylu se nesla
i další souhrnná výstava, na kterou se mimo jiné podařilo získat
obří obraz Alfonse Muchy, který
se do muzea musel dopravit oknem. Jak na to vzpomínáte?
„Výstavu Umění secese jsem připravovala s obrovským nadšením.
Právě secesi a impresionismus mám
ze všeho nejraději. Florální motivy,
velká zdobnost, ladné ženské tvary,
to všechno na mě působí velmi elegantně a příjemně. Velmi rozměrný
obraz návrh na oponu Alfonse Muchy jsme měli zapůjčený z muzea
v Ivančicích, kde mám velmi dobré
vztahy, a tak jsme se na zápůjčce
domluvili, i když manipulace s ním
nebyla jednoduchá. Podobně jsme
řešili transport menších formátů Slovanské epopeje při výstavě Alfons
Mucha na Moravě. Plátna epopeje
přijela svinutá na válcích a s pomocí
armády jsme je na lanech vytahovali
přes lodžii do muzea. Byla to obrovská zodpovědnost a velké nervy,
ale i to k přípravě výstavy patří.“

yy Umění secese však nepředstavilo pouze obrazy a sochy…
„Kolekce obsahovala i mimořádnou
ukázku secesního skla, které bylo
zapůjčeno pouze do Japonska a do
Prostějova. Také expozice secesních
plakátů obsahujících i plakáty G.
Klimta a H. Toulouse Lautreca byla
velmi rozsáhlá a kvalitní. Po skončení putovala výstava ještě do Galerie
města Olomouce, kde přitáhla také
velké množství zájemců.“
yy Vybaví se vám ještě nějaké
podobné kuriozity, které jste musela řešit při instalaci či přepravě
jiných obrazů?
„Třeba na výstavu Svět kolem nás,
která představila díla ‚Skupiny 42‘,
jsme měli zapůjčenou velkou dřevěnou plastiku Eiffelovky. Podmínkou
zápůjčky však byla přepravní bedna.
Bednu jsme nechali zhotovit, ale byl
to hranol. Přestože jsme měli hodně
molitanu na vycpání volného prostoru, pořád se nedařilo plastiku bezpečně uložit. A tak jsem si lehla do
bedny s ní a držela jsem ji. Naštěstí
to bylo jen z Olomouce.“
yy Za sebe mohu říct, že jsem byl
asi nejvíce nadšen z výstavy, která
spojovala díla Jiřího Koláře a Josefa Čapka. Jak vlastně došlo ke
spojení těchto dvou autorů?
„Výstava děl Jiřího Koláře byla opět
převážně ze
soukromé sbírky a objevilo
se na ní kromě
jiných mnoho
děl se sportovní tematikou
p rov e d e n o u
v
různých
technikách.
Výstava
děl
Josefa Čapka
s názvem Nejdříve je třeba
míti obrazu
plné srdce, aby
ho pak mohly býti plné oči byla mimořádně
náročná na přípravu. Ve stejném
termínu totiž připravovala výstavu J. Čapka GASK v Kutné Hoře,
bylo tak nutné se o zápůjčky z galerií podělit. Koncepci výstavy jsem
musela několikrát předělávat a nakonec mě ‚zachránila‘ paní vedoucí Muzea bratří Čapků v Malých
Svatoňovicích. Půjčila mi všechny
obrazy z muzea a další zápůjčku
mi domluvila přímo v rodině J.
Čapka. A tak se v našem městě

představila vynikající kolekce.
Za obě expozice pak muzeum obdrželo Cenu Olomouckého kraje.“
yy Ze všeho vyplývá, že s pořádáním výstav máte obrovské zkušenosti. Co je podle vás na práci
kurátorky nejtěžší?
„Příprava velkého galerijního projektu, to je bez nadsázky rok práce, při
níž se samozřejmě plní i další úkoly.
Nejdříve je potřeba vymyslet přitažlivé téma, zpracovat libreto a scénář.
Potom se zahájí jednání s galeriemi
o možných zápůjčkách. Mnoho zamýšlených děl není možné z různých
příčin zapůjčit. Jsou například vystavena ve stálých expozicích a jsou
nezastupitelná, jejich stav nedovoluje vystavení či jsou přislíbena na jiný
projekt. Proto se musí hledat alternativy a měnit scénář. Nakonec se zpracují žádosti o zápůjčky. Pak přichází
na řadu pojistka. Je třeba ji uzavřít
zvlášť na transport, na dobu uložení v depozitáři a na dobu vystavení.
Když je všechno připraveno, začnou
svozy děl. Asi právě tato část přípravy
je nejnáročnější a nejzodpovědnější.
Převzetí obrazů podle předávacích
protokolů, balení, nakládání a nervy,
aby se cestou nic nestalo. Trasy se spojují, aby se to všechno časově zvládlo
a pojistka nemusela být uzavřena na
zbytečně dlouhou dobu. Vyjížděli
jsme vždy brzy ráno a vraceli se pozdě
večer, kdy jsme díla ukládali ještě do
depozitáře.“

yy Sledujete dění i jiných prostějovských galerií? Kam kromě
muzea v Prostějově zamíříte na
kvalitní výstavu?
„Na výstavy v Prostějově nechodím, nezaznamenala
jsem nic, co by mě zaujalo. Snad s výjimkou Francovy

charakteru a nebylo obvyklé takové výstavy pořádat. Podařilo se mi
ale jednotlivé galerie přesvědčit, že
umíme i s díly takových hodnot zacházet, nikdy nedošlo k žádnému
poškození, galerie dostávaly velmi
kvalitní diapozitivy svých obrazů
a katalogy s reprodukcemi všech
vystavených děl. A tak se postupně rodila důvěra a přátelské vztahy.
V posledních letech jsem už jezdila
za opravdu dobrými přáteli.“
yy Ještě víc než ve výstavních síních jste trávila život na cestách
autem. Bylo nějaké místo, kam
jste se obzvláště ráda vracela.
A proč?
„Musím říct, že do všech galerií
jsem se vždy těšila, i když cesty byly
únavné. Pokud bych měla mluvit
o místech, kde se mi líbilo, určitě to byla krásná Kutná Hora,
Hluboká nad Vltavou, kam
jsme jezdili do Alšovy jihočeské galerie, Hradec Králové a Galerie moderního
umění, ale i v dalekých
Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Mohla
bych vyjmenovávat
ještě spoustu měst.
Zážitek byla třeba
cesta a možnost
dostat se do
prostor Pražského hradu.“

Nejtěžší období, které mě hodně deptalo a mrzelo,
nemělo nic společného s pracovními úkoly,
ale s obměnou kolektivu, ve kterém se úspěch
neodpouští a ve kterém dochází k intrikám
a pomluvám, proti kterým se nedá bojovat...
yy Vždy bylo obdivuhodné, z kolika galerií a muzeí se vám dařilo
díla zajistit. Jak se vám dařilo spolupráci navazovat a čím jste dokázala přesvědčit zmíněné instituce,
aby díla do Prostějova zapůjčily?
„Každý muzejník i galerijní pracovník je rád, když díla, která mají ve
správě, se mohou vytáhnout z depozitáře a představit je veřejnosti. Na
začátku nebylo jednoduché takové
rozsáhlé zápůjčky získávat, protože
muzeum je instituce regionálního

vizitka
KAMILA HUSAŘÍKOVÁ
✓ narodila se 3. března 1956 v Prostějově
✓ v letech 1971 až 1975 vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově
✓ v letech 1975 a 1976 pak Státní jazykovou školu v Brně, od roku 1979 dálkově
studovala UJEP v Brně obor Teorie kultury. Tu však nedokončila
✓ v letech 1976 a 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

yy Bylo nějaké období v historii
muzea, na které obzvláště ráda
vzpomínáte?
„Muzeum jsem měla opravdu
ráda, asi by to ani jinak nešlo, když
jsem tam strávila téměř celou svou
profesní dráhu. Nejraději vzpomínám na své začátky, a to i přesto, že
stěžejní pracovní náplň nás všech
tvořila nezáživná katalogizace sbírek ve druhém stupni. (úsměv) Ale
díky opravdu dobrému kolektivu
tam bylo hodně legrace, a tak nepopulární pracovní soboty i Brigády
socialistické práce jsme si dovedli
zpříjemnit.“
yy Kdy to bylo naopak nejtěžší?
Nastalo dokonce období, kdy jste
s tím sama chtěla seknout?
„Nejtěžší období, které mě hodně
deptalo a mrzelo, nemělo nic společného s pracovními úkoly, ale
s obměnou kolektivu, ve kterém se
úspěch neodpouští a ve kterém dochází k intrikám a pomluvám, proti
kterým se nedá bojovat... Samozřejmě že jsou v muzeu i nadále kolegové, kterých si vážím a vždy jsem
s nimi ráda spolupracovala.“
yy Prostějovské muzeum získalo
před sedmi lety status galerie. Jakým směrem by se dle vás měl její
výstavní plán ubírat? Je to cestou
známých jmen, která jsou schopna
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přitáhnout lidi, kvalitních, ale
méně známých autorů či regionálních tvůrců se vztahem k Prostějovu a okolí?
„Koncepce výstavního plánu není
jednoduchá. Ze zkušeností a statistik vyplývá, že v Prostějově byla
hodně přitažlivá známá jména
nebo výtvarná uskupení. Takové
výstavy se však nedají pořádat častěji než jedenkrát ročně. Ze zřizovací listiny vyplývá, že muzeum
má představovat regionální umělce nebo umělce s Prostějovskem
spjaté. I takové výstavy se v plánu
vždy objevovaly. Kvalitní umělci,
ale méně známí, ti to mají v Prostějově těžké. Jsou to přece jen výstavy pro ‚poučené‘ návštěvníky.
Kromě toho jsou jistě zajímavé
a do muzea patří i materiálové výstavy. Ideální asi je koncepce, kde
se všechny tyto složky prolínají.“

výstavy ve Zlaté bráně, kterou realizoval
galerista
Jindřich
Skácel. Vždycky, když
jsme byli v nějaké galerii, prošla jsem si výstavy i expozice a často
jsem viděla opravdu
nádherné věci.“
yy Je nějaký výstavní sen, který se vám
nepodařilo splnit?
A proč?
„Mám
kompletně
zpracovanou výstavu
českého impresionismu
včetně několika zahraničních hostů. Moc ráda
bych ji v budoucnu realizovala, ale už k tomu
nedojde, protože moje
místo bylo zrušeno...“
yy Co vám bude na
práci v muzeu nejvíce
chybět?
„Ta ‚muzejní vůně‘,
pohled na všechny
ty krásné sbírky, které muzeum spravuje,
zajímavé diskuse s některými kolegy a cesty po
galeriích.“
yy Práce kurátorky byla nepochybně velmi časově náročná.
Máte představu, čím nyní tento
čas, který se před vámi otevřel,
vyplníte?
„Momentálně dost odpočívám
a přemýšlím, co dál. Moje rodina
je pro mě vším. Mám tři rozkošné vnučky, malinkatého vnoučka,
milovaného pejska a v neposlední řadě velmi aktivního manžela,
který neustále srší nápady, kam
bychom se měli zajet podívat.
Nudit se tedy určitě nebudu.“
(úsměv)
yy Na co se nyní obzvláště těšíte?
„Asi na Vánoce, na atmosféru, kterou mám nesmírně ráda, na rozzářené oči vnoučat nad dárky.“

zpravodajství
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„Neprávem tak zapadla některá zdařilá a zajímavá díla,“
lituje ředitelka Barbora Kucsa Prágerová
PROSTĚJOV Podzim, doba kin? V minulosti tohle pravidlo
platilo. Právě v sychravých měsících počasí obvykle příliš nepřeje výletům a procházkám, řada lidí tak obyčejně raději
zamířila do hlediště před plátno. Letošní a loňský rok jsou ale
jiné. V obou případech zasáhl nejen do společenského života
koronavirus. A zatímco loni v říjnu došlo k celkovému uzavření
kin, tento rok na jaře už ke druhému, nyní zůstávají kina otevřená. Jenže snad je to strach z nákazy, snad nechuť k opatřením, která pro subjekty podobného typu znovu platí. Výsledek
je, že lidé chodí výrazně méně. Alespoň v Prostějově.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Také si to pamatujete? Fronty na lístky, plné sály. A k tomu vůně čaje nebo
třeba pop-cornu. Ne, to nejsou zážitky
a situace z dob dávno minulých. I když
to tak nemusí vypadat, jedná se o dobu
ještě nedávnou. Počet kin se totiž snížil
a může se zdát, že jejich zlatý věk je ten
tam. Možná je to v některých oblastech
pravda. Ne tak ale v Prostějově. Kino
Metro 70 je zde stále pojem a oblíbeným místem nejen ke zhlédnutí novinek, ale i k obyčejnému lidskému setkávání. Nebo také příležitost pro rande.
Ostatně před pár dny oslovilo s ročním
zpožděním kulaté jubileum 50. výročí
od založení.
Kino už kvůli pandemii muselo být
opakovaně zavřené, poprvé loni zkraje
jara. Později na podzim a nyní může

uzavření kina reálně hrozit znovu. Momentálně je každopádně jisté, že koronavirus a následná vládní opatření byly
k provozům kina, potažmo k jejich návštěvnosti nemilosrdné, ba přímo zlé.
„To se těžko říká, jaké konkrétní ztráty
v návštěvnosti přinesl. I proto, že byla
kina zavřená pokaždé v jiné měsíce. Je
něco jiného, když se nemůže promítat
v červnu nebo v říjnu,“ podotkla ředitelka kina Metro 70 Barbora Kucsa
Prágerová.
Dala ale příklad, přímo děsivý. „Náměstkyně primátora Milada Sokolová
po mně před časem chtěla srovnání
dvou sledovaných období. V době bez
koronavirového pandemie jsme vydělali čtyři miliony. Za stejně dlouhé
období ve stejné části roku a s koronavirem v zádech čtyři tisíce,“ smutní
Barbora Kucsa Prágerová. Kino Metro
70 se totiž zařadilo ke kinosálům, které
promítaly on-line. Jak se však ukázalo,
zážitek přímo z promítacího sálu je pro
mnohé prostě nenahraditelný. Zájem
zkrátka nebyl takový.

jaká byla návštìvnost kina metro 70...

Zdroj: kino Metro 70

'ËYDOVHGËYDODOHSĆHKOÇGOF\NOLVWX

Senior na kole
I<KµGDG?J?Q@üÁ
PROSTĚJOV Snažil se být opatrný
a při vystupování z auta se podíval
do zpětného zrcátka. Přesto šofér
dodávky na ulici v Krasicích po otevření dveří zavinil nehodu. Do dveří
totiž narazil starší cyklista, který se
zranil, a sanitka ho musela převézt
do nemocnice.
„V pondělí 22. listopadu ráno zastavil
řidič s vozidlem Ford Transit na okraji
komunikace ulice J. V. Myslbeka v Prostějově. Po zastavení vystoupil z auta
a pak se zase vrátil, protože něco hledal. Poté se podíval do zpětného zrcátka, kde nikoho neviděl, otevřel dveře

i kinu Metro
70

15
RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Rozkopané sídlištì
Prostějov (mik) – Na Sídlišti svobody se
bude ode dneška kopat a bagrovat. Se zemními pracemi tak souvisí i několik uzavírek
v této lokalitě. „V době do pondělí 29. listopadu až do neděle 12. prosince bude probíhat úplná uzavírka oblasti Sídliště svobody
v Prostějově na chodnících a veřejné zeleni.
Důvodem jsou opravy šachet a vodovodu,“
informoval Jan Vejmělek, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

Radní budou jednat
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I tak ale uplynulé dva roky nabídly
v kině i hodně radosti. Třeba v zájmu
diváků o některé snímky. Zatímco
před koronavirovou pandemií letělo
v České republice Bohemian Rhapsody, v její době a těsně před nástupem
covid-19 to byly české filmy. „Například Prvok, Šampón, Tečka a Karel, to
je snímek, co udělal léto,“ pochvaluje si
ředitelka prostějovského kina. Dobře
si ale jak v návštěvnosti, tak v hodnocení diváků na internetu vedly i jiné
snímky. „Taky Karel byl hodně navštěvovaný. A Zátopek, což je ostatně favorit na ocenění Český lev,“ podotkla
k letošnímu roku. Ten navíc kino
oslavilo i promítáním na velodromu,
ke všemu amatérského filmu místních
nadšenců Fotbalový Skřítek.
Loňský rok byl také o české tvorbě. Bodoval zejména dokument Víta Klusáka
V síti o tom, jaké hrozby čekají nezletilé,
zejména dívky, na internetu. A jak snadno -náctiletí na Facebooku narazí na
obtěžování i vydírání. „Asi bychom byli
překvapení, jakých výsledků by dokument dosáhl nebýt koronaviru. U nás
trhl rekord i tak, během jediného dne
na něj přišlo 1300 diváků,“ informovala Barbora Kucsa Prágerová s tím,
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kolik toho kino metro 70 pøipravilo...

Zdroj: kino Metro 70

že rekordních čísel dosáhlo kino
Metro 70 v roce 2019, kdy celkový
počet diváků přesáhl poprvé v novodobé historii sedmdesát tisíc. Tímto
výsledkem byl také potvrzen stoupající
trend po nástupu nové ředitelky která
nahradila Ivan Čecha.
Na český film však neexistují jen pochvalné komentáře, ale i dost ostré,
přičemž jeden z nich padl velmi nedávno právě na půdě prostějovského kina
z úst režiséra Václava Marhoula. Vyjádřil nespokojenost nad množstvím
podprůměrných komedií a seriálů.
Ředitelka kina je smířlivější. „Pozoruji,

že v posledních letech se do kin dostává
širší paleta českých filmů, jsou to snímky žánrové a kvalitní. Už to není jen
dříve zdaleka nejčastější žánr, tedy lehčí
komedie,“ sdělila Kucsa Prágerová.
A prozradila, že nejen kina, ale i některé samotné filmy koronavirem
utrpěly. Jednak nižším počtem diváků
v kinech, zároveň ale tím, že v době
uvolnění začaly distribuční společnosti snímky doslova chrlit. „Neprávem
tak zapadla některá zdařilá a zajímavá
díla. Například Prušinovského Chvilky nebo také Nohejlova Okupace. A je
to škoda.“

nabouraných -ü@E@G
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a chtěl vystoupit. Než se tak ovšem stalo,
narazil do těchto dveří cyklista jedoucí
směrem k ulici Západní. Po nárazu upadl sedmašedesátiletý cyklista na silnici
a zranil se. Z místa musel být převezen
do prostějovské nemocnice,“ popsala
kuriózní nehodu Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. „Dechovou
zkouškou se nepotvrdilo, že by cyklista
před jízdou požil alkohol. Stejně tak řidič dodávky. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na dva tisíce korun,“
dodala Zajícová s tím, že nehoda je dále
v šetření dopravních policistů. (mik) PROSTĚJOV Milá dámo, vy byste
měla jít na přezkoušení svého řidičského umění! Sedm „ťukanců“
a sedm poškozených vozidel řešili
hned v pondělí 22. listopadu dopravní policisté na parkovišti u prostějovské nemocnice. Sedmdesátiletá seniorka za volantem Volkswagenu totiž
omylem místo brzdy sešlápla plyn...
Výsledkem dopravní nehody je sedm
poškozených vozidel. „K události došlo v Mathonově ulici v Prostějově na
parkovišti před nemocnicí. Starší žena,
téměř sedmdesátnice, jela ve vozidle
5VCTwÊE[MNKUVCPCTC\KNRąKLÊ\F÷FQFXGąÊFQF¾XM[MVGTÆąKFKéRąKX[UVWRQX¾PÊ\CWVC Volkswagen Tiguan a místo brzdového
QVGXąGN
ZHQVQ2QNKEKGè4 pedálu sešlápla plyn. Vozidlo zareagovalo

Prostějov (mik) – Týden po zasedání zastupitelstva se u jednacího stolu sejdou prostějovští radní. Jejich schůze se uskuteční již
zítra, tj. v úterý 30. listopadu a na programu
mají konšelé více než pět desítek bodů. Zároveň se bude schvalovat i plán jednání radních pro rok 2022. „V první fázi projednáme
nákup dalších uměleckých děl a zabývat se
budeme doporučením komise pro cestovní
ruch a podporu podnikání. Probereme stav
požární ochrany v Prostějově, diskutovat
budeme o založení nadačního fondu, zajištění ostrahy magistrátních budov v příštích
třech letech a projednáme rovněž průběžné
výsledky hospodaření Domovní správy Prostějov a Lesů města Prostějova. Na programu
máme také několik bodů týkajících se provozu základních škol i mateřinek v Prostějově
a jako vždy mnoho majetkoprávních záležitostí,“ uvedl František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova. „Rovněž budeme schvalovat některá rozpočtová
opatření, například na návštěvnické zařízení
v Kolářových sadech nebo na projektovou
dokumentaci na rozšíření hasičské zbrojnice
ve Vrahovicích,“ dodal náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

6EÈUQÙGYÕU]QRYXRWHYÔHQ
Prostějov (mik) – V minulém vydání Večerník informoval o uzavření sběrného dvora v Průmyslové ulici v Prostějově z důvodu
nemocnosti personálu. To už ale nyní neplatí. „Situace se stabilizovala a ve čtvrtek 25. listopadu jsme tento sběrný dvůr opět otevřeli,“
ohlásil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějova.

9\ÔÉGÉMHQREMHGQDQÅ
Prostějov (mik) – Pokud nejste předem
objednáni, na prostějovskou „dopravku“ ani
nechoďte! „Z provozních důvodu náš odbor
oddělení řidičů vyřizuje už od středy 24. listopadu až do odvolání pouze objednané klienty
přes objednávkový systém na internetových
stránkách města. Omlouváme se občanům
za případné komplikace. O změnách budeme
včas informovat,“ uvedl Jan Vejmělek, vedoucí
odboru dopravy prostějovského magistrátu.
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ZHQVQ2QNKEKGè4

zrychlením a výsledkem byl náraz do vozidla Škoda Roomster, které zde zrovna
parkovala jiná řidička. Volkswagen byl
po nárazu odhozen a postupně narazil
do dalších tří zaparkovaných vozidel.
Jedno z těchto aut dál narazilo do vozidla
Peugeot a ten narazil do vozidla Renault,“
popsala neuvěřitelný karambol Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého kraje
Při nehodě ke zranění osob nedošlo
a hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 300 000 korun. Že by seniorka
před jízdou požila alkohol, se provedenou dechovou zkouškou nepotvrdilo.
(mik)

➢ ze strany 3

PROSTĚJOV Tato smrt je pořádně zahalena rouškou tajemství. Oproti zvyklostem nechce
úterní událost nikdo komentovat, Večerníku se nepodařilo
sehnat ani jednoho přímého
svědka. Jakoby každý chtěl smrt
bezdomovce v jižní části Prostějova zamést pod zem... „Nevím,
neobtěžujte mě,“ tak zněly nejčastější reakce.
„Jednalo se o bezdomovce, a co se
okolo šuškalo, tak byl přejetý autem. Chodil často tady do blízkého
azyláku,“ řekl Večerníku muž bydlící
v Určické ulici. Uvedenou možnost
však mluvčí krajské policie nepotvrdila. „Totožnost muže známe, jedná
se o osobu ve věku 60 let. Za účelem

zjištění příčiny úmrtí byla nařízena
soudní pitva. Dle prvotního ohledání zemřelého neshledal lékař, že
by na jeho smrti měla podíl další
osoba,“ vyvrátila částečně možnost
nehody Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. Blíže se však
k možným příčinám smrti bezdomovce vyjadřovat nechtěla.
Stejně tak Večerník s dotazy odbyl ředitel Azylového centra. „Vím
o tom případu, ale zda šlo o našeho
klienta, nebo jestli jsem ho znal, nebudu komentovat. A nebudu říkat
vůbec nic. K takovým věcem se totiž
nevyjadřuji,“ odmítl komunikovat
Jan Kalla.
Příčiny smrti šedesátiletého muže
tak odhalí soudní pitva, jejíž výsledky by měla policie znát v řádu týdnů.
(mik)
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Areál Paprsek se nachází v Rychlebských horách na území StaƌĠŚŽDĢƐƚĂǀŵşƐƚŶşēĄƐƚŝsĞůŬĠ
sƌďŶŽ Ă ƉĂƚƎş Ŭ ŶĞũŬƌĄƐŶĢũƓşŵ
ŵşƐƚƽŵ :ĞƐĞŶŝĐŬĂ͘ ƌĞĄů ŶĂďşǌş
ǀƓĞƐƚƌĂŶŶĠǀǇǎŝƚşďĞǌŽŚůĞĚƵŶĂ
ǀĢŬ ēŝ ĚƌƵŚ ƐƉŽƌƚƵ ŶĞďŽ ƌŽēŶş
ŽďĚŽďşĂũĞŽĚũĂƌĂĚŽƉŽĚǌŝŵƵ
ŽďůşďĞŶŽƵ ĚĞƐƚŝŶĂĐş ƉĢƓş ƚƵƌŝƐͲ
ƚŝŬǇ ŝ ĐǇŬůŽƚƵƌŝƐƚŝŬǇ͘ s ǌŝŵŶşĐŚ
ŵĢƐşĐşĐŚƐŝŶĂƐǀĠƉƎŝũĚŽƵůǇǎĂƎŝ͕
ďĢǎŬĂƎŝ͕ ƐŶŽǁďŽĂƌĚŝƐƚŝ Ă ŵŝůŽǀͲ
ŶşĐŝǌŝŵŶşĐŚƐƉŽƌƚƽĂƌĂĚŽǀĄŶĞŬ
ŶĞŚůĞĚĢ ŶĂ ǀĢŬ͘ :ĚĞ Ž ŵşƐƚŽ
ŶĞũĞŶƉƌŽũĞĚŶŽĚĞŶŶşǀǉůĞƚǇ͕ĂůĞ
ŝƉƌŽƉƎşũĞŵŶŽƵƌŽĚŝŶŶŽƵĚŽǀŽͲ
ůĞŶŽƵēŝĚŽǀŽůĞŶŽƵƐƉƎĄƚĞůŝ͘

:ĂŬŽŬĂǎĚŽƌŽēŶĢƐĞŝůĞƚŽƐĂƌĞĄů
WĂƉƌƐĞŬ ƵƐŝůŽǀŶĢ ƉƎŝƉƌĂǀƵũĞ ŶĂ
ǌŝŵŶş ƐĞǌſŶƵ Ă ũƐŵĞ Ɛŝ ũŝƐƚŝ͕ ǎĞ
ŽƉĢƚĚŽƐƚŽũşƐǀĠƉŽǀĢƐƚŝũĞĚŶŽŚŽ
ǌŶĞũůĞƉƓşĐŚŵşƐƚƉƌŽďĢǎĞĐŬĠůǇͲ
ǎŽǀĄŶşǀŶĂƓşǌĞŵŝ͘WƌŽǀŽǌŽǀĂƚĞͲ
ůĞŵĂƌĞĄůƵƉƌĂǀŝĚĞůŶĢƉĞƌĨĞŬƚŶĢ
ƐƚƌŽũŽǀĢ ƵƉƌĂǀŽǀĂŶĠ ƚƌĂƚĢ ƌƽǌͲ
ŶǉĐŚ ŽďƚşǎŶŽƐƚş Ă ĚĠůĞŬ ŽŬƌƵŚƽ
ǀ ĐĞůŬŽǀĠ ĚĠůĐĞ ƉƎĞƐ ϳϱ Ŭŵ ǀĞͲ
ĚŽƵĐş ŶĄĚŚĞƌŶŽƵ ǌĂƐŶĢǎĞŶŽƵ
ŬƌĂũŝŶŽƵ ůĄŬĂũş ŬĂǎĚŽƌŽēŶĢ ĨĂͲ
ŶŽƵƓŬǇƚŽŚŽƚŽŽďůşďĞŶĠŚŽƐƉŽƌͲ
ƚƵ͘ĢŚĞŵǌŝŵŶşŚŽŽďĚŽďşƐĞƚƵ
ŬŽŶĂũşƚĂŬĠƌƽǌŶĠďĢǎĞĐŬĠǌĄǀŽͲ
ĚǇƐĚĞƐşƚŬĂŵŝůĞƚƚƌǀĂũşĐşƚƌĂĚŝĐş
ĂƷēĂƐƚşƐƚŽǀĞŬǌĄǀŽĚŶşŬƽǀƓĞĐŚ
ǀĢŬŽǀǉĐŚĂǀǉŬŽŶŶŽƐƚŶşĐŚŬĂƚĞͲ
ŐŽƌŝşʹWĂƚŶĄĐƚŬĂŬŽůĞŵWĂƉƌƐŬƵ͕
ϭϬϬϬ ůĂŶŽǀǉĐŚ ĚĠůĞŬ͕ :ĞůǇŵĂŶ
ŶĞďŽϮϰŚŽĚŝŶŽǀŬĂ͘

4x foto: archiv chaty Paprsek

WƌŽƐũĞǌĚŽǀĠůǇǎŽǀĄŶşĂƐŶŽǁďŽĂƌĚŝŶŐũƐŽƵƵƌēĞŶǇĚǀĢƐũĞǌĚŽǀŬǇƐƚƎĞĚŶşŽďƚşǎŶŽƐƚŝŽĐĞůŬŽǀĠĚĠůĐĞ
Ϯ͕ϱŬŵ͘KĚŽƉƌĂǀƵƐĞƐƚĂƌĄĚǀŽƵƐĞĚĂēŬŽǀĄůĂŶŽǀĄĚƌĄŚĂŽƉƉůŵĂǇƌƐƉƎĞƉƌĂǀŶşŬĂƉĂĐŝƚŽƵϭϯϬϬŽƐŽď
ǌĂŚŽĚŝŶƵ͘DĂůşůǇǎĂƎŝŵŽŚŽƵǀǇƵǎşƚĚĢƚƐŬǉǀůĞŬŶĞďŽůǇǎĂƎƐŬǉŬŽůŽƚŽē͕ƐĂŵŽǌƎĞũŵŽƐƚşũĞƚĂŬĠůǇǎĂƎƐŬĄ
ƓŬŽůĂĂƓŬŽůŬĂ͕ƉƽũēŽǀŶĂůǇǎşĂƐŶŽǁďŽĂƌĚƽ͕ƐĞƌǀŝƐēŝŽďēĞƌƐƚǀĞŶşƉƎşŵŽƵƐƚĂŶŝĐůĂŶŽǀŬǇ͘^ŬǀĢůĠƉŽĚͲ
ŵşŶŬǇƉƌŽůǇǎŽǀĄŶşǌĂũŝƓƚƵũĞŶĞũĞŶŬĂǎĚŽĚĞŶŶşƷĚƌǎďĂƌŽůďŽƵ͕ĂůĞŝŵŽĚĞƌŶşĂǀǉŬŽŶŶǉǌĂƐŶĢǎŽǀĂĐş
ƐǇƐƚĠŵ͕ŬƚĞƌǉǌĂũŝƐƚşĚŽƐƚĂƚĞŬƐŶĢŚƵƉŽĐĞůŽƵůǇǎĂƎƐŬŽƵƐĞǌſŶƵ͕ĂůĞƚĂŬĠƵŵŽǎŸƵũĞǀǇďƵĚŽǀĂƚƐŬŽŬǇ
ĂĚĂůƓşŽďůşďĞŶĠƉƌǀŬǇƐŶŽǁƉĂƌŬƵ͘WƌŽŶĄǀƓƚĢǀŶşŬǇĂƌĞĄůƵũĞƵƐƉŽĚŶşƐƚĂŶŝĐĞůĂŶŽǀĠĚƌĄŚǇƉƎŝƉƌĂǀĞͲ
ŶŽƵĚƌǎŽǀĂŶĠƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢƐŬĂƉĂĐŝƚŽƵƉƎĞƐϱϬϬĂƵƚ͘
s ƉƌƽďĢŚƵ ƉŽďǇƚƵ Ɛŝ ŵŽŚŽƵ ŶĄǀƓƚĢǀŶşĐŝ ŽĚƉŽͲ
ēŝŶŽƵƚ Ă ŽďēĞƌƐƚǀŝƚ ƐĞ Ƶ ƐƉŽĚŶş ƐƚĂŶŝĐĞ ůĂŶŽǀŬǇ
ǀ ĐŚĂƚĢ sŝŶĚŽƓŬĂ ŶĞďŽ ǀǇũĞƚ ůĂŶŽǀŬŽƵ ŶĂŚŽƌƵ
Ă ǌĂǀşƚĂƚ ĚŽ ,ŽƌƐŬĠ ĐŚĂƚǇ WĂƉƌƐĞŬ͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ ŶĂͲ
ĐŚĄǌşǀďůşǌŬŽƐƚŝũĞũşŚŽƌŶşƐƚĂŶŝĐĞ͘ĚĞƐŝŵŽŚŽƵ
ƉŽĐŚƵƚŶĂƚŶĂƉŽŬƌŵĞĐŚǌǀǉƚĞēŶĠŬƵĐŚǇŶĢ͕ũĞũşǎ
ǀǇŚůĄƓĞŶŽƵ ƐƉĞĐŝĂůŝƚŽƵ ũƐŽƵ ŬǇŶƵƚĠ ďŽƌƽǀŬŽǀĠ
ŬŶĞĚůşŬǇ͘WƌŽǀƓĞĐŚŶǇǌĄũĞŵĐĞũĞǌĚĞŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝ
ŝŶŽǀĢǀǇďƵĚŽǀĂŶĠǁĞůůŶĞƐƐĐĞŶƚƌƵŵƐĞĚǀĢŵĂ
ƐĂƵŶĂŵŝƐŽĚƉŽēşǀĄƌŶŽƵĂǀşƎŝǀŬŽƵ͘,ŽƌƐŬĄĐŚĂƚĂ
WĂƉƌƐĞŬ ĐĞůŽƌŽēŶĢ ŶĂďşǌş ƚĂŬĠ ƵďǇƚŽǀĄŶş ǀ ƷƚƵůͲ
ŶǉĐŚƉŽŬŽũşĐŚ͕ŬƚĞƌĠƉƌŽƓůǇŶĞĚĄǀŶŽƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ĂũĞũŝĐŚǎƐŽƵēĄƐƚşũĞǀǎĚǇŵŽĚĞƌŶşŬŽƵƉĞůŶĂ͘(pr)

téma večerníku
„Víte, co je to tragédie? Když
se dívka vdá z lásky a po svatbě zjistí, že muž nemá žádné
peníze,“ poznamenal dosti trefně americký spisovatel Mark
Twain. O tom, že peníze snadněji odcházejí, než přicházejí,
nemůže být pochyb. Naštěstí
to, kolik jich přijde a zejména
kolik jich odejde, můžeme ve
velké míře ovlivnit my sami. K
tomu,abysenámspenězidařilovycházetdlenašichpředstav,
bymělapřispětitatotematická
strana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Texty připravil:
Martin Zaoral
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Trendem dnešní doby je si peníze
půjčovat, nikoliv spořit. Ostatně
tomu přispívá i fakt, že kvůli současné inflaci hodnota uspořených
peněz výrazně klesá. Možností, jak
tomu zabránit či alespoň její dopady zmírnit, se nabízí několik.
Někteří lidé stále volí možnosti, které
jim sice uloženou částku mírně zhodnotí, ale v konečném důsledku vklady
kvůli inflaci ztrácejí na hodnotě. Jedná
se o spořicí účty, ale i termínované vklady či stavební spoření. Spořicí účty lidé
volí především kvůli tomu, že se svými
vklady mohou kdykoliv disponovat, navíc za ně bankám neplatí žádné poplatky. Na druhou stranu je třeba počítat s
tím, že vám banky peníze zhodnotí sazbou kolem půl procenta ročně. U termínovaných vkladů se váš vklad zhodnotí
více, i roční sazbou přes dvě procenta. V
takovém případě ale na peníze nesmíte
po několik let sáhnout.

tisíce korun ročně i ročnímu zhodnocení kolem jednoho procenta se tento
produkt jeví jako výhodnější než spořicí účty či termínované vklady. Na
druhou stranu máte peníze vázané
po dobu šesti let, z naspořené částky
vám ukrajuje roční poplatek ve výši
několika set korun. Také poplatek za
uzavření není zanedbatelný. Proto je
vhodné se založením stavebka počkat
na akci spořitelen, kdy sjednání nabízejí zdarma.

3(1=,-1Ì3Ő,32-,ä7Ě1Ì

Spořit je možné i na penzi. Ať už ve
formě „starého” penzijního připojištění, či současného doplňkového
penzijního spoření. Stát střadatelům
přispívá až 230 korunami měsíčně,
odečíst si můžete z daní i příspěvky
nad 12 tisíc korun ročně. Především
pak u novějšího produktu spoření
na penzi můžete u některých penzijních společností počítat i se zajíma67$9(%1Ì632Ő(1Ì
vým zhodnocením. Jedná se však o
Zejména v minulosti velmi oblíbe- dlouhodobý produkt, jehož primárnou alternativou je stavební spoření. ním cílem je přinést finanční rezervu
Díky státní podpoře ve výši až dva na stáří.

čkáte, budete-li investovat do akciových, dluhopisových či smíšených
podílových fondů. Jsou sice rizikovější, jejich rizikovost ale spočívá
především v kolísavosti hodnoty.
Nevýhodou je to, že peníze ve fondech nejsou ze zákona pojištěny.
Také musíte počítat s tím, že k vyššímu zhodnocení se dostanete až v
horizontu několika let.

PODÍLOVÉ FONDY
Vyššího zhodnocení vkladů dosáhnete při investování do podílových
fondů. Ty jsou založeny na tzv. kolektivním investování skupiny investorů,
jejichž vklady tvoří majetek fondu.
Každý investor podle výše vložené
částky dostane odpovídající počet
podílových listů, tedy podíl na majetku. Profesionální správce fondu za peníze podílníků nakupuje různé druhy
cenných papírů, rozkládá tak riziko,
které by jinak investor musel nést
sám, pokud by se rozhodl investovat
tzv. na vlastní pěst.
Podílových fondů je na trhu velké
množství. Vyšších výnosů se do-

NÁKUP NEMOVITOSTÍ

Češi stále více ukládají své peníze i do
nákupu nemovitostí, ve kterých nebydlí, ale dále je pronajímají. Většinou si na
jejich pořízení v bance sjednají hypotéku, kterou splácí výnosy z pronájmu.
Po splacení hypotéky je pak byt váš a
vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí
výrazným způsobem rostou, vás může
v budoucnu čekat i vyšší zhodnocení
DLUHOPISY
vložených peněz. Případně můžete i
Investovat své peníze můžete i nadále vydělávat na pronájmu.
sami nákupem dluhopisů, a to jak
firemních, tak státních. Vyššího
=/$72ÿ,%,7&2,1<
zhodnocení zhruba v řádu jednotek procent můžete dosáhnout v V posledních letech přibývá invespřípadě firemních dluhopisů, jsou torů, kteří investují do nákupu zlata.
ale oproti státním dluhopisům ri- Společnosti, které se obchodováním
s drahými kovy zabývají, evidují i nězikovější.
Investice do akcií jsou jedním z kolikanásobný růst zájmu o investiční
nejziskovějších způsobů zhod- zlato. Podle odborníků jeho hodnota
nocování peněz. Patří ale i mezi nijak závratně nekolísá, v dlouhodonejrizikovější, vyplatí se proto in- bém horizontu pak nabízí stálý mírný
vestorům, kteří jsou ochotni riziko růst. Velké oblibě se rovněž těší invespodstoupit. Počítat byste měli i s tice do virtuálních kryptoměn napřídlouhodobějším horizontem kvůli klad do bitcoinu. Ty jsou však velmi
nestabilní.
kolísání trhu.
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Průměrný starobní důchod bude po valorizaci činit přibližně 16 274 Kč, mimořádná
valorizace průměrného důchodu bude činit
přibližně 670 Kč.
Faktem je, že kvůli aktuální inflaci se důchodci ze zvýšení penzí zas až tak radovat nemohou. Růst cen od června 2021 dosáhl v říjnu
2021 celkem 2,95 %. K mimořádnému zvyšování důchodů kvůli inflaci by však došlo
pouze v případě, že by překročila hranici 5 %.
V takovém případě se důchody budou opět
zvyšovat v mimořádném termínu.
Podle makroekonomické projekce Ministerstva financí ČR z listopadu 2021 by podmínka mohla být splněna už v lednu 2022. Očekává se totiž, že za červenec 2021 až leden
2022 vzrostou ceny celkem o 5,4 %!
dokončení na www.vecernikpv.cz >>>

21112621555

V příštím roce si všichni penzisté opět
měsíčně přilepší o několik set korun.
Zvýší se totiž základní i procentní výměra
všech důchodů.
Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. V roce 2022 bude mít každý penzista tuto
základní výměru důchodu vyšší o 350 korun.
Základní výměra tak vzroste ze současných 3
550 korun na 3 900 korun.
Dále se zvýší také procentní výměra, a to o
300 korun, a ještě i o 1,3 % aktuálně pobírané
procentní výměry. Tato procentní výměra je
již individuální. Její výše závisí na konkrétním
průběhu pojištění každého jednotlivce a u jejího výpočtu platí, že čím jsou vyšší příjmy v
rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu.

