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Michal KADLEC
PROSTĚJOV V Českobratrské ulici došlo před několika dny
k brutálnímu znásilnění, muž rumunské národnosti ženu
navíc zbil a okradl! Policie ČR se ale blýskla a agresora záhy
zadržela a poslala do vazby. Bravo!

Foto: Martin Zaoral
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MOSTKOVICE Tohle působí jako
velká záhada! Právě v tomto prostoru pod smrky na pláži U Vrbiček
bylo ve středu 24. listopadu objeveno bezvládné tělo muže, který tu
zřejmě pobýval hned několik dní
předtím. Náhodný kolemjdoucí jej
našel zcela zakrváceného, šlo snad
o cizí zavinění?

21092711126

Martin ZAORAL
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Prostějovsko (mls) – V kontextu
nebývalého zdražování elektřiny a plynu je tohle vlastně ještě hodně dobrá
zpráva. Společnost Moravská vodárenská oznámila, že bude ve všech
provozovaných oblastech na Prostějovsku od 1. ledna 2022 uplatňovat
cenu vodného ve výši 44,56 Kč/m3
(bez DPH) a stočného ve výši 44,23
Kč/m3 (bez DPH). Celkem za vodné a stočné bez DPH 88,79 Kč/m3.
Ve srovnání s loňským rokem se jedná
o navýšení ceny za vodné a stočné celkem o 1,8 %.

Vánoèní trh vystøídal
zimní jarmark
Prostějov (mls) – Kulturní program
v podobě práce kováře a dalších řemeslníků a prodej řemeslných výrobků
formou zimního jarmarku budou už
brzy oživovat centrum sousední Olomouce. Po intenzivních jednáních
vedení města s pořadatelem zrušených
Vánočních trhů Olomouc i se zástupci
policie a hygienické stanice našli aktéři
přijatelné řešení. Zimní jarmark byl
spuštěn v pátek 3. prosince. Využita
jsou stávající místa na náměstí, otevřen
je ale výrazně menší počet stánků.

Musela se pøevléknout
Prostějov (mik) – První sníh, který
Prostějov zasypal na konci předminulého týdne, podle očekávání brzy
roztál. Na některých silnicích se tak
vytvořily hluboké kaluže, které určitě
proklela žena středního věku jdoucí po
chodníku v Plumlovské ulici. Minulé
pondělí po poledni se po silnici v její
těsné blízkosti přehnal kamion plně naložený dřevem. Jeho řidič projel kaluží
tak neopatrně, že voda vystříkla přímo
na nešťastnou dámu na chodníku. „Jdi
do pr…., to snad není pravda! Musím
se jít domů převléct,“ láteřila žena, která
v tu chvíli vypadala bez nadsázky jako
vodník...

rubriky
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Poslední listopadovou neděli se na náměstí v Prostějově nečekaně objevili do detailu propracovaní
strašidelní čerti s chlupatými kožichy a obřími rohy všeobecně přezdívání jako„Krampusáci“. Původně rakouští čerti
se těší čím dál větší oblibě i u nás. Mezi lidmi pak vzbuzovali velký zájem, mnohé z dětí se s nimi tu více, tu méně
ochotně fotily. „Některé děti jsou fakt odvážné. Když jsem byla malá, bála jsem se i českého čerta, natož tohoto
Krampusa! Toho se bojím ještě dnes!“ komentovala to jedna z prostějovských maminek.
(QVQ.WEKG*CP¾MQX¾

Agentura 1DäNROiFKY3URVWĚMRYĚEXGHSRYLQQëWHQLV
Ve výuce na prostějovských základních
školách se schyluje k zásadní revoluci.
Jak Agentura Hóser zjistila z dobře informovaných zdrojů blízkých školní inspekci, žákům přibyde jedna vyučovací
hodina denně navíc! K této změně má
dojít už od 1. ledna 2022.
„Mohu vám zatím potvrdit, že odboru
školství se tento záměr podařilo prosadit i přes výrazné protesty a ozbrojené
demonstrace,“ uvedl Janek Frfňavý, ná-