21112411161

Důchody se budou opět zvyšovat.
µ6HÖHUH§SHQt]HLQIODFH"
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Konstelace hvězd Prostějova
Nervozita před Vánoci dostupuje vrcholu. Ovšem spíše než dárky pod stromeček
budou Prostějované více řešit, koho pozvou ke štědrovečernímu stolu. U mnohých se
vytvoří nechuť slavit Vánoce ve větším počtu osob, což je v této době poměrně logické.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Budete si muset často přivstat,
protože jinak své pracovní úkoly
nezvládnete. Váš nadřízený se asi
zbláznil a naložil vám toho tolik, že
budete muset počítat i s pozdními
příchody domů.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Budete jako u vytržení, na co sáhnete, to se vám podaří. V partnerském
vztahu to sice na chvilku zaskřípe,
ale udobřování bude moc krásné.
Navíc se vám hodně naplní peněženka, můžete utrácet.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Zkřížíte zbraně s člověkem, kterého
z duše nenávidíte. Nedá se nic dělat,
otevřený konflikt byl jen otázkou
času. Naštěstí půjde jen o peprnou
výměnu názorů, ze které nakonec
vyjdete jako vítězové.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Bolení hlavy nebude tou jedinou věcí,
která vás bude trápit. Další problémy
nastanou ve chvíli, kdy obdržíte úřední
dopis. V poslední době jste totiž zanedbali hned několik povinných věcí, tak
to koukejte dohnat.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Čas pracuje proti vám. Nedávno jste
od šéfa dostali úkol, jehož splnění už
dávno vypršel termín. Pokud si chcete
napravit reputaci, soustřeďte se tento
týden jen na práci a vše ostatní vyžeňte
z hlavy.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Budete trpět nechutenstvím, což může
být příznakem jakékoliv jiné nemoci.
Upalujte rychle za lékařem, ať víte, na
čem jste. Šťastné chvíle naopak strávíte
s partnerem, se kterým si nezvykle rozumíte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Utrácejte klidně všechno, co jste
vydělali. Není proč skrblit, ani další
výplata nebude malá. Pozor si ovšem
dejte na zbytečné investice do věcí,
které vůbec nepotřebujete. Myslete
u těch nákupů.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Dokážete se pohádat kvůli malichernosti a toto vám zůstane i během následujících dnů. Mezi kolegy už budete vnímáni jako nesnesitelní, což vám
na reputaci moc nepřidá. Zkuste se na
věci dívat přívětivěji.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Ještě před víkendem se vám do cesty
připlete zcela náhodně osoba, kterou
jste už mnoho let neviděli. A protože
je vám sympatická, u vínečka zavzpomínáte společně na staré časy. Dokonce se zamilujete.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Nálada se vám bude měnit podle
toho, jak se vám bude dařit v práci, ale
i v domácnosti. Tento týden to ovšem
nevypadá na bůhvíjakou zábavu. Nervózní budete hlavně z toho, že nejste
oblíbeni v kolektivu.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Prožijete romantické všední i víkendové
dny. Kolikrát ani nebudete věřit, že něco
takového je vůbec možné. Jen si dejte
pozor, aby vás nevykolejila nenadálá
nehoda či komplikace se zdravotním
stavem.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Měli byste si konečně udělat pořádek
doma, vždyť kdo se má na ten binec dívat! K úklidu vás donutí také nečekaná
návštěva tchýně, se kterou si příliš nerozumíte. Ale pořádek udělejte, nebo
budete pomluveni.

nákupní
servis
pro vás
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Mikuláš v bílém rouchu a mitře, s dlouhými vousy a velkou berlou, doprovázen
hodným andělem, ale i zlým čertem. Každý rok 5. prosince v podvečer tato trojice
navštěvuje rodiny s malými dětmi přesvědčit se, zda byli všichni za uplynulý rok
hodné. Proto je před nadcházející nedělí tuze dobré vědět, že figurku čokoládového
Mikuláše nabízí nejlevněji Tesco, mikulášský perník jsme objevili za nejvýhodnější
cenu v Albertu a Penny marketu, tyčinky Kinder Chocolate a vajíčko Kinder Suprise
Maxi pak shodně v Lidlu. Kdo by chtěl k Mikuláši rovnou přibalit i vánoční kolekci, může využít opět cenově nejnižší nabídky Lidlu, kde společně s Penny marketem
mají i nejlevnější adventní kalendář.
Přejeme krásného Mikuláše!
Průzkum byl proveden ve středu 24. listopadu 2021.

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obce: Ondratice, Sněhotice,
Obec: Sněhotice
Podivice
Dne: 30. 11. 2021 od 8:00 do Dne: 2. 12. 2021 od 8:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: 10:00 hodin. Vypnutá oblast: ČS Dne: 10. 12. 2021 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
č. p. 180, 189, parc. č. K/609/16, Benzina na ul. Olomoucká.
Obec: Prostějov
část obce Ondratice: oboustranK/609/19, K/609/27.
Dne: 6. 12. 2021 od 7:30 do 16:00 ně od č. 8 a 31 po konec obce s č.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 1. 12. 2021 od 8:00 do hodin. Vypnutá oblast: stavby by- 162, 183 a dále část obce ve smě15:00 hodin. Vypnutá oblast: tových domů Partyzánská 36, 38 ru od Sněhotic ohraničená čísly:
167, 168, 15, 176. Oboustranně
č. p. 387, 382, 383, 392, 384 na (T. Wolker Servisní s.r.o.).
Obec: Výšovice
od č. 23 a 30 po č. 41, 78, 118, 48,
ul. Bedihošťská.
Dne: 9. 12. 2021 od 8:00 do 27, 54. Celá obec Sněhotice, HáObec: Prostějov
Dne: 7. 12. 2021 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: jenka Sněhotice 110 (Hatě). Podivice Osina hájenka č. p. 557/9.
15:00 hodin. Vypnutá oblast: Výšovice č. p. 35.
Obec: Soběsuky
garáže na ul. Letecká (za Mecha- Obec: Rozstání – Baldovec
Dne: 9. 12. 2021 od 7:30 do Dne: 14. 12. 2021 od 7:30 do
nikou Prostějov).
15:30 hodin. Vypnutá oblast: 13:30 hodin. Vypnutá oblast:
Obec: Otaslavice
Dne: 8. 12. 2021 od 6:30 do část obce Rozstání – celá místní část obce Soběsuky - obou14:30 hodin. Vypnutá oblast: část Baldovec. Odběratelská tra- stranně od č. 4 a 53 (naproti
část chatové lokality s čísly: 540, fostanice: Baldovec kamenolom trafostanice) sm. náves (celá)
542, 572, 70, č. o. 96, 97, 69, 72, (č. 300745), Baldovec dětský tá- a dále RD až po č. 62 a 103.
bor (č. 300744).
EG.D, a.s.
36, 35, 34, 126, 88, 45 a další.

21112511547

... tentokrát ze sortimentu: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA...

HLEDEJTE
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Rychlé šípy ve Stínadlech…
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.
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:

Levnější už to nebude
Na stánku dražší,
ale ve schránce pořád za „dvacku“ strana 48
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řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

REALITY

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala.

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.

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 1. prosince 2021
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka, babička
a prababička
paní Libuše VYBÍHALOVÁ
z Protivanova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují
manžel, dcera a syn
s rodinami.

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.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Koupím nefunčkní elektro, počítače,
elektromotory, kabely, autobaterie,
mob.telefony, notebooky, svářečka
TRIODYN. Tel.: 702 809 319

Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Nabízím vedení účetnictví pro OSVČ
i s.r.o. Levně, rychle, kvalitně.
Tel.: 775 664 178

Dnes, tj. 29. listopadu 2021,
vzpomínáme 2. výročí úmrtí
paní Marie KRISTKOVÉ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel
a synové s rodinami.

Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.

16011421482
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FINANCE

Dne 1. prosince 2021
vzpomeneme 2. smutný rok,
kdy nás opustil
pan Miroslav TEXL
z Mostkovic.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka
a děti s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
3. prosince,
v 10.00
hodin

ƒƔƏࣂ

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Utichlo srdce,
zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 4. prosince 2021
by oslavil 100. narozeniny
pan František STUDENÝ
z Výšovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery
a vnoučata.

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

Dne 17. listopadu 2021
jsme vzpomenuli
na 5. výročí úmrtí
paní Hany PROCHÁZKOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomínají
synové s rodinami.
Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 2. prosince 2021
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás opustila naše manželka,
maminka a babička
paní Jana BALÁKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel, dcera, syn
a vnučky Valerie a Klára.

Dne 30. listopadu 2021
uplyne 1. smutné výročí od úmrtí
paní Boženy BUDÍKOVÉ
z Hrubčic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Ivana
a Zdena s rodinami.

Dne 1. prosince 2021
vzpomeneme 20. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Zdeňka KOUŘILOVÁ
z Prostějova – Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Zdeňka
a vnuk Stanislav.

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

.ġ

21061620769

Dne 30. listopadu 2021
to bude 8 let plných smutku,
kdy zemřela naše milovaná dcera,
manželka, maminka, babička,
sestra a skvělá kamarádka
paní Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrahovic.
Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.
Zarmoucená rodina.

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

-vmझ৴;mo
1;m

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

Kdo v srdcích žije,
neumírá…

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

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

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

www.vecernikpv.cz

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,
vnoučata nepohladíš,
odešel jsi jak vánek,
když zajde do polí,
jen vzpomínky zůstaly.

Dne 4. prosince 2021
si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Josefa SYNKA
z Klužínka.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.
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Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

"$ (ܬ

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

21102921407

Drahomír Letev 1950
Prostějov
Ludmila Hrubanová 1928
Držovice
Antonín Jančík 1958
Rozstání
Jaroslava Řezníčková 1952 Přemyslovice
Jiří Matoušek 1941
Prostějov
Vlastimil Mráček 1947
Prostějov
František Hrazdil 1942
Prostějov
Jaroslava Kolaříková 1946
Prostějov
Jan Mrnka 1936
Malé Hradisko
Michal Ludvík 1985
Prostějov
Marie Spieglová 1936
Prostějov
MUDr. Jana Dýcková 1936
Prostějov
Štefan Fischer 1955
Prostějov
Jaroslav Langer 1959
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 29. listopadu 2021
Ladislav Kupka 1944 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 1. prosince 2021
Pavel Trnkal 1963 Ohrozim 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Dobromila Kubíčková 1952 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 3. prosince 2021
František Mišák 1930 Přemyslovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Anna Macků 1947 Otaslavice 13.00 kostel Otaslavice
Ing. Petr Entner 1961 Prostějov
Žofie Šubová 1941
Protivanov
Jitka Planičková 1938 Prostějov
Jaroslav Novotný 1937 Prostějov
Hubert Vařejka 1946
Bílovice

Margita Baierová 1941
Prostějov
Marie Dočkalová 1956
Stínava
Josef Růčka 1949
Štětovice
František Halouzka 1943
Kostelec na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Marie Kocourková 1955
Eliška Konečná 1940

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Pivín
Ing. Zdeněk Dvořák 1946
Prostějov
Helena Ullmannová 1935

Prostějov
Slavonín

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

21111221471

Dáša Pochvalovská 1948 Velké Opatovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 29. listopadu 2021
Ing. Miroslav Tesárek 1961 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 1. prosince 2021
Milan Daniel 1947 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 3. prosince 2021
Zdeněk Šuster 1927 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Dokoupilová 1930 Štětovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu ve dvou věk. kategoriích:
9-27 let a 28-45 let. Tel.: 605 427 271
a www.studio365.eu.

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

21112421545

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

JE V PÁTEK 3. PROSINCE V 10.00 HODIN
9<8l,-7((0$,/INZERCE@VECERNIKPV.CZ ¤,7(/608 960 042

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kuchař/-ka
19 700 Kč
pružná
základní+praktické
Ustahan, Prostějov
Zedník/-ce
18 500-20 000 Kč
pružná
nižší střední odborné Pozemstav, Prostějov
Prodavač/-ka
19 000-24 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Rabbit, Konice
Zámečník/-ce
24 800-32 300 Kč
jednosměnný
střední odborné
Windmöller, Kralice na Hané
Hlavní účetní
29 000-35 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Plastimex, Prostějov
Svářeč/-ka
18 500-22 200 Kč
třísměnný
střední odborné
Zámečnictví Winkel, Prostějov
Bezpečnostní pracovník/-ce
18 000-21 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
Vojenskélesyastatky,Prostějov
Operátor/-ka
20 000-35 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
DGPack, Kralice na Hané
Vedoucí prodejny
21 000-26 000 Kč
turnusové
střední odborné
Naše Vinotéka, Prostějov
Lékař/-ka lůžkového oddělení 39 420 Kč
jednosměnný
vysokoškolské
AGEL nemocnice, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

21100421426

21110421426

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

21112511541

21112611567

21090811135

10

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

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Krokova ulice
Marie KŘIVÁNKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEKv hodnotě 400 Kč .

Rovněž sedmačtyřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s 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 2. PROSINCE 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
Tomáš Bureš
Dagmar ŠRÁMKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč .
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DOBROTY...
Sára KRAMPOLOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 3, 8, 1
Martin SÝKORA, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč do pizzerie.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vyřešíme pro pohodu problémy s učením nejen dětí ale i rodičů.
Ladislav HÝŽA, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

18120761378

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili staronového prostějovského zastupitele, který v nejvyšším orgánu města nahradil novou
poslankyni Hanu Naiclerovou...
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ABBÉ, ANOA, ARAB, ARCHÉ, ARMÁDA, ASTA, ASTAT, AVELA,
KATA, KATR, KRKY, KVIKOT, LABE, MATY, MODŘ, MTOA, NOSATÉ,
OBRAZY, ORYTO, OVANUTÍ, PÍKA, ŘEKY, SÁDLO, TÉMA, TOFU,
TRACY, WOLF, ZANA, ZINA

20012860164

...UČENÍ S BASIC

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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TADY VARY V PROSTĚJOVĚ
Na Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech již netřeba jezdit do tohoto západočeského města. I letos je možné si zkrátka najít
některé z kin zapojených do projektu Tady Vary, který přináší tento
nejznámější český filmový festival
do všech koutů republiky. Také
kino Metro 70 se znovu zapojuje.
A přinese tak několik filmových
novinek. Ale i jednu vzpomínku na
nedávno zesnulého herce...
Pokračování akce Tady Vary je na spadnutí. Od zítřka, tj. úterý 30. listopadu, bude
prostějovské kino promítat šestici snímků
z karlovarského filmového festivalu. Akce

dá vzpomenout na loňský rok, kdy se legendární přehlídka vůbec nekonala. Letošek by měl být jiný.
„Rozdíl bude značný. Loňský ročník
vznikl z nedostatku prostoru, kam vysršet
energii vzniklou při organizaci festivalu,
bylo třeba všechny plány odklonit. Letos
je situace jiná, karlovarský festival normálně proběhl,“ konstatuje ředitelka prostějovského kina Barbora Kucsa Prágerová.
Přehlídka se odehrává ve stejný čas a ve
stejné datum po celé České republice.
Nenabídne ovšem jen novinky. „Diváky
by mohl vzhledem k úmrtí Jeana Paula
Belmonda oslovit Muž z Acapulca. Věřím,
že pro spoustu fanoušků by mohl zafungo-

vat tento titul. Pro mě osobně je takovým
vrcholem Benedetta, kterou jsem viděla
v Cannes. Tohle jsou dva filmy, které by
mohly zarezonovat,“ uvedla ředitelka kina.
Kino nabídne celkem šest snímků.
V úterý 30. listopadu od 17.00
hodin René – vězeň svobody, od
20.00 hodin Benedettu. Ve středu
1. prosince od 17.00 hodin Kupé
č. 6 a od 20.00 hodin Bod varu.
A čtvrtek 2. prosince bude ve znamení Muže z Acapulca (17.00) a Nejhoršího člověka na světě (20.00). Jak ještě
prozradila ředitelka prostějovského
kina, před některými snímky proběhnou odborné dramaturgické úvody.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
0HWUR
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 29. listopadu
17:00 DUNA
sci-fi USA
20:00 METRO SENIOR: KAREL
český dokument
úterý 30. listopadu
17:00 TADY VARY:
RENÉ – VĚZEŇ SVOBODY
dokument Česko
20:00 TADY VARY: BENEDETTA
nizozemský erotický film
středa 1. prosince
17:00 TADY VARY: KUPÉ Č. 6
romantický film Finsko
20:00 TADY VARY: BOD VARU
anglický thriller
čtvrtek 2. prosinec
15:00 METRO SENIOR:
MŮJ ŽIVOT
S BOHUSLAVEM MARTINŮ
životopisný ČR
17:00 TADY VARY:
MUŽ Z ACAPULCA
romantický film Francie
20:00 TADY VARY: NEJHORŠÍ
ČLOVĚK NA SVĚTĚ
norská komedie
pátek 3. prosince
15:00 ENCANTO
animovaný film USA
17:00 KLAN GUCCI
americký thriller
20:00 RESIDENT EVIL:
RACCOON CITY
akční USA
sobota 4. prosince
FILMOVÝ FESTIVAL
PRO DĚTI „MALÉ OČI“
15:00 POČÍTAČOVÁ HERNA
S AMANITA DESIGN
děti si vyzkouší výtvarně krásné a něžně
rostlinné počítačové hry
15:00 STEZKA ODVAHY
TEMNOTOU KINOSÁLU
zažijete kino úplně jinak, odvažte se do
hlubin hlediště jen v mihotavém světle
bludiček
16:00 PUTOVÁNÍ PAPÍROVÉHO
DRAKA
krátké tematické a stylisticky rozmanité animované filmy Česko, Slovinsko, Litva a další
16:30 MŮJ SOUSED TOTORO
japonský animovaný film
17:00 ANIMAČNÍ DÍLNA
výroba vlastního filmu
18:00 DRAČÍ PRINCEZNA
rodinný film Norsko
19:00 PRAŽSKÝ FILMOVÝ KUFR
pásmo filmů od dětí pro děti
20:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
český romantický film
neděle 5. prosince
10:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
animovaný český film
14:00 O ČERTOVI A JINÉ
VÁNOČNÍ POHÁDKY
animovaná pohádka ĆR
15:30 S ČERTY NEJSOU ŽERTY
česká pohádka
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20:00 RESIDENT EVIL:
RACCOON CITY

Knihovna

Kino klub
DUHA
Školní 3694, 796 01 Prostějov

úterý 30. listopadu
9:00 KRTEK O VÁNOCÍCH
pásmo pohádek ČR
sobota 4. prosince
8:30 VÁNOČNÍ PÁSMO 1
pásmo pohádek ČR
10:00 JEŽEK SONIC
komedie USA

Duha
Kulturní klub
Školní 4, Prostějov
sobota 4. prosince
13:00 VÁNOČNÍ MINIDÍLNA
PRO DĚTI
výroba skleněných svícnů
15:30 TANCOVÁNÍ S HONZOU
ONDEREM
taneční odpoledne s interaktivní show
pro děti
neděle 5. prosince
16:00 TANEČNÍ ODPOLEDNE
NEJEN PRO SENIORY
hrají manželé Vyroubalovi

0X]HXPDJDOHULH
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2

čtvrtek 2. prosince
17:00 MALOVANÉ NEBE
vernisáž restaurovaných podmalb
na sklo
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

Galerie
0½QHV&OXE

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

6SROHÄHQVNÙ
dùm
Komenského 6, Prostějov

čtvrtek 2. prosince
19:00 ŽENA ZA PULTEM 2:
PULT OSOBNOSTI
komedie s předními herci Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem ve čtyřech rolích

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov

do 30. listopadu
MALÝ GRAFIK
výstava žákovských prací
sobota 4. prosince
9:00 VÁNOČNÍ VĚNEC
výroba vkusného vánočního věnce
s netradičními materiály ve výtvarné
dílně

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

pátek 3. prosince
15:00 HANÁCKÉ CURLING
je to obdoba oficiální curlingové
hry, liší se jak kameny, kterými hrajete, košťaty a také pravidly, zajišťuje
Sportcentrum

Státní okresní
archív
Třebízského 1, Prostějov

do 17. prosince
XII. KLUBOVÁ VÝSTAVA
výstava Fotoklubu Prostějov

Zlatá
brána
nám. T. G. Masaryka 2

neděle 5. prosince
15:00 MIKULÁŠ
Dorazí Mikuláš a bude rozdávat všem
hodným dětem drobné sladkosti.
do 17. prosince
PO STOPÁCH MISTRŮ
výstava žáků letní výtvarné školy

Sportcentrum
''0
Vápenice 9, Prostějov

Skálovo nám.6, Prostějov

čtvrtek 2. prosince
15:00 PORADNA SOS
akce pro spotřebitele

%$6.(7%$/

akce v regionu
Mikuláš na Kosíři
Klub českých turistů Smržice pořádá v neděli 5. prosince pro
velké i malé turisty tradiční výstup Za Mikulášem na Kosíř. Jednat se bude o hvězdicový výstup na nejvyšší hanáckou horu. Kdo vyjde z Prostějova, má ideální příležitost vyzkoušet si na cyklostezce nově vybudovaný nadjezd severního obchvatu. Od
kulturáku ve Smržicích se bude vycházet kolem desáté. Na vrcholu Velkého Kosíře
bude čekat anděl a svatý Mikuláš. Těm dětem, které celý rok zlobily, zkusí domluvit
dva čerti. Čerti budou také hlídat, aby se dodržovaly potřebné rozestupy. Mikuláš
bude na vrcholu Kosíře od jedenácté do třinácté hodiny.

Němčicko se může těšit na Čertoviny
Pěkný zážitek si bude možné odnést z náměstí v Němčicích nad Hanou v sobotu 4. prosince. Pod taktovkou Střediska volného času Orion se tam totiž budou
konat Čertoviny. A pořadatelé slibují, že půjde o pekelně dobrou akci. K dispozici malým i větším návštěvníkům mají být také čertovská řemesla. Atmosféru
pak dodají nejen čertovské masky a podobně, ale také ohňová show, o kterou se
postará skupina Alterna z Pardubic. Akce začíná v 17.00 hodin. Její pořadatelé návštěvníky žádají, aby dbali v maximální míře na aktuální opatření vlády.

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

Kostelecká 18, Prostějov

středa 1. prosince
8:00 VÁNOČNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA
výstava textilně šitých výrobků Katky
a Martiny, a dalších originálních dárků

21112611563
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pátek 3. prosince
13:30 a 15:00 KERAMIKA POD
STROMEČEK
výroba originálních dárků z barevní glazury

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
.8/7851©&(1758002=$,.$
Raisova 1159, Prostějov
* 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 30. listopadu od 17:00
do 19:00 hodin bude pokračování
KURZU EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, kde se dozvíte jak lépe
porozumět svému dítěti i sobě. Lektorky p. Rozehnalová a p. Poskočilová
s vámi proberou, jak podpořit a rozvinout samostatnost, rozhodování
a zodpovědnost vašich dětí. Naučíte
se jaký je rozdíl mezi přirozenými
a logickými důsledky a tresty.
* ve čtvrtek 2. prosince od 17:00
do 18:00 hodin vás zveme na
MIKULÁŠSKOU PÁRTY na zábavný
podvečer plný her a soutěží, který připravil pro děti tým pana Mikuláše, bez
Čerta. Program proběhne venku. Chybět nebude ani mikulášská nadílka.

621635267¨-29
Svatoplukova 15, Prostějov
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, 14.0016:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po
tel. domluvě.
,&0
Svatoplukova 15, Prostějov
* v úterý 30. listopadu se uskuteční workshop na téma ŠŤASTNÉ
A ZDRAWÉ VÁNOCE. Naučíte se
připravovat raw cukroví.
5µ=1¥
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).

&(1758035252',18
nám. J.V. Sládka 2, 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
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
11:30 hodin se uskuteční PRVNÍ
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
ŠKOLIČKA - adaptační kroužek pro
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku
např. polohovací lůžka, ortopedické
usnadňuje přípravu na nástup do MŠ,
připravuje na separaci od rodičů a na- vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
vazování vztahů s vrstevníky v malé jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
skupině a bezpečném prostředí.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 1. prosince od 8:45 do
13:45 hodin proběhne vycházka nejen
pro seniory, která výpravu zavede ke
Keltské svatyni v LUDÉŘOVĚ. Odtud
se účastníci vydají přes Kníničky ke studánce voda u Drahanovic a výlet bude
končit v DRAHANOVICÍCH. Odjezd je autobusem z Prostějova v 8:45
(st. č. 1) do Ludéřova s přestupem
v Pěnčíně, návrat vlakem z Drahanovic
do 13:45 hodin. Délka trasy 6 km.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00
a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve středu po telefonické domluvě.
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středa 1. prosince
17.00 SK K2 Prostějov – STRABAG Zlín
(11. kolo celostátní ligy kadetek U17,
Sportcentrum DDM Prostějov)
pátek 3. prosince
18.00 SK K2 Prostějov – Basket Poděbrady (2. kolo celostátní ligy juniorek, Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 5. prosince
10.00 SK K2 Prostějov – Žabiny Brno "B"
(12. kolo celostátní ligy juniorek, ZŠ Palackého Prostějov)

)/25%$/
sobota 4. prosince
8.00 FBC Playmakers Prostějov – Asper
Šumperk (12. kolo Divize, hala RG a ZŠ
Otto Wichterleho, Studentská ul., PV)
neděle 5. prosince
8.00 a 11.30 FBC Playmakers Prostějov – Orel Jednota Troubelice a FBC ZŠ
Uničov „B“ (5. kolo Olomouckého přeboru mužů, hala Němčice nad Hanou).
8.00, 9.10, 10.20 FBC Playmakers Prostějov – FBC Mohelnice; Asper Šumperk; FBC ZŠ Uničov (9. kolo 2. ligy
dorostenců, hala Kostelec na Hané).
10.20 a 12.40 TJ Sokol Kostelec na
Hané „B“ – Orel Jednota Troubelice
a FBC Lutín (5. kolo Olomouckého přeboru mužů, hala Němčice nad Hanou).
11.30 SK K2 Prostějov – FBC Mohelnice
(9. kolo 2. ligy dorostenců, hala Kostelec
na Hané).

92/(-%$/
úterý 30. listopadu
18.30 VK Prostějov – Sokol Šternberk
(3. turnaj extraligy kadetek ČR, Národní
sportovní centrum PV)
pátek 3. prosince
18.00 VK Prostějov – Olymp Praha B
(3. turnaj extraligy kadetek ČR, Národní
sportovní centrum PV)
sobota 4. prosince
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Svitavy
(13. a 14. kolo 2. ligy žen ČR, Letní hala u velodromu)
17.00 VK Prostějov – Tatran Střešovice
(3. turnaj extraligy kadetek ČR, Národní
sportovní centrum PV)
neděle 5. prosince
10.00 VK Prostějov – Madeta České Budějovice (3. turnaj extraligy kadetek ČR, Národní sportovní centrum PV)

+=(1
sobota 4. prosince
15.30 TJ Sokol II Prostějov – Tatran Bohunice (11. kolo 2. ligy mužů JM, hala RG a ZŠ
Otto Wichterleho, Studentská ul, Prostějov)
neděle 5. prosince
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK – Sokol Újezd u Brna (11. kolo 2. ligy mužů JM,
Městská sportovní hala v Kostelci)

.25)%$/
sobota 4. prosince
10.00 a 13.00 SK RG Prostějov – Modří
Sloni YMCA Znojmo a SK Plhov Náchod
(7. a 8. kolo extraligy dorostenců ČR, hala
RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)
neděle 5. prosince
10.00 a 14.00 SK RG Prostějov B – Modří
Sloni YMCA Znojmo B a SK Plhov Náchod
B (3. a 4. kolo 1. ligy dospělých ČR, hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho, Studentská ul., PV)

/('1©+2.(-
pátek 3. prosince
18.15 SK Prostějov 1913 – HK Kroměříž
(18. kolo Ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
sobota 4. prosince
12.30 SK Prostějov 1913 „B“ – HC Šternberk (11. kolo ligy 5. tříd, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
Prostějov).
14.45 SK Prostějov 1913 „B“ – HC Orlíci
Uničov (18. kolo ligy mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 5. prosince
12.00 SK Prostějov 1913 – HC Frýdek-Místek (6. kolo nadstavbové čísti Regionální ligy dorostenců, Víceúčelová hala-ZS
Prostějov)
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ADVENT
ƔƔPřestože kulturní akce padají jako
hrušky sváteční čas Prostějované přece
jen přivítali zpěvem. Co koronavir ne-
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Ladislav VALNÝ

Hit na závìr podzimu
SURWLUH]HUYÈSUDzVNÅ6SDUW\
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dvoustrana 34-35
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ƔƔ Podle serveru www.pvnovinky.
cz došlo v minulých dnech v blízkosti
centra Prostějova k velmi závažnému
trestnému činu, kdy měla být znásilněna a zbita žena! Informaci prověříme
a v příštím vydání přineseme podrobnosti.
ƔƔ Florbalista Marek Maťcha, odchovanec SK K2 Prostějov, vstřelil v extralize za Otrokovice svou první branku
v nejvyšší české soutěži.

21112611567

ƔƔ Na 23. listopadu plánuje od 15 hodin v komunitním centru Konice Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska seminář zaměřený na energetickou
problematiku.

GUADALAJARA, PROSTĚJOV Na prestižním juniorském turnaji kategorie J1 v mexické Guadalajaře zazářily sestry Fruhvirtovy, které manažersky spolupracují
se šéfem prostějovské tenisového klubu Miroslavem
Černoškem. 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.

„Zažily jsme krásný tenisový týden. Moc děkujeme
všem našim fanouškům,“ prohlásila Linda Fruhvirtová, podle níž výsledek finále rodinné vztahy rozhodně
nenabourá. „Žádná trofej nepřekoná to, co mezi sebou
máme,“ řekla vítězka.
V deblu sestry potvrdily roli favoritek a během celého
turnaje neztratily ani set. V posledním utkání se postavily proti třetímu nejvýše nasazenému páru Hovdeová
- Krugová a vyhrály 6:1, 6:3. Oslavily tak druhý společný titul. V singlu pak o výsledku rozhodovaly koncovky
obou setů, ve kterých se Brenda dopustila většího počtu
nevynucených chyb.

strana 26

FOTBAL
EXTRA

ƔƔ Dnešní druhý díl, který hodnotí
boje na zelených trávnících, se zaměřuje na krajský přebor. Prostějovsko
v něm má dvě želízka v ohni.
dvoustrana 36-37

CO CHYBÍ ORLŮM?

ƔƔ Basketbalisté Prostějova sehráli
další prvoligové utkání, avšak proti
Pardubicím jim scházelo nejen pět bodů...
strana 46
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

+%
+,20
0" %601`2*-"/(
-,!1
1(1,
,3(,2-/,0
01í',3
3+ă
PROSTĚJOV Zajímavý hokejový zážitek slibuje blížící se derby Prostějova se Šumperkem. Utkání, které
bude hostit prostějovský zimní stadion, má punc derby. A tím výraznější, že na straně Šumperka bude bojovat řada exprostějovských hráčů, a to včetně dvou odchovanců. Do své domoviny se tak vrátí Martin Pěnčík
a Petr Antoníček. Postaráno o motivaci má však celý
tým Šumperka, přes slušné výkony se pohybuje až kolem desátého místa. Utkání Prostějova se Šumperkem
se odehraje ve středu 1. prosince od 18:00 hodin.
Šumperk slaví vzkříšení. Zatímco minulá sezóna se
týmu příliš nepodařila, ta letošní je už lepší. Mužstvo
prožilo během léta velkou přestavbu. V týmu nezůstal
kámen na kameni a vedení oddílu zdůraznilo, že přednost v nově skládaném Šumperku dostanou hráči-odchovanci nebo alespoň hokejisté pocházející z regionu.
Klub svému slovu dostál, a navíc se ukazuje, že se nejednalo o špatnou volbu. Šumperk, ač se většinu sezóny pohybuje okolo 10. místa, sbírá průběžně body a dokáže
hrát atraktivní hokej. Na svůj účet si připsal už několik
zajímavých skalpů. Porazil už třeba Porubu a Litoměři-

ce. Zadařilo se i s Vrchlabím. Z poslední doby ale vynikají hlavně porážky...
Jací jsou ale tahouni Šumperka? Je jich více. Střelecky
tým táhnou zejména v Prostějově dobře známý Lukáš
Žálčík, který se pere o korunku nejlepšího střelce celé
soutěže. A brzy dosáhne na metu 20 branek. Hodně se
rozstřílel také Petr Kratochvíl, dvorním asistentem celku je Tomáš Vildumetz. Zdaleka nejproduktivnějším
bekem je Tomáš Drtil, nejvíce prostoru v bráně dostává
Vojtěch Mokry.
Pro prostějovské fanoušky bude zápas zajímavý z mnoha
důvodů. Předně se jedná o geograficky blízkého soupeře.
Dále o tým, který hraje vcelku pěkný hokej a střílí hodně gólů. A pak také proto, že za Šumperk nyní hraje řada
v Prostějově známých tváří. U Jestřábů v minulosti působili Jakub Březák, Daniel Vachutka, Tomáš Drtil a taky
snajpr Lukáš Žálčík. Především však Petr Antoníček
a Martin Pěnčík, prostějovští rodáci. Pěnčík je navíc druhým nejproduktivnějším bekem Šumperka a už dokonce
vylepšil své osobní maximum. O zábavu bude zkrátka postaráno.
(sob)

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 42-43
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PROSTĚJOV Krev není voda! Přitom jen málokdo z nás tuší, co vše zdědil po svých dávných předcích, kteří prožívali své lásky i nenávisti snad ještě vášnivěji než my sami. Tohle bylo zřejmě nejvýraznější poselství skvělého představení Žítkovské bohyně, s nímž v minulé pondělí 22. listopadu
do Prostějova dorazilo pražské Divadlo pod Palmovkou. Prostějovské divadlo se možná letos naposledy zaplnilo téměř do posledního místečka, aby sledovalo nepochybně jednu z nejvýraznějších událostí letošní okleštěné sezóny.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Strhující drama s nádechem mystiky
bylo adaptací stejnojmenného českého
románu Kateřiny Tučkové, která v něm
zachytila osudy několika generací žen
z drsného prostředí Bílých Karpat, jež
v průběhu celého 20. století spojovaly
sklony k magickému vidění světa. Obě
zmíněné tekutiny v něm přitom hrály
zcela zásadní roli. Krev tu zastupovala
dědictví hříchů našich předků, voda

zase fungovala jako symbol očištění
a znovuzrození. Právě ostře nasvícená
studánka byla hlavní dominantou celé
scény, kolem níž se vše točilo, krev se
pak objevovala ve vypjatých momentech jinak vizuálně, zvukově i rytmicky
velmi působivě zpracované hry. Její
zajímavostí byl i fakt, že původní představitelka hlavní úlohy a dvojnásobná
držitelka Thálie Tereza Dočkalová si při
prostějovském představení prohodila
roli s Pavlou Gajdošíkovou, jež zase při
premiéře hrála její „úhlavní“ přítelkyni.
Více jak tříhodinové představení bylo
rozděleno na dvě poloviny. Zatímco první z nich vyžadovala od diváka plné soustředění, aby se v množství na přeskáčku

FOTOGALERIE
a VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

2ąGFUVCXGPÊ\CéÊP¾UV[NK\QXCPQWUEÆPQW\P¾UKNP÷PÊ
vyprávěných a časově dosti vzdálených
událostí, postav a vzájemných vztahových propletenců zorientoval, ta druhá
vše zpřehlednila a pro někoho možná až
příliš doslovně vysvětlila. „Bylo to takové
dosti originální představení o ženách, se
ženami a pro ženy. Pokud se už na scéně
po nějakou dobu vyskytoval chlap, tak
buď chlastal, znásilňoval, nebo se zrovna
věšel. Mě to však moc bavilo, líbil se mi
jak příběh, tak i zpracování. Občas jsem
to celé sledoval opravdu se zatajeným
dechem,“ zhodnotil jeden z diváků, který přece jen přidal jednu výtku. „Možná
jsem sám, ale z toho, co jsem viděl, jsem
fakt nepochopil, že hlavní hrdinka byla
8K\W¾NPÊUVT¾PMC\RTCEQX¾PÊD[NCPCXGNOKX[UQMÆ×TQXPK Foto: Martin Zaoral v závěru zavražděna. Musela mi to pro-

Foto: Martin Zaoral
zradit až manželka, která na rozdíl ode
mě přečetla i knihu,“ dodal.
Zajímavostí bylo i to, že na představení
dorazili diváci z kraje, kde se příběh odehrával, tedy z jižní Moravy, konkrétně
pak z československého pomezí. „Už
jsme viděli původní adaptaci ve zlínském divadle a teď jsme chtěli vidět
i tuto. Do Prahy to však máme ze Strážnice daleko, tak jsme přijeli alespoň do
Prostějova,“ prozradila Večerníku jedna
z návštěvnic.
A udělala dobře. Nad mnoha dalšími plánovanými inscenacemi, které
měly být k vidění v prostějovském
divadle, se totiž stáhla covidová
mračna.

.RQFHUWÿHFKRPRUXMHRGORçHQ Divadlo kvůli covidu ruší představení

PROSTĚJOV Oblíbená česká kapela Čechomor měla vystoupit už v neděli ve Společenském domě. Vinou
vládních nařízení a současné situace
s koronavirem se však koncert neuskuteční. Příznivci této kapely ale
nemusejí úplně smutnit, protože se
koncertu dočkají v náhradním termínu v sobotu 23. dubna 2022.
„Mohu potvrdit, že koncert Čechomoru 5. prosince neproběhne. V sou-

časné situaci, která se stále zhoršuje
a dochází ke zpřísnění opatření, nebylo
možné koncert uspořádat v původním
termínu. Podařilo se nám ale dojednat
náhradu a koncert by měl proběhnout
23. dubna 2022. To už nás snad nic nezastaví,“ prozradil Večerníku promotér
koncertu Pavel Tichopádek s tím, že
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i pro tento náhradní termín.
(jaf)

PROSTĚJOV Epidemická situpředstavení určené dětem Vyšla
ace se mění každým dnem a dle
hvězda nad Betlémem, jež bylo
prognóz tomu tak bude i v nápřipraveno na neděli 5. prosince.
sledujících týdnech. To vše
„Aktuálně jednáme o náhradních
výrazným způsobem zasahuje
termínech nebo titulech, o dali do chodu Městského divadla
ších změnách budeme informov Prostějově.
vat přes internetovými stránky,
Bude se koncert či divadlo konat,
hromadnými e-maily a na plakánebo ne? To není často jisté do
tech divadla. Všem návštěvníkům
poslední chvíle. Navíc hromadjsme k dispozici prostřednictvím
akce začínají mít opět punc
e-mailu nebo telefonu,“ dodala
.RQFHUWMHRGORæHQYVWXSHQN\DOHSODWË né
možného zdroje nákazy. „Proto
Maršálková.
jsme se po pečlivé úvaze a zváVstupné divadlo bude vracet
žení všech okolností rozhodli do <TWwGPQD[NQVCMÆRąGFUVCXGPÊ%CTOGP;%CTOGPXP÷OåO÷N[X[UVQWRKV&CIOCT v případě zcela zrušeného předFoto: Facebook stavení, při nabídce náhradního
Vánoc náš program maximálně 2GEMQX¾C$CTDQTC*T\¾PQX¾
PROSTĚJOV Pořadatelé míní, Správná odpověď:
omezit,“ uvedla ředitelka Měst- Divadlo tak ruší všechna předsta- listopadu, představení Carmen termínu vrací vstupné v přípaale covid-19 bohužel mění. Oblí- V minulém čísle jsme se vás ptali, ského divadla v Prostějově Jana vení pro školy, koncert la Búsque- Y Carmen, které mělo proběh- dě, že divákovi termín nevyhobená českomoravská kapela Če- jak se jmenuje zpěvačka, která měla Maršálková.
da naplánovaný na pondělí 29. nout ve čtvrtek 2. prosince a také vuje.
(mls)
chomor byla připravena v neděli v neděli 5. prosince vystoupit se sku5. prosince vystoupit ve Společen- pinou Čechomor. Správně byla odském domě v Prostějově. Koncert pověď skrývající se pod písmenem
se ale kvůli zhoršené pandemické A – Martina Pártlová.
situaci neuskuteční a je odložen až Na vstupenky se mohou těšit:
na 23. dubna příštího roku! To ov- Terezie Frgalová z Prostějova, Petra
šem nic nemění na situaci, že vý- Handlová z Držovic, Stanislav Konupka PROSTĚJOV Příjemnou možnost, design. Ty počítačové hry, které toto nezáPROGRAM FESTIVALU MALÉ OÈI
jak strávit odpoledne, nabídne 4. pro- vislé studio vyvíjí, jsou celosvětově úspěšherci vstupenek ze soutěže PRO- z Tištína, Vincenc Pešák z Mostkovic.
STĚJOVSKÉHO Večerníku na Koncert je odložen na 23. dubna since prostějovské kino Metro 70. Po né, a tady si je lidé budou moci vyzkoušet,“  QF 2QéÊVCéQX¾JGTPCU#OCPKVCFGUKIP RQéÊVCéQX¾JGTPC
tento fenomenální koncert jsou 2022. Žádáme výherce, aby se o lís- roce se totiž vrací festival Malé oči, prozradila ředitelka kina Barbora Kucsa  QF 5VG\MCQFXCJ[VGOPQVQWMKPQU¾NW
 2WVQX¾PÊRCRÊTQXÆJQFTCMC
vylosováni a lístky na Čechomor tek přihlásili osobně v redakci PRO- jehož název už napovídá, že je určený Prágerová. Dalším bodem programu je 
 UPÊOGM/čLRąÊVGN6QVQTQ
jsou platné i pro odložené vystou- STĚJOVSKÉHO Večerníku, ulice především dětem. Ty se mohou těšit ale třeba také stezka odvahy potemnělým 

 CPKOCéPÊFÊNPC
Vápenice 19, Prostějov.
(red) na pohádky, animáky, ale třeba také na kinosálem.
pení této skupiny!

 UPÊOGM&TCéÊRTKPEG\PC
Festival ale bude zejména o dětských filgrafickou dílnu.
 R¾UOQHKNOč2TCåUMÚHKNOQXÚMWHT
Už loni měly možnost nahlédnout do mech. Na plátně se toho objeví mnoho, 
tvorby animovaných příběhů, rozpohy- třeba pásmo kratších filmů Putování papí- přijdou fanoušci nových filmů, na druhou v kinokavárně. Podle svých slov ředitelka
bovat obrázky. A i tentokrát na děti čeká rového draka. „Ale jsou to i filmy. Bohužel stranu Můj soudce Totoro je jeden z ani- čeká pěkně strávený den a nemalý zájem
mnoho zážitků. „Myslím si, že letošní nám sundali z programu premiéru Tajem- movaných kultů tvorby pro děti z japonské- rodin s dětmi. „I proto, že děti do dvanácti
ročník s sebou nese spoustu zajímavých ství staré bambitky, ale my to nahrazujeme ho studia,“ uvedla ředitelka prostějovského let neprokazují bezinfekčnost,“ připomíná
PROSTĚJOV Tak to tu máme zase! Vstupenky zůstávají v platnosti, zároveň je prvků. Třeba počítačová herna s Amanita předpremiérou Dračí princezny. Na své si kina. Program v 19 hodin završí promítání Barbora Kucsa Pragerová.
(sob)
V pátek 26. listopadu se měl v prostě- možné je i vrátit v místě zakoupení,“ uvedl
jovském Společenském domě konat Tomáš Grepl z pořádající Mamut Agency.
koncert Tří sester společně s kapelou To vše neznamená, že členové kapely v páAlkehol. Akce byla bohužel vzhledem tek večer doma luštili sudoku. „Stavte se
k aktuální covidové situaci zrušena.
z námi na Starou kovárnu v Akropoli, kde
Koncert připravený v rámci turné Sudová budeme od podvečerních hodin poušpřitažlivost nebyl zcela stornován, pou- tět oblíbené písně a popíjet. Tak neseďte
FOTOGALERIE a
ze přesunut. Konat by se měl zhruba za doma a doražte!“ vyzvali své fandy členo- PROSTĚJOV Přestože se v posled- „Jako divadlo rušíme různá představení, ale
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz
rok. „Nový termín je 19. listopadu 2022. vé skupiny.
(mls) ních dnech ruší jedno kulturní předsta- toto je akce Základní umělecké školy, jejíž B Y L I J S M E
U TOHO
vení za druhým, v neděli vpodvečer se vedení se rozhodlo Adventní koncert přece
v sále Městského divadla v Prostějově jen uspořádat,“ řekla Večerníku pár hodin
uskutečnil naplánovaný Adventní kon- před zahájením koncertu Jana Maršálková,
cert Dechového orchestru Základní ředitelka Městského divadla v Prostějově.
V hledišti sledovalo adventní koncert
umělecké školy Vladimíra Ambrose.
Dechového orchestru ZUŠ zhruba sto
diváků, všichni měli během představení
EXKLUZIVNÍ
nasazeny respirátory. K dobré pohoREPORTÁŽ
dě v sále divadla přispěl nejen orchestr
pro Večerník
a jeho sólisté pod vedením dirigentů
Michal
Rudolfa Proseckého a Zdeňka Pelly, ale &GEJQXÚQTEJGUVT<¾MNCFPÊWO÷NGEMÆwMQN[8NCFKOÊTC#ODTQUGRąKN¾MCNFQFKXCFGN
<JQTwWLÊEÊUGGRKFGOKEM¾UKVWCEGRQUNCNCOPQJÆNKFÊFQOč6ąKUGUVT[RCMPC5VC
KADLEC
Foto: Michal Kadlec
i zpěvačky Zuzka a Klaudia Kožnárkovy. PÊJQU¾NW\JTWDCUVQX¾PQéP÷PCNCF÷PÚEJRQUNWEJCéč
TQWMQX¾TPW
Foto: Facebook
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Malé oèi táhnou na filmy i tvoøivost

3¿WHêQËNRQFHUW7ĆËVHVWHUE\O]UXxHQ

Tak snad za rok...

$GYHQWQËNRQFHUWQDY]GRU\FRYLGX

V divadle vyhrával orchestr ZUŠ

společnost
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V DUZE odstartoval program letošní 35267ę-296.e=,0<
PROSTĚJOV Prostějovská zima odstartovala svůj alespoň
okleštěný program uplynulou sobotu v kulturním klubu Duha.
Zájem ze strany veřejnosti však nenaplnil očekávání pořadatelů, dětí v doprovodu rodičů přicházelo poskrovnu. Přesto každý,
kdo přišel, určitě nelitoval. Během dopoledního bloku čekala na
nejmenší pohádka Hvězda Betlémská, na kterou volně navázala
pohádka Tajný život mazlíčků 2. Odpoledne si pak děti za pomoci rodičů mohly v rámci tvořivé dílny ozdobit sádrové andělíčky
a celý program uzavřela od 15.30 pohádka Anděl Páně 2.

Filmové promítání si nenechala ujít
řada dětí, ale sál v kulturním klubu
zcela zaplněn nebyl. A při odpoledním programu zel klub spíše prázdnotou, rodiče společně s dětmi se
spíš trousili… „Těžko říct, jestli se
jedná o obavy někam vyrazit, nebo
se negativně projevilo zrušení vá-

sledující prosincový program bude
moci proběhnout.
Naplánovány jsou ještě další akce. Už
tuto sobotu 4. prosince by děti měla
potěšit interaktivní show s názvem
Tancování s Honzou Onderem.
Hlavním tahákem by mělo být předvánoční odpoledne 18. prosince, kdy má
dojít na představení plné plyšáků s Mi-

PROSTĚJOV Posměšky, kritika
i vulgární vzkazy. To vše doprovázelo
desítky komentářů, které se od minulého pondělí objevovaly na sociálních
sítích nebo v redakčním mejlu Večerníku. Právě v pondělí 22. listopadu
byl totiž na prostějovské náměstí
dovezen a usazen vánoční strom. Už
na první pohled ale dvanáctimetrový
smrk darovaný soukromými majiteli
z Čechovic vzbuzoval údiv...
„Je vůbec možné, že pro náměstí mohl
na Vánoce někdo vybrat tak škaredý
smrk? Vždyť je křivý jako paragraf,“ ozval
se Večerníku Jiří Pokorný. „Snad panebože měli na radnici na výběr, tak proč sem
nechali dovézt takovou křivou obludu?
No jo, byl zadarmo...,“ objevilo se vyjádření od Aleny Kolínské. Další z Prostějovanů přičítal křivotu jehličnanu ale
také něčemu jinému. „Já vím, že je zima
a pracovníci FCC fasují každé ráno litr
rumu, ale když usazují vánoční strom, tak
by neměli chlastat,“ nepáral se s tím Josef

Hruban. A mohli bychom citovat další
a další podobné komentáře.
Pravdou je, že letošní vánoční strom
není opravdu rovně rostlý. „Pracovníci
společnosti FCC, kteří smrk usazovali,
za nic nemohou! Snažili se maximálně
strom srovnat, ale nepomohly ani klíny,
protože jak jehličnan přirozeně rostl, tak
narostl trochu křivý,“ objasnil patálie Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějova. „Měli jsme
vytipované další stromy, ale ty nebyly
tak husté a pravidelně rostlé.“ Jak vzápětí
dodal, nemyslí si, že by tím utrpěla atmosféra Vánoc. „Příroda si s naším stromem
trochu pohrála, takže je malinko vychýlený, ale jinak si myslím, že je krásný,“ má jasno nejen Jiří Pospíšil, ale i jeho kolegyně
náměstkyně primátora Milada Sokolová.
„Vánoční strom je městu darovaný, vždy
se zohledňuje hledisko, aby strom nebyl
perspektivní a aby jej eventuálně darova-

la soukromá osoba ze svého pozemku.
Samozřejmě jsem se byla zaměstnanců
FCC při strojení stromečku ptát, ale
i mnozí další, proč je tak nakřivo a vypadá
jako šikmá věž v Pise. Vysvětlení je zřejmé. Stromeček stál velmi blízko u domu
a zakřivení tudíž nebylo tak zřejmé, je
zakřiven při pohledu z jedné strany. Bohužel v kotvící jámě není žádná vůle, aby
strom, který se zakřivuje pár metrů nad
zemí, šel srovnat. Musel by se uřezat, a to
by přeci byla škoda!“
K některým nevybíravým reakcím Prostějovanů má jasný vzkaz: „Je to úsměvné,
ale co tak trochu nadsázky? V životě
vždy vše není perfektní a je potřebné mít
nadhled a porozumění pro vysvětlení.
Myslím, že každý z nás ve svém životě
také není tip ťop,“ poznamenala Milada
Sokolová.
A má pravdu, buďme rádi za to, co
máme!
(mik)

Jan
FREHAR

9¿QRêQËVWURPUR]VYËFHQSRWDMË

Smrk dostal jméno

BYSTROUŠEK

nočních trhů. Někteří si možná
myslí, že tím byly zcela ukončeny
veškeré vánoční akce. Každopádně je to složité a smutné období.
Na promítání si msohli lidé koupit vstupenky i dopředu a někteří
tak učinili, prodej je ale nižší než
obvykle,“ prozradila vedoucí Duhy
Pavla Vašková.
Děti, které přišly, však rozhodně
nelitovaly. Kromě zhlédnutí filmů si
mohly také ozdobit sádrové andílky,
vzít si je s sebou domů a využít jich
třeba jako dárek pod stromeček.
Navzdory všem aktuálně platným
opatřením v Duze stále věří, že i ná-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

27

BYLI JSME
U TOHO

0C\FQDGPÆCPFÊNM[UKF÷VKP¾UNGFP÷QFP¾wGN[FQOč

Foto: Jan Frehar

chalem Nesvadbou. „Pevně doufám,
že budeme pokračovat. Zatím nás
vládní restrikce ničím příliš neomezují. Zde bychom se při akcích vešli i do
stovky návštěvníků. Na dvě další akce
už navíc také máme prodané některé
vstupenky a pevně věřím, že se rodiče
i s ratolestmi dostaví,“ doplnila k současné situaci Pavla Vašková.

PROSTĚJOV Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na
náměstí T. G. Masaryka s kulturním programem plánované
na pátek 26. listopadu bylo kvůli
zhoršující se epidemické situaci
zrušeno. Už od čtvrtečního podvečera se však rozsvítil! Došlo
k tomu potají za přítomnosti jen
desítek lidí. Vánoční strom má už
i své jméno.
„Z více než dvou set návrhů, které
jsme obdrželi, jsme vybrali jméno
Bystroušek. Nezávisle na sobě ho
navrhly dvě dámy, které inspirovalo

místo, odkud byl strom přivezen.
Tedy z ulice Rudolfa Těsnohlídka.
Právě Těsnohlídkovo jméno jim evokovalo lišku Bystroušku, ale protože
strom je rodu mužského, tak proto
Bystroušek,“ vysvětlila náměstkyně
Milada Sokolová volbu jména letošního stromu s tím, že jedna z navrhovatelek vítězného jména byla
rozsvícení stromu přítomna. „Jinak
k tomuto nádhernému aktu došlo
skutečně jen v komorním prostředí.
Na náměstí byli pouze ti, kteří v tu
dobu navštívili ještě stále otevřený
jarmark,“ dodala Sokolová. (mik)

Vánoèní strom je køiYÙ352æ" .OX]LxWøMHQ
➢ z titulní strany
„Vypadá jako šikmá věž v Pise,“
bere vše s humorem náměstkyně Sokolová SUROLGË
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PROSTĚJOV Zatímco vánoční jarmark byl po vyhlášení nouzového
stavu ukončen, mobilní kluziště na
náměstí T. G. Masaryka takový osud
nepotkal. Prostějované se ale přesto
musí smířit s razantním omezením
provozu. A pokud dospělí nejsou očkovaní proti covid-19, nezabruslí si
vůbec...

jen
A dospìlí
ní
naoèkova
„Mobilní kluziště může být v provozu za
splnění následujících podmínek. Počet
bruslících musí být do sta osob, děti do
dvanácti let mohou bruslit volně, věková kategorie 12 až 18 let se musí prokázat platným PCR testem, nad osmnáct
let musí mít člověk potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání covidu,“
potvrdil vládou nastavená opatření Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova. Jak vzápětí ujistil, příslušná
opatření na mobilním kluzišti budou
důsledně kontrolována. „Kontrolu budou provádět u vstupu na kluziště pověřené osoby,“ vzkázal Pospíšil. (mik)
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PROSTĚJOV Koronavirem těžce
zkoušený a „osekaný“ program
Prostějovské zimy alespoň částečně žije. Dlouholetou tradici v podobě zdobení desítek malých jehličnanů přímo na prostějovském
náměstí T. G. Masaryka se podařilo
zachovat a nazdobené stromky už
krášlí pomalu „mrtvé“ vánoční
centrum města.
Malé vánoční stromky opět rámují
náměstí T. G. Masaryka. O jejich ozdobení se postupně postaraly šikovné
ruce dětí ze základních a mateřských
škol. „Lidem se tato novodobá tradice
líbí. Jsme rádi, že se tento zvyk ujal a lidé
si tohoto posla Vánoc oblíbili. Malé
stromečky postupně zdobí ti nejmenší
a my se tak můžeme opět přesvědčit
o jejich šikovnosti a umu,“ komentovala uprostřed minulého týdne pohodovou atmosféru v centru města náměstkyně primátora Milada Sokolová, která
byla iniciátorkou této myšlenky. „Firma
Lesy města Prostějova nám na okrasu
náměstí poskytla devadesát malých
stromečků,“ podotkl ještě první náměstek Jiří Pospíšil.
(mik)
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vrátíme a zpětně vykoupíme i kelímky,
které si stánkaři od magistrátu koupili,“
informoval Večerník Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Prostějova a sám zastánce tohoto rozhodnutí.
Na dotaz Večerníku, zda z náměstí zmizí
i prázdné dřevěné stánky, odmítavě zakroutil hlavou. „Zatím stánky ponecháme na náměstí. Shodli jsme se, že pokud
by se covidová situace zlepšila a zákazy
by byly zrušeny, tak bychom ještě možná
uvažovali o nějakých novoročních trzích.
Tedy pokud by byl ze strany stánkařů zájem,“ prozradil Pospíšil, který má ovšem
na rušení kulturních a společenských
akcí svůj vlastní názor. „Je to smutné,
ale v tuto chvíli je asi nezbytnost, aby se
omezil styk mezi lidmi. Prostě se musíme přizpůsobit podmínkám, v nichž
v současné době žijeme. Jedná se o zdra-

ví nás všech,“ zopakoval první náměstek
primátora.
Jak je ale patrné z vyjádření náměstkyně
Milady Sokolové, v názorech na zrušení
vánočního jarmarku nebyli ani prostějovští radní jednotní. „Jestli jsem smutná? Jsem naštvaná! Nařízení vlády dosluhujícího kabinetu jsou pro obyvatele
země naprosto nepochopitelná! Zruší
se vánoční trhy a přitom v obchodních
domech se pohybuje množství lidí, kteří
tam tráví celý den a nikomu to nevadí?!
Opatření jsou, dle mého názoru, nesystematická a já se již ani nedivím, že se lidé
vzpěčují… Co bylo problematického
na zachování trhů? Co mají všichni lidé
se svými výrobky dělat? Myslím, že trhy
měly být zachovány, umožněn nákup
občerstvení s sebou a lidé by byli spokojeni,“ je přesvědčena Sokolová. (mik)
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PROSTĚJOV S mírným optimismem byl minulou středu ráno oficiálně otevřen vánoční jarmark v Prostějově. Stánkaři už v prvních hodinách
v poměrně rozverné náladě skládali
zboží a pomalu se připravovali na
prodej. A do dřevěného městečka
uprostřed prostějovského náměstí
už mířili i první návštěvníci. Sváteční
pohoda ale dlouho nevydržela. Vláda kvůli narůstající nákaze covid-19
vyhlásila od pátku 26. listopadu nouzový stav. A kromě jiného zakázala vánoční trhy. Prostějovský magistrát se
chtě nechtě musel přizpůsobit.
„Jsme venku, takže se nějakého omezení,
či snad dokonce zrušení jarmarku vůbec
nebojím,“ svěřil se Večerníku ve středu
dopoledne hodně zvesela muž nabízející
proutěné košíky všeho druhu. Také on si
pomalu zveleboval svůj stánek a těšil se
na první zákazníky. Také pro něj muselo
být určitě šokem čtvrteční rozhodnutí
vlády o vyhlášení nouzového stavu.
V pátek dopoledne se pak sešli prostějovští radní, aby na základně vládních nařízení vydali svá rozhodnutí. A jako první to
„odnesl“ vánoční jarmark. Verdikt zněl:
okamžité zrušení k páteční osmnácté
hodině. „Je nám to líto, že vánoční trhy
budeme muset již druhý rok oželet. Ve
vedení města jsme se domluvili, že zaplacené nájmy stánkařům za všechny tři dny
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sama. Co se týče volného času, tak ten
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. Snažím se malou vést k hudbě,
často jí tak zpívám a hraji na kytaru,“ shrnula v kostce svůj současný život Alice
Navrátilová.
A protože v rámci jednotlivých dílů proměny měníme kromě vzhledu i oblečení,
tak jsme se zeptali, v čem nejraději chodí
oblékaná? „Nosím hlavně legíny, tričko,
zkrátka pohodlné oblečení, abych se při
malé dceři mohla rychle otáčet,“ upřesnila listopadová vítězka. „Malou hlídá
dědeček, a tak si můžu po hodně dlouhé
době odpočinout i nechat se trochu opečovávat. A hlavně se těším na změnu od
profesionálů,“ dodala s úsměvem těsně
před zahájením 64. dílu svého vzhledu
naše další aktérka. Celý den probíhal za
dobré a pozitivní nálady a z Alice se stala
kočka. Ostatně, posuďte sami...

aneb názor
Simony BAJUSZ

Listopadový díl jsme znovu pečlivě zmonitorovali od A do Z, tudíž
co nenajdete zde, nabízí internetové stránky www.vecernikpv.cz.
Čeká tam na vás také obsáhlá fotogalerie a video nejen z posledního
kola seriálu PROMĚNA IMAGE. K dispozici je i rozsáhlý archiv
všech předcházejících epizod seriálu.

Sobotní den byl jako stvořený pro další
díl seriálu PROMĚNA IMAGE. I když
jsou teploty čím dál nižší, počasí tentokrát
všem aktérům přálo. Jednatřicetiletá Alice
Navrátilová se moc těšila, přihlásila se totiž
již v polovině srpna a byla tak moc ráda, že
na ni vyšla řada. Alice má dvouletou dcerku a je na rodičovské dovolené. A s jakým
cílem se k nám hlásila?
„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 od Alice
Navrátilové. Není to však tak, že by o sebe
vůbec nepečovala. „Pravidelně docházím
na kosmetiku, ale většinou se nelíčím.
Nicméně manžel mě vždy nalíčenou
pochválí, takže věřím, že moje proměna bude přínosem i pro něj,“ prozradila
s úsměvem mladá maminka. „Chodím
se také pravidelně stříhat, ale barvím se

Jak to vidí
KAPITÁNKA

BYLI JSME
U TOHO

Listopadová PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku
se nesla ve znamení hned dvojitých změn. Tou první je nepříjemný fakt, že jsme museli těsně před vypuknutím pohotově zareagovat na nemoc původní vítězky ze Slovenska alo
rychle najít náaøi
hradu. V jednu chvíli to vypadalo, žekčtyřiašedesáté
omu se d ne dějství seriálu
je v ohrožení! Naštěstí vše dobře dopadlo.kJak
jsme
informovali již
u
m
a o
v minulém vydání, z několika náhradnic se štěstí usmálo na Alici
Navrátilovou z Čechovic. A tak mohla probíhat druhá změna, a to
změna image naší náhradní vítězky listopadového dílu.
V tradičním klání, které odstartovalo na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika již v dubnu 2015, měníme nejen vizáž, ale
také děláme radost, vykouzlíme úsměvy, pocity nadšení, vnitřní
spokojenosti a snažíme se zahřát u srdce. Prostě pracujeme na
duševní stránce, která je, co si budeme povídat, nejdůležitější.
Tradičně jsme tak připravili parádní den plný péče, poradenství
a hýčkání. PROMĚNOU IMAGE prošlo již šest desítek žen i mužů
všech věkových kategorií, odvážných chlapů však bylo přece jen
pomálu. Proto pánové, ničeho se nebojte a hlaste se, ať už jste
odkudkoliv. Jezdí za námi lidé z celé republiky, ale měli jsme mezi
námi vítězku dokonce až ze Slovenska. Tu historickou druhou od
našich východních sousedů nahradila tedy dáma z nedalekých
Čechovic. Ale co nebylo teď, může být už příště... Nejprve ale
pojďme zjistit, jak to všechno 20. listopadu vypadalo.

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

JEDNIČKA VK PODLE

1. krok – volba obleèení
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Po několikahodinovém maratonu dospělo vše k závěru, a to k odhalení nové image. Alice Navrátilová si užila den plný péče a hýčkání v rukou profesionálů. Při
závěrečném focení nabyla nových zkušeností jako modelka a nutno dodat, že pózování jí nečinilo žádné potíže. Sama uznala, že v novém outfitu, brýlích, líčení
a účesu se cítí skvěle, důkazem bylo, že doslova zářila. Více již uvidíte ve videoreportáži, kterou již brzy najdete na našem webu.

5. krok - odhalení a fotografování

Andrea Furiaková, majitelka Vlassalonu, který najdeme ve Fanderlíkově ulici, nás jako vždy přivítala před poslední zastávkou v cestě za novou image. „Vlasy byly hodně barevné, místy s růžovým nádechem a konečky byly silně odbarvené.
U vlasů barvených barvami z drogerie, navíc s několika odstíny je pak těžké odhadnout, jak závěrečný odstín v kadeřnictví
vlastně chytne, pokud kadeřník vlasy klientky nezná,“ vysvětlila na úvod kadeřnice Andrea Furiaková. Vzhledem k tomu,
že měla paní Alice tmavé obočí, tak bylo nutné ztmavit i vlasy. Od hlavy jsem tedy nanesla hnědý tón barvy a do konců
jsem dala měděné odstíny, které k ní víc sedí. Střih jsem pak prolehčila, sestříhala a délku kvůli kulatému obličeji zanechala,
aby ji opticky protáhla. Na závěrečný styling jsem zvolila lehké vlny, které působily příjemně a ležérně, v čemž bych doporučila pokračovat i v domácí péči,“ popsala cestu za moderním účesem kadeřnice Andrea Furiaková.

4. krok: barvení, støíhání a styling

Po výběru brýlí jsme se tentokrát vydali po delším čase znovu do kosmetického a kadeřnického salónu Naisy sídlícího
v Blahoslavově ulici. Líčení probíhalo pod taktovkou kosmetičky Kamily Medkové. „Paní Alice má aknózní a mastnou pleť, o kterou je potřeba se pečlivě a denně starat. Jako první jsem tedy pokožku očistila a poté nanesla vhodný
krém. Následně jsem použila korektor na červená místa a BB krém, aby pleť nepůsobila těžce,“ sdělila úvodem Kamila
Medková. Následovalo líčení očí, přičemž základem jsou světlé tóny, které je příjemně rozzáří. „Potom jsem přešla ke
stínování do tmavších odstínů, nanesla jsem vodové linky a řasenku. Ke koutkům oka jsem přidala ještě i bílou tužku,
která oko opticky více otevře. Paní Alice má vytetované obočí, které jsem lehce dotvořila tužkou. A také jsem použila
na fixaci tváře pudr. Chybět samozřejmě nemohla líčka, která ji při úsměvu hezky rozjasnila. Na rty jsem použila lehkou
rtěnku a lesk,“ popsala dopodrobna svoji mravenčí práci zkušené kosmetičky ze studia Naisy. Alici Navrátilové líčení
moc slušelo. „Navíc chrání pleť před vnějšími vlivy. Určitě by bylo dobře, kdyby v tomto pokračovala. Někdy stačí málo, klidně může začít postupně,“ zakončila
s úsměvem Kamila Medková.

3. krok: líèení

Jakmile jsme vybrali outfity na focení, tak jsme se mohli přesunout do Optiky Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla.
Tradičně se nás ujal majitel firmy Radek Wagner, který, jak je již zvykem, vybral nádherné kousky brýlí. „Pro paní Alici jsme
vybírali hranatější obruby vzhledem ke křivkám obličeje,“ prozradil. „Mohli jsme si dovolit i vyšší obruby, což nám velmi vyhovovalo vzhledem k současným trendům, které fandí velkým brýlím.“ A protože je Alice Navrátilová vyloženě brýlový typ,
nebyl s výběrem žádný problém. „Každé druhé obruby jí seděly, hlavně pak slušely,“ podotkl Radek Wagner. „Snažili jsme se
zaujmout originálními tvary a mohli jsme díky barvě vlasů zvolit i různé barevné varianty obrub jak studené, tak teplé. Na celkové image jí dodaly šmrnc. Bude fajn, když tuto image paní Alice udrží, protože jí moc sluší,“ zakončil své vyjádřený spokojený
majitel optiky.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Nadvláda pěkného počasí, dobrá nálada a úsměvy do všech stran odstartovaly listopadovou PROMĚNU IMAGE, kterou jsme
začali v prodejně RV FASHION v Plumlovské ulici. Jako vždy na nás již s nadšením sobě vlastním čekal majitel René Volek.
„Paní Alice je mladá žena plná energie, proto jsme se zaměřili na módu, která je trendová a také elegantní. Zároveň jsme jí chtěli
ukázat, že ani na mateřské dovolené se není potřeba schovávat za tlumené barvy, protože výrazné a jasné barvičky jí moc sluší,“
sdělil na úvod. „Šaty od módní ikony značky Andrea Martiny byly vynikající volbou. Barvy paní Alici úplně rozzářily. Tóny žluté
a terakota – inspirované pálenou hlínou – na volném modelu šatů v kombinaci s rafinovaným opaskem vypadaly perfektně. Žluté
šaty doplněné opaskem se jménem návrhářky značky Andrea Martiny a v kombinaci s černým plastem působí vysoce moderním
městským stylem, přitom jsou velmi pohodlné,“ popisoval první zastávku listopadového dílu René Volek. „Dalším modelem
byl retro styl, který je stále v kurzu, hnědá v kombinaci s fialovou působí krásně a nenuceně. Blíží se doba večírků, a proto volba
padla na malé společenské. Růžová v jemném tónu ozdobena lesklými lemy s gotickým rukávem listopadové vítězce velmi slušela
a bylo vidět, že se cítí perfektně,“ přidal závěrem módní expert.

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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i ztraceného setu,“ načrtl hlavní trenér
VK Miroslav Čada plánované kontury
sobotního derby.
Hanačky s turem ve znaku do něj půjdou po slibně odbojovaném mači
v Ostravě, kde potrápily favorizované
TJ dost vyrovnaným výsledkem 23:25,
22:25, 23:25. Nicméně zámořské trio
Latoya Hutchinson, Alicia McClellan
a Brianna Gardner netáhne přerovské
družstvo natolik, jaké byly předsezónní
představy. Poslední dobou se víc prosazuje spíš univerzálka Aneta Köhlerová,
na severu Moravy zabrala též smečařka
Šárka Semerádová. Společně s nimi
působí v rivalském městě i tři Prostějovanky: nahrávačky a sestry Michaela a Lucie Zatloukalovy a také
Tereza Baláková na smeči nebo na

účku. „Musíme k utkání přistoupit
zodpovědně a odvést dobrý výkon.
Bereme jedině výhru za tři body,“ zdůraznil Čada.

vs.

HLASTE SE DO

yy V čem bylo Královo Pole lepší?
„Určitě jsme dělaly víc chyb v jednodušších situacích, neskládaly balóny útokem
a prohrály většinu dlouhých výměn.“
yy Z jasné porážky jste hodně
přepadlá...
„Ano, nedařilo se mi hlavně v útoku.
Snažila jsem se týmu pomoct jinými
věcmi, ale štve mě, že to nešlo mně
a ani nám jako kolektivu.“
yy Hrálo se proti silnému Brnu
těžce?
„Ony mají velice kvalitní servis
a hodně vysoké bloky, takže se přes
ně hůř prosazuje. Přesto jsme měly
líp útočit, hlavně uhrávat ty jednoduché situace a častěji bodovat. Což
se moc nestávalo.“
yy V úvodní polovině základní
části extraligy jste vítězily doma

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

yy Ještě se vrátím k minulému domácímu střetnutí s Libercem, odkud jste v Prostějocvě na hostování a s nímž přijel i váš bratr v roli
statistika Dukly. Jak jste prožívala
souboj s mateřským klubem?
„Bylo trochu zvláštní hrát
proti našim dresům,
nejsem na to zvyklá.
Ale žádnou větší
nervozitu jsem necítila, ani přehnanou touhu Liberec
porazit. Snažila
jsem se vzájemné
utkání brát stejně
jako s kterýmkoliv jiným soupeřem.“
yy Na co prostějovské družstvo
může
v lize mít podle dosavadního průběhu
sezóny?
„Určitě bychom se měly
udržet v horní polovině tabulky. Záleží, jak se nám pak
bude dařit na konci soutěže,
hlavně v play-off. Postoupit
ze čtvrtfinále do semifinále a bojovat o medaili bych
považovala za hodně dobrý
úspěch.“

(QVQè85

Prostějov (son) – Čtveřice volejbalových klubů z České republiky
dokončila své zápasové série v úvodních kolech dvou nižších evropských
pohárů žen 2021/22, a to s poloviční
postupovou úspěšností. Suverénně
prošel dál kolektiv UP Olomouc
v CEV Cupu, kde venkovní výhru
3:1 na půdě Jedinstva Brčko (Bosna a Hercegovina) stvrdil domácím
triumfem 3:0 (20, 19, 18). „Vypadlo
nám libero Kulová, naštěstí se její role
výtečně zhostila kapitánka Gambová.
Což sice dost omezilo naše možnosti
střídání, ale holky to naštěstí zvládly skvěle,“ radoval se trenér úpéčka
Martin Hroch. Druhý národní zástupce v Poháru CEV naopak neuspěl. Olymp Praha neodčinil hladkou
prohru 0:3 na vlastní palubovce a švýcarskému družstvu Volley Düdingen
podlehl i venku, byť tentokrát protivník vyhrál až po vyrovnanější partii
3:1 (23, -23, 19, 21). Každopádně to
znamenalo vyřazení pro PVK.
Konec v Challenge Cupu potkal i Ostravu. Ta napoprvé srdnatě přemohla
Panathinaikos Atény 3:2, leč odvetné
střetnutí v Řecku měl jednoznačně
pod kontrolou tamní favorit poměrem 3:0 (18, 21, 17). „Bohužel jsme
nezopakovali dobrý výkon z prvního vzájemného zápasu, především
v bojovnosti,“ konstatoval lodivod
TJ Zdeněk Pommer. Postup naopak
slaví Šelmy Brno, které si už ze Švýcarska přivezly nadějné vítězství 3:2.
A doma neměly s VBC Cheseaux
vůbec žádné problémy, smetly jej 3:0
(17, 20, 11) a zahrají si tudíž osmifinále Vyzývacího poháru.

Z pohárového kvarteta ÈR
jdou dál Olomouc a Šelmy

Prostějov (son) – Z hlediska prostějovského volejbalu a jeho dřívějšího
desetiletého účinkování v evropské
Champions League žen bude zajímavé sledovat, co na elitní pohárové
scéně starého kontinentu předvede
Dukla Liberec během aktuálního
ročníku 2021/22 top klubové soutěže. Do extrémně náročné skupiny
C vstoupilo severočeské družstvo na
palubovce ruského Dynama Moskva
– a dopadlo tam podle předpokladů.
Domácí favoritky zvítězily hladce 3:0
(19, 19, 20), když ve dvou úvodních
setech rychle získaly klíčový náskok
a průběh byl víc vyrovnaný pouze
do poloviny třetí sady. „Sice jsme
v Moskvě nezahráli špatně, ale určitě
jsme mohli podat i mnohem lepší
výkon. Dá se říct, že kromě poloviny
třetího setu měl soupeř vývoj utkání
pod kontrolou. Těžko jsme se prosazovali přes jeho vysoké bloky a hůř
zvládali rozhodující situace,“ zhodnotil liberecký kouč Libor Gálík. Ve
své grupě Dukla narazí ještě na italské
obhájkyně trofeje Gorgonzola Novara a na ambiciózní turecký celek THY
Istanbul, který úřadující vítězky Ligy
mistryň udolaly v zahajovacím kole
skupinových bojů 3:0 (21, 22, 24).

Severoèešky otevøely
/LJXPLVWU\ÎSRU½zNRX

PROSTĚJOV Na své největší rivalky narazí prostějovské volejbalistky
ve čtvrtfinále Českého poháru žen
2021/2032. Úterní losování této fáze
soutěže totiž určilo týmu VK za protivníka UP Olomouc, dojde tedy na
další dvě prestižní zápasová derby!
„Vzhledem k současnému rozložení
sil to pro nás mohlo teoreticky dopadnout ještě hůř, kdybychom dostali
momentálně nejkvalitnější extraligový
celek z Liberce. Přesto nad losem nijak

nejásáme, čeká nás těžký soupeř,“ konstatoval hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada.
„Podle dosavadního vývoje sezóny
to vypadá, že Olomouc se postupně
zlepšuje tím, jak se její nově složené
družstvo s hodně cizinkami v sestavě
sehrává a sžívá. Ale určitě si nechci
stěžovat, šanci na postup do semifinále máme. Bude rozhodovat aktuální
forma, kdo vzájemná utkání zvládne
lépe,“ odtušil Čada.

Na pohárovou konfrontaci s krajskými konkurentkami však dojde
až v lednu, byť se úvodní čtvrtfinálový duel měl hrát podle oficiálního rozpisu již ve středu 1. prosince
v Národním sportovním centru
Prostějov. „Jenže olomoucký tým
po postupu v CEV Cupu čekají další souboje v téhle evropské soutěži,
proto zažádal u Českého volejbalového svazu o odložení prvního zápasu na našem hřišti až na pozdější

termín někdy po Novém roce,“ vysvětlil Čada.
Další dvojice v daném kole ženského ČP tvoří: Dukla Liberec – Sokol
Šternberk, Šelmy Brno – Olymp
Praha a TJ Ostrava – KP Brno, když
Severomoravanky včera přesvědčivě
vyřadily v dohrávce 2. dějství Přerov
na jeho palubovce. Vítězky čtvrtfinále
postoupí do závěrečného turnaje Final Four, které se odehraje 5. a 6. února na zatím neznámém místě. (son)

Tak přece jen! Nějakou dobu to
trvalo, ale vedení volejbalového
klubu VK Prostějov sehnalo pro
své A-družstvo žen avizovanou
hráčskou posilu jako náhradu za
smečařku Martinu Michalíkovou,
která nedávno ukončila aktivní kariéru.
Identita nové akvizice je však zatím
oficiálně tajná. „S prozrazením jména
počkáme, až u nás podepíše smlouvu.
Ta je už připravená, příchodu posily by
každopádně nic nemělo stát v cestě,“
řekl Večerníku hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.
Přesto někteří dobře informovaní

fanoušci vědí, kdo na Hanou přijde.
Nebo se lépe řečeno vrátí, neboť jde
o plejerku, která tu v minulosti již
působila. Coby další indicie připojme,
že je hodně zkušená, nastupuje na
smečařské pozici, zvládne i post účka
a pochází z Brna…
Do zápasové akce se po dvoutýdenní
covidové izolaci vrátila univerzálka
Gabriela Kopáčová, naopak po pozitivním PCR testu aktuálně vypadla na
minimálně stejnou dobu nahrávačka
Klára Dvořáčková. A asistent trenéra
Lubomír Petráš se po prodělání koronaviru zapojí do vedení přípravy
během tohoto týdne.
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a prohrávaly venku, teď je to naopak. Proč?
„Určitě je to kvalitou soupeřů. Předtím jsme měly na domácím hřišti
ty papírově slabší, poslední dobou
tady nastupujeme proti těm silnějším. A výsledky tomu asi odpovídají. Já však věřím, že příští zápasy
už odehrajeme zase líp, budeme víc
bojovat a znovu to půjde.“
yy Před sezónou jste měla osobní
přání dostávat co nejvíce zápasového prostoru. Není ho nakonec
ještě větší množství, než jste sama
očekávala?
„To je pravda, ale jsem samozřejmě
moc ráda, že dostávám takovou příležitost. Mám šanci na sobě pracovat, postupně se zlepšovat a prostě
se snažím hrát nejlépe, jak dovedu.
Rozhodně jsou to pro mě nedocenitelné zkušenosti. Je velký rozdíl nastupovat v první lize žen nebo v extralize juniorek, a pak v mnohem
kvalitnější ženské extralize. Tady je
pochopitelně herní úroveň někde
jinde.“

PROSTĚJOV Sobotní duel proti Brnu (0:3) jí nevyšel, zejména
v útoku se mladá prostějovská smečařka Michaela Smolková
(na snímku) hodně trápila. Až ji musely některé zkušenější
spoluhráčky po skončení zápasu utěšovat, dodávat kuráž.
Teprve osmnáctiletá „benjamínka“ hanáckého mančaftu přitom v mnoha předchozích bitvách prokázala svůj nemalý přínos, proto není proč smutnit.

za příležitost, co dostávám“

ale jinak jsem moc ráda

Michaela Smolková: „V
Vůbeec se mi nedařřillo,

Mnoho let se nestalo, aby některý
z účastníků nejvyšší tuzemské soutěže
tak výrazně zaostával za všemi ostatními celky. Letošní Zubřice však v takové roli outsiderek nechtěně jsou, když
dosud sbíraly jen samé porážky, navíc
jednoznačné. Proto nemají z patnácti
odehraných zápasů na svém kontě
ani bod při děsivém skóre setů 2:45.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Sérii tří prosincových zápasů venku otevřou prostějovské volejbalistky v sobotu
4. prosince od 15.00 hodin na půdě
Přerova. Půjde o střetnutí 16. dějství tohoto ročníku ženské UNIQA
extraligy proti papírově nejslabšímu soupeři.
Třináctkrát totiž padly 0:3 a dvakrát
podlehly 1:3.
Zrovna v Prostějově ale svěřenkyně
Radima Vlčka měly 16. října v prvním vzájemném souboji hodně blízko
k zisku hned dvou sad. Domácí kouč
nechal na lavičce odpočívat některé
opory a mladě složená základní sestava musela pracně otáčet úvodní i třetí
dějství, než dospěla k očekávanému
triumfu 3:0 (23, 15, 22).
„Přerov nesmíme podcenit, ačkoliv
dosud nebodoval. Kdykoliv se může
chytit a my rozhodně nechceme, aby
se mu to povedlo právě proti nám. Navíc jsme naposledy prohráli s Královým Polem 0:3, což budeme chtít samozřejmě odčinit vítězstvím. Pokud
možno jasným, bez větších problémů
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opak my jsme se přes výbornou obranu soupeřek velmi těžko prosazovali.
Zakončením to dokázaly částečně jen
Kája Fričová a Raquel Löff, jinak nikdo. Po ztraceném prvním setu jsme
se dostávali pod zvyšující se tlak, častěji chybovali a náš výkon šel dolů,“
zaregistroval Čada.
Prostějovský kolektiv zůstal v extraligovém pořadí pátý na šestadvaceti
získaných bodech, třetí KP i druhá
Ostrava (shodně 31) mu nyní odskočily, a navíc budou dohrávat odložené
mače. Jeden s vedoucím Libercem (36)
absolvuje i čtvrtá Olomouc (27), přiblížily se šesté Šelmy Brno (23). Naopak
dosud sedmý Olymp Praha (15) dokázal předstihnout Šternberk (16) triumfem ve vzájemném souboji.
„Nás teď čekají dva zápasy u papírově
slabších celků, jež potřebujeme vítězně
zvládnout. Jak na hřišti posledního Přerova, tak potom ve Frýdku-Místku, který je devátý. K těmto utkáním pojedeme
s větší šancí na výhru, ale samozřejmě ji
musíme proměnit,“ upozornil Čada, že
očekávané triumfy nepřijdou samy.
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PROMÌNYDALŠÍ DOMÁCÍ ZKLAMÁNÍ
PROTI SILNÉMU
SOUPEŘIŠMRNC!
ALICE NAVRÁTILOVÁ
ZÍSKALA
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PROSTÌJOV – KP BRNO

aneb názor
Simony BAJUSZ

není nakloněna covidově problematická doba, tudíž zvítězila varianta
plejerkám naložit víc tréninkové dřiny.
Jak kondiční v podobě oživení fyzičky,
tak herní z hlediska náročnějšího procvičování jednotlivých činností podle
daných postů a jejich specializace. Při
koronavirové izolaci asistenta kouče
Lubomíra Petráše dostala hodně prostoru s mančaftem pracovat kondiční
specialistka Solange Soares, holky dostaly víc zabrat. A po hladké porážce
0:3 od Králova Pole vznikly trochu
tendence ospravedlnit výsledek větší
únavou.
Hlavní lodivod Miroslav Čada rázně
utnul podobné snahy hned v zárodku
dost důrazným způsobem i s pomocí
zvýšeného hlasu. Konkrétně šlo o jeho
rázné konstatování, ať nikdo nehledá
blbosti (rozuměj zástupné problémy).
A že když je čas zapracovat na dlouhodobějším rozvíjení výkonnosti hráček,
je potřeba jej využít. Každopádně vyvážit vhodným způsobem veškeré potřebné složky jak tréninkové, tak zápasové představuje skutečnou alchymii.
Kdo ji zvládne zdárněji, ten má potom
víc šancí na úspěch.