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Nehoda na cyklostezce. Jinak pěkně opravená silnice mezi Holubicemi a Hrochovem dostala po svém zúžení přezdívku cyklostezka. Pokud se na ní musí vyhnout
autobus s náklaďákem, pak to od obou řidičů vyžaduje notnou dávku profesního
umu. Bohužel to nevyšlo při nehodě ze začátku týdne. Na poničeném autobusu
vznikla škoda za bezmála 200 000 korun.
•• Úterý ••
Matka Sedmibolestná. Říká se, že síla mateřství je někdy větší než zákony přírody.
Přesnější by bylo, že mateřství je jeden z nejsilnějších zákonů přírody. Jisté přitom
je, že toto pouto dokáže zastínit i racionální uvažování. Smutným, nicméně pochopitelným příkladem je maminka opakovaně trestaného recidivisty Ilie Sisova. Ta
navzdory všemu svému synovi stále pomáhá, jak jen může. Naposledy se při jeho
odsouzení zavázala k tomu, že uhradí škodu, kterou napáchal svými nesčetnými
krádežemi.
•• Středa ••
Pojízdná pochodeň. „Pořád jim to říkám. Říkám jim, aby ty podšálky vraceli. A oni mně místo toho podpálí autobus…“ I takto by možná mohl lamentovat řidič autobusu, který svůj vůz nechal stát u prostějovského hlavního nádraží a ráno jej našel zcela vyhořelý. Jaká byla skutečná příčina požáru,
však zůstává zatím záhadou.
•• Čtvrtek ••
Bez pultu osobnosti. Někdo to nechápe, ale v obchodě se prostě nesmí
kouřit, přestože se v něm prodávají cigarety. Ostatně se tam totiž prodává
třeba i toaletní papír... Skvělí herci a humoristé Oldřich Kaiser a Jiří Lábus
měli dorazit do prostějovského Společenského domu s komedií pro dva herce ve čtyřech rolích Žena za pultem 2. Bohužel i toto představení muselo být
zrušeno.
•• Pátek ••
Šachy na ledě. Život je jako šachy. Kvůli jednomu tahu můžeme prohrát
celou hru... Podobně je tomu také při curlingu, jemuž se někdy přezdívá „šachy na ladě“. Ukázka tohoto stále netradičního sportu na oblíbeném kluzišti
u muzea se konala v režii prostějovského Sportcentra.
•• Sobota ••
Atlet boží. „Tanečníci jsou atleti boží,“ poznamenal na adresu mistrů tance Albert
Einstein. Takovým atletem je nepochybně i Jan Onder, při jehož interaktivní show
v Kulturním klubu Duha se mohly děti pořádně vydovádět.
•• Neděle ••
Za nadílkou do kopce. Blbý je, pokud jediné, co najdete od Mikuláše za
oknem, je roleta… Něco takového se však nemohlo stát dětem, které společně s rodiči vyrazily za Mikulášem na Kosíř. Nejenže se parádně prošly, navíc
dostaly i něco dobrého. Na dodržování protiepidemických opatření a udržování rozestupů na hanáckém Mont Blancu pak dohlížel pekelný čert.

městek primátora pro školství v Prostějově. Ale proč se děti mají na prostějovských školách vůbec učit tenisu? „To je
ale blbá otázka! Protože jsme tenisové
město a tenisté vymírají. Hlavně v mužské kategorii. Chceme vytvořit novou
základnu pro tento sport, který našemu městu zároveň vydělává prachy,“
nechal se vytočit primátor Prostějova
Francimór Kopačka.
Náměstek Frfňavý už byl ale trošku
smířlivější. „Podívejte se, děcka jsou
líná jako vši s lenochodama dohromady, nemají vůbec zájem o tělesnou
výchovu a radši vysedávají u počítačů.
A přežírají se a kynou. My jim dáváme možnost pohybovat se každý den

KRIMI
Ü½NGJ

Tak to je tedy hodně povedený
synáček! Policie nyní vyšetřuje případ úvěrového podvodu,
kterého se dopustil dvaatřicetiletý muž z Prostějovska.
Totálně zadlužený a zatížený
mnoha exekucemi, a navíc bez
pravidelného příjmu si vyřídil
dalších šest půjček od různých
úvěrových společností. Ovšem
díky nehoráznému podvodu!

47 500
Muž získal celkem 47 500 korun na základě dokladů svého otce, které si ofotil a použil
ve svých žádostech o půjčky.
Na podvod se ale záhy přišlo
a muži teď hrozí za trestný čin
až dvouletý pobyt za mřížemi.

hodinu navíc, a to s raketou v ruce.
Najali jsme perfektní učitele, někteří
z nich jsou členové vítězných týmů Davis Cupu nebo holky z Fed Cupu. Do
pedagogického sboru bude zahrnuta
i Peťule Kvitková, jen co se vdá a ukončí kariéru,“ uvedl Janek Frfňavý s tím
že nejlepší žáci, kteří se tenisu naučí
nejrychleji a budou v něm chtít pokračovat na světových turnajích, obdrží
od magistrátu doživotní letenky do
Wimbledonu.
Otázkou ovšem je, zda město má pro
výuku tenisu dostatečné kapacity.
„Kromě tenisových kurtů bude školní
výuka probíhat ve všech dostupných
halách včetně Nadnárodního spor-

tovního centra. Navíc po rekonstrukci
kulturáku zde budou k dispozici dva
kurty, protože na sál pro nějaké plesy
nebo koncerty kašleme. Místa bude
dost, těšíme se na nové tenisové talenty,“
uzavřel toto téma náměstek primátora
pro školství v Prostějově Janek Frfňavý.
Primátor Kopačka se k této problematice už nijak nevyjádřil, vrátil se
nadávat do své kanceláře s tím, že brzy
zavede další nové hodiny výuky, tentokrát fotbalu...
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Zábava neskončila. Všechny kulturní
a společenské akce naplánované v rámci
programu Prostějovské zimy uplynulý týden proběhly. A nejinak by tomu
mělo být i v nadcházejících dnech. Těšit
se tak můžeme na Vánoční filmové promítání i program s Michalem Nesvadbou. Zrušeny musely být „pouze“ akce,
které měly tvořit doprovodný program
vládou zakázaných vánočních trhů.
&21É68',9,/2
Lákají do Vídně Romantická zákoutí, vánoční trhy, kavárny, cukrárny, památky, muzea a slavnostní atmosféra.
Na to vše zve jedna z prostějovských
cestovek v rámci zájezdu do předvánoční Vídně, jenž by se měl konat
přesně 6 dní před Štědrým dnem.
Celé by to znělo opravdu lákavě,
pokud by právě Rakousko nebylo
v lockdownu a trhy nezrušilo…
=$&+<7,/,-60(
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Právě ve 4 hodiny ráno bylo okolí
hlavního nádraží plné světla. Důvodem byl hořící autobus. Velmi brzký
čas ztížil hledání svědků i vyšetřování
okolnostítohotonevšedníhopožáru.
=$8-$/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.

RENÉ MIKA
se narodil 23. března 1990 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání už dne 7. října 2016.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do
30 let, měří okolo 170 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a černé vlnité
vlasy. Může se vydávat za Marka Miku.

Foto: internet

JAN ONDER
Tanečník a choreograf je známý zejména díky taneční show StarDance.
V Prostějově se představil uplynulou
sobotu v Kulturním klubu Duha
v rámci své taneční show pro děti.
=$6/(&+/,-60(

„VÁM SOUD UDĚLIL
ZÁKAZ ŘÍZENÍ NA VÍC
JAK SEDM LET. A VY
JDETE A CHCETE SI
KOUPIT AUTO?“
Soudce prostějovského tribunálu
Petr Vrtěl se podivoval nad drzostí obžalovaného Jana Chytala.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

3/-1 °C

¶WHUÙ

1/-4 °C

Mikuláš
Ambrož a Benjamín

Støeda

2/-2 °C
Květoslava

VLASTIMIL MEDŘÍK
se narodil 9. prosince 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne 10. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
54 do 55 let, měří okolo 180 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a šedé vlnité vlasy. Nosí knír a bradku.