TVRDŠÍ, NEBO LEHÈÍ TRÉNINKY V NÁVAZNOSTI
NA ZÁPASY, TO JE ÈASTO VELIKÁ ALCHYMIE

Úvodní část aktuální sezóny měly prostějovské volejbalistky i všechny jejich
soupeřky z nejvyšší české soutěže zápasově nabitější. Od 25. září až do 20.
listopadu se UNIQA extraliga žen ČR
2021/22 hrála (kromě jediného týdne)
v pravidelném rytmu sobota – čtvrtek
– sobota, do toho ještě přišly duely národního poháru.
Během těchto necelých dvou měsíců
tak nebylo moc prostoru na nějaké fyzicky náročnější trénování či drilování,
jež se muselo stihnout ještě v předchozí
letní přípravě. Všechno logicky směřovalo k co nejdůkladnějšímu nachystání
na každé jednotlivé střetnutí, mezi nimi
pak všude vládla spíš rozumně volnější
udržovací náplň.
Až poslední dobou se ligový peloton
rozdělil na dvě poloviny podle toho,
které týmy se zapojily do evropských
pohárů a které ne. Kolektiv VK tentokrát patří po dlouhatánské době do
druhé skupiny, tudíž teď hraje jediné
utkání každý týden. A v takovém případě se samozřejmě otevřela otázka,
jak s tímhle režimem obnášejícím nižší
počet mačů správně naložit.
Přátelským soubojům momentálně

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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Hluboko do záporu klesl součet
celkové užitečnosti všech plejerek
VK Prostějov za hladce prohrané
utkání s Královým Polem. Což dává
pádný důkaz o tom, že se Hanačkám důležitá domácí bitva v sobotu
vůbec nepovedla.

Ü½NGJU±K<NP

„Jediný set, který z naší strany stál proti Brnu za to, byl hned ten první, bohužel
jsme ho v koncovce prohrály. Dál už jsme pak nebyly koncentrované, dělaly víc
chyb, neuhrávaly ani jasné balóny a to nás potopilo. Jak zápas pokračoval,
chybovaly jsme pořád častěji. Pro nás špatné utkání, máme na čem pracovat.
Příště jedeme do Přerova, který je jasně poslední, tam musíme jednoznačně
zvítězit za tři body a znovu se nastartovat.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

BYLI JSME
U TOHO
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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
Co se ofenzivní činnosti prostějovských volejbalistek týče, musela si slovenská smečařka připadat během sobotního duelu
proti Brnu jako sama vojačka v poli. Jen ona (a částečně
Raquel Löff) dokázala útokem častěji překonávat výbornou obranu KP, čímž se právě Kája stala se dvanácti dosaženými body nejčastěji skórující hráčkou
střetnutí. Udržela přitom úspěšnost svého zakončení
na alespoň 37 procentech, přihrávala na kvalitních
50 procent, dvakrát vítězně zablokovala a přidala
jedno eso při celkové užitečnosti +6. Série pomyslných
prvenství Fričové ve Večerníku se tak znovu natahuje.

JEDNIČKA VK PODLE

Ženy vékáčka po Liberci nestačily ani Královu Poli,
krok
– volba
obleèení
na vlastním hřišti1.opět
nezískaly
žádný
set a zůstaly páté

,GFKP¾ -CTQNÊPC (TKéQX¾ \¾F[ U éÊUNGO
 FQM¾\CNCéCUV÷LKRąGMQP¾XCVUMX÷NQW
QDTCPW$TPC
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Ve druhé části už byly jeho svěřenkyně
znatelně horší, leč dokázaly se ještě jednou zmátořit (11:17 – 16:17). Načež je
jihomoravská parta převálcovala jak ve
finiši tohoto setu (18:25), tak v celém
třetím (15:25). Výkonnostní nůžky
mezi oběma týmy se prostě s každou
další výměnou rozevíraly na stále větší
vzdálenost, až střetnutí vrcholilo dominancí souboru ze druhého největšího
města republiky.
„Holky bojovaly, snahu jim nelze
upřít. Ale kvalita dnes byla na straně
Brna. Jeho hráčky dokázaly i z horší
přihrávky podstatně lépe útočit, na-

PQWwEKUDWDP[PCQDQWUVTCP¾EJ
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5. krok - odhalení#VOQUHÆTWUQDQVPÊOWXQNGLDCNWXJCNG05%2TQUV÷LQXX[VX¾ąGNKRąGFGXwÊOJNWéPÊHC
a fotografování

4. krok: barvení, støíhání a styling

byla za celou sezónu zatím nejméně
početná, rambajz se halou nesl hodně
hlasitý. Oba týmy totiž měly své pořádně hlučné fanouškovské kotle.
Za domácí VK jej tradičně tvořila rodina slovenské smečařky Karolíny Fričové v čele s jejím otcem, za hostující
KP rovněž dorazila skupinka skalních
vybavená velkým bubnem. Zpřísněné
epidemické restrikce tak fandové ženského volejbalu zvládli na Hané se ctí.
(son)

Hanačky měly lepší vstup do utkání.
Bleskově získaly náskok 3:0, následně
držely solidní přihrávku, méně chybovaly a bez větších problémů útočily.
Za stavu 10:5 však hostující družstvo
přitlačilo servisem, zkvalitnilo obranu
a začalo postupně ukrajovat ze svého
manka (11:9, 13:12), až vyrovnalo na
16:16. Hrál se dobrý volejbal v bouřlivé atmosféře fanouškovských kotlů

Marek SONNEVEND

Bodový vývoj – první set: 3:0, 6:4, 8:4,
10:5, 10:7, 11:9, 13:10, 13:12, 16:14,
16:16, 17:18, 19:18, 19:20, 21:20, 21:24,
22:25. Druhý set: 0:1, 2:1, 2:3, 3:5, 6:5,
6:9, 7:12, 10:12, 10:16, 11:17, 16:17,
17:18, 17:21, 18:25. Třetí set: 1:1, 1:3,
2:5, 4:5, 6:7, 6:12, 9:15, 13:18, 13:20,
14:22, 15:25.
PROSTĚJOV Prostějovským volejbalistkám se na Brno v posledních letech nedaří, Královo pole si
na ně naopak věří. Tohle pravidlo
potvrdil i duel 15. kola UNIQA
extraligy žen, který tým z jihomoravské metropole v hale Národního sportovního centra Prostějov
vyhrál bez jediné ztracené sady.
Pro VK znamenal jak odvedený
výkon, tak zápasový výsledek nepříjemné, ovšem zasloužené zklamání.

jak se utkání vyvíjelo...

MIROSLAV ÈADA – hlavní trenér VK Prostìjov:

=$=1÷/2 7,6.29&(
RICHARD WIESNER – hlavní trenér KP Brno:

prve při účinném servisu Löff vypadlo Královo Pole z konceptu a obrozenému vékáčku se přece jen povedlo
vrátit do hry prudkým dotažením

6PRONRYi  /|II  %DMXV]  )ULþRYi
12, Kvapilová 1, Beránková 2, libero
Stavinohová. 6WĝtGDO\ .RåRXãNRYi
.RSiþRYi
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Moreno 3, Bukovská 5, Koulisiani 6,
Sweet 9, Pavlíková 9, Hrušecká 9, libero
Digrinová. 6WĝtGDO\ Judlová, Kamasová,
-HOtQNRYi  3DYOLFRYi  9\VWUþLORYi 
7UHQpĝL Richard Wiesner a Erik Nezhoda.

6HVWDYD.UiORYD3ROH
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z 11:17 na 16:17. Nicméně k obratu
to nevedlo, Brno si závěr znovu pohlídalo, navíc suverénně – 18:25 a 0:2.
Ani v úvodu třetího dějství nezvládaly Čadovy svěřenkyně eliminovat
silné zbraně rozjetých protivnic 2:5. Ty útočily velice pestře, defenziva VK byla na tuhle variabilitu
většinou krátká. A pokud ne, nevycházelo častěji přecházet z ubráněných míčů do bodové ofenzivy.
K tomu se přidal horší příjem VK
plus občasné minely, sebevědomý
výběr KP kraloval (ze 6:7 na 6:12).
Po takovém propadu se už hanácká
ekipa nezvedla a bez většího odporu ztratila jak díl číslo tři, tak celý
mač – 15:25 a 0:3.

„Byl to velice těžký zápas. Věděli jsme, že Prostějov je dobré družstvo, navíc teď na
úspěšné vlně. Což potvrzoval především v obraně, kde zvedal nadstandardní míče. Proto
jsme rádi, že se nám dařilo využít pár chyb, které domácí udělali, a zpočátku vyrovnané
utkání přelomit do herně i výsledkově příznivého konce. První dva sety se hodně bojovalo, třetí jsme už měli pod kontrolou. Holky moc chválím, že to vybojovaly a takhle
kvalitního soupeře dokázaly přehrát.“

9.3URVWčMRY²9..UiORYR3ROH
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„Naše družstvo maximálně bojovalo, ale prosadila se větší kvalita soupeře. Mezi oběma
týmy nebyl velký statistický rozdíl, přesto mělo Brno o něco navrch, s přibývajícím
časem čím dál víc. Lépe totiž zvládalo dlouhé výměny a bylo úspěšnější v útoku i na
blocích. Soupeř se opíral o perfektní obranu, my jsme se proti ní strašně těžko prosazovali. Sráželo nás hlavně to, že jsme často nebodovali ani přes jednoblok.“

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

obou družin, přičemž agresivně podávající Jihomoravanky šly opakovaně
do těsného vedení (17:18, 19:20).
A od skóre 21:20 ovládly koncovku
i zásluhou klíčové čtyřbodové šňůry
– 22:25 a 0:1.
Dramatický, dost vyhecovaný boj nahoru – dolů pokračoval rovněž zkraje
druhé části. Každý chvilku tahal pilku
(2:1, 3:5, 6:5), když si domácí plejerky pomohly několika výbornými
zákroky v poli. Leč vzápětí vyrobily
sérii nevynucených hrubek a nahoru
zase šly kompaktnější soupeřky - 6:9
a 7:12. Kromě jednoho dílčího zaváhání (10:12) byly přesnější v mezihře
i celkově jistější, což vedlo k jejich
zvýrazněné převaze - 10:16. Rozhozenému Prostějovu se moc nedařilo,
nemohl se ničím pořádně chytit. Te-

KMQIÁN@O K<FQGµ?GJ(WÈvLWQDLQWHUQHWRYÙFK
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S Brnem byl vyrovnaný jen

PROSTĚJOV Aktuálně platné nařízení vlády ČR, že na hromadné
akce včetně sportovních zápasů
smí jen očkovaní a ti, kteří za poslední půlrok prodělali covid, se
logicky podepsalo na divácké návštěvnosti také při volejbalovém
duelu Prostějov versus Brno. Náboj atraktivního střetnutí to však
nezničilo.
Ačkoliv návštěvnost příznivců v hledišti Národního sportovního centra PV

3. krok: líèení

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

NURNsYROEDEUÙOÉ

Duel, po němž vékáčko mohlo v případě triumfu tabulkově přeskočit své
soupeřky, přitom odstartoval nadmíru
vyrovnaně, aby nakonec vyzněl jednoznačně pro hosty. Klíčovou roli nesla
hned úvodní sada, v níž Hanačky dlouho vedly. Zpočátku víc (až 10:5) a pak

těsně (13:12), ale ještě za stavu 21:20
směřovaly k zisku zahajovacího dějství.
Vůbec však nezvládly závěr (21:24, vzápětí 22:25).
„Tahle koncovka ovlivnila celý zbytek
utkání. Dá se říct, že průběh zlomila ve
prospěch Králova Pole. Jeho hráčky si
následně o to víc věřily, zatímco my jsme
šli postupem času herně dolů, náš výkon
se zhoršoval. A když přišla naděje v podobě dílčího zlepšení, trvala jen chvíli,
než jsme o ni vždy sami přišli svými
vlastními chybami. Těch bylo z naší strany příliš moc, především v útoku,“ rozebíral hlavní trenér VK Miroslav Čada.

Diváků méně, ale atmosféra dobrá

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV V první polovině základní části UNIQA extraligy žen
ČR 2021/2022 bylo pravidlem, že volejbalistky VK Prostějov vítězily
doma a prohrávaly venku. Během druhé poloviny se tahle bilance
diametrálně změnila, neboť se v hale Národního sportovního centra PV nedaří vyzrát (kromě jediné výjimky s Ostravou) na kvalitní
protivníky. Po Olomouci a Liberci si tak tři body odvezlo v sobotu
také KP Brno.

DALŠÍ DOMÁCÍ ZKLAMÁNÍ
VEČERNÍKU
PROTI SILNÉMU
SOUPEŘIŠMRNC!
ALICE NAVRÁTILOVÁ
ZÍSKALA
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HLASTE SE DO

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.

3520÷1<
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PROMĚNY IMAGE

9¹12í1¼
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608 960 042

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád fotí
přírodu a nejrůznější
akce. Na Proměně
se částečně podílel
již delší dobu a nyní
ƔƔ Paní Alice, jak se po PRO- ƔƔ Jak na vás reagovala rodina dostal prostor pro
vlastní iniciativu v tomto projektu.
MĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili a známí?
jsme vaše přání?
„Slyšela jsem samé pozitivní re„Cítím se hezky. Je to moc pří- akce, mému okolí jsem se líbila.
jemný pocit, když se o vás takto Dokonce mi hned několik lidí na
půl dne stará tým odborníků. Já si místě řeklo, že vypadám jako ředina sebe moc času běžně nenajdu. telka, což mi udělalo velkou radost RV FASHION je oděvní firma, která se
Člověk si opravdu připadá jako ně- a povzbudilo mě.“ (úsměv)
zaměřuje na pánskou a dámskou malokde z filmu.“ (směje se)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenář- sériovou konfekci, a to jak v klasickém,
tak volnočasovém stylu. Výrobky
ƔƔCo vás na celé proměně nej- kám Večerníku?
více překvapilo?
„Tuto ojedinělou zkušenost velmi značky RV jsou známé svou vysokou
„Rozhodně to, že v první moment od- doporučuji, opravdu to stojí za kvalitou materiálů a vynikajícím vyhalení jsem si nebyla jistá, že se oprav- to, když víte, že v tento den jste pracováním. Pilotní obchod celé sítě
du dívám na sebe. Takovou se vážně hvězda. Jsou to pocity, na které prodejen RV se nachází v Plumlovské
neznám. Vypadala jsem tak elegantně, budete rozhodně vzpomínat. Dě- ulici 28, kde se můžete setkat s velkým
úplně mi to dodalo radost a sebevědo- kuji celému týmu. Byl to výborný výběrem kolekcí obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou
mí. Celý tým odvedl skvělou práci.“
zážitek.“
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
.20(17Éì3$7521.<
U firmy RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis po352-(.783520ħ1<
radenství. Další prodejnu RV FASHION
„Paní Alice prošla příjemnou změnou, z rozlítané maminky na mateřské dovolené se (Sonáta) naleznete také v Žeranovské
stala elegantní žena, za kterou by se nejeden muž otočil. Stačí trochu líčení, pěkné ba- ulici.
revné oblečení, dodat profesionální účes, zvolit vhodné doplňky a nová vizáž je na světě.
Alice dostala úplně nový šmrnc. I maminka na mateřské dovolené má právo vypadat
a cítit se skvěle, někdy stačí málo. Doufám, že jsme Alici povzbudili, dodali jí energii minimálně do dalších měsíců a že se bude snažit udržet svoji novou vizáž. Děkuji celému
týmu za skvělou práci a již nyní se těšíme na vánoční díl. Dámy a pánové, na nic neče- Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
kejte a přihlaste se do dalšího dílu. Čeká vás zážitek na celý život. Těšíme se na vás.“
Za celý tým Aneta Křížová, v Prostějově, které najdete v budově
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy „tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
Vítejte sle
čoček. K dispozici je také vyšetření
èny,
zHQ\DOH
zraku bez čekání a kompletní servis.
LPXzLDS½
Samozřejmostí je profesionální péče
U\
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE napsal již předposlední
www.optikawagner.cz
díl a již se všichni těšíme na letošní závěrečné klání, které je vždy samo o sobě tím nejkrásnějším. Každoročně totiž probíhá v duchu vánočních svátků Kadeřnický a kosa nejinak tomu bude zcela jistě i letos. To každému ještě přidá na už tak ma- metický salón Naisy
ximálním nadšení a ochotě postarat se o vítězku či vítěze tak, aby odcházela najdete v Prostějově
domů vnitřně zahřátá i spokojená. Hlaste se tak a sledujete tištěná vydání v B l a h o s l a v o v ě
ulici č. 8. Filozofií je
i naše internetové stránky, průběžně budete kontaktování.
provádět komplexní
Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky! služby na nejvyšší
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesi- úrovni v příjemném prostředí, a navíc
onálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka za ceny, které si může dopřát každá
žena. Kromě kadeřnictví a kosmebudete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
tiky nabízí také manikúru, pedikúru
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení v H studiu, výběr a masáže. Naisy pro své zákazníky
nového šatníku v outletové prodejně RV Fashion, brýle zvolíme v Optice Wagner a závě- mimo jiné pravidelně pořádá sezónní
rečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
nabídky a snaží se nabízet vždy něco
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly navíc. V kadeřnictví pracují s prosluvždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela lou značkou L’OREAL PROFESSIONEL
a luxusní péčí Kérastase. V oblasti
zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: kosmetiky pak s profesionální řadou
redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo mů- kosmetických přípravků Janssen.
žete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom
měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 10. prosince 2021.

BYLI JSME
U TOHO

„V tento den
MVWHKYĚ]GD´
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Alice
Navrátilová

29. listopadu 2021

Z VÉKÁČKA

vs.
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otázky pro ženu,
co se změnila...
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rozhovor večerníku
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Dostal jste se mezi vyvolené, kteří
si od prezidenta České republiky převezmou státní vyznamenání. Co na to „Začátkem září se mi ozval
říkáte?
šéf protokolu Kanceláře prezi„Co by vám měl říct člověk, který už má tři- denta republiky Vladimír Kruliš, který
asedmdesát let, právě před rokem byl na- mi oznámil, že jsem byl schválen panem
blízku smrti a nedávno se dozvěděl, že ob- prezidentem, ale ať o tom s nikým nemludrží státní vyznamenání Za zásluhy o stát I. vím. Až po oficiálním zveřejnění, i když
stupně v oblasti sportu? (úsměv) To jsou to v médiích už bylo o pár dní dříve, přišly
paradoxy, co? Ale neskromně, ne že bych /+%*#.
stovky telefonátů, SMS, MMS i setkání.
na státní vyznamenání měl automaticky 51$'%-º
Bylo to velice příjemné, povzbuzující a donárok, ale něco už mám za sebou a v tom jemné. Hlavou vám proběhne celý život,
něco byly i velké úspěchy českého sportu. úspěchy, neúspěchy i bolest. Určitě jsem
Opravdu velké, které zviditelnily Česko, ale naštval i spoustu těch, kteří mě nemají rádi.
i Prostějov. Nemůžu říci nic jiného než to, (pousměje se) Taky jich není málo. V Česže si ocenění obrovsky vážím. Vždyť jsem ku závist a nepřejícnost jdou ruku v ruce
obyčejný kluk z Prostějova z Fanderlíkovy s úspěchem. A budu teď opravdu upřímný,
ulice! Průměrný student gymnázia, bez ři- jsem na to už více let připraven, počítám
dičáku a schopnosti pracovat s počítačem, s tím a patří to k životu.“
s Nokií starou dvacet let. A najednou Praž- Vyznamenání dostanete Za zásluský hrad, slavný Vladislavský sál, kde prý hy o stát I. stupně v oblasti sportu. Které
bývá šest set lidí, kamery a televize. Měla z úspěchů jsou pro vás nejcennější?
by tam být moje žena, slavní vyznamenaní „Tím nejcennějším jsou podle mě tituly
kolegové jako například Jiřina Bohdalová, mistrů světa. Sezóny, kdy jsem byl prokosmonaut Vladimír Remek… Do 28. motérem vítězných týmů ve Fed Cupu
října se mi nedařilo uvěřit, že to vyzname- a Davis Cupu. Holky vyhrály hned šestkrát
nání dostanu.“
a kluci dvakrát. Tahouny byly hráčky a hrá Informaci o ocenění jste se jistě či z Prostějova. ‚Moje holky a kluci‘ jako
dozvěděl s předstihem.
Kvitová, Šafářová, Berdych, Štěpánek, se

Ladislava
VALNÉHO
a Jana FREHARA

za přispění

Petr KOZÁK

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

3
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kterými jsem začínal v jejich dětství a dotáhl je až ke skvělé dospělosti. Petra Kvitová
vyhrála dvakrát Wimbledon, Lucka Šafářová získal grandslamy v deblu, Tomáš
Berdych má na kontě třináct titulů z turnajů ATP a finále grandslamu, Radek Štěpánek vyhrál čtyřikrát grandslam v deblu. To
při velmi silné konkurenci, opravdu velmi
tvrdé, je něco, co se počítá. A i já to mám
v hlavě velmi pečlivě uloženo.“
 Těch tenisových úspěchů je stále
hodně a další přibývají…
„To máte pravdu, bylo, je a já věřím, že
i bude. Tituly mistrů České republiky
v mladších a starších žácích i dorostu se
počítají už na stovky za posledních třicet
let. I letos jdou za dětmi a týmy z Prostějova. Samozřejmě není to zdaleka jen o mně.
Mám moc šikovných lidí kolem sebe pod
vedením mojí ženy Petry. Mistrem nad mistry je v tom směru Ivo Šilhánek, ale i Jarda
Navrátil se svým synem Michalem, Tomáš
Jesefus, Tomáš Kajlík a další a další. Opravdu není snadné si na všechny v oblasti
tenisu vzpomenout. Už mám taky roky

a trochu ‚hosipa´. (směje se)
No vidíte, zapomněl jsem na důležitou osobu Jardu Balaše a taky
několik let pro Prostějov pracovali
Honza Kukal či David Kotyza.“
 Co vám spolupráce s těmito lidmi dala?
„Mám z nich velice hřejivý pocit,
něco jsem jim předal, především
jak mít vizi a jít za ní. Stejně jako
to, že nejdůležitější je důslednost a pracovitost. A oni mi
dali schopnost naučit tenisty
pracovat v kolektivu, na což
jsem vždy kladl důraz. To není
snadné, protože tenis je extrémně individuální sport. A ještě jedno jméno profesionála každým
coulem a megastar světového tenisu,
se kterým jsem byl jako jeho manažer pro
střední Evropu téměř deset let velmi nablízku, musím zmínit, a to je Ivan Lendl.
Byl se mnou osmkrát v Prostějově a hrál
exhibici v Praze, Ostravě a Bratislavě. Nezapomenutelné zážitky.“
Nejbližší osobou je jistě manželka
Petra, která je současně šéfkou teni-
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PROSTĚJOV V profesním životě toho dokázal šéf prostějovského tenisu a nejen sportovní
manažer Miroslav Černošek hodně. V krátkém výčtu je třeba zmínit, že v první řadě vybudoval silný tenisový klub, který je na tuzemské scéně hegemonem už skoro čtvrtstoletí. Dále pomohl oprášit zašlou slávu atletické Zlaté tretry v Ostravě-Vítkovicích, přivezl
do České republiky zápasy kanadsko-americké NHL nebo finálový turnaj basketbalové
Euroligy. A především pak stál u zrodu nejúspěšnější generace v historii celého českého
tenisu, která sbírala individuální úspěchy na olympijských hrách a grandslamech a vyhrávala pro Českou republiku Davis Cupy i Fed Cupy. Každý sportovní fanoušek nikdy nezapomene na listopadový večer 2012, kdy národní výběr rozpoutal nejen v natřískané
O2 areně „tenisové Nagano“ po finálovém triumfu nad Španělskem. Stejně nelze už
nikdy vymazat z paměti ženskou nadvládu na světovém poli, kdy Češky ovládly
týmovou soutěž hned šestkrát. Nebo na gejzír radosti, který vybouchnul 2.
července po úspěšném mečbolu Petry Kvitové ve wimbledonském
finále proti Marii Šarapovové. Nejen pod těmito všemi úspěchy, ale například i pod hvězdným divadelním festivalem
Aplaus, je podepsaný prostějovský rodák, který si
1. ledna 2022 převezme státní vyznamenání.
Konkrétně to to bude medaile Za zásluhy I.
stupně (za zásluhy o stát v oblasti sportu. Společenského vrcholu a prestiže
dosáhl jako první Prostějovan v novodobé historii!

9<=1$0(1É1Ì0

ZAUJALO NÁS

*172#è%'

0,526/$9Ć(512Ã(.
0÷MVGTÚO\QRQT,GUVą¾DčUGP[PÊRąÊNKw
PGFCąÊ
Foto: Michal Sobecký

WWW.VECERNIKPV.CZ

Prostějov (rei) – Dvaačtyřicetiletý útočník
Radek Duda se po roce a půl vrací k hokeji. Skills kouč Liberce ve zbytku sezóny
pomůže prvoligové farmě v Benátkách
nad Jizerou. Někdejší reprezentant a borec
se zkušenostmi z nejlepších evropských
soutěží by měl za Benátky nad Jizerou nastoupit už dnes v důležitém zápase proti
Ústí nad Labem. Duda hrál profesionální
hokej naposledy v sezóně 2019/2020. Tu
začal právě v Benátkách nad Jizerou, kde
se 43 body ze 46 zápasů ovládl týmovou
produktivitu. Závěr tohoto ročníku strávil
v Alpské hokejové lize. Zdálo se, že angažmá
v rakouském Lustenau bude pro Dudu
jeho posledním v kariéře. Benátky si od
něj slibují především produktivitu. Žádný
z prvoligových týmů totiž nedal méně gólů
než Benátečtí. Znovuobnovený comeback
v dresu Benátek nad Jizerou si Duda odbyl
v sobotním kole proti Ústí nad Labem, ale
výhru se svým celkem neslavil.

Duda se vrací do první ligy

Prostějov (rei) – Před sezónou dost
ambiciózní Poruba se ne a ne v tomto
probíhajícím ročníku chytit. Naposledy Porubští podlehli v sobotním kole
s Vrchlabím 4:5 po prodloužení a propadli
se až na čtrnácté místo tabulky Chance ligy.
Jejím fanouškům už ale došla trpělivost!
Po páté porážce z posledních sedmi utkání
naběhli do kabiny A-týmu, aby hráčům
dali jasně najevo svůj pohled na to, co
na ledě od začátku sezóny předvádějí.
Poruba sice v létě znovu vyhlašovala útok
na postup do extraligy, výrazně posilovala,
ale u nových akvizicí jejím příznivcům
schází potřebná bojovnost a větší hokejové
srdíčko. „Viděl jsem to jako fanoušci, kteří
byli nespokojení. I my jsme nespokojení
s tím, co jsme předváděli,“ hodnotil zápas
trenér Jiří Režnar. Ten ostatně s fanoušky
souhlasil i v dalších bodech. „Někteří hráči
si budou muset sáhnout do svědomí a začít
hrát zodpovědně celé utkání, ne pouze pár
minut. Hráči si musí uvědomit, že na zádech nosí nejen své jméno, ale i logo klubu,
za který by měli bojovat a hrát naplno,“ zlobil se Režnar po pádu Poruby na čtrnáctou
příčku tabulky.

Fanoušci Poruby
nabìhli do kabiny!

RYCHLÝ

9(ÿ(5NÍK

potvrdit,“ sdělil kouč, který zápas se
Šumperkem označil za miniderby.
A co řekl k možné sestavě? „Uvidíme, jaká bude sestava ve středu. Vrací se ale Marek Švec a chtěli bychom
ho zapojit do tréninku. A chtěli
bychom, aby ve středu naskočil.
Do hry máme třináct útočníků, tak
uvidíme, kdo se dostane do zápasu,“
řekl.

1.
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jako velká letní posila také z Prostějova. Za Šumperk už nasázel 19 branek, ke kterým přidal sedm nahrávek.
Společně s Tomášem Vildumetzem
(7+17) a Denisem Kindlem (7+14)
tvoří tato trojice základní stavební kámen šumperských výher.
V prvním společném střetnutí v tomto ročníku na šumperském ledě Jestřábi slavili výhru a dva body po samostatných nájezdech. Jak dopadne
nadcházející středeční krajské derby,
v němž bude na hostující střídačce stát
trenérské duo Martin Janeček – Lukáš
Majer?

Foto: Josef Popelka

yy Překvapilo vás, že si dostal šanci
zahrát si početní výhodu?
„Hodně mě to překvapilo, ale samozřejmě jsem za tu šanci moc rád. Důvěru hlavně musím splatit.“
yy Co byl hlavní důvod porážky?
„Ani vlastně nevím... Chvílemi jsme
byli lepší my, pak zase oni. Problém
byl, že jsme se nemohli dostat pořádně do tempa a myslím, že nám chybělo
trošku i štěstí. Ale samozřejmě nemůžeme být tak vylučovaní.“
yy Jak se vám hraje s Michalem Janečkem a Janem Štefkou?
„S klukama se mi hraje skvěle, protože s Honzou jsme bratranci a s Míšou
jsme už hráli společně minulou sezónu, takže už víme co od sebe čekat. Ale
máme stále na čem pracovat.“
yy Dorazila početná skupina prostějovských fanoušků. Neměl jste

chvíli pocit, že jste jak v domácím
prostředí?
„Měl jsem přesně ten pocit. (směje se)
Byl jsem upřímně hodně překvapený.
Bylo to pro nás super a vždy to člověka potěší, když vás přijedou podpořit
fanoušci. Jen je velká škoda, že jsme to
nedokázali dotáhnout do vítězného
konce.“
yy Ve středu přivítáte po několika
letech doma Šumperk. Co čekáte
od tohohle zápasu?
„Utkání se Šumperkem bude hodně
silové a bruslivé. Kluci jsou hodně
bojovní, ale my se dobře připravíme
a musíme vyhrát!“

Podlaha

Å1DåLIDQRXåFLY.ROtQěPěSőHNYDSLOL´
chválil Sőt]QLYFHMHVWőiEţ -RVHI

chytal. Šumperští teď musí doufat, že
absence Mokreho nebude dlouhodobá. Patří totiž k nejlepším gólmanům
v Chance lize. V obraně hraje výborně
exjestřáb Tomáš Drtil, který má na
svém kontě dvě branky a patnáct nahrávek. Drtil je navíc nejvytěžovanějším hráčem Chance ligy, protože na
ledě strávil přes 598 minut! Za Drtilem je prostějovský odchovanec Martin Pěnčík, který stihl nasbírat deset
bodů za tři branky a sedm asistencí.
Draci mají ve svém týmu i nejlepšího
střelce celé soutěže. Tím není nikdo
jiný než Lukáš Žálčík, který dorazil

vs.

KOLÍN, PROSTĚJOV Nachlup
stejným skóre dopadlo druhé utkání v sezóně Chance ligy 2021/2022
mezi Kolínem a Prostějovem. Opět
se radoval domácí tým po vítězství
4:2. Bohužel tentokrát bylo v kolonce „domácí“ napsáno Kolín. Ten
se díky někdejším prostějovským
hráčům, jako jsou Krejčík, Čáp či
Piegl, dostal třikrát v zápase do vedení. Dvakrát jej Jestřábi dokázali
smazat, potřetí už se to nepodařilo.
Týmy vstoupily do utkání aktivně.
První šanci si připsal Veselý, Bláha byl
pozorný. Následně si nejprve celky vyměnily tlak v útočném pásmu a poté
rychlé protiútoky. Dobrou možnost
měl ve 4. minutě Podlaha, ale brankář
Kolína stihl zakročit betonem. Prostějov poté dlouho trápily nepřesnosti.
Výsledkem byly ofsajdy a ztráty puků.
Mohl toho využít Jan Veselý. Ten zakončoval nejprve bekhendem, posléze se po pěkné akci dostal znovu do
střely. Bláha byl však připraven. V 11.
a zejména v 18. minutě pak měl domácí Zumr dvě velké šance. Ztroskotal
však na Bláhovi. A když se ani Zajíc
neprosadil, šlo se do šaten za stavu 0:0.
Ve druhé periodě už branky padaly,
i když tomu zprvu nic moc nenasvědčovalo. Prostějov totiž nevyužil dvě
přesilovky z kraje třetiny. Střílel sice
Husák, větší šanci však měl domácí

¸67<75(1§5č
¸67<

4
2

Čížek. A ve 27. minutě domácí udeřili. toho nebylo málo, následně Veselý pak zazdilo další vyloučení ProstějoČáp obral Jestřába ve středním pásmu objevil k bráně se blížícího Šafránka va. Trest pro domácí osm vteřin před
o puk a ten nakonec skončil u Lukáše a ten se nemýlil – 4:2. Šanci na snížení koncem už nic neřešil.
(sob)
Krejčíka. Někdejší hráč Prostějova za&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2
končil neomylně. Jestřábi však krátce
poté využili přesilovku a srovnali, po
6&.ROtQ²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
ose Štefka – Podlaha – Babka se puk
%UDQN\DQDKUiYN\/.UHMþtN 9HVHOêýiS ýiS
díky střele švihem dostal do brány –
3LHJO 9HVHOê   / .UHMþtN - 6NOHQiĜ 0LãNiĜ   '
1:1. Hra poté nabrala rychlost, týmy
âDIUiQHN 9HVHOê3LHJO ±%DEND 3RGODKDâWHIND 
si v rychlém sledu připravovaly šance.
3%HUiQHN 0Ui]HN 5R]KRGÿt:DJQHU.YČWRĖ±-LQGUD
âWRID9\ORXÿHQt9\XæLWt2VODEHQt
Opakovaně však na brankáři ztrosko(0:0, 2:1, 2:1)
tal Veselý a na druhé straně se neujala
střela Babky. 36. minuta už ale branku sestava Kolína:
6WUPHĖ±3LHJOýiS.DFK\ĖDýtåHN=RUNR9iFKDO±-DQ
přinesla. Zdeněk Čáp při ní využil
9HVHOê'DYLGâDIUiQHN.UiO±-DQNRYVNê0LãNiĜ6NOHQiĜ±
rozhození prostějovské obrany. Pro.UHMþtN0DWČMþHN6YRERGD±6tOD0RURQJ3HWUåLOND±=XPU
stějov už se ve zbytku třetiny na moc
7UHQpU3HWU0DUWLQHND-DQâĢDVWQê
nezmohl.
VHVWDYD3URVWčMRYD
Poslední část začala tlakem Prostějo%OiKD±+XViN.OLPtþHN.UHMþt%DEND9DOD=DMtF±%HUiQHN7-iFK\P0Ui]HN±1RYiN-.OR]
5XGRYVNê±-HOtQHN.REOtåHN'XEVNê±3RGODKD-DQHþHNâWHIND
7UHQpU$OHã7RWWHU
va. Krátce poté už ale tlačil Kolín, a to
třeba díky Svobodovi a Matějčkovi.
Bez užitku. Zprvu se hodně vylučovalo. Nejprve si oba týmy vyzkoušely
přesilovku, pak byla vyloučení zároveň na obou stranách. A právě tehdy
Prostějov znovu srovnal. Mrázek se
Petr MARTÍNEK – asistent trenéra SC Kolín:
dostal z trestné lavice k puku, objel
bránu a naservíroval jej Beránkovi, „My jsme nesmírně rádi za tři body, protože jsme věděli, že přijede velice silný soupeř. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, ale kluci tam nechali všechno. Samozřejmě takhle musíme
který už měl snadnou úlohu. Dlouho bojovat každý zápas a brát body.“
se poté zdálo, že by mohl vyrovnaný
Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:
stav vydržet. Jistým varováním byl „My jsme nehráli s kotoučem a nedokázali jsme využít více přesilovek. Dali jsme skvělý
odraz od brusle Petržilky, puk ale od vyrovnávací gól na 2:2 po ubráněném oslabení, ovšem v závěru to vyvrcholilo naší nedisbrány neprošel. V přesilové hře Kolína ciplinovaností a dostali jsme dva góly. Je k zamyšlení, že poslední dva zápasy nám hraje neuž však v 55. minutě bodoval Krejčík jlépe naše čtvrtá formace a na to budeme samozřejmě reagovat. Domácí si za bojovnost
a potřetí dostal Kolín do vedení. Aby výhru zasloužili.“
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NEJ události
Chance ligy
1. Duda se vrací

Spoleh na více hráčů v zakončení?
Prostějov ho má. Potvrdil to minulý týden. Tentokrát se totiž ukázalo
i několik méně typických střelců.
Třeba Jakub Babka a Šimon Jelínek.
Vzhledem k hubeným výsledkům
patřili mezi jedny z mála snajprů.
Ukázali, že v případě výpadku bodů
od ofenzivních lídrů se mohou přísuny čekat i odjinud.

Prosadili se i jiní

Zdá se, že Prostějov má problémy
zejména s týmy, které hrají výrazně níže než právě hanácký celek.
Nedávno tak prohrál s Frýdkem-Místkem, natrápil se s Havířovem. A nyní měl problémy jak
s Benátkami, tak s Kolínem. Co
s tím?
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HOKEJOVÉ
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„Je cenné, že všichni hráči
byli ve hře."

(uohĹ

Mladíci kvůli mnoha zraněním
v týmu dostávají více příležitostí.
I díky tomu si Josef Podlaha připsal první bod v aktuální sezóně.
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yy Jak byste popsal přesilovkovou
branku?
„Zrovna ten moment to byla celkem
improvizace, ale myslím si, že jsme to sehráli dobře. Snažili jsme se hrát jednoduše a střílet. Poté se ke mně odrazil puk na
modrou a já to jen rychle beckhandem
posunul na „Bábu“ a ten to krásně trefil.“

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Urostlý
útočník Josef Podlaha (na
snímku) si uplynulou sobotu
v Kolíně připsal svůj letošní
třetí start a tentokrát z toho byl
i jeho první kanadský bod, a to
když v přesilovce šikovně přiťuknul kotouč Kubovi Babkovi,
který se už nemýlil. V pozápasovém rozhovoru pro internetové stránky klubu

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Z minulého týdne
mají Jestřábi bilanci domácí výhry
a venkovní prohry. V nadcházejících
dnech odehrají jen jedno soutěžní
utkání. Ve středu bude prostějovský
led od 18:00 hodin hostit krajské
derby, když přijedou šumperští Dra- 2TQUKPGEQFUVCTVWLGRTQ2TQUV÷LQXMTCLUMÚO
Foto: www.khkjestrabi.cz
ci. Zároveň si však Hanáci automa- FGTD[
ticky připíší tři body díky kontumaci dení 2:0, které ale ztratil. Nakonec to
sobotního zápasu s Kadaní, která ze byl Sokolov, kdo po výhře 5:3 odjížděl
z Moravy se třemi body. Kromě vedení
soutěže předčasně odstoupila.
a bodů přišli Draci v zápase i o svou jedničku Mokreho, ten v 15. minutě musel
Draci se pohybují ve druhé desítce ta- odstoupit po tvrdé srážce s Tomášem
bulky. Posbírali celkem 35 bodů z 25 Šmerhou. Po zásahu kolenem do hlavy
zápasů, za což jim patří průběžná jede- byl šumperský gólman hospitalizován
náctá pozice. V předposledním utkání v nemocnici.
nastoupili na ledě Třebíče, lídra tabul- Jak si šumperští Draci vedou v rámci
ky. Draci vedli ještě pět minut před statistik? Hlavní brankářskou pozici si
koncem 2:3, ale v poslední minutě vybojoval dvacetiletý Vojtěch Mokry,
srovnal Bittner a v nájezdech rozhodl který nastoupil do 19 zápasů a drží si
domácí Forman. V sobotu hostili Šum- průměr 2,77 branky na zápas a úspěšperští na svém ledě sokolovský Baník. nost zákroků 91,53 %. Jak je zmíněno
Šumperk si v první třetině vytvořil ve- výše, Mokry poslední utkání nedo-
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1. star: /CTVKP#NVTKEJVGT DQF[ 2. star:/KEJCN,CPG
éGM DQF[ 3. star: Jan Kloz (1 bod).