Ètvrtek

2/-1 °C
Vratislav

Pátek

4/0 °C

Sobota

6/3 °C

Nedìle

5/3 °C

Julie
Dana

Simona
Zdroj: meteocentrum.cz
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NEPOMUCKÝ

Zvolen bude +ROËN

PROSTĚJOV Jak Večerník už přede
dvěma týdny exkluzivně informoval,
na pozici prostějovského radního
rezignoval Zdeněk Fišer (ČSSD).
Jeho mandát v zastupitelstvu převzal
Alois Mačák, který se tak vrátil do
komunální politiky po více
než šesti letech. Okamžitě se
začalo spekulovat, že obsadí
i místo v radě města, sociální
demokraté však podle nových
zpráv ze zákulisí navrhnou jinou politickou celebritu!

Michal KADLEC
Jak známo, po odstoupení Zdeňka Fišera byl jako první náhradník
na kandidátce ČSSD Pavel Smetana. Ten je však už členem konkurenční SPD a místo přepustil
právě Aloisi Mačákovi. Předpokládalo se, že by mohl obsadit i místo radního. Ostatně tyto ambice Večerníku
víceméně potvrdil v nedávném exkluzivním rozhovoru. V uplynulém týdnu
ale vyšlo najevo, že prostějovští sociální
demokraté se rozhodli jinak.

„Do rady města navrhujeme Pavla Holíka. Víc to komentovat nechci,“ prozradila nám Alena Rašková, současná
náměstkyně primátora Prostějova. Ke
své strohé informaci přidala jen tolik, že
volba nového radního proběhne už zítra, tj. v úterý 7. prosince při jednání
Zastupitelstva statutárního
města Prostějova v sále Společenského domu. „Je to tak,
byl jsem naší stranou navržen
do rady města. Je to můj návrat
jako radního po mnoha letech.
Za necelý rok, který zbývá do
komunálních voleb, chci být
našemu městu co nejprospěšnější a také pomoci nejen sociální
demokracii, ale i Alence Raškové,“
potvrdil zvěsti o svém comebacku Pavel Holík, který má za sebou
bohatou politickou kariéru i jako
$ÚXCNÚ wÆH RTQUV÷LQXUMÆ \¾EJTCPM[
krajský radní a poslanec Parlamentu
\MWwGPÚ MQOWP¾NPÊ C MTCLUMÚ RQNKVKM
CVCMÆGZRQUNCPGE2CXGN*QNÊMDWFG\Ê České republiky.
VTC\XQNGPFQ4CF[UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC A co Alois Mačák? Před zmíněným zase2TQUV÷LQXC#NQKU/Cé¾M\čUVCPGąCFQ dáním zastupitelstva se vyjadřovat k této
XÚO\CUVWRKVGNGO
záležitosti nechtěl, nicméně poté Večer
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
níku přislíbil exkluzivní rozhovor.

je BEZ
RUKY

EXKLUZIVNĚ

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Od úterý 30. listopadu šetří policisté případ vandalismu, který se stal
v Olomoucké ulici. Neznámý pachatel někdy v době od konce října do současnosti úmyslně poškodil sochu svatého Jana Nepomuckého tím, že mu ulomil část pravé ruky. Škoda,
kterou způsobil, vznikla městu Prostějov v předběžné výši 23 000 korun. Po ohledání místa
policisté případ zaevidovali a šetří ho pro trestný čin poškození cizí věci.
Hodně rozezlený z vandalského
činu je také první náměstek prostějovského primátora. „Není to
poprvé. Podobně nějaký dacan

SISOV ODSOUZEN,

sochu Jana Nepomuckého v Olo- oty, kteří mu lámou ruce. Magismoucké ulici poškodil před třemi trát to bude stát další zbytečné
lety. Opravili jsme ji a teď zase! náklady,“ láteřil Jiří Pospíšil.
Tato socha prostě přitahuje idi(mik)
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Nenapravitelný recidivista za krádeže dostal 21 měsíců

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Nenapravitelný Ilie Sisov v prostějovských ulicích ve velkém krade už více
jak deset let. Činí tak prakticky nepřetržitě, přestávku má pouze tehdy,
pokud tráví čas za mřížemi. Tam dle
svých slov i pracuje a splácí poškozeným způsobenou škodu. Na svobodě
se mu to však absolutně nedaří. Brzy
po propuštění vždy sklouzne k drogám a následně i k dalším krádežím.

MAMINKA
60$1æ(/.28

PROSTĚJOV Tohle šlo rychle. Ilie Sisov na nějaký čas opět
zmizí z prostějovských ulic. Opakovaně trestaný narkoman,
který má za sebou nevídanou sérii vloupání, byl minulé
úterý 30. prosince odsouzen k 21 měsícům do vězení. Krást
a fetovat přitom začal zhruba dva měsíce po svém posledním propuštění z vězení. Od vyššího trestu jej zachránila
pouze jeho snad až příliš obětavá maminka, která se společně s jeho manželkou složila na úhradu části škody. Celkem
poškozeným zaplatily 25 000 korun.

PŮVODNÍ
zpravodajství
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z nezaměstnaného a věčně zavřeného recidivisty stejně nic nevymohou. Ve hře také stále zůstává úhrada
peněz pojišťovnám. „Z odůvodnění
rozsudku vyplývá, že u obžalovaného nelze příliš předpokládat, že by
se v budoucnu polepšil. Soud rovněž odmítl jeho obhajobu, v níž naznačoval, že by mohl trpět duševní
poruchou. Za své činy si zodpovídá
pouze on sám,“ prozradil Večerníku
státní zástupce Ivo Černík, který případ dozoroval.

/#0ä'.'521,+.;&41);
Zatím naposled byl z vězení po
dlouhém trestu propuštěn loni
v říjnu. Už v prosinci 2020 jej
však kamera umístěná na jednom
z prostějovských rodinných domů
nachytala při krádeži. Celkem pak
byl před tribunálem obžalován
z deseti skutků, kromě Prostějova kradl například i v Lešanech.
V některých případech vyrážel
dokonce v doprovodu své nyní
již manželky Jany H. Za pádem
této bývalé úřednice prostějovského magistrátu stál rovněž pervitin. Nejenže kvůli němu byla

+NKG5KUQXUGXRTčD÷JWRQUNGFPÊEJFGUGVKNGV\PKEJåRQFUVCVPQWé¾UVUVT¾XKN\COąÊåG
OKRTCMVKEM[PG\O÷PKN8ÊEGOÆP÷UVGLP÷X[RCF¾KMTCFG
2x foto: Martin Zaoral

odsouzena k podmíněnému trestu, navíc zcela zpřetrhala vztahy
se svojí rodinou. Právě drogy ji
naopak sblížily s osmadvacetiletým Ilie Sisovem. Recidivistu si
nejen vzala, dokonce s ním i otěhotněla. Dle neověřených informací Večerníku však nedávno
potratila.

6öä%'<-17i'0/#6-#
Sisov si v úterý 30. prosince vyslechl rozsudek, kterým jej prostějovský soud poslal na 21 měsíců
do vězení. Od vyššího trestu jej
zachránilo jen to, že se ke všem
krádežím přiznal, stejně jako to, že
za něj Jana H. zaplatila část škody

společně s jeho pracovitou, obětavou a snad i proto skutečně těžce
zkoušenou maminkou.
Jednotliví poškození přitom
u soudu požadovali „pouze“
25 000 korun, celková škoda
však byla nepochybně vyšší. Někteří z okradených totiž nad celou
záležitostí mávli rukou s tím, že

9 .RVWHOFL SïHG UDGQLF¯

$7&'61*18ª%
Rozsudek je již pravomocný,
v případě Ilie Sisova však určitě
nebude poslední. Už zanedlouho
se budou u prostějovského soudu
projednávat jeho další krádeže, kterých se dopouštěl nedlouho předtím, než byl letos v září zatčen a vzat
do vazby.