FRÝDEK-MÍSTEK – PROSTĚJOV 5:2

1. star: nikdo. 2. star:,CMWD$CDMC DQF[ 3. star:
2GVT/T¾\GM DQF 

KOLÍN – PROSTĚJOV

1. star: Jan Kloz (3 body). 2. star: Jan Rudovský
(2 body). 3. star:1PFąGL$N¾JC DQF 

PROSTĚJOV – BENÁTKY NAD JIZEROU 3:1

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

Jednou z věcí, která je určitě oproti začátku sezóny jiná, jsou zápasy venku.
Zatímco v prvních šesti Prostějov dominoval, nyní se trápí. Tým Aleše
Tottera prohrál v Kolíně i Frýdku-Místku. Částečnou vinu na tom ale
má také početná marodka čítající například Staňka, Motlocha, Jiránka
nebo Švece. „Herní projev se oproti
předešlým zápasům zlepšil, už jsme se
trochu srovnali s tím obdobím viróz.

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ale samozřejmě jsme mohli získat
více bodů. To bez debat,“ poznamenal
trenér Jestřábů. A vzápětí narazil na
druhou věc, kterou ještě nedávno
chválil. Třeba přesilové hry, ty měli donedávna se Slavií Jestřábi nejlepší
v lize. „Nejdou nám speciální formace.
A nejsme schopni naši převahu a naše
šance potvrdit gólem,“ konstatoval.
Proměňování šancí se zdálo být už dříve kamenem úrazu. Prostějov si jich
dokázal vypracovat moře. Jenže produktivita byla horší. Přesto měl ale ve
svém středu hráče jako Petr Mrázek,
Tomáš Jáchym nebo Jan Kloz, kteří
v Chance lize vynikali a sbírali body
hrstmi. Nyní však tempo zvolnilo. Mrázek, Kloz a taky kapitán Novák zaznamenali v posledních čtyřech zápasech

PROSTĚJOV Vítězné šňůry? Ty aktuálně Jestřábi nevedou.
Spíše střídají dobré výsledky a výkony s horšími. Potvrdil to
i uplynulý týden, obstojný výkon s Benátkami korunovali třemi body. Aby následně v sobotu podlehli po zpackaném závěru zápasu Kolínu. I kvůli listopadu se tak u Jestřábů mnohé, co
je zdobilo v prvních dvou měsících, přeci jen změnilo.

Někdy je to lepší, někdy horší.
Chybí góly od opor

jediný bod. „Bohužel naši lídři nejsou
aktuálně našimi lídry. Věřím ale, že je
dokážeme probudit,“ vyjádřil se Aleš
Totter. Mohou tak přijít na řadu i nějaké změny. „Uvažujeme nad změnami,
s hráči jsme v kontaktu. Zvažujeme, že
s týmem hýbneme, aby se to trochu
probralo. Uvidíme, co se s týmem podaří udělat. Na obě strany – příchod
i odchod – je to otevřené,“ dodal.

Nyní se ale tým hlavně soustředí
na blížící se utkání se Šumperkem. To bude pořádně pikantní,
za Šumperk totiž nyní hraje půltucet hráčů, kteří nedávno oblékali dres s jestřábem. „Uděláme
maximum, abychom vyhráli a už tu
tabulku trochu roztrhali. Je to těsně
před roztrháním a my příslušnost
k první polovině potřebujeme právě
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Mezi hokejovými mantinely

Ladislava
VALNÉHO
a Jana FREHARA

Petr KOZÁK
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CHANCE LIGA 2021/2022

Tohle byl nepříjemný soupeř. I když
je Kolín až na spodku tabulky, proti
Jestřábům potvrdil, jak moc je soutěž
vyrovnaná. A překvapit může každý každého. Prostějované se proti outsiderovi
pořádně nadřeli. A v utkání opakovaně
prohrávali. Velkou zásluhu na tom přitom mají i borci, kteří ještě nedávno hráli
za Prostějov: Zdeněk Šáp, René Piegl
a Lukáš Krejčík. Dohromady zapsali čtyři
kanadské body. Přičinili se tak hodně o to,
že Prostějov tentokrát ztratil. Přitom docela nečekaně.

Volíme druhou branku proti Kolínu,
dopustil“ se jí Petr Mrázek. Tedy vlastně Petr Beránek. Právě Mrázek byl ale
tím, kdo ji nachystal. Třetí třetinu totiž
okořenil krásným návratem z trestné
lavice. Převzal puk, obtočil se kolem
brány, zkušeně počkal na dojezd spoluhráče a poslal nádhernou nahrávku.

PARÁDIČKA
LISTOPADU

prohrávali už 0:4. Dostávali laciné
branky, mizerně rozehrávali, ztráceli
puky okolo vlastní brány. A farmářský
tým Třince byl při chuti. Pokud by
hrál Prostějov takto celý zápas, dostal
by desítku. Naštěstí se ale přeci jen
trochu zvedl. Celkový dojem už ale
nezachránili. „To byl výlet do OC Frýda na vánoční nákupy,“ okomentoval
počínání hokejistů jeden z fanoušků.
Trefil to docela dobře. Jestřábi totiž
skutečně nakupovali...

Beránek se nemýlil a byla zde akce do trenér Totter chválil. Dva týdny zpátzlaté helmy. Co ji takhle v Chance lize ky se však tým začal skrze zranění a
marodku sypat. „Hlavně jsme se dázavést?
vali zdravotně do pořádku. Měli jsme
CO SE
problém dát dohromady patnáct hráčů,“ konstatoval o reprezentační pauze
POVEDLO
Aleš Totter. Inu, snad i to „pomohlo“
V listopadu Jestřábi nebyli zase tak přesilovkám i produktivitě. Zatímco v
výrazní. I tak se ale pár příjemných září a do půlky října byli Jestřábi v souvěcí našlo. Třeba mladíci. Šimon Jelí- těži v obojím jedni z nejlepších, nyní
nek, Josef Podlaha a Michal Janeček se sunou do průměru.
se začali prosazovat v týmu a dokonce
FRAJER
bodově. Janeček má za sebou i první vstřelenou branku v Chance lize.
MĚSÍCE
Nejmladší hráči o sobě zkrátka dávají
znát. A začíná být jasné, že do dění v Volíme Martina Altrichtera. V utkání s
prostějovském dresu ještě výrazně za- Frýdkem-Místkem hrál důležitou roli,
kdy zaskočil za Marka Micku. Psala se
sáhnou.
prví třetina, Prostějov hrál mizerně.
V ČEM JSOU
A prohrával. Mladej „Alťák“ ale dal
týmu potřebné sebevědomí. A taky
REZERVY
možnost utkání zdramatizovat. Je rozPřesilové hry. Ty tým ještě nedávno hodně lepším brankářem, než nakolik
zdobily. Podobně jako oslabení. A zatím ukazují jeho čísla.
(sob)
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PROSTĚJOV Ani jeden z týmů nešel do středečního utkání 23. kola
Chance ligy 20221/2022 v ideální
situaci. Jestřábi po parádním startu
lehce polevili a v zápase ve Frýdku
schytali výprask. No a Benátky, ty
jsou ve složitější situaci, když jim patří až 15. příčka. Liberecká farma ale
dělala prostějovským hráčům problémy. Utkání se rozhodlo až ve třetí
třetině, kdy ve 42. minutě připsal Šimon Jelínek vítěznou branku po parádní akci. Domácí Jestřábi pak ještě
přidali pojistku do prázdné klece.
Z posledních osmi vzájemných klání to byla pro Hanáky sedmá výhra.
Hned na začátku byla k vidění
obrovská šance prostějovského
kanonýra Rudovského, který byl

Eva REITEROVÁ

sám před hostujícím gólmanem.
Po pěti odehraných minutách
přišel první trest, a to na straně
hostujícího celku. V přesilovce
Jestřábi kombinovali před brankou Krále, ale střelu, která by jej
ohrozila, si nevytvořili. V 11. minutě šli poprvé do čtyř i Prostějovští. Benátky se usadily v obranném pásmu domácích a tlačily se
k otevření zápasu. Nebezpečný
byl soupeř i při následné hře 5 na
5. Hampl ostrou střelou od modré orazítkoval tyč domácí branky.
V posledních vteřinách založil
ještě útok Jelínek, ale gól do šatny
Benátkám nedal.

.UiO ±$XEUHFKW âHGLYê äĤUHN .XQVW +DPSO %XNDþ 3DW]HOW ± âSDþHN 'XãHN 0ČFKXUD ± -LUXã
ýHGHUOH3DELãND±:LHQFHN-DQVD.DODM±=DMtþHNýHUPiN.ĜHSHOND
7UHQpU-LUXã

VHVWDYD%HQiWHN

%OiKD±+XViN.OLPtþHN.UHMþt%DEND9DOD=DMtF0-i
FK\P±3%HUiQHN7-iFK\P0Ui]HN±0DUWLQ1RYiN.OR]
5XGRYVNê±-HOtQHN.REOtåHN'XEVNê±3RGODKD-DQHþHN
âWHIND
7UHQpU7RWWHU

VHVWDYD3URVWčMRYD

%UDQN\DQDKUiYN\7-iFK\P .OLPtþHN5XGRYVNê 
â-HOtQHN 9DOD'XEVNê -.OR] 5XGRYVNê1RYiN 
±'DQLHOâSDþHN 'XãHN0ČFKXUD 6WĝHO\QDEUDQNX
5R]KRGÿtýiS0LFND±.OHSUOtN.UiĐ9\ORXÿHQt
9\XæLWt'LYiFL

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&%HQiWN\QD-L]HURX

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

V prostřední části utkání se Jestřábi
usadili v obranném pásmu Benátek.
Ve 23. minutě se Štefka dostal ke střele
z mezikruží, ale orazítkoval jen břevno.
I v dalších minutách se svěřenci trenéra
Tottera drželi před brankou Benátek. Na
začátku 29. minuty přišlo další vyloučení v řadách Benátek. V něm si Prostějov
nedokázal vytvořit gólové šance. Ani
hostům se ale moc nedařilo. Ve 33. minutě byla k vidění další početní výhoda
na prostějovské straně. Po minutě využil
přesilovku Tomáš Jáchym, který převzal
puk ve středním pásmu, rychle projel
do toho útočného a střelou zápěstím
z levého kruhu zavěsil – 1:0. Tato branka vlila domácím hokejistům krev do žil
a působili poněkud silnějším dojmem.
Jedenáct sekund před koncem druhé
dvacetiminutovky avšak Benátečtí do-

kázali z hole Špačka vyrovnat – 1:1.
První zákrok ve třetí třetině si zapsal domácí gólman Bláha. V čase 41:38 pak
předvedl parádní akci s přesným zakončením Jelínek a vedení Prostějovu vrátil
zpět – 2:1. Následně se toho na ledě
moc zajímavého neudálo. Až v 55. minutě se gólman Benátek měl co otáčet.
Několik dalších střel pak mířilo i na prostějovskou jedničku, která tým podržela.
V čase 57:53 si hostující lavička vzala oddechový čas, po kterém naskočila v šesti
bez Krále. Hostující celek byl v obranném pásmu Hanáků hodně nebezpečný.
Jeho tlak ale Jestřábi ustáli a v čase 59:12
uklidil puk do prázdné branky Jan Kloz
– 3:1. Ze středečního zápasu tak Prostějov bral další cenné body.

„Pro nás je to těžká porážka. Myslím si, že jsme nebyli vůbec horším soupeřem. Hokej se ale hraje
na branky a v tom měl Prostějov více štěstí, k nám se naopak otočilo zády. Jedeme domů trošičku
zklamaní, protože naše produktivita je bídná. V takových utkáních, když vydržíme držet krok i s takovým silným týmem, který je jeden z favoritů, tak ta koncovka rozhoduje. V ní byl soupeř lepší
a zaslouženě bere tři body.“

9DOGHPDU-,58h+&%HQ½WN\QDG-L]HURX

„Myslím si, že kromě druhé poloviny první třetiny jsme hráli systémově a zodpovědně. Předvedli
jsme takový kompaktní výkon. Špatná byla poslední minuta druhé třetiny, kdy jsme ve středním
pásmu dvakrát nedotáhli kotouč do útoku a nechali jsme si kotouč vzít. Z toho nám pak soupeř
vyrovnal. Na to byla ale dobrá reakce, že jsme dokázali dobře vstoupit do třetí třetiny. Jde vidět,
že jsme se po těch zraněních a nemocech trochu srovnali. Je cenné, že všichni hráči byli ve hře.
Dokázali jsme doma zase vyhrát a vrátit se na vítěznou notu.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov
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Zde nemusíme hledat dlouho. Jednoznačně nejtragičtější byl zápas s
Frýdkem-Místkem, zejména jeho
první třetina. V 15. minutě Jestřábi

KATASTROFA
LISTOPADU

PROSTĚJOV Půlka sezóny a samozřejmě její konec vybízí často
k bilancování. Jenže co jednotlivé
měsíce? V některých soutěžích se
vyhlašují hráči a trenéři měsíce.
My ale zajdeme ještě dál. A u listopadu v podání Jestřábů se pořádně
zastavíme. Podíváme se na to, co se
dařilo a co méně. Co bylo také jinak oproti říjnu a září – jak se tým
změnil. Zajímat nás bude celková
forma, vítězné šňůry i výkony jednotlivců. V bodech se tak vrátíme
za jedenáctým měsícem, a to velmi
podrobně. Dost ale bylo řečí: jak z
pohledu Jestřábů dopadl?

9<=1$0(1É1Ì0
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Exprostìjované trápili Jestøáby

ZAUJALO NÁS
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„Jsou to výborní lidé, kteří se výrazně
podepsali pod naše netenisové projekty.
S jejich pomocí jsme prožili hodně příjemných chvil a emocí. Třeba u bojů o basketbalové medaile. Nebo u oslav rovných
deseti volejbalových titulů, které jsou spojené s trenérem Mirkem Čadou a mým
manažerem Petrem Chytilem, který řeší
volejbal dodnes.“
 Volejbal není jediným kolektivním sportem, který podporujete. Jak
vnímáte prostějovský fotbal?
„Myslím, že je na dobré cestě. Kolektivní
sporty fotbal a hokej – ten je česky specifický – přitahují diváky nejvíc. A jsem potěšen, když mohu, teď budu trochu osobní,
trochu pomoci Frantovi Jurovi. Je to srdcař
a takové lidi mám rád.“
 I když úspěchů s agenturou TK
PLUS je celá řada, přece jen se asi každému jako první ve spojení se jménem
Černošek vybaví tenis. Je to tak?
„To říkáte správně, co nás i mě nejvíce
proslavilo, je tenis. Máme za sebou v Prostějově osmadvacet ročníků turnaje ATP,
z toho třiadvacet s titulárním sponzorem
‚Živnobankou´, ke kterému se od
příštího roku vracíme, a šestadvacet let s ředitelkou Pe-

Å
QęNG .DçGìP
\
MHWR iVYRM
také
Mezi o market RçHQVNì HVQ\
Y3U ty mo ingový FKQę
ĀtVOH D]HFRç je nenapl ch proje NG\
FKQ
MH
kte
nìn
WDN\ Hç1+/ ERKXçHOR é patøí N ch.
5
N

dese HDO0D WHUiVH ~SOQęM BA
G
LQìFK
t mil
io ULGD SRYH

vstup nù amer OHWRE\OR GOR$SDN
VWiOR 
ného ických
. A to

d
nešlo olarù ze
...

sových projektů. Jaký máte recept pro
spokojené firemní fungování a společné manželství v jednom?
„Máte pravdu, osobní i firemní vztah
mezi mužem a ženou, i když jsou manželé, není jednoduchý. Když hodnotím
můj vztah k Petře a naše manželství,
přemýšlím, jak to vyjádřit pregnantně!
Asi takto. (úsměv) Oba máme schopnost nevyhledávat konflikty, a když
výjimečně přijdou, tak je co nejrychleji překonat a vyřešit. To nám jde,
věřte mi! Žena je trochu razantnější,
mně už životní zkušenosti přikazují se držet zpátky. I ta práce tomu
pomáhá, mám její respekt a ona je
opravdu šikovná!“
 S vaší profesní kariérou
jsou spojeni další blízcí spolupracovníci…

¸67<

čet ročníků Mistrovství světa juniorů do
14 let. A jména Djokovič, Nadal, Zverev,
Kvitová, Berdych, Šafářová, ti všichni hráli na prostějovských kurtech. To musíte
prostě prožít! Za vším je skvělá práce lidí
kolem mě, zmíněné manželky Petry, Petra Chytila, Michala Ptáčka, Josefa Váni,
Tomáše Cibulce. Bez nich by to určitě nebylo. Důležitou osobou na mojí tenisové
cestě byl a je prima kluk ze Vsetína Ivo Kaderka, mnoholetý prezident ČTS a dnes
i tenisové Evropy. A taky kamarád Franta
Kreuz, skvělý novinář a přítel v pravém slova smyslu. A nemohu zde nevzpomenout
‚brašule‘ Jiřího, pomáhá mi a je mojí právní
oporou.“
 Vzpomenete si ještě na své začátky v roli tenisového „bosse“?
„Když jsem začínal v devadesátých letech
již minulého století s tehdejším parťákem
Milanem Matzenauerem, tak jsme spolu
na Nokia Cupu v letech 1993 až 1996
sedávali na bednách od piva, pili prostějovskou režnou a snili, jak vybudujeme
nejlepší klub v Česku či jak někdo z našich
hráčů vybojuje Wimbledon. Víte, to jsme
jen snili a usilovali o jejich naplnění, ale
o pár let později se to podařilo! Byl u toho
i Aleš Hilčer se svojí velice úspěšnou firmou Micos. Dnes máme krásný tenisový
areál, který vyprodukoval řadu skvělých
hráčů a hráček i současné skvělé talenty
Lehečku, Siniakova, Svrčinu, Menšíka,
Kumstáta, Mrvu, Sáru Bejlek, sestry Fruhvirtovy a další. Dvojnásobně mě těší
skutečnost, že Kuba Menšík, Jan Kumstát
a Maxim Mrva jsou přímo Prostějováci.“
 Pojďme se podívat i mimo tenisové kurty. Kde dále jste pyšný na své
úspěchy?
„Nejen tenisem je člověk živ. TK PLUS
je marketingová agentura a troufám si
říct, že má za sebou spoustu skvělých
projektů, které nás proslavily. Musím tady
poznamenat důležitý fakt, že u části těch
top projektů byla také agentura Česká
sportovní.“
 Které z projektů vám udělaly
největší radost?
„Začnu těmi, jak se říká, nad kterými
slunce nezapadá a nezapadne. Hvězdným byl rok 2008, kdy jsme poprvé
v evropské historii uspořádali zahajovací zápas nejprestižnější hokejové soutě-
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v Praze, což je bohužel o úplně jiných
číslech než NHL. Tam na mě vedení
NHL a komisař Gary Bettman vybafl
numero čtyři miliony dolarů za zahajovací zápas. V tu chvíli jsem oněměl, ale
zvládli jsme to. NBA však je jiná káva,
zhruba čtyřikrát dražší. To není pro
český marketingový trh reálné. Bohužel.“
Kromě NBA jste měl ještě jeden
sen…
„Ano, Real Madrid v České republice!
Teoreticky to možné bylo, ano, ale stálo
by to minimálně deset milionů dolarů.
A to bychom museli generovat ze vstupného. Já jsem sice někdy rád sám, ale na
fotbalovém stadionu nebo v O2 areně,
tam určitě ne, tam to musí vřít.“ (usměje
se)

Prostìjovský rodák narozen 27. dubna 1948.
Na Filozofické fakultì Univerzity Palackého absolvoval
obor literatura, divadlo a film. Poté získal titul PhDr.
3RVWJUDGXiOQtVWXGLXPXNRQĀLOYURFHDREGUçHOWLWXO
Ph.D.
1 V letech 2015 a 2016 podstoupil habilitaèní øízení
na Fakultì sportovních studií Masarykovy univerzity.
Docentem byl jmenován v oboru kinantropologie.
16SRUWRYQtPDQDçHUVWiOXQHMYęWåtFKWHQLVRYìFK~VSęFKģ
posledních let, dlouhodobì v Prostìjovì poøádá tenisový
FKDOOHQJHUPLVWURYVWYtVYęWDWìPģGROHWDWOHWLFNì
mítink Zlatá tretra v Ostravì-Vítkovicích, organizoval
zápasy utkání Jágr Teamu, hokejové NHL nebo
basketbalové Euroligy.
1 Majitel spoleèností TK PLUS a Èeská sportovní, která
ovládá tenisový klub TK Agrofert Prostìjov a v minulosti
také TK Sparta Praha.
1 Funkcionáøskou kariéru zaèal v roce 1990, kdy byl zvolen
pøedsedou prostìjovského tenisového klubu, tehdy
hrajícího krajský pøebor. O rok pozdìji se zaèal vìnovat
sportovnímu marketingu.
1 V roce 1996 s Milanem Matzenauerem a spoleèností
$',;VSROX]DORçLOPDUNHWLQJRYRXILUPX7HQLV.RPHUF3OXV
která se po dvou letech pøejmenovala na TK PLUS.
Spoleènost zaèala øídit basketbalový klub Orli Prostìjov,
prostìjovský volejbalový oddíl a podílet se na podpoøe
fotbalového 1. SK Prostìjov.
10DQDçHUVN\]DVWXSRYDOVSRUWRYFHYĀHWQę-LĨtKR1RYiND
7RPiåH%HUG\FKD5DGNDäWęSiQND3HWU\.YLWRYp/XFLH
äDIiĨRYpĀL-LĨtKR9HVHOpKR2EFKRGQtVPORXY\SRGHSVDO
WDNpVGDOåtJHQHUDFtWHQLVWģUHSUH]HQWRYDQRX-LĨtP
Leheèkou, Daliborem Svrèinou, Danielem Siniakovem èi
/LQGRXV%UHQGRX)UXKYLUWRYìPL
1 Dlouhodobì spolupracuje s Jaromírem Jágrem, Janem
æHOH]QìPYPLQXORVWLV/XNiåHP.USiONHPDNWXiOQęSDN
VRåWęSDĨL-DNXEHP9DGOHMFKHPD1LNRORX2JURGQtNRYRX
1 Jako velký obdivovatel výtvarného umìní poøádal výstavy
Jiøího Koláøe a Alfonse Muchy. Vøelý vztah k divadlu
prezentuje tradièní prostìjovský festival Aplaus, který
poøádá TK PLUS
1 V roce 2010 získal Cena mìsta Prostìjova za propagaci
mìsta Prostìjova v oblasti kultury a sportu, v roce 2017
Ambasador Èeské republiky v rámci Czech Top 100 elity
èeské ekonomiky, v roce 2019 zaøazen mezi Èeských 100
QHMOHSåtFKNDWJRULH*HQWOHPDQ3UR
1=SUYQtKRPDQçHOVWYtPiGYęGFHU\9URFHVH
RçHQLOVEìYDORXWHQLVWNRX3HWURX/DQJURYRX
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trou Langrovou, pak Píchalovou a dnes že NHL. A stalo se tak s Jardou Jágrem,
Černoškovou, mojí ženou. V Praze v době tím nejlepším, co český hokej dal světu. Tehdejší práce pánů Šafaříka, Mazánka, Kloudy a Tejkala byla skvělá.
A sláva a finance přišly s tím. A když
jsem u Jardy Jágra a JÁGR TEAMU,
díky šikovnosti Petra Chytila se tento pro mě stále ještě kluk stal a pořád
ještě Petr je mým obrovským partnerem a přítelem vedle mě už více než
čtvrtstoletí. S projektem Jágr Team
jsme přišli přesně rok před Naganem.
A pak už to byla sláva.“ (úsměv)
 V zákulisí se hodně dlouho
mluvilo ve spojitosti s vašimi plány
i o NBA. Bylo k tomu blízko?
„Moc ne. Každý má svoje sny, někdy
je to o ženských, někdy také o marketingových projektech. (pousměje se)
Mezi ty moje nenaplněné patří NBA

mojí vlády na Spartě to bylo devět ročníků
vaši
„Ch
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Velký exkluzivní rozhovor s prvním
Prostějovanem v novodobé historii, který
získal medaili od prezidenta České republiky

vs.
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rozhovor večerníku
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>>> dokončení ze str. 31
 Dlouhé roky jste také jednou
z hlavních tváří Zlaté tretry. Ta vám
jistě musí dělat radost?
„Je to jeden z nejlepších projektů, u kterého jsem už dvacet let. A s ním je spojeno i dvaadvacet roků společné cesty
s Honzou Železným. Výjimečným
atletem a kamarádem. Jen vzpomenu
na poslední dva těžké covidové mítinky 2020 a 2021. A jména Duplantis,
Warhol, Ingebrigtsen, které se nám
podařilo přilákat. Jsou to to hvězdy atletiky, olympijští vítězové a my je měli
v Česku na stadionu v Ostravě-Vítkovicích, což je pro nás, ale i celou zemi
skvělá reklama. V neposlední řadě to
byla dlouholetá spolupráce s Usainem
Boltem, největší světovou hvězdou
nejen poslední dekády.“
A jak vzpomínáte na první ročník tenisového Laver Cupu, který
měl svou premiéru v Česku?
„Laver Cup. Vidíte, málem bych
zapomněl. (úsměv) V roce 2017 se
v Praze konala světová premiéra Laver Cupu a já byl u toho. A se mnou,
promiňte mi tu neskromnost, Roger Federer, Rafael Nadal a oba
spolu poprvé v životě hráli debla,
vyhráli a Rafa skočil Rogerovi do
náruče. Mně až vyhrkly slzy. To je
také bezesporu jeden z největších
sportovních zážitků.“
 Vy sám jste osobností, kterou
lidé buďto mají rádi, nebo jim je naopak proti srsti. Jak snášíte kritiku?
„Život mě naučil jít za svým, bojovat
a nepodléhat snaze, aby mě všichni
měli rádi. I ti největší velikáni světových dějin měli svoje nepřátele a nenávistníky. Hodně jsem o tom četl, byli to
Einstein, Mozart, Napoleon. Promiňte
mi ta jména, jsem proti nim jen třtina
ve větru se klátící, ale takto už to v životě chodí. Hřbitovy jsou posety samými
nenahraditelnými – to je osud.“

„

Naučil jste se s tím žít?
„Hodně jsem o tom přemýšlel, v bilancování tomu utéct nemohu, ale
rozhodně se chci vyhnout tomu, co
jsem v minulosti vícekrát zmínil pro
Večerník, ale i pro jiná média, že kolem
mě v Prostějově, v Olomouckém kraji
i v Česku jsou ‚malí‘ lidé, kteří ničeho
nedosáhli a jsou bezejmenní, přičemž
‚hodnotí´ ty druhé... Jak říkal můj oblíbený římský myslitel Seneca: ‚Krása je
pomíjivá, ale blbost ta je věčná´.“
 Přesto jste svému rodnému
městu zůstal věrný?
„Samozřejmě že jsem dostal nabídku jít
do Prahy a být tam. Ale moje ‚ČVO‘ je
Prostějov a nechci to šířeji komentovat.
Tady jsem se narodil a tady bych chtěl
i ukončit svoji životní pouť. Vidíte, právě před rokem se to málem naplnilo...“
Ano, prodělal jste onemocnění
covid-19 a vaše situace byla vážná...
„Ale zabojoval jsem já, lékaři a zejména ti, kteří mě milují. Velmi si to ‚užila‘
moje žena Petra, ale nechci celou situaci příliš rozvádět. Je to velmi osobní,
citlivé a výjimečně si o tom povídám
s ní či svými nejbližšími.“
 Téměř každý úspěšný člověk
si přeje, aby po něm zůstal nějaký
odkaz. S čím byste si přál, aby si lidé
vaše jméno nejvíce spojovali?
„Říkáte nějaký odkaz? Na to jsou velikáni jako Seneca či Wolker. (směje
se) Ale přece jen chci, aby na mě moji
nejbližší i okolí v co největší míře vzpomínali jako na člověka, který něčím žil,
něco dokázal, něco vybudoval a k něčemu trvalému přispěl. Nevím, jestli to
není moc, jestli na to stačí jeden život.
Víte, rád chodím na hřbitov. Jednak
ten prostějovský je opravdu krásný
a také mám úctu ke svým rodičům,
prarodičům i kamarádům. A tak si
neskromně přeji, když ti, kteří půjdou
kolem mého hrobu, řeknou, jo to byl
Mirek Černošek, to nebyl blb a celkem to byl slušnej člověk...“
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běh byl nejlepší, kdo mě nejvíce oslovil,
kdo ‚nasral‘ a tak dále. Mám už život
takřka za sebou a životní moudrost
říká, nech ty emoce spát a pokorně
se smiř se svým osudem. Nechci
a nebudu svůj život i svoje okolí
známkovat, to nechám na ostatních,
ať si na mě vzpomenou. Samozřejmě
budu rád, když v dobrém.“
 Zkusím to jinak. Které chvíle
nebo setkání byly pro vás osobně
v dosavadním životě klíčové?
„Na to nejde odpovědět. Prošel jsem
třiasedmdesát let života, vychoval se
svojí první ženou Danou dvě dcery
Danču a Romču, mám dvě vnučky
Terezku a Verunku i dva vnuky Dana
a Áďu. Snažím se s nimi pravidelně
vídat, povídat si s nimi. Před třinácti
roky jsem přehodil životní výhybku
a našel si druhou ženu Petru, která mi
nesmírně pomohla v období, kdy se
život láme. Právě v posledních deseti
letech za její přítomnosti přišla ta největší sláva – Fed Cupy, Davis Cupy,
Kvitové, Berdychové, Šafářové a řada
dalších významných osobností, se
kterými jsem toho hodně prožil. Musím vzpomenout svého bohužel už
zemřelého tchána Petra. Celý spor-
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 Nikdy jste se netajil tím, že
máte rád příběhy. Který z těch, jež
jste pomohl vytvořit a o nichž jsme
v tomto rozhovoru hovořili či na ně
zapomněli, máte v duši zapsaný tím
nejvýraznějším písmem?
„Je to tak, miluji příběhy. Ty literární, filmové, divadelní i operní. Ale i ty moje.
Také si je vytvářím a rád je se svými nejbližšími prožívám. Bez příběhu by nebyl život jako takový. A promiňte, chci
se vyhnout vašim otázkám, který pří-

tovní Prostějov ho zná pod přezdívkou ‚Hafi‘! Vím a moc mě to mrzí,
určitě jsem zapomněl na další, kteří
by si to zasloužili. Ještě vím, moc mi
dala moje maminka, proto chodím
často k jejímu hrobu a vždy jí říkám:
‚Čau mami, zase přijdu…‘. A to už
bych měl skončit, už je v tom hodně
emocí. Ale ty k životu patří, ne? Tak
se Prostějované mějte a přijďte někdy
povzbudit tenis či volejbal, rád vás
uvidím.“

sport
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Michal SOBECKÝ
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Foto: Facebook

PROSTĚJOV Velice sympatický dojem za sebou zatím zanechává tým HC Rebels Prostějov. Ženské družstvo působící v 1. lize žen se po dvou koronavirových sezónách konečně
dostalo k odehrání více zápasů. Jak se přitom ukázalo, tým žen nijak pauza neoslabila, naopak. Rebelky zaznamenaly před aktuálním ročníkem řadu posil, přivítaly také nového
kouče. A zatím se jim daří. Ze čtyř zápasů tým vyhrál dva. Naposledy přímo rozdrtil Valašské Meziříčí. Bohužel minulý víkend přišel o zrušený zápas s Uničovem. Do konce sezóny
však prostějovské hokejistky čekají ještě dvě klání.
Obsáhlejší materiál připravujeme do jednoho z prosincových vydání.
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Parašutisté
vezou
z armádního
MS stříbro
a bronz

=JSPQ+µMJ?IÁHNKJMOJQIÁH>@IOMP
-MJNOîEJQ=TGUMPn@I!ĄQJ? JQD?
PROSTĚJOV Rohovnický oddíl
BC DTJ Prostějov připravoval
na tento pátek 3. prosince Galavečer boxu 2021. Velkolepá boxerská událost měla proběhnout
pod záštitou primátora statutárního města Prostějov Františka
Jury od 18.00 hodin v Národním
sportovním centru Prostějov.
Ale neproběhne. Příčinu není
v současné době nijak složité
rozklíčovat.
„Za aktuálně platných protiepidemických opatření, kdy je účast
sportovců podmíněna buď absolvovaným očkováním proti
koronaviru, nebo prokazatelným
proděláním covidu v posledních
šesti měsících, a negativní výsledek testu je vlastně k ničemu,
nejsme schopni tuhle plánovanou
akci uskutečnit,“ prozradil Večerníku předseda Dělnické tělocvičné
jednoty a hlavní trenér BC Petr
Novotný.
Zrušení galavečera se bohužel stalo
vcelku předpokládaným krokem.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

„Vím, že celá řada boxerů není
očkovaná a ani si nechce nechat
vakcínu píchnout. Totéž určitě
platí u spousty potenciálních diváků, kteří by rádi přišli do hlediště.
Každý má v tomto směru právo na
vlastní názor, ale pokud bychom
celou akci za každou cenu nějak
zorganizovali a pak by na ni přišlo
maximálně pár desítek fanoušků,
nemá to žádný smysl. Děláme to
hlavně pro lidi,“ navázal Novotný.
V rámci exhibičního klání mělo
proti sobě postupně nastoupit několik dvojic českých soupeřů mužské kategorie, převážně z Moravy.
„Všechno bylo předběžně rozjednané a domluvené, ale když jsem
sledoval vývoj situace v ČR, ztrácel
jsem s přibývajícím časem naději,
že galavečer proběhne. Poslední
kapkou pak bylo rozhodnutí o tom,
že na hromadné akce můžou jen
očkovaní a ti, co nemoc nedávno
prodělali,“ pokrčil Novotný rameny.
Spíše skepticky vypadá za daných okolností i možný rozjezd

extraligy družstev mužů ČR
2021/22. „Podle plánů by nejvyšší týmová soutěž měla odstartovat
někdy po Novém roce za účasti BC
DTJ Prostějov, SKP Sever Ústí nad
Labem, Kutil gym box club fitness
Praha a BC Dubnica nad Váhom.
Platí už dříve domluvený turnajový systém, jenže pokud se hygienická opatření pro neprofesionální
sport nějak rozumně neupraví,
mám obavy, aby extraliga vůbec
začala,“ nedělal si šéf DTJ iluze.
Otazníky se logicky vznášejí také
nad uskutečněním blížícího se
mistrovství republiky mužů a žen
2021, které je na programu od 17.
do 19. prosince v Třeboni. „Uvidíme, zda šampionát bude, a případně za jakých podmínek. Nezbývá
než čekat na další vývoj situace.
Každopádně i přes veškeré komplikace moc děkujeme za podporu
boxu statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji i všem
dalším našim partnerům,“ dodal
Petr Novotný.
(sob)
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DAUHÁ, PROSTĚJOV Soutěžní
část vojenského mistrovství světa
v klasickém parašutismu 2021,
které hostila metropole Kataru,
už je minulostí. A pětice členů
Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov, jež v Dauhá reprezentovala Českou republiku,
se z vrcholné akce vrací se dvěma
medailemi.
Stříbrnou vybojoval stále ještě aktivní závodník a zároveň už i trenér Libor Jiroušek ve své parádní
disciplíně – individuální akrobacii.
V součtu pěti seskoků s plněním
stanovených cviků na čas za volného
pádu ve vzduchu ho porazil jediný

Konstantin Kotov z Ruska, všechny ostatní soupeře nechal za sebou.
Druhý cenný kov bronzové hodnoty
získal pětičlenný tým v sestavě Libor
Jiroušek, Miloslav Kříž, Petr Směšný, Jakub Pavlíček a Petr Chládek za
třetí místo v absolutním hodnocení
družstev (takzvaná kombinace sčítající výsledky všech disciplín), kde
suverénně triumfovali Němci a těsně před Čechy z Prostějova skončili
druzí Rusové.
Další umístění v elitní desítce výsledkového pořadí přidal kolektiv Dukly
jak pátou pozicí v přesnosti přistání
družstev, tak šestou příčkou v týmové akrobacii. V obou těchto dis-
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Absolutně nezávidím trenérům sportovních kolektivů v týmových soutěžích, hlavně v těch nižších
neprofesionálních. Rozhodnutí vlády ČR platné od
pondělí 22. listopadu a týkající se možnosti organizovaně sportovat jen očkovaných plus těch, kteří
prodělali covid (negativní výsledek testu již neplatil),
nadělalo ve složení jednotlivých družstev paseku.
Někde pořádnou, jinde menší – podle „štěstí“ toho
kterého mančaftu, kolik má ve svém středu jedinců
podstoupivších „občansko zodpovědnou“ injekci.
Případně lidí, kteří si za posledního půl roku tímto
onemocněním prošli.
V reálu to vypadalo asi nějak takhle. Pepa, Tomáš,
Jirka, Petr a Honza základní sestava jako obvykle, ti
už jsou píchnutí. Pavel s Davidem jsou vlastně taky
v základu, vždyť byli nedávno v izolaci. Cože, Martine? Že ses byl ve čtvrtek nechat narychlo očkovat,
abys mohl hrát? No jo, nemáš ale PCR test, takže
bohužel nic. Všichni ostatní máte taky smůlu, nesplňujete podmínky. A hleďte jít co nejdřív na očkování,
nebo se nechte od někoho nakazit. Jinak rozvracíte
tým a nechceme vás tady. Připadá vám, že tohle ještě
je sport? Mně tedy ne.

Současné dění kolem covidu v celém světě – a čím
dál víc rovněž u nás v České republice – s neustále
se zvyšující intenzitou vyhrocuje situaci mezi očkovanými a neočkovanými. Nad druhou postupně se
svým počtem tenčící skupinou je přitom pořád intenzivněji utahována smyčka omezování normální
životní existence. Zvláště nad těmi, kteří vakcinaci
záměrně odmítají na základě vlastního přesvědčení.
V podstatě začínají být stavěni mimo společnost.
A roste hrozba, že se časem ocitnou i mimo zákon.
Přitom jsou úmyslně neřešena, či dokonce zamlčována klíčová témata s extrémně vysokou kontroverzí. Například to, že vakcíny na koronavirus byly
vyvinuty i dány do oběhu během jediného roku
(možná ani to ne), ačkoliv podle zákonných lékařských postupů má jít o minimálně osmiletý proces.
Zodpovědnost za tento časový veleskok převzaly
od tvůrců protilátek vlády jednotlivých států s tím,
že se prostě neřeší možné vedlejší účinky či následky, které mohou současné vakcíny na očkované
v budoucnu mít. Což je pouze jeden záměrně přehlížený problém mezi řadou dalších, aby nastolený
systém jel dál.

Od mládežnických let jsem rád četl povídky i romány science fiction, takže by mě aktuální vývoj
civilizace neměl zase tak překvapovat. Je však pravda, že pokud se scénář podobný některým knížkám odehrává právě teď ve skutečnosti, je to něco
úplně jiného v porovnání s pouhými fantaziemi.
Každopádně platí, že ve stále umělejší lidské společnosti vzdalující se elementární normalitě jsou
snahy o alespoň trochu přirozený způsob života
nemilosrdně zašlapávány. Viz názor zdravého
a fyzicky dostatečně zdatného člověka mít svou
vlastní imunitu právě i na covid, ne si ji opakovaně nechávat vpouštět do žil organismu prostřednictvím vakcinačních rychlokvašek s pochybnými dopady.
Nikdy by mě nenapadlo brát komukoliv právo
na jeho názory i činy. Jestli většině obyvatel stačí
dané informace a záruky mocných natolik, že dříve nebo později udělají, co se jim ve vyšším zájmu
řekne, je to jejich volba. Ovšem stejně tak by měla
být zachována práva lidí s jiným názorem, kteří
neporušují žádné zákony, potažmo ústavu. Jinak
nežijeme v demokratickém světě.

ciplínách nechybělo k medailovým
postům zase tak mnoho. Naopak
se Hanákům nedařilo v přesnosti
přistání jednotlivců, tam dopadl nejlépe až čtrnáctý Petr Chládek. Což
znemožnilo větší úspěch v celkovém
individuálním pořadí, kde právě
Chládek dosáhl na dvanácté místo
a jeho parťáci zůstali ještě o dost za
ním.
Podrobněji se za světovým šampionátem ohlédneme po návratu
prostějovských parašutistů z Ka(son)
taru.
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Eskáčko končí v polovině tabulky. „Měli jsme mít
o šest bodů víc,“ neskrývá rozpaky František Jura
PROSTĚJOV Skvělý, hrozný? Ani jedno. Podzimní část
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zastihla prostějovské fotbalisty v relativně dobré pohodě. A i když někdy měli výsledky jako na houpačce, nakonec to vypadá, že obsadí osmé místo. Což je sice o něco
níže, než jak si původně vedení přálo, nejedná se však o žádnou
pohromu. Ne se vším je ale František Jura spokojený.
bodů v posledních dvou zápasech –
PŮVODNÍ
s Táborskem a Varnsdorfem. Tým ani
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Fotbalový podzim je, zdá se, minulostí. Eskáčko se i díky odloženému
duelu s rezervou pražské Sparty
umístilo na osmé příčce. Pravdou ale
je, že v posledních kolech přeci jen šlo
tabulkou dolů. Důvodem jsou ztráty

v jednom z utkání nebodoval.
„První polovina tabulky vyšla, ale musím říct, že jsem z posledních zápasů
zklamaný. Prohráli jsme v Táboře a ve
Varnsdorfu. To je zklamání. Protože
proti Táborsku jsme byli lepší a prohráli 0:1. Varnsdorf je pak velké zklamání. Jít ve třetí minutě do deseti? To
je pro mě nepochopitelné,“ kroutil
hlavou při včerejším ohlédnutí za
podzimem předseda klubu František

Jura. Vůbec celkový počet vyloučených nechápe. „V posledních šesti
zápasech čtyři vyloučení. Něco musí
být špatně. Myslím si navíc, že jsme
měli mít minimálně o šest bodů víc,“
podotkl.
Výsledný pocit je tedy spíše rozpačitý.
I když ne vše hodnotí předseda fotbalistů jako špatné. „Herně jsme se prezentovali dobře. Ale nemáme ani bod.
Herně to třeba nevypadá úplně špatně.
Něco tomu ale chybí,“ poznamenal. Je
tak klidně možné, že dojde přes zimu
k radikálnějším změnám, než se původně čekalo. Už dříve vedení oznámilo, že očekává dva tři odchody a stejný
počet příchodů. Konkrétní ale šéf prostějovského fotbalu ještě nebyl.
Poslední podzimní zápas pak Prostějov kvůli sněhu na hrací ploše neo-
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dehrál. I když... „Je zde i varianta, že
to budeme muset i podle soutěžního
řádu odehrát ještě letos. My jsme samozřejmě psali žádost, abychom už
na podzim nemuseli hrát. I proto,
že počasí už u nás lepší nebude ani

příští víkend,“ poznamenal František
Jura.
Některé možné aktéry zápasu to zaskočilo. I proto, že podmáčený terén
by klidně mohl připomínat oraniště
a úrovni hry by nepomohl. „Ta zpráva

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

mě překvapila. Už jsme totiž ten konec
asi všichni potřebovali. Překvapilo mě
to hodně. Mělo by se prý hrát v sobotu, možná další sobotu. Já už bych to
nekomplikoval a nechal třeba na únor,“
nechal se slyšet stoper Daniel Bialek.

3-MJODQ<IJQîNFJIàDGOM@I½M*PNDG
„Podzim byl výsledkově špatný,“
uvědomuje si bývalý kouč

PROSTĚJOV Po konci podzimní části se objevuje v regionálních mužstvech další změna na
trenérském postu. U fotbalistů
Protivanova hrajících I.A třídu
Olomouckého KFS skončil po
nevydařené podzimní části kouč
Pavel Musil, který celek ze severní
části regionu vedl necelé dva roky.
Během této dlouhé doby však i vinou koronaviru odkoučoval pouhých dvaadvacet duelů. Po letoš-

ním podzimu patří Protivanovu
předposlední dvanáctá příčka se
ziskem osmi bodů.
Informaci o svém konci potvrdil
i sám dotázaný trenér. „Ano, tyto
informace mohu potvrdit. Dohodli
jsme se na ukončení spolupráce po
podzimní části,“ uvedl dnes již bývalý
trenér, který se za svým působením
na lavičce také ohlédl. „V některých
fázích jsme se dostali na určitý vrchol
toho, co mužstvo mohlo hrát. Bohu-

žel to ale nebylo podpořené větším
bodovým ziskem. Ten druhý rok už
byl však horší. Situace byla ovlivněná
už i přípravou, kde jsme ještě řešili
různá zranění. Přesto jsme tu soutěž
celkem dobře rozehráli a doma body
dělali. I porážky však byly těsné a herně to nebylo špatné. Konec už byl ale
pro nás kritický a spíše než o body šlo
o dohrání sezóny. Spousta kluků byla
nemocná, někteří zranění a už se to
lepilo, jak se dalo,“ prozradil kouč Mu-
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sil, který i nadále zůstává u mládeže
1.SK Prostějov.
Na dva roky strávené v Protivanově
však bude podle svých slov vzpomínat
v dobrém. „Poznal jsem tam spoustu
šikovných kluků ať už po stránce fotbalu, tak i lidsky. Všem přeji, aby se jim
dařilo,“ dodal závěrem kouč.
Podle informací Večerníku by měl
post trenéra obsadit David Novotný, který se poslední měsíce
věnoval společně s Matějem Vybíhalem ženám eskáčka.
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KRALICE NA HANÉ Velkými
změnami si nejspíš projde před jarní částí sezóny tým Kralic na Hané.
Aby ne, mužstvo hrající v krajském
přeboru se nachází na posledním
místě. A zejména v závěru sezóny
mu uteklo několik zápasů. Poslední z nich i proto, že někteří hráči
vůbec na zápas nepřišli. „Bylo to
pro mě největší zklamání sezóny,“
konstatoval po utkání s Litovlí
(0:1) trenér Petr Navrátil. Ten tým
převzal v polovině podzimu po
rezignaci Milana Nekudy. A byl již
čtvrtým trenérem Kralic na Hané
za uplynulého dva a půl roku.
Nyní ale klub hlásí změnu, mužstvo
by měl na jaře vést kouč Karel Trnečka. Ten byl naposledy na lavičce Slavonína hrajícího v 1.A třídě. „V týmu
se rozhodl skončit. A to proto, že na
tréninky prý chodilo málo lidí a příliš to tedy nefungovalo,“ poznamenal předseda FC Kralice na Hané
Jan Novotný. Sedmdesátiletý Karel
Trnečka ve Slavoníně skončil po
čtyřech odehraných kolech. Na kon-
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tě měl čtyři body za výhru, prohru
na penalty a dvě porážky v základní
hrací době.
Nového kouče ovšem v Kralicích
na Hané nečeká nic jednoduchého.
Tým je po podzimu poslední. Na
předposlední Dolany ztrácí bod, na
jistotu záchrany však již sedm bodů.
Mužstvo se nachází v nezáviděníhodné pozici. A je na tom zatím nejhůře

za posledních pět let. „Cíl je pro nového trenéra jasný, udržet se v krajském
přeboru a taky zvednout hru. Ta se
zatím odráží i v návštěvnosti během
zápasů,“ uvádí Jan Novotný. Úplná
změna však v realizačním týmu Kralic
nenastane. „Petr Navrátil měl jen do
konce podzimu výjimku na trénování – nemá potřebnou licenci. U mužstva ale zůstane nadále jako asistent
trenéra. Je to poctivý a pracovitý kluk,
který tým posunul,“ vysvětlil předseda Kralic.

fotbal
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Poslední podzimní druholigové kolo
se rozpadlo. Na vině hlavně sníh

PROSTĚJOV Mělo to být poslední fotbalové rozloučení s kalendářním rokem 2021 ve FORTUNA:NÁRODNÍ lize. Na poslední
listopadový víkend bylo naplánované předehrávané první jarní,
tedy 16. kolo, v němž se poprvé hrají odvety. Jenže postupně,
v podstatě hodinu po hodině, jednotlivé zápasy odpadávaly.
A, světe, div se, ani ne tak kvůli covidu, ale úplně obyčejnému 0CVQOVQVGTÆPWUGUMWVGéP÷JT¾VPGFCNQCJKVRTQVKRTCåUMÆ5RCTV÷d$qUGQFG
počasí. Hrát se nemohlo ani v areálu SCM Za Místním nádražím JTCLGPGLURÊwCåPCLCąG
Foto: Michal Sobecký
v Prostějově, kam měla přijet rezerva pražské Sparty!
komoravské vrchoviny byla hrací a Vyškovem. O víkendu se tak hrálo

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Abychom na všudypřítomnou pandemii úplně nezapomněli, v jednom
odloženém zápase „prsty“ přece jen
měla. Už ve čtvrtek bylo jasné, že
se neodehraje páteční zápas Jihlavy
s Ústím nad Labem. V týmu hostující Army se totiž covid objevil
v takové míře, že hygiena poslala do
karantény rovnou celý tým.
To ještě nad fotbalovými trávníky
vládl podzim. Jenže v pátek dopoledne začaly na Moravě padat první vločky a do večera z toho byla
pravá zimní chumelenice, která vše
překryla pověstnou bílou peřinou.
A právě eskáčko bylo dalším klubem
v pořadí, který byl nucen svůj zápas
odložit.
Sobotní utkání F:NL mezi Prostějovem a Spartou Praha B bylo odloženo

na neurčito. Důvodem je až příliš zimní
počasí panující od pátečních ranních
hodin o uplynulém víkendu téměř na
celé Moravě. Hřiště stadionu SCM Za
Místním nádražím bylo pokryté souvislou vrstvou mokrého sněhu, který navíc
stále padal a dle předpovědi měl padat
ještě dlouho, což se potvrdilo. Noční
teploty klesly až k mínus 8 stupňům. Po
kontrole svazového delegáta tedy došlo
k vyhodnocení plochy jako nehratelné.
Informace se objevilo na klubovém
webu v pátek v podvečer s tím, že kluby
budou spolu hledat nový termín.
Ke stejnému závěru došli ještě tentýž
den také v Chrudimi. I na okraji Čes-

plocha nezpůsobilá. A, světe, div se,
ke stejnému závěru došly další kluby
na Moravě hned v sobotu ráno. A to
i na stadionu, který má prvoligové
parametry s vyhřívanou plochou.
„V pátek nás překvapila sněhová
nadílka. I navzdory vyhřívání se na
hřišti vytvořila souvislá vrstva sněhu
vysoká osm, místy až deset centimetrů. Hrací plocha je tedy označena ze
nezpůsobilou a vedení soutěže utkání s Brnem odložilo,“ řekl pro klubový web Jaroslav Rovňan, technický
ředitel Slezského FC.
Posledním odloženým utkáním
bylo jihomoravské derby mezi Líšní
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jen v Praze, kde své soupeře hostila
Dukla a Žižkov, a v Táboře.
Vzhledem k tomu, že jarní sezóna
byla termínově zkrácena tak, aby se
poslední 30. kolo odehrálo v polovině května, budou mít kluby v rozmezí dvou a půl měsíce pořádně rušno.
Jenže v posledních sezónách se kvůli
několika přerušením soutěže z epidemických důvodů všichni naučili
zvládat i dva zápasy týdně. Pro mnoho fotbalistů je to navíc mnohem lákavější představa než klasický týden
s tréninky.
Úvodní jarní kolo je plánované na
první březnový víkend.
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Tomáš KALÁB

Ať se hraje, kde se hraje
Svět je přece jen ještě trochu normální, můžeme si oddychnout. Víkendové
16. druholigové kolo totiž nerozmetal na cimprcampr „populární“ covid, ale
docela obyčejný sníh. Zatímco s epidemií si neporadili v Ústí nad Labem, což
je mimochodem zajímavý paradox, vždyť Ústecký kraj patří k nejméně postiženým v republice, zimní podmínky úřadovaly především na Moravě. Což
je tak trochu druhý paradox. Sníh zasypal i rovinatou Hanou, která zimními
podmínkami jinak vůbec neoplývá. Přidala se i jihomoravská Líšeň a se sněhem si nedokázalo poradit ani prvoligově vybavené hřiště v Opavě s vyhřívaným trávníkem. A tak zápasový program zachraňovala česká metropole.
Však to znáte. V Praze napadly tři centimetry sněhu, u muzea čtyři...
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Ostatní výsledky 16. kola: Jihlava – Ústí nad Labem
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Eskáčko čeká na 2EUiQFH0LFKDO=DSOHWDOVHRKOtçt]DSRG]LPHP
Yěőt
náhradní termín

PROSTĚJOV Podle všeho to vypadá, že fotbalisté 1.SK Prostějov
ještě nemají po sezóně. Vedení
soutěže bude zřejmě chtít dohrát
kvůli počasí odložené zápasy ještě
teď na podzim a nepřesouvat je
do termínově nabité jarní sezóny.
Eskáčko tak nadále trénuje.
Odložení sobotního zápasu proti rezervě pražské Sparty sice nikomu radost neudělalo, ale s rozmary počasí
je třeba se smířit. „Nedá se nic dělat,
napadl sníh a utkání se kvůli nevyhovujícímu terénu prostě nedalo odehrát,“ komentoval nenadálou změnu
trenér eskáčka Daniel Šmejkal.
Neznamená to však, že tým má tím
pádem „padla“. Obvykle se ještě do
začátku prosince trénuje, teď je k tomu
o důvod navíc. „Momentálně se připravujeme na dohrávku odloženého utkání, ještě není rozhodnuto o náhradním
termínu,“ naznačil domácí kormidelník
program pro týden na přelomu listopadu a prosince. Každopádně nedělní sněhová nadílka zatím příliš šancí na brzký
náhradní termín nedává.
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vs.

Jak dlouho tedy budou mít hráči
před Vánoci volno, ještě není jisté.
Co naopak jisté je, že dlouhá zimní
příprava začne fotbalistům Prostějova po Novém roce okolo svátku Tří
králů. „Sejdeme se ve středu 5. nebo
ve čtvrtek 6. ledna,“ prozradil Večerníku Daniel Šmejkal.
(tok)
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PROSTĚJOV Univerzál, který se na
hřišti nezalekne žádného úkolu. Ať
se jedná o standardní situaci, střelu,
rozehrávku, nebo zastavování soupeřů, Michal Zapletal (na snímku) je
obvykle mužem na svém místě. Trenérské štáby prostějovského eskáčka
si pak toho jsou vědomé. A tak odchovanec Určic dostává velkou porci
minut – ať už je koučem Jiří Jarošík,
nebo Daniel Šmejkal.

Michal SOBECKÝ
yy
y Jak zní vaše celkové zhodnocení
podzimu?
„Myslím si, že první dvě kola byla taková rozpačitá, kdy si to trochu sedalo. Pak
si ale myslím, že jsme zvládli těžké zápasy. Tým má určitě sílu a kvalitu. Akorát
škoda dvou nebo tří utkání, když jsme
v Táborsku třeba odehráli výborné
utkání. Nebyly z toho však body a chybělo nám trochu štěstí. Myslím si ale, že
body nám ještě přibydou a jde to dobrým směrem.“
yy
y Je naopak zápas, kde se týmu příliš nedařilo, ale bodoval?

„Asi bod v Ústí. Soupeř nás přehrál
a bylo to štěstí, že nás podržel brankář
Mucha. Nebylo to ono. Ale aspoň jsme
takto venku získali bod.“
yy
y Jak obtížné bylo zvykat si na situaci, kdy zničehonic v polovině podzimu odešel celý trenérský štáb?
„Tam na to popravdě ani nebyl čas.
V týdnu jsme hráli s Opavou. Pak šel
trenér Jarošík pryč a v sobotu nás čekalo další utkání. Přišel trenér Šmejkal.
Sedlo si to a hned jsme vyhráli na Dukle. Říkám, nebyl ani moc čas na nějaké
zvykání. Bylo to naskočení do rozjetého
vlaku. A jelo se dál.“
yy
y Co bylo nejslabší a naopak nejsilnější stránkou eskáčka?
„Těžko říct. Podle mě to bylo prostě
špatné na začátku, kdy jsme první
dva zápasy nezvládli. Dostávali jsme
hloupé góly ze standardek i z ne zrovna
vyložených šancí, spíše pološancí. To
byla určitě smůla. Naopak jako dobré
vidím, že byly zápasy, kdy jsme dali
opravdu pár pěkných gólů v přechodové fázi z brejků. V tom máme podle
mě největší sílu.“

PROSTĚJOV Sedmadvacetiletý levý obránce Michal Stříž
(na snímku) nastoupil v podzimní částiFORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY do pouhých šesti zápasů. Hned na startu jej totiž zabrzdilo
zranění, což je pro hráče hodně nepříjemné, protože probojovat
se do základní sestavy je pak o to obtížnější. Michalovi Střížovi
se to nakonec podařilo, utkání patnáctého kola ve Varnsdorfu
odehrál celé, a ještě si připsal gólovou asistenci.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš KALÁB
yy
y Nejprve se vráťme k poslednímu odehranému utkání ve Varnsdorfu. Odehrál jste je po nějaké
době celé, nahrál jste na gól, jak je
s odstupem vnímáte?

„Byl to určitě náročný zápas, protože
jsme jej neodehráli v plném počtu,
hráli jsme v deseti už od třetí minuty.
Myslím si, že jsme se s tím ale poprali dobře, hlavně v prvním poločase.
V druhé polovině nás už soupeř zatlačil, dostali jsme dvě branky, pak už
to bylo složité. Navíc jsme pak šli do
devíti, takže už bylo náročné něco
s výsledkem udělat. Ale šance jsme
měli, je to škoda.“

RYCHLÝ
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Po dvou absentérech
Prostějov (tok) – Ať už se vzájemný
duel eskáčka s rezervou Sparty odehraje
kdykoli před startem jara, bude na obou
stranách chybět dvojice potrestaných
hráčů. Na prostějovské straně jde o dvojici Urbanec, Zapletal kvůli vyloučením,
na sparťanské straně nasbírali Jonáš a Vitík po čtyřech žlutých kartách.

Pøíbram zamávala
VHVWXSRYÙPSÔÉÄN½P
Prostějov (sob) – Velice důležité tři
body si připsala o víkendu Příbram. Ta
měla zprvu podobně jako třeba další
nováčci soutěže Opava a Vyškov velké
problémy nalézt ideální zápasové tempo. A hlavně začít bodovat. V poslední
době se ale Středočechům vcelku daří.
Posledních pět zápasů pro ně znamenalo pět bodů. Tři z nich, převelice důležité, si Příbram připsala s Táborskem.
Utkání se přitom pro klub Jaroslava
Starky nevyvíjelo vůbec dobře. Dlouho
prohrával, během deseti minut druhé
poloviny však Příbram otočila, rozhodující branku vstřelil z penalty Vilotič.
Tři body mají nyní pro tým ze středních
Čech cenu zlata, protože nejnovější
vítězství jej posunula z dohledu sestupových příček. Na ty má Příbram nyní,
na konci podzimu náskok sedmi bodů.
Ještě před dvěma měsíci byl přitom exligový tým v mnohem horší situaci.

7ÙPÕPVNRQÄLO
SRG]LPSÔHGÄDVQÈ

yy
y Jak se stavíte k tomu, že se v sobotu se Spartou B kvůli sněhu nehrálo?
„To je zkrátka počasí, člověk ho neovlivní. Musíme to brát, jak to je. Od ledna
se opět budeme připravovat na to, že se
liga rozjede. Budeme chtít samozřejmě
co možná nejvíce bodů a umístit se co
nejvýše.“
yy
y Blíží se Vánoce, jak je budete trávit?
„Tak asi jako každý. V této době se nic
moc dělat nedá. Budu doma s rodinou,
vyčistím si trochu hlavu. A v lednu se
zase jde na to.“ (úsměv)

Prostějov (sob) – Předpovědi meteorologů na pátek se vyplnily. Velkou část
České republiky zasypal sníh. A to v nemalé míře. Kromě špatné nálady řidičů
a naopak nadšení řady menších dětí se
počasí projevilo i rušením fotbalových
zápasů. Jen ve Fortuna:Národní lize
se neodehrály čtyři zápasy, konkrétně
v Líšni, Opavě, Chrudimi a také v Prostějově. Opava pak do programu zařadila
na svém facebooku vzdělávací okénko.
V něm klub vysvětlil, proč se utkání
nemohlo odehrát, přestože je trávník
vyhřívaný. „Vyhřívání slouží zejména
k tomu, aby trávník nezamrzl. Nedokáže si lusknutím prstů poradit se sněhovou kalamitou. Sněhová pokrývka taje
postupně, voda se vsakuje do trávníku,
který ji pozvolna vstřebává,“ informoval
slezský fotbalový klub. Utkání, jež neumožnila sněhová pokrývka, se odehraje
až na jaře. Osmi celkům tak skončil fotbalový podzim nečekaně brzy.

yy Asi jste nečekal, když jste přihrával Robertu Bartolomeuovi,
že z toho bude tak efektní branka
patičkou?
„Tak Bart to udělal výborně. Čekal
jsem, že bude zakončovat, ale asi by
nikoho nenapadlo, že až takhle hezky.“
yy V první porci patnácti zápasů
jste nastoupil pouze do šesti, takže
sezónu za příliš povedenou z osobního hlediska nepovažujete?
„Vše se odvíjelo od generálky na sezónu, kdy jsem se zranil, tím pádem mi
utekl start sezóny. Měsíc a půl jsem
nemohl hrát, ale pak jsem se postupně dostával do herního zatížení.“
yy Jak hodnotíte první polovinu
soutěžního ročníku?

„Oproti předchozí sezóně se nám trochu změnil tým, někteří hráči odešli, jiní
přišli, takže si to zpočátku vše ‚sedalo‘.
Pak se to myslím srovnalo, je jistě škoda,
že jsme nezvládli o jeden či dva zápasy
víc, to bychom byli v tabulce přece jen
výš. Ale třiadvacet bodů v polovině je
myslím poměrně slušný výsledek.“
yy Do posledního kola zasáhlo nepříznivě počasí, mrzí vás, že není
kompletně vyčerpaný herní program?
„Chtěli jsme to proti rezervě Sparty
odehrát, bohužel s tím nic neuděláme.
Stalo se mi to asi poprvé v mé kariéře, že
by se musel kvůli počasí odložit zápas,
ale tak to prostě je. Zatím trénujeme dál
a uvidíme, jestli to první jarní kolo ještě
v tomto roce stihneme.“
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Celkem sedmnáct hráčů včetně Lukáše
Peky (Kralice na Hané)

¤HUYHQÅNDUW\

9 – Filip Studený (Kralice na Hané), 7 –
Jan Nehyba (Ústí), Martin Jindra (Litovel),
6 – Jan Minka (Jeseník), Martin Macek
(Velké Losiny), Jan Pančochář (Ústí), Milan
Novotný (Šternberk), 5 – Tomáš Drmola
(Šternberk), Lukáš Dlouhý (Želatovice),
Marek Cekuras (Jeseník)
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11 – Tomáš Čtvrtníček (Želatovice), 10
– Petr Holoubek a Jan Nehyba (oba Ústí), 9
– Lukáš Bundil (Brodek u Přerova), Petr Kutal (Jeseník), Daniel Ryba (Mohelnice), 8 –
Martin Antl (Zábřeh), Vojtěch Skopal (Želatovice), 7 – Martin Srdýnko (Mohelnice), Jan
Šmirják (Bohuňovice), Jiří Vymazal (Lutín)
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Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice)

¤W\ÔL
EUDQN\

1397 – Jan Hlačík (Kralice na Hané),
1393 – Martin Jindra (Litovel), 1390 –
Ondřej Buček (Brodek u Přerova), 1384
– Novák Martin (Zábřeh), 1381 – Jaroslav
Juřátek, Jan Togel a Martin Kuba (všichni
Šternberk), Michal Arnold (Bohuňovice),
1379 – Jan Pančochář (Ústí), 1375 – Jakub Michalík (Medlov)

0LQXW\

2 – Martin Antl a Michal Sitta (oba Zábřeh), Daniel Ryba (Mohelnice), Jan Nehyba (Ústí), 1 – Tomáš Čtvrtníček (Želatovice), Miroslav Žanda (Zábřeh), Michal
Nguyen (Dolany), Tomáš Indra (Velké
Losiny), Martin Fryčák (Bohuňovice),
Jan Togel (Šternberk)
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Na stánku dražší,
ale ve schránce
pořád za „dvacku“
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Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Uff, povedlo se. Nejspíš 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 vám opět přinášíme
seriál FOTBAL EXTRA. 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, který jste mohli najít v minulém vydání, jsme si stručně
probrali dosud skončené soutěže a to, jak se v nich prezentovaly týmy
z Prostějovska. Nyní je na řadě dějství druhé, které věnujeme krajskému
přeboru. V něm již třetí sezónu v řadě působí dva celky z Prostějovska
- Kralice na Hané a Lipová. A i když podzimní část tyto týmy zakončily
v různých částech tabulky, nespokojenost vládne v obou. Co k ní vedlo?
Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu! Již
příště se zaměříme na sumář mládežnických soutěží včetně konečných
podzimních tabulek.

Tradičně dva celky z Prostějovska
nastupovaly v uplynulém podzimu
v krajském přeboru mužů. Očekávání byla však u každého jiná.
Zatímco Kralice na Hané se nepochybně po dvou letech tápání chtěly
dostat výše než na poslední nebo
předposlední místo, Lipová zas
mohla pomýšlet na udržení míst
těsně pod bednou. Jenže ne vždy
plány vyjdou a to byl i tento případ.
Kralice sice mírně posílily, na výsledcích v podzimní části soutěžního ročníku 2021/2022 to ale
nebylo znát. Tým v úvodu sezóny
znovu dlouho prohrával a bodů
měl jak šafránu. Na první vítězství čekal polovinu podzimu, padl
i v derby s Lipovou, když závěrečný zápas o pomyslných šest bodů
pro ně skončil prohrou 0:1. Tým
se zkrátka podzimem protrápil
se vším všudy, chyběly mu výsledky, chyběli mu hráči, chyběly také
góly. Právě v jejich střílení se Kralice neskutečně soužily. Nepomohl
příliš ani příchod Pavla Hlocha,
ský tolik tentokrát nepálili. Pouze
Tomáš Fialka se v dobrém smyslu
vymykal. I jemu však zvlhl ke konci
podzimní části střelný prach.
Pro oba týmy tak zimní přestávka přišla vhod. Kralice mají nyní
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ambiciózní a doposud úspěšný tým,
který navíc oproti loňsku spíše posílil, dost málo. Jenže taková je realita. Podobně jako Kralice, tak i Lipová se hodně trápí v zakončení.
Obruča s Přikrylem nebo Holešin-

mě kluci zklamali,“ uvedl exkluzivně
pro Večerník dnes již bývalý kouč.
Konečných deset bodů je bezesporu
špatným vysvědčením. „Počítal jsem,
že uděláme více bodů. Určitě jsem si
cíl představoval jinak. Sám sobě jsem
si dal za cíl udělat třináct až patnáct.
Kádr se tak bude muset v zimní přípravě doplnit kvalitními hráči,“ vyjádřil se Petr Navrátil.
Právě ne tolik šířka kádru, ale spíše
jeho kvalita mohly být pro výsledek
podzimu určující. „Někteří hráči kvalitativně na krajský přebor nemají. Navíc nikdy jsme nenastoupili kompletní, doplňovali jsme tým náhradníky
nebo hráči z béčka. Ta soutěž se ale jen
s nimi nedá hrát,“ řekl exkralický kouč.
Z týmu před sezónou odešel střelec
Patrik Gábor. Hodně prostoru naopak dostaly již tradiční opory, jako
jsou třeba Hlačík, Blahoušek, Baran
nebo Cibulka. Ale také pár mladších
hráčů. „Určitě tam něco pozitivního
bylo. Utvořil se kolektiv, kluci drželi
při sobě. Taky dostávali někteří mladí
hráči hodně příležitostí. Vesměs
se chytli šance a hráli v základní sestavě. Třeba Ondřej Šup.
Ten šel výkonnostně nahoru,“ vyzdvihl trenér dvacetiletého útočníka.
Ať už by nyní zůstal v jakékoli roli, doufá hlavně v udržení Kralic
v krajském přeboru.
Foto: Michal Sobecký

Smutek a nespokojenost. S těmito
dvěma emocemi se nyní u kralického fotbalu můžeme setkat nejčastěji. „A“ tým je totiž po podzimní
části Přeboru Olomouckého KFS
2020/21 opět na chvostu.
A dokonce po roce
znovu poslední!
Situace ale není
tak tragická jako
loni, kdy tým
posbíral ve zkrácené
polovině
soutěže pouze tři
body a jeho představitelé se museli
modlit, aby se jarní část
už nerozeběhla. Stalo se
tak a tým mohl pokračovat mezi krajskou elitou.
Jenže, o moc lepší to
není, Kralicím nevyšel start a utekl jim
i závěr podzimu.
Bohužel
jeden
ze dvou zástupců Prostějovska
v krajském přeFoto: Michal Sobecký

yyJak byste zhodnotil uplynulý podzim? Kdybyste ho
třeba porovnal s těmi předešlými?
„Kralicím se v posledních
třech letech nedařilo. Loni
a předloni nás zachránila
koronavirová krize, byli jsme

boru buď nebodoval, nebo ztratil
alespoň bod. Mizérii týmu pro
servis FOTBAL EXTRA PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zhodnotila
dlouhodobá opora mužstva Josef
Cibulka (na snímku).

na chvostu tabulky. Neodehrála se ani
polovina sezóny, takže jsme se zachránili. Teď je to dost podobné.“
yy Tým je ale nyní v horší pozici,
polovina sezóny se totiž stihla odehrát.
„Určitě je v horší pozici. Vypadá to, že
se na jaře bude dohrávat. A že ta nařízení nebudou na jaře tak přísná jako
loni.“
yy Na druhou stranu nemají Kralice zase takový odstup od soupeřů…
„Není to nemožné, pro udržení Kralic uděláme všechno. Ostatně v krajském přeboru tým hraje fakt dlouho.
Určitě se ale v zimě musí kádr posílit.
Máme v týmu hodně vojáků, potkalo
nás také hodně zranění a tak přestože
jsme přípravu začínali s osmnácti hráči, v posledních kolech jsme jezdili na
zápasy ve dvanácti lidech, pomáhat
nám chodili kluci z béčka. Už to ale
bylo jen o látání sestavy.“
yy Přesto je vidět oproti předchozím ročníkům změna. Tým dává
více gólů, je produktivnější. Vnímáte to podobně?

„Určitě pomohlo, že přišel Milan Nekuda na přípravu a dal nás trochu dohromady. Herní situace i hra samotná
se nám docela dařily. Jak říkáte, dávali
jsme branky, podílelo se na tom více
hráčů, neměli jsme vyloženě jednoho střelce. To byl odraz týmové hry.
A když jsme se bavili se soupeři, tak
říkali, že nechápou, že jsme poslední...
Bohužel jsme ale dostávali dost zbytečných gólů, to byl hlavní kámen úrazu. Často jsme si za ně přitom mohli
sami.“
yy Jak velkou roli hrála už ke konci
podzimu psychika?
„Určitě dělá hodně. Na tým spadne
deka a už hrajete pod tlakem, že ‚musíte‘. Nepochybně se to stalo hlavně
mladším klukům. A to se hraje špatně…“
yy Jak byste zhodnotil vlastní výkony?
„Tak už to není, co to zamlada bývalo. (úsměv) Už mám taky nějaký věk.
Chtělo by to každopádně více gólů.
Hraju útočníka, dal jsem jen tři góly.
Nedařilo se mi tedy střelecky, jak jsem
si představoval.“

A můžeme si za ně sami...“

„Dostáváme příliš mnoho gólů.

-RVHI&LEXONDSURPOXYLORQHxČDVWQÇPNUDOLFNÇPSRG]LPX

Velmi smutný podzim zažili v Kralicích na Hané. Tým nepatřil k favoritům soutěže, nakonec ale skončil
na posledním místě. A nepovedly
se mu výsledkově poslední zápasy,
které mohly tým bodově nastartovat. Nad ostatní pak vyvstává, že se
u mužstva protočili další dva trenéři, za poslední dva roky už to byli
čtyři. Ani tak ale není hodnocení
kouče Petra Navrátila (na snímku),
který k týmu přišel od kralického
„béčka“, jen negativní.
„Hodnotím podzimní vystoupení spíš
negativně. Za tu dobu, co jsem byl
u mužstva, tak jsem s výkonem některých hráčů spokojený, ale s výkonem jiných zase nespokojený. Herně

Kouč Petr Navrátil hodnotí kralický podzim
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Lipová na první pohled vypadá naopak dobře, výběr kouče Růžičky
je v klidném středu tabulky. Jenže
postavení v ní nehovoří o všem.
Klub se nutně musí dívat na nynější
pozice v kontextu předešlých tří sezón. A ty byly mnohem úspěšnější.
Ročník 2018/2019 tým završil postupem z I.A třídy, Lipová jásala.
V dalších dvou letech mužstvo excelovalo v krajském přeboru. Situace
nyní je horší. Střed tabulky je pro

.20(17´

který zapsal jen jednu trefu. Tým
pak během podzimu měnil i kouče,
když Milana Nekudu nahradil Petr
Navrátil. Ani jeho příchod však
tým nepozvedl ze dna tabulky, kde
nyní také přezimuje. Cíl do jara?
Jasný, posílit a udržet se. Loni totiž
Kralice v přeboru zachránila epidemie koronaviru, tentokrát ale tolik
„štěstí“ mít nemusí.

Foto: Michal Sobecký

ba koncovka. Hráči si nevěřili, nebo
v čem byl problém?
„Měnili jsme v průběhu sezóny sestavu. Oproti loňské sezóně a začátku
letošní jsme dohrávali bez čtyř pěti
hráčů. Ze začátku se dařilo zraněné
nahrazovat. Pak ale bylo vidět, že nám
ti hráči chybí. Nebyli jsme kompletní.
A když se zápas vyvíjel v náš neprospěch, nešlo pak adekvátně reagovat
střídáním.“
yy O koho konkrétně šlo?
„Chyběl nám například kapitán Horák, dále střední half Palla, což je hodně nadstandardní hráč. Museli jsme se
obejít i bez podhroťáka Hrušáka a zraněného Holešinského. Kádr byl užší
a bylo to znát.“
yy Co byste na hře svých svěřenců
vyzdvihl?
„Tím, co nás zdobilo, bylo určitě kolektivní pojetí hry. Když se dařilo, tak
všem. Pokud to naopak bylo špatné,
tak se vším všudy. Příkladem může

být zápas s Jeseníkem, to se nedařilo
nic a nikomu.“
yy Co chystáte do zimní přípravy?
„To je otázka, co nás čeká. Jak během
zimy, tak na jaře. Nás třeba koronavirus dohnal už k odložení zápasu
s Lutínem. Uvidíme tedy, co bude.
Delší soustředění ale třeba neplánujeme. Spíše tréninky v domácím prostředí a na umělé trávě v Prostějově.
Rád bych, abychom na jaře šli alespoň
trochu nahoru.“
yy Plánujete některou pozici
v týmu posílit?
„Osobně zatím s nikým nepočítám.
Uvidíme hlavně, jaký bude stav zraněných. V lednu si budeme muset
sednout a tehdy uvidíme, jak na tom
kdo bude. Pokud by šlo o zranění
dlouhodobé, pak budeme muset tým
doplnit.“

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

sem v Ústí, kde se nám to vůbec nepovedlo. Potom jsme se zvedli a sbírali body,
najeli jsme na to dobře, vyhráli jsme derby v Kralicích. Jakýsi zlom přišel zápasem
v Jeseníku, kde to bylo hrubě nepovedené utkání. A od té doby už to s námi šlo
z kopce. Některé výkony byly lepší, jiné
horší. Zejména zápasy na hřištích soupeřů jsme neodehráli vůbec dobře. Je na
čem pracovat.“
yy Trenér Růžička zmiňoval marodku. Co ale chybělo týmu po herní
stránce?
„Myslím si, že vytváření více příležitostí.
A když už si je vytvoříme, tak je musíme
taky proměňovat. Hlavně v domácím prostředí jsme toho hodně nevyužili. Pak šel
zápas do penalt, v němž jsme třeba body
urvali, ale bylo to málo. Bohužel nám dlouhodobě odpadlo několik hráčů, v průběhu
sezóny se kupily další problémy – svalové

Velké Losiny – Kralice na Hané 0:0, pk 3:5
Kralice na Hané – Lutín 2:2, pk 4:2
Ústí – Kralice na Hané 3:2
Kralice na Hané – Lipová 2:3
Dolany – Kralice na Hané 4:2
Brodek u Přerova – Kralice na Hané 4:2
Kralice na Hané – Bohuňovice 1:2
Medlov – Kralice na Hané 3:1
Kralice na Hané – Šternberk 2:7
Kralice na Hané – Zábřeh 1:0
Kralice na Hané – Želatovice 0:1
Jeseník – Kralice na Hané 2:1
Kralice na Hané – Rapotín 3:3, pk 7:6
Mohelnice – Kralice na Hané 2:2, pk 4:1
Kralice na Hané – Litovel 0:1

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Foto: Michal Sobecký

Ústí – Lipová 6:1
Brodek u Přerova – Lipová 1:3
Lipová – Dolany 1:0
Kralice na Hané – Lipová 2:3
Lipová – Bohuňovice 3:1
Medlov – Lipová 3:1
Lipová – Šternberk 1:0
Lipová – Zábřeh 1:1, pk 7:6
Lipová – Želatovice 1:1, pk 3:2
Jeseník – Lipová 5:0
Lipová – Rapotín 1:1, pk 5:4
Mohelnice – Lipová 2:1
Lipová – Litovel 0:0, pk 6:7
Velké Losiny – Lipová 4:2
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zranění a podobně, sestava se lepila, žádný
zápas nehrála stejná jedenáctka.“
yy Jak byste hodnotil své vlastní výkony?
„V mém věku je to trochu horší, člověk
ztrácí rychlost. Sebe ale hodnotit raději
nechci, to ať radši udělá někdo jiný.“
yy Je to další sezóna ve stínu koronaviru. Je to zná na atmosféře či rozpoložení mužstva…
„Řekl bych, že morálka v dané situaci,
kdy se předtím neodehrálo celé jaro
a polovina podzimu, byla nějak poznamenaná. Člověk se ale na
druhou stranu těšil, byla
dlouhá pauza, takže
určitě natěšení na hru
a vůbec na kolektiv tam
bylo. Za sebe říkám, že
pauza zase takovým
problém nebyla...“

NRQVWDWRYDONDSLWiQ/LSRYp)UDQWLåHNæLOND
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yy Jak vyzní vaše hodnocení fotbalového podzimu?
„Hodnocení bych rozdělil na dvě části.
Na vstup do podzimu a na jeho závěr.
V první polovině jsme do toho najeli tak,
jak je to u nás obvyklé. Tedy vlažně zápa-

Lipová prožila prazvláštní podzim.
Po pár kolech to vypadalo, že si brousí zuby na bednu. Po pár dalších, že jí
došel dech. A v samém závěru, že už
asi i došel. Platit to ale mohlo doslova,
tým trápila rozsáhlá marodka. Bylo to
přitom znát, mužstvu se nedařilo složit ideální sestavu, která připomínala
spíše Itálii v 19. století, tedy zalátaný
koberec... Přesto se ale nakonec Lipová s první polovinou Přeboru Olomouckého KFS sezóny 2020/2021
popasovala slušně. Kapitán František
Žilka (na snímku) by ale bral, kdyby
se některé věci odehrály jinak. A to zejména na polovině soupeře, v dohledu
vápna a ve vápně samém.