SULP¿WRUNRPHQWXMH

21120311593
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2Q\QTWJQFP¾CQTKIKP¾NPÊFGMQTCEGUGWOÊUVPÊEJRąGFUX¾VM[FQéMCNCW\P¾PÊ
Foto: Facebook

KOSTELEC NA HANÉ S výborným a pěkně zpracovaným nápadem o letošních
Vánocích přišli v Kostelci na
Hané. První adventní neděli
tu před místní radnicí zapálili
svíci na svém nebývale velkém adventním věnci.
Hořící adventní svíce by měly lidem z Kostelce na Hané přinést
víru v lepší budoucnost. „Byly
zapáleny pro všechny, kteří
se v této nelehké době starají
o své nemocné, a především
pro ty, kteří neztrácejí naději,“
prozradil Večerníku kostelecký
starosta František Horák, jenž
se na výrobě věnce aktivně podílel. „Děkuji všem svým spolupracovníkům z radnice, kteří se
do realizace adventního věnce
rovněž zapojili,“ vzkázal Horák.
(mls)

V těchto dnech se občané obracejí
na město s dotazem, zda otevřeme
vánoční trhy v centru Prostějova.
Bohužel to není možné, protože to
neumožňují aktuální vládní nařízení. Jsem přesvědčen, že samospráva
nemá obcházet platná opatření proti
šíření koronaviru. Pokud bychom je
nedodržovali my, těžko bychom to
mohli chtít po našich občanech. To
samozřejmě neznamená, že nám
současný stav vyhovuje. Myslím si,
že by vláda měla svůj postoj změnit
a vánoční trhy za splnění určitých
podmínek povolit. Já osobně jsem
v této věci inicioval společný postup
primátorů statutárních měst, jejichž
občané a návštěvníci jsou na trhy
zvyklí. Souběžně jsme nabídli těm,
kteří měli prodávat zboží na náměstí, také místa na naší tržnici. První
z nich toho už využili. Zvažujeme
i další způsoby, kterými bychom jim
mohli pomoci.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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STÍNY MINULOSTI
=¿PHNY0RĆLFËFK]ĎVW¿Y¿VW¿OH Může být Prostějovan osvobozen

PO STOPÁCH

STARÉHO
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NA PRODEJ

od poplatku za odpad?
ANO!

-TQO÷RQNQXKP[\¾OMWMVGT¾LG\RQFUVCVPÆé¾UVKQD[VP¾UGMRTQFGLKPCDÊ\ÊKRąKNGJN¾X[JQąGN¾UNCFQXPC
2x foto: www.mmreality.cz

MOŘICE Prodat půlku zámku není vůbec
nic snadného. Přesvědčily se o tom majitelky šlechtického sídla v Mořicích. Navzdory
enormnímu zájmu o nejrůznější nemovitosti se tu jejich v průběhu uplynulého
roku prodat nepodařilo.
Zámek tvoří dominantu centra Mořic. Zatímco jedna jeho polovina včetně věže patří obci
a fungují v ní byty, lékařská ordinace, knihovna
a dětský kroužek, druhá je v soukromých rukou. Kromě rozsáhlé obytné části zde také sídlí
firma specializující se na prodej náhradních dílů
na historická vozidla. Zhruba před rokem se
polovina zámku objevila v nabídce realitních
kanceláří, navržená cena byla 14 650 000 korun. S odstupem času Večerník zajímalo, zda se
prodej podařilo uskutečnit a jestli zámek změnil
majitele, případně i využití.

Napsáno
SĊHG

5. 12. 2011

„Několik zájemců se sice objevilo, ale nic konkrétního ze schůzek nevyplynulo. Naposledy se
nám ozval člověk, s nímž budeme dále jednat
až v příštím roce. Ale my nikam nepospícháme.
Nemovitost nějak využíváme, navíc v ní právě doděláváme plyn,“ prozradila nám Zdeňka
Rystonovská, která zámek vlastní společně se
svojí dcerou Martinou. Právě stávající majitelka se v minulosti vyjádřila v tom smyslu, že by
polovinu zámku ráda prodala a odstěhovala se
natrvalo do Brna.
Zámek v Mořicích byl postaven na konci 17.
století. Po požáru v roce 1807 byl zámek přestavěn v empírovém stylu, přestavba byla zřejmě realizována až po roce 1816. V jeho těsné
blízkosti v parku před ním se nachází zajímavě
pojatý kostel sv. Martina.
(mls)