Å2G-HVHQtNXWRVQiPLåOR]NRSFH´

dost prostoru na posilování a celkovou konsolidaci. Lipová si zase
může sednout a potrénovat. Zejména – ale ne pouze – zakončení. Oba týmy prostě mají co zlepšovat.

yy Jak celkově hodnotíte průběh
první poloviny sezóny 2021/22
v podání Lipové?
„Rozdělil bych ji na dvě poloviny. V té
první jsme předváděli nadstandardní
výkony a drželi jsme se na špici nebo
těsně pod ní. Druhá už nám vyšla
hůře, nakonec jsme klesli do středu
tabulky. Ale pohybovat se zde byl i náš
cíl, chtěli jsme se hlavně pro jaro vyhnout záchranářským starostem. Cíl
se tedy podařilo splnit.“
yy Tým posílili například Bořuta
a taky Ježek. Jak hodnotíte tyto hráče?
„Oba jsou hodně dobří hráči, potenciál v nich je. Bohužel se svezli trochu
s týmem, když se dařilo týmu, dařilo
se i jim. A i díky tomu jsme dokázali zpočátku hrát vyrovnané zápasy
i s nejlepšími týmy. Poté to bylo horší.
Celkově ale oba hráče hodnotím velice pozitivně.“
yy Zprvu se týmu dařilo bodovat,
nicméně pak ztrácel a selhávala tře-

Těžkou podzimní část má za sebou Lipová. A taky plnou zvratů. Přispěla
k tomu marodka, také horší produktivita. Konečné osmé místo je tak
vcelku logickým vyústěním. Lipová však klidně mohla být i čtvrtá. Přišly
však problémy se sestavou i střílením branek. Tým proti některým soupeřům přeci jen začal zaostávat. A ke konci sezóny se mu již tolik nedařilo. Přesto je ale trenér Lipové Pavel Růžička podle svých slov poměrně
spokojený.V rozhovoru vyzdvihl některá pozitiva a zmínil třeba i rozsáhlou marodku, která možnosti skládání sestavy značně limitovala. V rozhovoru pak také prozradil, zda by rád případně přes zimu posílil.

posily se ukázaly pozitivně“
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Merta Zdeněk
Novotný Ondřej

Baran Michal
Cibulka Josef
Dostál Petr
Kopečný Vít
Lexa Alois
Rus Adam
Studený Filip
Šup Ondřej
Troneček Lukáš
Zapletal Leoš

Blahoušek Michal
Hlačík Jan
Hloch Pavel
Jurtík Adam
Němčík David
Prokop Michal
Répal Jakub

Gajdoš Michal
Peka Lukáš
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Katastrofa se neopakovala
Kralice na Hané ani letos na podzim nijak nezářily. A jsou poslední. Paradoxně však měly alespoň zkraje sezóny lepší výsledky než během fotbalového
podzimu 2019. Tehdy nejenže tým čekal až do pátého zápasu na první bod,
ale v úvodních třech utkáních nevstřelil jedinou branku. Přesto se na jaře
dokázaly Kralice zachránit.
Žolík jménem Fialka
Jestli se může někdo pyšnit titulem „žolík podzimu“, je to záložník Tomáš
Fialka. Hráč Lipové prakticky vždy začínal na lavičce. Ukázalo se však, že trenér Růžička ví, kdy ho nasadit do hry. Hned čtyřikrát se totiž trefil v samém
závěru zápasu chvíli poté, co přišel ze střídačky. A byly to góly důležité, proti
Brodku u Přerova šlo o pojistku, stejně tak s Bohuňovicemi. V soubojích
s Dolany a Kralicemi si připsal vítězné góly. Parádní počin!
Penaltoví mágové
Zatímco se Kralicím nedaří příliš dávat branky ze hry, v penaltových rozstřelech se jim naopak daří. Hned třikrát ze čtyř pokusů ovládly penaltové
rozstřely a patří tak k nejúspěšnějším týmům soutěže.
Zvlhlý prach střelce
Jestliže v minulých ročnících někdo vynikal mezi Kralickými střelecky, byl to
Josef Cibulka. Jenže loňský rok už nebyl tak dobrý. A letos střelecký prach ne
a ne chytit. Dva góly jsou po čertech málo.
Posily se vyplácejí
Lipová příliš změn v týmu oproti předešlé sezóně neudělala. Pár posil však
přeci jen dorazilo. Třeba Lukáš Bořuta a taky Jan Ježek. Zdá se přitom, že
oběma hráčům nové působiště vcelku sedlo – dostávají hodně prostoru, Ježek už i dvakrát skóroval. A to přesto, že z Pivína zamířil o dvě soutěže výš.
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Bořuta Lukáš
Obruča Lukáš
Přikryl Denis

Fialka Tomáš
Holešinský Viktor
Hrabálek Lukáš
Jamrich Jakub
Ježek Jan
Kovář Petr
Kvapil Tomáš
Musil Tomáš
Pekař David
Stryk Zdeněk
Vybíhal Matěj

Král Ondřej
Milar Ondrej
Takáč Michal
Vykopal Adam
Žilka František
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Holásek Tomáš
Kalmár Jan
Vybíhal Radek
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Předseda Sokola Ladislav Bílý
promluvil o sportu v Konici. Uvítal by halu
KONICE Malé město, zato
s velkým potenciálem pro sport
a spolkovou činnost. Taková je
v posledních letech Konice. Podíl na tom má také Ladislav Bílý
(na snímku), starosta místního
Sokola. Když se řekne „Sokol
Konice“, většina lidí si nepochybně vybaví fotbal. A budou
mít pravdu. Místní kopaná patří
dlouhodobě k nejviditelnějším
a nejvíce úspěšným sportům.
Konice však není jen o ní. A sám
Sokol zastřešuje hned tři další
oddíly, nedávno navíc město
do užívání získalo sokolovnu
přetvořenou na komunitní centrum. Přesto však velká část dotazů na náčelníka směřovala do
oblasti fotbalu. Starosta Sokola
– sám navíc stále aktivní hráč –
zhodnotil šance týmu na postup
a případné udržení v krajském
přeboru, situaci v mládeži a plány. Dotkli jsme se rovněž témat
komunitního centra, gymnastiky nebo opravy víceúčelové haly
před školou.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak byste zhodnotil celkovou
situaci Sokola v Konici? Jak se
mu daří?
„Pokud vezmeme fotbal, což
je u nás dominantní sport, tak
u týmu mužů panuje samozřejmě
spokojenost. Myslím si, že klukům
se daří a je to vyústění dobré, několikaleté práce všech, kteří se na
chodu týmu podílejí. Protože kádr
kvalitu má a na předních příčkách
se pohybuje už několik let. Ale
přehnaný optimismus nepanuje,
sezóna je dlouhá, takže musíme
jít pokorně zápas od zápasu. Pokud jde o mládež, tak u nejmenších panuje rovněž spokojenost.
Tam se nám v posledních letech
masivními nábory podařilo zvednout členskou základnu. Kde nás
bota tlačí – nejsme ale jediní –
tak po pandemii koronaviru nám
někteří hráči skončili. A zrovna
v kategoriích, kde těch kluků končilo hodně i dříve – tedy v žácích
a dorostu. Myslím si, že zde na
nás doba dopadla poměrně tvrdě.
Nejvíce ty poslední dva lockdow-

ny, což souvisí i se ztrátou zájmu
o sport a obecně ztrátou režimu
při on-line výuce. Také šachisté
bojují s úbytkem členů, na druhou
stranu jsme od října rozjeli oddíl
gymnastiky. Nyní ale opět bojujeme s nepřízní opatření. Vyžadují
se totiž testy, zároveň byly načas
zrušené testy ve školách, aktuálně
se víceméně vše zase zavírá nebo
drasticky omezuje. Je to pro nás
docela nepříjemné a myslím si, že
by se k tomu měl někdo navrchu
postavit. A řešit to. Hodně nám to
komplikuje život.“
yy Konický Sokol tedy nezastřešuje jen fotbal. Jaké další oddíly nyní má pod sebou?
„Ano, převažující činností je fotbal. Máme dále zmíněný šachový
oddíl a před dvěma lety jsme založili gymnastiku. Ještě máme zaregistrovaný oddíl všestrannosti, což
je sport opravdu spíše rekreační.
V zásadě tak máme tři hlavní.“
yy Gymnastika je poněkud materiálně náročná. Jaké nyní má
tento sport v Konici zázemí?
„Oddíl gymnastiky zde byl již
v minulosti. Nyní ale jedeme od
nuly, od nejmenších, nelze tak hovořit o nějaké závodní úrovni. Na
tu bychom se ovšem samozřejmě
rádi dostali. Využíváme prostory
základní školy a gymnázia, za což
jsme rádi – vychází nám vstříc.
Jiné prostory v Konici momentálně nejsou. Co se týká vybavení, je
schválený projekt na pořízení. Většinou se jedná o přenosné nafukovací žíněnky, případně švédské
bedny a podobně. Snažíme se materiálně-technickou základnu zlepšit. Co se týká podmínek, tak zatím
nám to stačí, jsme na začátku.“
yy Přesuňme se k fotbalu. Říkal
jste, že u „A“ týmu přehnaný optimismus nepanuje, přesto hlavní konkurent z Olešnice začal
v posledních zápasech podzimní
části ztrácet. Jste tedy reálně ve
hře o postup!
„Já si pamatuji, když jsme šli z kraje do I.A třídy. Všechny nás to
zasáhlo. Ale takový je i vývoj. Někdy musíte padnout, abyste pak
mohli vstát. A tohle je ten případ.
Myslím si, že jádro kádru je kvalitní, neměnné a v posledních letech doplňovalo citlivě tam, kde
bylo potřeba, žádné velké masivní
přesuny, jak jsou třeba vidět v některých jiných klubech, ovšem
s jiným rozpočtem, neplánujeme

vizitka
LADISLAV BÍLÝ
✓ narodil se 10. února 1991 v Prostějově
✓ fotbalista, sportovec, předseda Sokola Konice
✓ vystudoval Střední policejní školu
Ministerstva vnitra České republiky
✓ pokračoval na Právnické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, obor právo
✓ je dlouholetým členem Sokola Konice, jeho předsedou od roku 2019
✓ jako fotbalový hráč v Konici působil od roku 2006,
původně v rámci hostování
✓ za velký úspěch svého působení považuje restartování starší a mladší
přípravky a taky minipřípravky
✓ od letošního června Sokol pod jeho vedením připravil Konickou
pohybovou školičku určenou nejmenším dětem
zajímavost: od loňského roku je členem Komise pro mládež a sport
Rady Olomouckého kraje

Primárně stavíme na odchovancích, byť po koronaviru nám jen
odchovanci nestačili. Určité doplnění kádru zvenčí tak je potřeba.
Samozřejmě postupu by se nikdo
nebránil. Proč taky? (úsměv) Kádr
kvalitu má. I při konfrontaci v přátelských utkáních bylo vidět, že
bychom postup asi ustáli. Ale jak
říkám, sezóna je dlouhá. A chleba
se bude lámat až na konci. Proto
taková opatrnost. Souvisí i s tím,
že máme za sebou dvě nedohrané
sezóny.“
yy Tým by zůstal pohromadě
i v případě postupu?
„Víceméně ano. Důležitá je totiž hlavně kvalita hráčů.
Myslím si, že většina
z našich kluků, kdyby měli hrát nyní
krajský přebor,
tak by obstála.
Někteří už tu
soutěž hráli,

jiní ne, myslím si ale, že je důležité, jakou mají kvalitu
z tréninkového procesu. Konfrontaci s týmy
z vyšších soutěží máme
za sebou z přípravných
zápasů.“
yy Některé kluby
dávají hráčům finanční prostředky,
někdy stovky jinde
až tisíce korun za
zápas. Jak je tomu
v Konici, také
mají hráči za
utkání odměny?
„Ne, to určitě ne.
Takové podmínky si nemůžeme
dovolit.
Hráči
dostávají maximálně příspěvek na
cestu, když se svážejí. V tomhle
směru jsme opravdu amatérský
klub. A nedokážu si představit, že
by to v dohledné době mělo být
jinak. Nechceme jít cestou, že bychom rychle vyskočili nahoru a za
tři sezóny půjdeme o dvě soutěže níž. Nešťastné případy známe
i z okolí. Byly tady takové kluby,
a dopadly špatně. Pro nás je důležitá udržitelnost. Proto není takový tlak na postup za každou cenu.
Ale samozřejmě víme, že ti kluci na
to mají. Hrajeme nyní dlouhodobě
špici I.A třídy, což si myslím, že je
z dlouhodobého hlediska na Konici velice dobrý výsledek.“
yy Konice během podzimní části odhlásila ze soutěže družstvo
starších žáků. Co bylo důvodem?
„Dlouhodobě přetrvávající nedostatek hráčů. Snažili jsme se tento
krok oddálit, radost jsme určitě

rozhovor večerníku

Takové podmínky jako jinde si nemůžeme dovolit.
Fotbalisté dostávají maximálně příspěvek na cestu,
když se svážejí. V tomhle jsme směru opravdu
amatérský klub. A nedokážu si představit,
že by to v dohledné době mělo být jinak...“
neměli,
ale
nechtěli jsme
jít cestou, jak
některé týmy
z okolí, která
mají sdružená
družstva. Byly
to ročníky, které
nebyly tak početné.
Takže v této kategorii byl
i úbytek jednotlivců silně znát.
Proto se nyní snažíme zaměřit na
družstva, která jsou věkově pod
nimi, abychom starší žactvo co
nejdříve obnovili. Chceme navázat na historii, kdy jsme měli ucelenou strukturu mládeže. Každý
rok nemůže být posvícení, velice nás to mrzí..
I vůči těm klukům
jsme rozhodnutí
museli udělat,
aby nejezdili
někam v pár
lidech.“
yy Jaké jsou
nyní plány
s fotbalovou
mládeží? Je
v plánu udělat z Konice
fotbalové centrum pro celý
region?
„Teď nevím, od
koho to zaznělo.
(smích) V každém
případě
musíme
přijmout zodpovědnost. Konice je spádovým městem pro
široké okolí. A myslím
si, že by bylo adekvátní, abychom z hlediska
Konicka byli střediskem
mládeže. Na druhou
stranu k tomu vede ještě spousta těžké práce
a nešlo by to bez spolupráce se školami. Tím
spíše bych rád vyzdvihl
spolupráci se školou
v Bohuslavicích, která
funguje dobře. Založily
pohybové kroužky, učí
tam i někteří z našich
trenérů. Propojení se
Foto: Michal Sobecký
školou se nám v bu-

doucnu může vyplatit a dobře
vrátit. Rádi bychom to aplikovali
i v dalších školách.“
yy Nedávno jste se aktivně zapojil do programu při oslavě sta
let konické sokolovny. Co říkáte na její opravu? A také změnu
účelu?
„Jsem rád, že se budova opravila,
byť už svému původnímu účelu
neslouží. Rekonstrukce však určitě
nebyla v našich finančních možnostech a proto v minulosti došlo
k dohodě mezi městem a Sokolem.
Pro nás již využití není takové jako
v minulosti, ale přesto jsme rádi,
že něco takového v Konici vzniklo. Komunitní centrum ve městě
chybělo a pro volnočasové aktivity
je potřeba. Nejen sportem je totiž
člověk živ. Konici ovšem stále chybí sportovní hala, kde by se dalo
celoročně sportovat.“
yy Hovoří se nyní o rekonstrukci sportovní haly před školou.
Jak se k takovým plánům stavíte?
„Určitě je podporuji, každá investice pomůže. Náklady jsou obrovské a je dobře, že se do toho město
pouští. Hala se sice zrekonstruuje,
ale úplně nemůže sloužit multifunkčnímu účelu, ani hokeji. Na
druhou stranu i potom, co se zrealizuje, bude zde nadále chybět
sportovní hala, jako je v Olšanech
nebo v Němčicích nad Hanou...“
yy Moc vhodných míst v Konici
na výstavbu sportovní haly ale
není.
„Není, no... (smích) Samozřejmě,
tím, že jsme v takových podmínkách, je potřeba hledat chytrá řešení. Možná nepoužiju přirovnání
s Olšany, ale s halou ‚suprovka‘
v Němčicích. Líbí se mi, že je tam
i tribuna, malá, ale využitelná třeba pro nějaké besídky a podobné
akce. Za mě největší smysl dává
postavit takovou halu u školy.
Tedy školou, spolky a plus nějaký
komerční pronájem, který by to
doplnil. Na druhou stranu tam už
stojí jedna víceúčelová hala a nevím, zda by tam ještě bylo místo.
Ale pokud by to mělo někde stát,
smysluplné by to bylo co nejblíž
škole.“

20060510923
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NOHEJBALISTÉ PROSTÌJOVA SKONÈILI PÁTÍ
Sokol I momentálně trénuje a již myslí na příští prvoligový ročník
PROSTĚJOV Dlouho velmi
nejistou, zápasově zkrácenou
a nakonec vcelku solidní sezónu mají už delší dobu za sebou
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov.
V 1. lize družstev mužů ČR 2021
vybojovali čtvrté místo po základní části, následně vypadli
v předkole play-off a celkově tak
obsadili pátou pozici.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Podrobnější ohlédnutí přinese některé
z dalších vydání Večerníku v rubrice
Drobnohled, nyní alespoň stručně.
Dlouhodobá fáze druhé nejvyšší tuzemské soutěže byla kvůli covidovým
odkladům zredukována na polovinu
a Hanáci neměli pro sedm stanovených
kol vůbec snadný los.
Však jim také dlouho hrozila neúčast
ve vyřazovacích bojích a pád do baráže
o záchranu. Dokázali však zabrat, aby se
zlepšenými výkony i výsledky posunuli
až na čtvrtý post tabulky. „Kromě tří

nejvyšších pozic byla letošní první liga
strašně vyrovnaná, čtvrtá příčka proto
znamenala maximum reálně dosažitelného. S tímhle umístěním tedy můžeme být určitě spokojeni,“ konstatoval
hlavní trenér prostějovského týmu Richard Beneš.
Naopak za obrovskou škodu musí
nejen on považovat předkolo play-off,
kde byli jeho svěřenci vyřazeni na domácím kurtu Českým Brodem těsně
4:5. „Jsem naprosto přesvědčen, že kdybychom nastoupili alespoň v trochu
kompletnější sestavě, Brod by se nám
povedlo porazit. A následně jsme mohli
v semifinále potrápit silné Plazy,“ nepochyboval Beneš.
V konečném pořadí tak Sokol I skončil pátý a jen sledoval, kterak závěrečné
prvoligové bitvy dopadnou. Jednu
semifinálovou sérii vyhrály zmíněné
Plazy nad Českým Brodem hladce 2:0
na utkání (5:2, 5:1), zatímco ve druhé
se zrodilo překvapení v podobě podlehnutí Startu Praha mužstvu Modřic
B 1:2 na duely (5:1, 4:5, 2:5). Ve finále
pak výběr Plazů přemohl modřické
béčko 2:1 na střetnutí (5:4, 2:5, 5:3)
a tím postoupil do extraligy.
Co na opačném pólu? V sérii o záchranu si kolektiv Zruč-Senec pora-

dil se Vsetínem B 2:1 na mače (5:2,
2:5, 5:2), čímž rezerva Valachů
sestoupila do druhé ligy. A Zruč-Senec poté zvládl i baráž proti Solidaritě Praha opět 2:1 na duely (5:3,
4:5, 5:0), proto se udržel. Nováčkem první ligy se stal vítěz druholigového play-off Pankrác Praha.
„Momentálně kluci v rámci možností dál trénují a společně už pomalu vyhlížíme příští sezónu, byť
odstartuje nejdřív skoro za půl
roku. Snad konečně bude zápasově kompletní, to znamená nezkrácená a bez výrazných omezení.
My jsme si letos znovu ověřili, na
koho z mančaftu je jaké spolehnutí.
A podle toho poskládáme hráčský
kádr pro další ročník prvoligové
soutěže,“ odtušil Beneš.

4CFQUVUGWRTQUV÷LQXUMÚEJPQJGLDCNKUVčNGVQUUVąÊFCNCUQDéCUPÚO\MNCO¾PÊO

Foto: Marek Sonnevend

Florbal na ledě ani curlingový turnaj školáků nebudou,
u Hanáckého curlingu pro veřejnost ještě zbývala naděje

1DNÊDGPÚEJVWTPCLč(NQTDCNPCNGF÷UGRTQUV÷LQXwVÊwMQN¾EKDQJWåGNCPKNGVQUPGFQéMCLÊ

Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Během tohoto týdne by měly proběhnout hned dvě
sportovní akce v rámci Prostějovské zimy 2021 na mobilním kluzišti před muzeem. Uskuteční se ale
opravdu vzhledem k aktuální covidové situaci v České republice?
V pondělí 29. listopadu – tedy už dnes
– byl od 8.00 do 12.00 hodin podle
původních plánů na programu Florbal
na ledě. To znamená z předchozích let
oblíbený florbalový turnaj se speciálně
upravenými pravidly pro ledovou plochu, tedy především hraný s bruslemi
na nohou. Tentokrát se měly střetnout
týmy složené ze školáků 4. a 5. tříd ZŠ
v regionu Prostějovska.

V pátek 3. prosince pak měl přijít na
řadu druhý díl Hanáckého curlingu.
Jeho úvodní část však byla 19. listopadu zrušena kvůli nemoci, zatímco
nyní byl plánován dopolední curlingový turnaj středních škol (8.00 až
14.00 hodin) i podvečerní Hanácké
curling pro veřejnost (16.00 až 21.00
hodin).
„Co se týče florbalu i curlingu pro
školáky, rozhodli jsme se už s předstihem, že neproběhnou. V minulých
týdnech jsme pořádali různé jiné
akce určené žákům i studentům škol,
přitom účast na nich byla velice malá
vzhledem k celkové situaci s koronavirem, a navíc při četných zdravot-

ních absencích dětí ve třídách. Asi by
proto nemělo smysl hrát s několika
málo jedinci, i když by to třeba šlo,“
vysvětlil Večerníku ředitel Sportcentra DDM a prostějovský zastupitel Jan
Zatloukal.
Alespoň malou naději dával veřejnosti turnaj Hanácké curling. „Na pátek
již máme několik přihlášených družstev, další týmy se ještě mohou hlásit.
V tomhle případě proto necháváme
zatím vše otevřené a čekáme na další
vývoj situace. Pokud například nebude lockdown s úplným zákazem hromadných akcí, druhý díl Hanáckého
curlingu se možná uskuteční,“ odtušil
Zatloukal.
(son)

Nohejbalový turnaj trojic v Èechovicích pro Výškovice
PROSTĚJOV Dlouholetou tradici má turnaj trojic v nohejbalu neregistrovaných hráčů pořádaný oddílem TJ Sokol
Čechovice v areálu u tamní sokolovny vždy okolo poloviny
srpna. Na podzim se konal jeho už 17. ročník, který se po celodenních, téměř dvanáct hodin trvajících bojích stal kořistí
severomoravského týmu z Výškovic. A Večerník se za tímto
kláním ohlíží.

a Kamilem Husaříkem v sestavě se proti
ostříleným Křemelákům zachránila na
poslední chvíli odvrácením dvou mečbolů ve druhé sadě.
Od čtvrtfinále se již hrál skvělý sport, za
nějž by se rozhodně nestyděli ani registrovaní ligoví borci. Domácí Čechovice
A přemohly odbojnou Moravskou Třebovou 10:5 a 10:9, výše zmíněná Legie
nenašla recept na jihomoravské mladíky
s výstižným názvem Pocem kam deš
7:10 a 9:10. Výškovice ze severu Moravy tažené známým rodákem z našeho
regionu Janem Šlézarem smetly soubor
Zdarec (včetně Tomáše Svobody, který předloni hostoval za TJ Sokol I PV)

tějov Ladislav Pírek (bývalý vítěz čechovického klání) či Jan Valenta (laborující
s poraněným kolenem), kteří v úvodním
kole vyřazovací fáze neviděli žádné větší
pro Večerník
překvapení. Z výše nasazených trií vypaMarek
dla jen Kopyta mix s Moravskou TřeboSONNEVEND
vou, zatímco spolufavorizovaná Legie
Loni se velmi oblíbená akce smolně s prostějovskými Tomášem Drobilem
nedohrála, když v pozdním odpoledni
VÝSLEDKOVÝ SERVIS
přišla prudká bouře, jež zaplavila kurty
vodou, a vyvrcholení od čtvrtfinálových 3RĝDGt]iNODGQtVNXSLQ\$ýHFKRYLFH$=GDUHF6RNRO,,3URVWČMRY%\VWĜLþND$
zápasů muselo být zrušeno. Tentokrát 3RĝDGt]iNODGQtVNXSLQ\%)LWQHVVÄ³/HJLH0RUDYVNi7ĜHERYi3RVWĜHOPRY
k ničemu podobnému naštěstí nedošlo, -HMGD
kvalitní bitvy nohejbalových amatérů 3RĝDGt]iNODGQtVNXSLQ\&3RFHPNDPGHã,PEDTXHýHFKRYLFH%%\VWĜLþND
(mnohdy však s výborným herním %/H7HDP
3RĝDGt]iNODGQtVNXSLQ\'9êãNRYLFH.RS\WDPL[.ĜHPHOiFL6ODYtFL
uměním) provázelo až do večerního 2VPLILQiOHýHFKRYLFH$±%\VWĜLþND%  .RS\WDPL[±0RUDYVNi7ĜHERYi  /HJLH
konce krásné letní počasí.
±.ĜHPHOiFL  3RFHPNDPGHã±%\VWĜLþND$  )LWQHVVÄ³6ODYtFL  ,PED
Organizátoři v čele s Leošem Pluháčkem TXH±6RNRO,,3URVWČMRY  =GDUHF±ýHFKRYLFH%  9êãNRYLFH±3RVWĜHOPRY  
každoročně chtějí dvacet zúčastněných þWYUWILQiOHýHFKRYLFH$±0RUDYVNi7ĜHERYi  3RFHPNDPGHã±/HJLH  )LWQHVV
trojek, letos jich dorazilo osmnáct. A hned Ä³,PEDTXH  9êãNRYLFH±=GDUHF  
šestnáct postoupilo do play off, neboť zá- 6HPLILQiOH3RFHPNDPGHã±ýHFKRYLFH$  9êãNRYLFH±)LWQHVVÄ³  
kladní část ve čtyřech skupinách hraná od 2PtVWR)LWQHVVÄ³ýHFKRYLFH$  
rána až do půl třetí odpoledne byla vylože- )LQiOH9êãNRYLFH±3RFHPNDPGHã  
Sestavy ètyø nejlepších trojic
ně jen rozřazovací, aby určila výchozí postavení jednotlivých celků pro osmifinále. 9ëäNRYLFH-DQâOp]DU-LĜt/HY3DYHO&LKOiĜ3RFHPNDPGHä0LFKDO.DGOHF0LFKDO2ãD
QHF-DURVODYäDONRYVNê)LWQHVVÅ´3DWULN,Oiã/XNiã0DOHF/LERU=HFKPHLVWHUþHFKR
Mezi četnými diváky nechyběli například plejeři prvoligového Sokola I Pros- YLFH$/HRã3OXKiþHN5RPDQ+XEiOHNâWČSiQ.DUDILiW

EXKLUZIVNÍ
reportáž

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

8GHKP¾NGPQJGLDCNQXÆJQVWTPCLG5QMQNCèGEJQXKEG\XÊV÷\KN[8ÚwMQXKEG XRTCXQ PCF2QEGOMCOFGw XNGXQ  Foto: Marek Sonnevend

10:7, 10:2. A v nejdramatičtějším duelu
brněnský Fitness „13“ otočil nepříznivý
vývoj s prostějovským Imbaque na 9:10,
10:5 a 10:3.
Během medailových střetnutí hlavního
pavouka play off proběhlo také finále
soutěže útěchy o bečku piva, tu vydřel
Sokol II Prostějov díky udolání Křemeláků dvakrát 10:8. Načež v semifinálových
řežích nejprve vyprchala čechovická
naděje na triumf ve vlastním turnaji vinou podlehnutí Pocem kam deš 8:10,
7:10 a poté všichni přítomní aplaudovali
nejdramatičtějšímu mači celého dne.
Fitness „13“ měli po průběhu plném

zvratů dva mečboly proti Výškovicím,
leč do boje o zlato prošli soupeři s o něco
pevnějšími nervy výsledkem 10:5, 5:10,
10:9.
Utkání o třetí místo přineslo bronzovou
náhradu za semifinálové zklamání trojici Fitness „13“, jež působivými zákroky
v poli, účinnými útoky svého lídra Patrika Iláše i využíváním chyb Čechovic
A odsunula domácí trojku na nepopulární bramborovou pozici poměrem
10:7, 10:8. Závěrečné finále pak mělo
nečekaně jednoznačný scénář. Chlapci
z Pocem kam deš vzdorovali pouze do
nerozhodného stavu 7:7 v prvním setu,

načež je smetl stupňovaný super výkon
Výškovic. Všichni tři jeho členové excelovali, naopak protivníci čím dál častěji
kupili nevynucené hrubky a za dvacet
minut bylo hotovo – 10:7, 10:3.
„Máme velkou radost, že po loňské smůle s nedokončeným hracím programem
vinou silného lijáku proběhlo tentokrát
vše bez problémů a na jedničku. Počasí
nám přálo a věřím, že si všichni účastníci
zahráli dobře i do sytosti. Moc děkujeme
veškerým partnerům za podporu, stejně jako těm, co se podíleli na organizaci
turnaje,“ zhodnotil za pořadatelský štáb
Sokola Čechovice Leoš Pluháček.
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V domácím prostředí nestačil SK RG na Brno

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu pokračovala korfbalová extraliga
EXKLUZIVNÍ
čtvrtým kolem. Dosud neporažený Prostějov přivítal na své palureportáž
bovce posledního vítěze z Brna. V prvním vzájemném duelu se
ergéčku zadařilo a na půdě soupeře zvítězilo rozdílem šesti bodů. pro Večerník
I v sobotu start nasvědčoval tomu, že by mohli korfbalisté pokračovat na vítězné vlně, ale ještě do poločasu dokázalo Brno srovnat Jan FREHAR
a následně jít do trháku, který už i přes vypjaté momenty na hřišti lem. Přesto patřil start druhé půle
dokázalo udržet a vrátilo tak domácím porážku z úvodu soutěže. opět Zieglerové, která zvyšovala

Pozápasové
hodnocení
trenéra
David KONEÈNÝ
- trenér SK RG Prostìjov:
„Já jsem upřímně rád za takový zápas.
Myslím si, že už to konečně po dvou letech
mělo všechny parametry souboje extraligy.
Je vidět, že se do toho postupně dostávají
všechna mužstva. Brno nás přehrálo
hlavně ve druhé části první poloviny. Těch
sedmnáct košů je opravdu příliš a kvalitu
ukázaly především soupeřovy holky. My
jsme nebyli schopni držet se naší taktiky.
Hlavně ten konec první poloviny, kdy
nám z remízy odskočili do vedení o čtyři
koše, byl problém. Druhý poločas už byl
ve hře v obraně lepší, kdy jsme trochu
protočili sestavu. Ale zase to nebylo úplně
ono směrem dopředu. Brno si vedení už
dokázalo pohlídat a může slavit vítězství.
Musíme se poučit a jsem rád, že máme
i z čeho, protože po těch prvních třech
kolech jsme toho materiálu neměli.“

Po šesti odehraných minutách bylo
v domácím táboře veselo, když na
tabuli svítilo skóre 4:1. A první čtvrthodinu ještě domácí náskok drželi,
kdy na rozdíl dvou košů zvyšoval
Vyroubal. Pak ale přišly dvě rychlé
trefy hostujících hráček a bylo srovnáno. Další pětiminutovka přinesla
přetahovanou o každý bod a také
naposled vyrovnaný stav 11:11. Poslední minuty první půle pak patřily
jednoznačně hostům, postupně tak
odskakovali domácím na stále výraznější rozdíl. Skvělou produktivitu
ukázaly dvě hráčky Drábková se Zieglerovou, díky kterým se náskok vyšplhal až na pět košů. V poslední akci
prvního poločasu byl ještě úspěšný
Galíček a uzavřel poločasový výsledek na 13:17.
Do druhé půle reagoval domácí
kouč Konečný na nepříznivý průběh a protočil Galíčka s Vyrouba(;75$/,*$.25)%$/8þ5
Výsledky 4. kola: <PQLOQtèGUMÆ$WF÷LQXKEG
QFNQåGPQ 2TQUV÷LQXt$TPQ 
5. kolo: èGUMÆ$WF÷LQXKEGt2TQUV÷LQX QFNQåG
no<PQLOQt$TPQQFNQåGPQ
24Č$öä06#$7.-#
2TQUV÷LQX     

$TPQ
    

$TPQ
    

è$WF÷LQXKEG     

&WGNOG\K<PQLOGOC$TPGOUGDWFGFQJT¾XCV
-#/2Ąªi6ö
MQNQUQDQVCRTQUKPEG <PQLOQt
2TQUV÷LQX$TPQtèGUMÆ$WF÷LQXKEG 
MQNQPGF÷NGRTQUKPEG èGUMÆ$WF÷
LQXKEGt<PQLOQ$TPQt2TQUV÷LQX 

dalším svým košem už na rozdíl
šesti bodů. Domácí se sice nadále
snažili hýřit aktivitou a výsledek
ještě zvrátit, ale hostující Brno si
svůj náskok dokázalo neustále udržovat a nepustilo soupeře blíže než
na čtyři body. Závěrečnou čtvrthodina byla navíc velmi rozkouskovaná, domácím se stále častěji nelíbily
výroky sudích, se kterými oba celky
často diskutovaly. Nutno dodat, že
se kolikrát hráčům nebylo co divit, protože druhou polovinu sudí
příliš nezvládali. Během závěrečné
desetiminutovky, kdy bylo ergéčko
stále aktivnější, jej přibrzdila zranění. Ošetření potřeboval Galíček,
Lorencová i Šnajdr, všichni tři hráči
však mohli naštěstí i nadále pokračovat a nemělo by se jednat o nic
vážného.
Tlak domácích hráčů na otočení
vývoje zakončil Skála čtyři minuty

6.5*3URVWčMRY²6WĝHOFLNRUIEDONOXE%UQR
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V%UQHPMDVQRNDSLWiQ3HWU*DOtĀHN
PROSTĚJOV Z domácího celku
byl během sobotního utkání nejvíce vidět jeho kapitán Petr Galíček (na snímku). Sám zaznamenal
pět košů a snažil se mužstvo neustále hecovat k obratu, který však
nepřišel. Hodně byl vidět i slyšet
také ve druhé polovině při vyhrocené atmosféře. Často také dával
najevo, že s výroky arbitrů nesouhlasí. Po jednom ze soubojů a ošklivém pádu to s ním nevypadalo
nejlépe, ale jako správný kapitán
se dokázal do utkání vrátit.

KMJBM<HPUMPnDG<
(/+1+

Jan FREHAR

Večerníku nad komplikacemi David
Konečný, kouč SK RG Prostějov.
Strach o další ročník logicky pociťuje, pevně ale věří, že letošní ročník
proběhne kompletní. „Už nás to
dvakrát úplně zastavilo, ale nyní, co
mám zprávy, tak všechny kluby jsou
proočkované. Někde se navíc nyní
řeší covid, takže i tam by měla platit
imunita. Bude to záležet na vládě, ale
pokud to bude jen trochu možné,
tak věřím, že budeme hrát, což je
to nejdůležitější,“ doplnil Konečný.
(jaf)

Foto: Jan Frehar
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PROSTĚJOV Během víkendu měla korfbalová extraliga na
programu čtyři duely. Jenže se
odehrál pouze jediný, a to v Prostějově. Hráči Znojma i Českých
Budějovic skončili v karanténě
a utkání se tak musela odložit.
Nový termín těchto zápasů zatím
nebyl stanoven.
„Samozřejmě bychom raději hráli, ale
tady v té době nikdy nevíte. Bohužel
to nyní potkalo jak Znojmo, tak Budějovice. Hlavně aby hráči byli zase
co nejdříve v pořádku,“ posteskl si

-QTHDCNKUVÆ2TQUV÷LQXCVGPVQMT¾VPC$TPQPGUVCéKNK

před koncem, který se během poloviny minuty prosadil dvakrát a navýšil na rozdíl šesti bodů. Domácím se
pak podařilo v závěru už pouze upravit na rozdíl čtyř bodů, kdy utkání
uzavřel košem se závěrečnou sirénou Šnajdr. Duel ve velmi svižném
tempu a bojovném duchu na obou
stranách tak přinesl ergéčku první
porážku v probíhajícím ročníku.

yy Co říkáte na první porážku
v sezóně?
„S výsledkem samozřejmě spokojení
nejsme. Bohužel si myslím, že jsme
zklamali v obraně, a to byl ten hlavní
důvod porážky z mého pohledu. Padlo docela dost košů a myslím si, že
v útoku jsme na tom nebyli špatně.
S počtem 23 košů obvykle dokážeme zápasy vyhrát, ale bohužel ta
obrana nám vůbec nešla.“
yy Jen za první poločas jste
dostali 17 košů, což je více než během všech tří předešlých duelů za
celý zápas. Kde byla hlavní příčina
v obraně podle vás?

„Na Brno hrajeme pravidelně stejnou
taktiku a teď jsme ji prostě nezvládali tak, jak bychom měli. Na druhou
stranu je nutné říct, že Brno mělo
opravdu dobrou úspěšnost střelby,
jakou v předešlém zápase určitě nedosahovalo. Průměr jednoho koše
pod dvě minuty je už více než solidní
počin, ale k tomu jsme mu to sami
ulehčili, a to je kombinace, se kterou
jsme na výhru nemohli pomýšlet.“
yy Od začátku se nehrálo
v rukavičkách. Situace pak
eskalovala ve druhé půli, kde
jste často debatovali se soupeři i s rozhodčím. Nechtělo
to i přes určitý pocit křivdy
zachovat více klidu?
„Přišlo mi, že hráči Brna už nastoupili s tím, že mají nějaké nevyřízené
účty. Už během první poloviny tam
nějaké zákroky byly, ale ještě to nebylo až tak vyhrocené, situaci jsme
celkem zvládali. Druhá polovina už
byla hodně vyhrocená, podle mě až
zbytečně. Takhle nevypadá sport,
který by měl být bezkontaktní, a nějaké zákroky tam už hodně zaváněly
zraněním. Situaci podle mě nezvládli
ani rozhodčí, nechali to zbytečně
eskalovat a ve druhé polovině tomu
spíše ještě nahrávali svými výroky.“

Foto: Jan Frehar

yy Vy jste tam sám měl jeden
souboj, po kterém vás hráč Brna
odhodil, ten pád nevypadal moc
dobře. Je všechno v pořádku?
„Vůbec jsem to hlavně nečekal.
Přepadl jsem tam soupeři na záda
a ten se úmyslně zvedl a přetočil mě
na zem. Spadl jsem přímo na záda
a v první chvíli jsem si myslel, že už
možná nestoupnu. Jsem rád, že to
dopadlo ještě relativně v pohodě.
Záda mě tedy bolí, ale nemělo by
to být nic vážného. Ale popravdě
tady z toho zápasu moc nadšený
nejsem. Jsme amatérským sportem
a jsem opravdu jak po bitvě. Kotník
mám nateklý. Limituje mě rameno
a záda. Tady z toho pohledu se mi
ten zápas opravdu nelíbil.“
yy I přes nepříznivý výsledek
a vyhrocený zápas byl kouč Konečný spokojen s úrovní zápasu
po herní stránce. Viděl jste to stejně přímo z palubovky?
„Po herní stránce určitě musím souhlasit. Střelecky to bylo velmi zajímavé na obě strany i pro diváky. Z těch
čtyř utkání to byl určitě nejlepší zápas, mělo to tempo, oba kluby ukázaly pěkné akce, a kdyby to bylo trochu méně vyhrocené, tak by to byla
skvělá reklama na korfbal.“
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PROSTĚJOV V neděli odpoledne hostil prostějovský zimní stadion bitvu juniorky SK s Třebíčí. V první třetině museli domácí čelit velkému tlaku hostů. Celek SK hodně držel
i gólman Dubský. Až v 17. minutě přišlo otevření skóre z hole hostujícího hráče. Ve druhé třetině Třebíč hodně zvýšila
svoje tempo a oslabený prostějovský tým jí nestačil. Nedělní
zápas nakonec skončil 1:6 pro hostující tým.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Po 40 sekundách nechali domácí
hráči Třebíč kombinovat ve vlastním
pásmu a gólman Dubský musel situaci rychle zachraňovat. I v dalším
čase vytahoval gólman SK rychlé
zákroky. Pak vytvořil dobrý útok
v pásmu Třebíče Kuncek, puk ale
brankář hostů pohlídal. V čase 3:07
přišla další velká šance hostujícího
celku, Dubský byl ale pohotový. V 6.
minutě si hráči SK vytvořili tlak před
brankou Vejmelky. Hosté byli ale
o dost aktivnější a Dubský měl proti
jejich střelám hodně práce. V polovině třetiny vytvořil Kuncek dobrý
protiútok, poodkrytou třebíčskou
branku ale netrefil. V čase 16:36
překonal třebíčský Patočka gólmana Dubského nepříjemnou střelou

z bekhendu – 0:1. Ke konci první
dvacetiminutovky se hrálo v rychlém sledu ze strany na stranu. V posledních 23 sekundách přišlo první
vyloučení utkání, a to v řadách SK.
Do druhé části hosté nastoupili
díky přesilovce v pořádném tlaku.
Přestřelku v oslabení domácí čtyřka
spolu s Dubským ustála. Po pětadvaceti minutách přišlo první vyloučení
na straně Třebíče. Po pěti sekundách
šli hosté dokonce do tří! Prostějovští
se drželi v obranném pásmu Třebíče,
ale akci, která by skončila až v síti, si
nevytvořili. Za chvíli byli hosté opět
vykázaní do čtyř. Ani další výhodu
SK nevyužil. Ve 32. minutě vytvořila Třebíč pořádnou melu před
prostějovskou brankou, a nakonec
Dubského z hole Hrbáčka překonala
– 0:2. Po chvíli byla před Dubským
podobná situace, která skončila dalším gólem hostujícího celku – 0:3.
Prostějovští v oslabené sestavě propadli a oproti hostujícímu mužstvu
působili až odevzdaným dojmem.

)272*$/(5,(
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Po třiceti odehraných sekundách
závěrečné části inkasovali domácí
počtvrté. Puk za záda prostějovské
jedničky poslal Michalčuk – 0:4.
Po vhazování ve středním pásmu se
Třebíč ujala opět puku, rozjela se do
prostějovského obranného pásma
a kombinovala. V čase 41:25 rozvlnil
síť branky SK z mezikruží třebíčský
kapitán Vedral – 0:5. Dvanáct minut před koncem hráli Hanáci další
přesilovou hru, neměli ale tolik sil,
aby v přečíslení dokázali snížit. V 52.

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. .
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minutě se hostující Třebíč radovala
znovu, když puk za záda Dubského uklidil Štorek – 0:6. Chvíli nato
se i Prostějovští poprvé prosadili.
Po dobré souhře překonal gólmana
z mezikruží přesně střílející Petr –
1:6. Na Prostějovu ale bylo vidět, že
ve dvanácti hráčích na vedoucí Třebíč zkrátka nestačí. Junioři tak museli po šedesáti minutách překousnout
vysokou prohru.
Statistiky z utkání a výsledkový servis najdete ve dvousloupci vlevo.
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„Třebíč je jednoznačně nejlepším týmem letošního ročníku. My jsme nastoupili opět s hodně
okleštěnou sestavou, máme totiž dost marodů. Navíc kluci ze Šumperka a z Přerova, kteří za nás
hráli včera, museli dnes nastoupit za svoje týmy. Byli jsme ve dvanácti lidech, to se pak špatně hraje, a ještě proti takovému těžkému soupeři.“
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PROSTĚJOV V neděli je 5. prosince a to znamená, že bude chodit
Mikuláš se svojí družinou. Na led prostějovského zimního stadionu
však zavítá už v páteční podvečer. S ním si budou moci děti zabruslit a čeká je i nadílka.
Vedení SK Prostějov 1913 pro děti připravilo tuto akci, která započne
od 17:00 hodin. „V pátek 3. prosince pořádáme pro všechny malé děti
Mikulášskou nadílku na ledě,“ říká Martina Marková, předsedkyně SK.
Mikulášská družina bude čekat na všechny děti, nejen ty z prostějovského klubu. „Akce není jen pro děti z klubové přípravky, ale pro nejširší veřejnost,“ doplňuje Martina Marková. S Mikulášem, anděli a čerty budou
děti bruslit a čeká je i nadílka.
(rei)

Kdy nábor probíhá
Nábor malých hokejistů probíhá celou sezónu.
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6.3URVWÈMRYs+&2ORPRXF
 

/LJDPODGvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½

Branky a nahrávky:3tWU0DUHN +UDþRYi9UED 3tWU 0DUHN3DOiQHN 9UED
0DUHN âSLþiNâSLþiN5DLV âSLþiN )LDOD .XPVWiW 5DLV .XPVWiW ±
.RQþLFNê =DYDGLO 'UiEHN .RQþLFNê 'UiEHN 3~U 'UiEHN ětSD 'UiEHN =HP
ERORYi 6HNDQLQD =HPERORYi 'UiEHN .RQþLFNê 'UiEHN9\PČWDO 'UiEHN 
5R]KRGþt6WDQLVODY&LN±7RPiã6YR]LO0DWČM'XEVNê9\ORXþHQt9\XåLWt9RVODEH
Qt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD$âWRXUDþ±-âSLþiN)9UED-)LDODâ3DOiQHN))U|PO'+R]PDQ
±70DUHNâ5DLV$3tWU-.XPVWiW%+UDþRYi-.OtPD59LWiVHN33RVStãLO73DOiQHN
6.XWPRQ7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD2ORPRXFH39pYRGD±.=DYDGLO/$GOHU.ýHFKRYVNê/6HGOiþHN73RG
URXåHN±''UiEHNâ.RQþLFNê$=HPERORYi76HNDQLQD79\PČWDO-3~U'ětSD'
5RPDQRYVNê7UHQpU6HGOiN

+&8QLÄRYs6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ 
 

Branky a nahrávky:$[PDQQ +ODGLã +ODGLã+ODGLã+ODGLã±%URVV 3URFKi]
ND.RYiĜ 3URFKi]ND2åYROGtN 0DWRXãHN )ORUêNRYi .RYiĜ%URVV 0DWRXãHN
+ROXE +ROXE 0DWRXãHN 5R]KRGÿt3HWUâSLURFK3HWU3ĜHFHFKWČO9\ORXÿHQt9\XæL
Wt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD8QLÿRYD'=DSOHWDO30XOOHU±'+ODGLã5$[PDQQ-âLPĤQHN-6HGOiN0
3DQiþHN$6DODM30DOLQND(6HGOiþNRYi2.RXĜLO-3URYD]7UHQpU.DYXOLþ
6HVWDYD3URVWčMRYD-0DUHN±1%URVV/+ROXE02åYROGtN7.DSHF/3UiãLO70RXND
1.XþHUD±-0DWRXãHN-3URFKi]ND'.RYiĜ$)ORUêNRYi$'DQNRâ6HOLQJHU7UHQpU
0XVLO
/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½

+&¤HUQÉYOFL%s6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL% 
 

=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.

Branky a nahrávky: +DMGD 0DUHN 0DUHN 0DFKDþ 0DUHN0DFKDþ0D
FKDþ+DMGD0DUHN±âRXVWDO 3RVStãLO 5R]KRGÿt0LFKDO%iUWHN7RPiã&YHUQ
9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYDþHUQëFKYONĥ09DãHN0+QLOLFD±'0DUHN.0DFKDþ0'RELiã5&LFKRYVNê
7.ROiþHN1$GDPRYi±0+DMGD-âHQD06XãHĖ/.DOLQHF-'HYHUD03DYOiW-
3ROiFK7UHQpU9DOHQWtN
6HVWDYD3URVWčMRYD50LFND7+R]PDQ±3âRXVWDO0ýHUQRãHN50XGUOD'7iERURYi
±93RVStãLOâ*U\JiUHN1.XWPRQ-.ULãWRItN-0XVLO9.DGOþtN-/XNiã08UEDQ
7UHQpU:LQG

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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+&8QLÄRYs6.3URVWÈMRY
 

Branky a nahrávky:ýHUQê.OtPD )LDOD.DZLM ±0DUHN0DUHN âSLþiN 3DOiQHN
3DOiQHN âSLþiN .XPVWiW 5DLV 9UED âSLþiN 9UED 5DLV 3DOiQHN 9LWiVHN
0DUHN âSLþiN 9LWiVHN âSLþiN âSLþiN .XWPRQ 0DUHN3DOiQHN 5DLV
.XPVWiW âSLþiN .XWPRQ 5DLV .XPVWiW9UED 3DOiQHN .XPVWiW5DLV 0D
UHN .XWPRQ 5R]KRGÿt3HWU3ĜHFHFKWČO±7RPiã6YR]LO3HWUâSLURFK9\ORXÿHQt9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD8QLÿRYD0âLãPD±9ýHUQê-)LDOD'+R]PDQ-*UDW]HU7%UXãWtN±-.OtPD7
.DZLM0ýHUPiN-ýRSiN.6RORYVNi2-XUiN7UHQpU.DYXOLþ
6HVWDYD3URVWčMRYD$âWRXUDþ±-âSLþiN)9UEDâ3DOiQHN))U|PO37HVDĜ±70DUHN
â5DLV73DOiQHN-.XPVWiW6.XWPRQ59LWiVHN'&]LQHJH33RVStãLO$3tWU7UHQpU
6PHMNDO
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6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ s+&2ORPRXF
 

Branky a nahrávky:0DWRXãHN'DQNR'YRĜiN)ORUêNRYi±ýHS /LSWDM 
0XVLO0XVLO .QVWOHU 6\QHN /LSWDM 5R]KRGÿt7RPiã6YR]LO0DWČM'XEVNêVylouÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD-0DUHN±7.DSHF02åYROGtN70RXND/+ROXE3âRXVWDO1
.XþHUD9)UHOLFK±$)ORUêNRYi-'YRĜiN$'DQNR-0DWRXãHN'.RYiĜ-3URFKi]NDâ
6HOLQJHU7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD2ORPRXFH)ýLVDULN/.UDYiþHN±7.RQþLFNê09\KQiQHN$.XU])+UGOLþND
$0DĜiN2.XEiĖ±-0XVLO0/LSWDM'ýHS36\QHN(.QVWOHU'9RUiþ/9DĜHND/
'RNRXSLO75RM7UHQpU6HGOiN

46

29. listopadu 2021

basketbal
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.DGHWN\9.WŐHWtY~YRGQtPNROH 2UOL]WUDWLOL]½SDVYSRVOHGQÉSÈWLPLQXWRYFH
þHVNpKRSRKiUXVWDUätæiN\QĚYþ3
Y\KUiO\EpÿNRYRXVNXSLQX9ëFKRG
PROSTĚJOV Dvou hezkých dílčích úspěchů dosáhly mládežnické volejbalistky VK Prostějov
v národních pohárových soutěžích svých věkových kategorií.

Ladislav VALNÝ

KADETKY ÚTOÈÍ NA MEDAILI

Už před časem tým vékáčka U17 suverénně postoupil z kvalifikace Českého
poháru kadetek do nejvyšší skupiny
A pro první kolo. A své kvality teď potvrdil i v elitní osmičce hrané v Praze.
Během dvoudenního turnaje podlehl
jen vítěznému Olympu Praha a druhému Přerovu, jinak všechny ostatní
soupeře porazil a obsadil výbornou
třetí pozici.
„Je pravda, že do poháru se nepřihlásila
řada ligových klubů, ale to nás nemusí
nijak trápit. Podstatné je, že holky odvedly převážně dobré výkony a v dané
konkurenci rozhodně obstály,“ pochválil
svěřenkyně hlavní kouč prostějovských
kadetek a současně šéftrenér mládeže
VK Aleš Novák.
Český pohár kadetek 2021/22, 1.
kolo, skupina A (Praha) – výsledky
VK Prostějov: Slavia Praha 2:0 (16, 21),
Olymp Praha 0:2 (-21, -8), Kladno 2:0
(7, 20), Přerov 0:2 (-14, -12), Plzeň 2:0
kontumačně, Kolín 2:1 (-22, 15, 3), Znojmo 2:0 kontumačně. Pořadí: 1. Olymp
Praha 20, 2. Přerov 16, 3. VK Prostějov
14, 4. Kladno 12, 5. Kolín 10, 6. Slavia
Praha 9, 7. Plzeň -7, 8. Znojmo -7.
Český pohár kadetek 2021/22 – průběžné pořadí po 1. kole: 1. Olymp Praha 32, 2. Přerov 31, 3. VK Prostějov 30,

PROSTĚJOV Pětatřicet minut
vedli basketbalisté BCM Orli Prostějov v utkání 11. kola první ligy,
přesto odešli poraženi. S BK Vividbooks Pardubice prohráli 58:68,
když nezvládli druhý poločas a neubránili Matěje Burdu, který proměnil sedm trojek a celkově nastřílel devětadvacet bodů.

5VCTwÊOå¾M[PÊO8-2TQUV÷LQXUGXGFTWJÆOMQNGèGUMÆJQRQJ¾TWQRTCXFWFCąKNQ
Foto: Solange Soares

4. Kladno 29, 5. Kolín 28, 6. Slavia Praha Solange Soares. Její ovečky skončily
27, 7. Plzeň 26, 8. Znojmo 25, 9. Žďár nad v oblasti Východ ČP jedenácté, celoSázavou 24, 10. Česká Třebová 23 atd.
státní finálovou část soutěže tak zahájí ve třetí výkonnostní osmičce o 17.
l.<1¨32795',/<
až 24. příčku.
69¥=/(3h291©
Český pohár starších žákyň 2021/22,
Každým dalším turnajem či zápasem 2. kolo oblasti Východ, skupina B
v jakékoliv soutěži je patrné, že starší žá- (Přerov) – výsledky VK Prostějov:
kyně Prostějova postupně jdou se svou Nový Jičín 2:0 (18, 17), Zlín 0:2 (-22,
výkonností nahoru. Ukázalo to i druhé -25), Přerov 2:0 (10, 17), Svitavy 2:0 (21,
dějství Českého poháru U15, jež Hanač- 13), UP Olomouc 2:1 (14, -16, 13), Turky absolvovaly ve skupině B na přerovské nov 2:1 (13, -18, 10), Dolní Újezd 2:0
palubovce.
kontumačně. Pořadí: 1. VK Prostějov
Dramatické dvoudenní klání se jim totiž 16, 2. Zlín 16, 3. Turnov 16, 4. Přerov 13,
podařilo těsně ovládnout, když díky šesti 5. UP Olomouc 12, 6. Svitavy 6, 7. Nový
výhrám a jediné porážce nasbíraly šest- Jičín 5, 8. Dolní Újezd -7.
náct bodů, tedy stejně jako Zlín i Turnov. Český pohár starších žákyň 2021/22
Ale zásluhou nejvyššího počtu vítězných – konečné pořadí oblasti Východ: 1.
střetnutí vybojovaly cenné prvenství.
Lanškroun 61, 2. KP Brno 60, 3. Ostrava
„S holkama se snažíme každý den 59, 4. Havlíčkův Brod 55, 5. Hradec Krána trénincích co nejlépe pracovat, lové 55, 6. Frýdek-Místek 51, 7. Opava
abychom se zlepšovaly každá zvlášť 49, 8. Zlín 47, 9. Hronov 46, 10. Turnov
a hlavně jako jeden společný tým,“ 45, 11. VK Prostějov 44, 12. Svitavy 38
zdůraznila trenérka našich děvčat atd.
(son)
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Hosté kvůli nepříznivému počasí dorazili do haly těsně před zápasem a toho
hráči Prostějova dokázali na začátku
utkání využít. V 7. minutě po sérii osmi
bodů v řadě vedli 10:3 a o chvíli později měli k dispozici dvouciferný náskok
(16:4). Až pak se Východočeši začali
trefovat do koše, během následujících
dvou minut dali deset bodů, proto se
náskok Hanáků ztenčil na 19:14.
Hned z následující akce Strnad trojkou
náskok natáhl, ve 13. minutě si přesto
musel trenér Michal Pešta vzít oddechový čas, protože Pardubice snížily
na rozdíl jediného koše. Pauza Orlům
pomohla. Několikrát se jim podařilo
v obraně zastavit pardubický nájezd
a sami dokázali proměnit své šance.

/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ6.83,1$9ê&+2'².2/2

%&02UOL3URVWčMRY²%.9LYLGERRNV3DUGXELFH
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(19:14, 39:28, 51:44)

6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD(.OHSDþ
âLãND'RNRXSLO0LFKDOþtN
6WUQDG+DYHO5\WtĜ0OOHU
1HMYtFH ERGĥ 3DUGXELF %XUGD 
7NDGOHF  .DOQê  7URMN\  OsREQt FK\E\  7UHVWQp KRG\
'RVNRN\

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUD
0LFKDO3(h7$ %&02UOL3URVWÈMRY
„Především první poločas nebyl vůbec špatný, ale ve třetí čtvrtině v několika zlomových momentech se otočil zápas. Kluci se nechali vyvést z konceptu a ztratili koncentraci. Musí se naučit, že rozhodovat zápasy mají oni a nesmí vnímat na palubovce
nic jiného než vlastní výkon. V poslední čtvrtině už byla na týmu patrná frustrace.
Ale kluci bojovali až do konce, to je dobře.“
V poločase vedli 39:28, když trojkový
pokus současně s klaksonem proměnil
Dokoupil.
Stejný hráč další trojkou ve 23. minutě zařídil průběžný výsledek 45:43
a dvouciferný náskok mladá prostějovská sestava držela ještě na začátku
28. minuty, když Michalčík upravil na
51:38. V závěru čtvrtiny ale bodovali
výhradně pardubičtí basketbalisté a zá-

sluhou tří košů se přiblížili na rozdíl
pěti bodů.
Celek BCM vypadl ze hry a také
v dalších čtyřech minutách nedokázal
bodovat. Soupeř snížil na rozdíl jediného bodu (51:50) a pět minut před
koncem šel poprvé do vedení. Orli se
snažili o obrat, dvě a půl minuty před
koncem po trojce Burdy ale prohrávali
58:64 a ztratili reálnou naději na obrat.

/,*$08åĤ6.83,1$9ê&+2'

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Orli vyrazí na Vysoèinu
Jihlava (lv) – Až na konci tabulky se
krčí celek BK Vysočina, další soupeř
hráčů BCM Orli Prostějov. Utkání
12. kola východní skupiny první ligy
se, aodehraje tuto neděli 5. prosince
od 15.30 hodin. V prvním vzájemném střetnutí sezóny vyhráli přesvědčivě 84:49 Hanáci. „Každý zápas
je jiný, od té doby uplynul nějaký čas.
Vysočina navíc v posledním domácím utkání dokázala porazit Opavu
téměř o dvacet bodů. Nebude to
snadný soupeř,“ uvědomuje si kouč
Prostějova Michal Pešta.

Ostatní výsledky 11. kola: %UQR ² 1RYë -LÿtQ
97:86 (23:23, 53:44, 73:64). 1HMYtFHERGĤ Š. SvoERGD1HþDV6WUDãiN'iĖD±3URãHN
â6YRERGD7êPO-HOLþ* Svitavy – VyVRÿLQD  1HMYtFHERGĤ
6OH]iN-RNO6YRMDQRYVNê%iOLQW±.X
EtQ6HGPtN0DĖiNýtKD* Basket OpaYD%DVNHWEDO2ORPRXFV6QDNHV2VWUDYD
- STRABAG Zlín GRX]iYČUN\Y\GiQtQHKOiãHQR
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
1. 6YLWDY\
   
 %UQR
   
 2VWUDYD
   
 1RYê-LþtQ    
 3DUGXELFH    
 3URVWčMRY    
 2ORPRXF    
 =OtQ
   
 2SDYD
   
9\VRþLQD    

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Bitva na severu












.$03ĜÌã7Č
1NRORSiWHNSURVLQFH 9\VRÿLQD–
3URVWčMRY QHGčOH 3DUGXELFH±%UQR
1RYê-LþtQ±2VWUDYD3DUGXELFH±6YLWDY\

Děčín, Olomouc (lv) – S cílem potvrdit předchozí senzační vítězství
nad Opavou pojedou 2. prosince
basketbalisté BK Redstone Olomoucko do Děčína k zápasu 15. kola
Kooperativa NBL. V hale Válečníků
začne souboj sousedů v tabulce v 18
hodin. „Pro nás to bude klíčový zápas. Můžeme se na Děčín bodově
dotáhnout, a pokud vyhrajeme minimálně o dva body, Válečníky přeskočíme. Věřím, že se to podaří,“ přeje si sportovní manažer Olomoucka
Michal Pekárek.

21102211361

Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, Prostějov

NSC Prostějov hostí turnaj extraligy kadetek ČR
PROSTĚJOV Až čtrnácté jsou v průběžném pořadí extraligy kadetek ČR
2021/22 mladé volejbalistky VK
Prostějov. Vylepšit tohle tabulkové
postavení zkusí při domácím turnaji
druhého dějství této soutěže, který
během aktuálního týdne přivítá hala
Národního sportovního centra Prostějov.
Jedno střetnutí z plánovaných deseti
ve výkonnostní skupině C o 11. až
15. místo bude předehráno již v úterý 30. listopadu večer, půjde o duel 8QNGLDCNQXÆMCFGVM[8-2TQUV÷LQXUGPCRQMTCéQX¾PÊGZVTCNKI[FQDąGPCNCFKN[VąGVÊ
(QVQ#NGw0QX¾M
vékáčka se Šternberkem. Hostitelky RąÊéMQWX×XQFPÊOMQNGèGUMÆJQRQJ¾TW
následně půjdou do akce v pátečním
podvečeru proti béčku pražského
([WUDOLJDNDGHWHN¤5sSURJUDPWXUQDMHNROD
VNXSLQ\& 1½URGQÉVSRUWRYQÉFHQWUXP3URVWÈMRY
Olympu, třetí mač absolvují v sobotu
odpoledne se Střešovicemi a nakonec ÓWHUëOLVWRSDGXKRGLQ9.3URVWČMRY±6RNROâWHUQEHUN
vyzvou v nedělním dopoledni České 3iWHNSURVLQFHKRGLQ9.3URVWČMRY±2O\PS3UDKD%
DKRGLQ6RNROâWHUQEHUN±0DGHWDýHVNp%XGČMRYLFHKRGLQ9.3URVWČMRY±7DWUDQ
Budějovice.
Některé zápasy turnaje jsou přitom 6WĜHãRYLFHKRGLQ2O\PS3UDKD%±0DGHWDýHVNp%XGČMRYLFH OHWQtKDODXYHORGURPX 
přemístěny do nedaleké letní haly u ve- 1HGčOHSURVLQFHKRGLQ9.3URVWČMRY±0DGHWDýHVNp%XGČMRYLFHKRGLQ6RNRO
lodromu. „Hlavně na všechna naše âWHUQEHUN±7DWUDQ6WĜHãRYLFH OHWQtKDODXYHORGURPX KRGLQ2O\PS3UDKD%±6RNRO
âWHUQEHUNKRGLQ7DWUDQ6WĜHãRYLFH±0DGHWDýHVNp%XGČMRYLFH
utkání zveme do hlediště veškeré fanoušky, kteří budou splňovat v danou že předvedeme kvalitnější výkony než postavení,“ řekl šéftrenér mládeže VK
chvíli platná protiepidemická nařízení v předchozím průběhu soutěže. A dob- Aleš Novák, zároveň kouč právě kadetpro diváky sportovních akcí. Věřím, rými výsledky vylepšíme své extraligové ského družstva.
(son)

Å1HWUpQXMHPHNRPSOHWQtWRMHSUREOpP´

PtQtUR]HKUiYDÿ2UOŢ

$GDP
ŠIŠKA

PROSTĚJOV Druhým nejlepším
střelcem prostějovských basketbalistů v rozehrané sezóně
je zatím rozehrávač Adam Šiška
(na snímku). Navíc průměrně
zapisuje nejvíce asistencí z celé
sestavy. Ani jeho slušný výkon
ale Orlům v posledním utkání
s Pardubicemi k vítězství nepomohl.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yy Pětatřicet minut jste vedli, na vítězství to přesto nestačilo. V čem byl
podle vás největší problém?
„Jednoznačně v tom, že jsme nedokázali
ubránit Matěje Burdu, který nám dal devětadvacet bodů. Porazil nás jeden hráč,
což by se nemělo stávat. Je to v hlavách,
první poločas byl přitom dobrý.“
yy Rozdílné poločasové výkony tým

Foto: internet

trápí. Na začátku ročníku jste měli
horší ty první, teď je to naopak. Nejde
to sladit, aby byly výkony vyvážené?
„Kdyby se to podařilo, nemuseli bychom
ani hrát. Ty druhé poločasy nás ale v poslední době trápí. Nebylo to poprvé, po
přestávce jsme třeba ztratili i předchozí
domácí střetnutí proti Brnu.“
yy Není to i kvůli tomu, že v posledních týdnech nemůžete trénovat
kompletní?

„Každopádně je to velká komplikace. Trénujeme v pěti lidech. Než se
pak v zápase dostaneme do tempa,
chvíli to trvá. V deseti jsme trénovali
pouze den před zápasem, to je málo.“
yy Každá porážka bolí. Jak moc
vám poslední ztráty komplikují
cestu za vytyčeným postupem do
play-off?
„To je ještě daleko. Teď se to prostě
všechno špatně sešlo. Marodka, zranění, covid. Bez pořádného tréninku se těžce vyhrává. Ale cíl zůstává
stejný a věřím, že poslední ztráty
napravíme a do vyřazovací části se
dostaneme.“

házená / tenis
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MIZERNÁ PRVNÍ PŮLE POTOPILA SOKOL I
Házenkáři Prostějova rupnuli
v Kostelci s „Velmezem“

KOSTELEC NA HANÉ Čekání prostějovských házenkářů na
druhé podzimní vítězství bylo i v nedělním dopoledni na
kostelecké palubovce marné. V náhradním domácím prostředí promrhali úvodní poločas duelu 10. kola 2. ligy mužů
JM 2021/22 proti Velkému Meziříčí a velkou ztrátu nabranou
do přestávky potom už nedokázali smazat. Proto padli 24:33
(13:21), v tabulce zůstávají předposlední.
Vstup do zápasu vyšel Hanákům dobře,
hezkými akcemi šli do vedení 4:2. Hosté se však rychle vzpamatovali, nejprve
vyrovnali (4:4), vzápětí skóre otočili
(5:7) a od stavu 6:7 naprosto převzali
vládu nad utkáním. Hráči Sokola II totiž
absolutně nestíhali v obraně, kde nedů-

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
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%UDQNRYëVOHG1:1, 3:1, 4:2, 4:4, 5:7, 6:10, 7:15, 9:16,
9:18, 11:18, 11:20, 12:21, 15:21, 16:22, 16:25, 19:26,
22:29, 22:31, 23:33, 24:33.

5R]KRGÿt Paululík a Horák.
9\ORXÿHQt 2:9. þ.%H]GČN SR
WĜHWtP Y\ORXþHQt  SOXV PRGUi NDUWD
 6WUDãiN SR WĜHWtP Y\ORXþHQt 
6HGPLÿN\ 4/3:2/2.
'LYiFL30.

1HMYtFHEUDQHN9HONpKR0H]Lĝtÿt6YRERGD9HþHĜD6WUDãiN.DãWDQ
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD+UXEê+URPHN±')ODMVDU+DFXUD3RVStãLO-XUtN
.LQWU2UGHOW-DQHþHN3URFKi]NDâHVWRĜiG-XUD.RVLQD-XUHþND
7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND6YDWRSOXN2UGHOW

3URVWøMRYVNÛFRPHEDFN
K¿]HQN¿ĆH3DYOD3URFK¿]N\

razem i mdlým pohybem pořádali doslova den otevřených dveří. A směrem
dopředu kupili zbytečné ztráty míčů
vinou řady technických chyb.
Jednoduše, přitom nápaditě šlapající
soupeř toho bohatě využíval, činili se
zejména Svoboda s Večeřou a Strašákem. Hlavně jejich zásluhou předváděl
Velmez působivou kanonádu (6:10,
7:15), během první půle dokázal nasázet jednadvacet gólů! Nepřibrzdila ho
přitom ani častá oslabení, kterými pykal
za nepřiměřeně tvrdé zákroky.
Prostějované sice pauzu trávili s krušným osmibrankovým mankem, nicméně mohli ještě živit teoretickou naději na
zázračný obrat. Krátce před odchodem
do šaten totiž protivníkův „špílmachr“
Bezděk vyfasoval současně červenou
i modrou kartu a musel ze hřiště.
Navíc hned po změně stran se podařilo
snížit na 15:21, načež měl výběr „dvojky“ díky zlepšené defenzivě včetně
několika dobrých zákroků mladého
gólmana Jakuba Hromka šance ještě
výrazněji dotáhnout. Leč místo toho
příležitosti zahodil, přidal další laciné
hrubky. A celek z okraje Vysočiny znovu zabral (16:25).

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

6ÊOVQ EJ[VTÚO NQDGO FCN RTQUV÷LQX
UMÚ/CTVKP*CEWTC XOQFTÆO LGFGP
\GUXÚEJFXQWIÐNč8GNMÆOW/G\KąÊ
éÊ
Foto: Marek Sonnevend

Neublížila mu ani druhá červená
karta pro další oporu Strašáka za
třetí vyloučení, neboť taktickým výkonem zkušeně udržoval svou převahu. Osobní obranou držel na uzdě
kanonýra Jiřího Kosinu, většina členů domácího mužstva se spíš trápila.
A výborný Pavel Procházka nemohl
sám všechno utáhnout. Krátce před
koncem tak hosté utekli na nejvyšší
rozdíl deseti tref, aby mač o chvilku později dopadl 24:33. Bezradní
Černíčkovi svěřenci si jej za rámeček
rozhodně nedají.
V sobotu od 15.30 hodin uzavřou
prostějovští házenkáři podzimní

Pozápasové hodnocení trenéra
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Pokračoval náš personální zmar tím, že chybělo sedm spojek. Proto jsme museli
na tomhle postu improvizovat, navíc někteří hráči nastoupili obětavě se zraněním
a některým oporám se nedařilo jako obvykle. Všem těmto problémům bohužel
odpovídal výkon našeho týmu, který byl hlavně v prvním poločase velice špatný. Vůbec
jsme nezvládali obranu, jednadvacet obdržených branek do přestávky je katastrofa.
Absolutně se nám nedařilo reagovat na herní styl soupeře. Až ve druhé půli se utkání vyrovnalo, asi i vzhledem k bezpečnému náskoku hostů. Zlepšili jsme defenzivu,
ovšem v útoku to byla především na zmíněných spojkách jedna velká improvizace.
A Meziříčí si výsledek přes naši snahu bezpečně pohlídalo. Musím sportovně uznat,
že bylo lepší, nicméně se mi nelíbilo jeho až brutální pojetí s řadou zákroků za hranou tvrdosti na přímé červené karty. Příjemně mě překvapil Pavel Procházka, což
je jeden z vypomáhajících hráčů při potížích dát dohromady sestavu. Kvůli svému
zaneprázdnění nestíhá tréninky a většinou ani zápasy, ale když nastoupí, tak prostě
hraje – a často výborně. Z našeho mužstva byl jasně nejlepší.“

část proti suverénnímu favoritovi z Bohunic, a to doma, neboť
Sokol II vyhověl žádosti soupeře o prohození pořadatelství.

„Sestava bude zase dost slepená,
snad nedostaneme moc velký debakl,“ hrozí se Tomáš Černíček, kouč
týmu.

JÍZDA POKRAČUJE, Kostelečtí

„1HKUiOLMVPHGREőH házenkáři vyplenili i Maloměřice!
Já po dvouleté
pauze jen
vypomáhám
týmu v nouzi“
KOSTELEC NA HANÉ
Nastoupil teprve do druhého střetnutí po dva roky
trvající zápasové přestávce,
kdy házenou téměř vůbec
nehrál. Přesto byl Pavel Procházka (na snímku) jednoznačně nejlepším plejerem Sokola II
v týmově nepovedeném duelu
s Velkým Meziříčím (24:33). Na
žádost o krátké interview se tvářil
dost rozpačitě, nejdřív ani nechtěl
mluvit. Pak ale na několik otázek
přece jen odpověděl.

Marek SONNEVEND
yy Jak byste zhodnotil dnešní
duel?
„První polovina druhého poločasu
byla z naší strany dobrá. Tam rozhodčí vylučovali protihráče za časté
fauly a my jsme dotahovali ztrátu
z úvodní poloviny, ale bohužel ji
nedotáhli. Závěr už byl zase špatný,
stejně jako první poločas kromě
úplného začátku. Vstup jsme neměli špatný, potom nám však vůbec
nefungovala obrana a ani v útoku
to nebylo ono. Ztráceli jsme hodně
míčů, do přestávky dostali hrozně
moc gólů a málo jich dali.“
yy Těší aspoň to, že se vám osobně
dařilo?
„Nevím, co na tohle říct. Dneska jsem
hrál svůj druhý zápas po dvou letech,
byl jsem na jediném tréninku. Kluci
mě oslovili, jestli bych nepomohl, že
je v týmu velká marodka. Teď navíc

Foto: Marek Sonnevend

nemohli nastoupit při zpřísněných
proticovidových opatřeních někteří
další, protože nejsou očkovaní. Já očkovaný jsem a nemám co ztratit, tak
vypomáhám. Že mi to šlo? Nevím.
Ty šance, které jsem měl, byly tutovky. Kluci mi dávali dobré přihrávky
a já to házel na bránu, střely tam docela padaly.“
yy Proč jste vlastně před těmi dvěma roky skončil s házenou?
„Protože jsem to nezvládal časově.
Dojíždím za prací do Prahy, k tomu
rodina a dům...“
yy Tudíž momentálně jde skutečně jen o výpomoc?
„Přesně tak. Sice jsem nastoupil dvakrát během čtrnácti dnů, ale pořád
jsou to pouze jednorázovky.“
yy Tušíte, co vězí za výsledkově
slabším podzimem prostějovských házenkářů?
„Jak už jsem říkal, často bývají
problémy se sestavou, která se složitě dává dohromady. Třeba dnes
mi připadlo, že dost chyběl rychlý
pohyb dopředu po ziscích balónu,
skoro vůbec jsme neběhali do protiútoků. Zrovna já však nechci nikoho kritizovat nebo víc hodnotit
hru týmu, když do něj vlastně už
dva roky nepatřím a naskakuju teď
jen v nouzi.“

BRNO, PROSTĚJOV Házenkáři
TJ Sokol Kostelec na Hané naskočili na vlnu báječné formy a nehodlají z ní spadnout dolů. Na cenné
skalpy Ivančic i Kuřimi tentokrát
navázali dalším krásným triumfem
venku, navíc přesvědčivě o sedm
gólů! Rozjetému teamworku podlehly SHC Maloměřice „B“ v 10.
dějství 2. ligy mužů 2021/22 poměrem 21:28 (13:13). A vítězové jsou
v průběžné tabulce jihomoravské
skupiny už čtvrtí.
Vydařený mač se hrál v sobotu dopoledne a jeho okolnosti se dost podobaly týden starému partu z kuřimské
půdy. Hanáci znovu měli k dispozici
jen málo početnou sestavu s výrazně
omezenými možnostmi střídání, naopak protivník disponoval širokou soupiskou včetně řady pendlů na posílení
z extraligového áčka.
„Soupeř nastoupil hned s pěti borci
svého A-družstva a pořádně na nás
vletěl. Naštěstí jsme úvodní nápor
solidně přečkali, brzy otočili z 3:1 na

3:4. A zbytek prvního poločasu byl
vyrovnaný, když výborně chytal Pavel
Navrátil, všichni kluci před ním v poli
ohromně bojovali,“ popisoval dění do
přestávky hlavní trenér hákáčka David Ševčík.
Stejně jako předchozí neděli jeho svěřenci po změně stran ztráceli, za stavu
17:15 to na třetí dvoubodový zisk za
sebou moc nevypadalo. Ovšem kostelečtí borci opět potvrdili tři podstatné věci: že si teď hodně věří, že jsou
ve skvělé herní pohodě a že mají srdce
na správném místě.
Rozhodující pětibrankovou šňůrou
otočili mezi 37. a 44. minutou na
17:20, od té chvíle nedali domácím
žádnou šanci na jejich případný zvrat.
Naopak svůj náskok v závěru ještě zvýšili, aby super nálada v celém mančaftu
nebrala konce. Po výplachu hráčsky
vyztužené maloměřické rezervy 21:28
rozhodně bylo proč křepčit.
„Honza Mayer po obrátce navázal
na Pavla Navrátila, taky on zachytal
perfektně. Vyzdvihnout musím i naši

obranu, dostat v současné házené
pouhých jednadvacet gólů je parádní vizitka. Při pohledu na střelecký
zápis pochopitelně vyniká jedenáct
tref Marka Dostála, stejně jako minule však musím zopakovat jedno:
naše výhra nebyla o individualitách,
ale o vynikajícím týmovém výkonu
celého mužstva,“ vyzvedával Ševčík
utuženou partu TJ Sokol.
„Budeme mít krásný zbytek soboty
a celou neděli,“ těšil se kouč. Odpo-

ledne a večer (až do noci?) došlo i na
dílčí oslavu, načež se část úspěšné
družiny ještě sešla druhý den dopoledne v domovské hale při uvolněném sledování duelu Prostějova s Velkým Meziříčím.
Nyní zbývá jen uzavřít povedený
druholigový podzim závěrečným
skolením Újezdu u Brna, který
muži HK přivítají na vlastní palubovce v neděli 5. prosince od 10.30
(son)
hodin.

INNSBRUCK, PROSTĚJOV Podle
papírových předpokladů skončilo vystoupení českých tenistů ve finálovém
turnaji Davis Cupu. Ve skupině C prohráli
1:2 s Francií i Velkou Británií a do vyřazovací části nepostoupili. Mladá sestava ale
naznačila, že se s ní v příštích ročnících
bude muset počítat. „Tým je mladý a má
svoji budoucnost. V tomto ročníku tenisté
získali neskutečné zkušenosti a ty jim už
za rok můžou pomoci,“ prohlásil kapitán
národního výběru Jaroslav Navrátil, jehož
svěřence čeká v březnu příštího roku kvalifikace o postup na příští finálový turnaj.

Je to jeden z hráčů, kterého obdivuji a respektuji,“ přiblížil své pocity vítěz.
V souboji jedniček Veselý proti Mannarinovi
vydřel první set v tie-breaku, pak se mu ale
přestalo dařit na servisu. Dopustil se osmi
dvojchyb, často v klíčových okamžicích, francouzskému soupeři dovolil srovnat krok.
„V důležitých momentech zahrál údery
skvěle. Já jsem bohužel nenašel cestu, jak
ho přehrát a získat převahu. Mrzí mě to,
po výhře Tomáše jsme všichni cítili šanci
a zodpovědnost jsem přijal. Bohužel to nedopadlo,“ litoval Veselý.
Hvězdní debloví specialisté Herbert, Mahut
pak udolali Lehečku a Macháče po více než
dvou hodinách boje. Češi měli po parádním
prvním setu hned dva brejkboly v úvodním
gemu druhé sady, své šance na returnu ale
nevyužili. Naopak sami ztratili servis jednou
ve druhém i ve třetím dějství.
„Byla to pro nás určitě dobrá zkušenost,
byl to velice vyrovnaný debl. Věděli jsme,
že soupeři mají svoje kvality a že je někdy
v zápase projeví. Bohužel pro nás se to projevilo v koncovce druhého setu a v celém
třetím setu,“ uznal Lehečka.

Také s Brity rozhodoval debl
O první bod si to rozdal Macháč s Evansem a v prvním setu ukázal, že si na turnaj
přivezl parádní formu. Svého soupeře jasně
přehrával a zvládl i druhou sadu, přestože
se Evans zlepšil a za stavu 5:4 měl při svém
servisu možnost vyrovnat.
„Užil jsem si každou sekundu na kurtu, proti
tak dobrému hráči bylo skvělé hrát. Soupeř
se v průběhu utkání hodně zlepšil, naštěstí se
mi podařilo druhou sadu otočit. Jít do třetího
setu by bylo hodně složité,“ řekl Macháč.
Senzaci mohl dokonat Lehečka, jehož protivníkem byl Norrie. Světová dvanáctka snadno
získala vedení, prostějovský tenista však dokázal srovnat krok. V rozhodujícím dějství už se
mu tolik nedařilo a získal jedinou hru. „Mohl
jsem zahrát ještě o něco lépe. V prvním setu
jsem byl svázaný, pak se to zlepšilo, ale ve třetí
sadě nevyšel začátek a to rozhodlo. Soupeř
ukázal, že je zkušenější a má za sebou skvělou
sezonu. Vyhrál zaslouženě,“ uznal Lehečka.
V rozhodujícím deblu nestačil pár Macháč,
Veselý na dvojici Salisbury, Skupski. Drželi se
do stavu 4:3, pak ale ztratili tři hry v řadě a první

sadu. Do potřebného rytmu se nedostali ani
v dalším pokračování zápasu, soupeř na kurtu
dominoval a došel si pro rozhodující bod.
„Britové zahráli ve čtyřhře neuvěřitelně,
speciálně Salisbury skoro nepokazil míč. Ve
čtyřhrách jsme byli bohužel v obou zápasech
slabší. Obecně tenhle týden můžeme hodnotit všichni velice pozitivně a může nás to motivovat do dalších let,“ komentoval čtyřhru
i celkové vystoupení týmu Veselý.
(lv)
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%UDQNRYë VOHG 2:0, 3:1, 3:4, 6:7, 10:7, 10:9,
11:11, 14:14, 16:14, 17:15, 17:20, 18:22, 20:23,
20:26, 21:28.
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Dvì tøísetové bitvy s Francií
Do úvodního singlu nastoupil Macháč
proti velezkušenému Gasquetovi. Sice jako
první ztratil svůj servis, přesto dotáhl sadu
do zkrácené hry a v ní byl lepším hráčem.
V následující sadě už dominoval, když se
soustředil na soupeřův slabší forhend a vyhrál své první utkání v soutěži.
„Takové okamžiky si budu pamatovat.
Jsem hrozně rád, že zrovna můj první zápas
v Davis Cupu mohl být proti Gasquetovi.

TENIS
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Èesko – Francie 1:2
Macháč – Gasquet 7:6, 6:2,
Veselý – Mannarino 7:6, 4:6, 2:6,
Lehečka, Macháč – Herbert, Mahut 6:3,
4:6, 3:6.

Èesko – Velká Británie 1:2
Macháč – Evans 6:2, 7:5
Lehečka – Norrie 1:6, 6:2, 1:6
Macháč, Veselý – Salisbury, N. Skupski
4:6, 2:6
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JEŽÍŠEK UŽ U NÁS BYL...

...TEĎ MÍŘÍ
K VÁM!
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Pokud ANO, tak od dnešního dne, tj. pondělí 29. listopadu, si můžete v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
kterou najdete v ulici Vápenice 19, vyzvednout DÁREK, jenž 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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A CO NA VÁS ČEKÁ?
...ubrusy nebo prostírání na Váš stůl...

od firmy

...doplňky stravy pro Vaše zdraví...

od firmy

...knížky pro dlouhé zimní večery...

z knihkupectví

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

od firmy

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