PROSTĚJOV Dva roky po vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů převažují mezi zdejšími obyvateli stále nejasnosti. Pokud totiž občan města pobývá
celoročně na chatě či chalupě v katastru
Prostějova, je osvobozen od jednoho z
poplatků. Jiné je to ovšem v případě, že
přebýváte přes rok v rekreačním zařízení
na území jiného regionu...
„Nechápu, proč občané vlastnící chatu na
Prostějovsku jsou osvobozeni od poplatku za odpad, pokud tam jsou celoročně.
Tak mi to alespoň bylo řečeno pracovnicí
magistrátu při placení poplatku za odpady.
Já s manželkou vlastním rekreační chalupu,
ovšem v regionu Bruntálsko, a vzhledem k
tomu, že jsme oba důchodci, tak tam celoročně přebýváme a platíme i poplatek za
odpady. V Prostějově občas kontrolujeme
byt, zalejeme květiny a vracíme se na čerstvý, zdravý vzduch. Tudíž nevyprodukujeme žádné odpadky. Proto bych rád věděl,
proč nejsme také po předložení dokladu
o zaplacení osvobozeni alespoň za jednu
osobu od placení odpadu. Jsme důchodci
a v dnešní době obracíme každou korunu,“

Musíte ale pobývat
ŎàͩüĩàƍČͩƬͩŁàƍàƄƍżƕͩ
żŗƄƍČľŗƬàͅͅͅ
2QMWFRQDÚX¾VGEGNQTQéP÷PCEJCV÷éKEJCNWR÷OKOQMCVCUVT2TQUV÷LQXCPGOčåG
VGDÚVQUXQDQ\GPKQFO÷UVUMÆJQRQRNCVMW\CQFRCF ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
postěžoval si Pavel Hanák z Prostějova.
Vedoucí finančního odboru prostějovského magistrátu Radim Carda podrobně
vysvětluje, že osvobodit Prostějovana z
poplatku za odpad je sice možné, pokud
vlastní chatu či chalupu, kde přebývá většinu roku, právě na území Prostějova. „Zmiňované osvobození od placení místního
poplatku za odpad se ve městě vztahuje jen
na poplatníky, kteří jsou hlášení k pobytu v
Prostějově a současně jsou vlastníky nebo
spoluvlastníky stavby určené k individuální rekreaci nacházející se na území města.

Je to jasně stanoveno v Obecně závazné
vyhlášce z roku 2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Jak pan Hanák uvedl, vlastní stavbu určenou k individuální
rekreaci nacházející se mimo katastrální
území města Prostějova. Na základě výše
uvedené skutečnosti se tedy na něj osvobození nevztahuje,“ vysvětlil Carda. Jak ještě
dodal, každá obec má pravomoc stanovit
si v Obecně závazné vyhlášce svůj okruh
osvobození.
(mik)
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Takzvaných drobných krádeží v prodejnách či supermarketech neubývá,
spíše naopak. A obchodníci se brání
všemi zbraněmi. Tou nejúčinnější
je pochopitelně kamerový systém
a bdělý personál. Když už ovšem
chmaták odcizené zboží pronese
přes pokladnu a vzápětí se po něm
pátrá, velmi dobře se osvědčuje zveřejnění jeho fotografie ve výloze či
uvnitř obchodu. Pomáhá to majitelům, svědci upozorňují na totožnost pachatelů i policii. Vylepování
fotografií zlodějů je ale za hranou
zákona.
Počínání některých obchodníků napadl
minulý týden Úřad na ochranu osobních údajů. Podle něj je zveřejňování
fotografií osob podezřelých z krádeží
porušením jejich práv a svobod. A majitelům obchodů hrozí tučné pokuty.

„Jsem si toho vědom, že se pohybuji
za hranicí zákona. Ale radši zaplatím
deset tisíc pokuty, než nechám zloděje
bez trestu a přijdu tím o zboží v několikanásobně vyšší hodnotě,“ uvedl pro
Večerník Jiří Špringer, majitel drogerií
Teta v Prostějově. Právě on má například v prodejně na náměstí nástěnku,
která je plná fotografií zlodějů. „Díky
špičkovému kamerovému systému
brzy rozpoznám, kdo nás okradl. Úzce
spolupracuji se státní i městskou policií.
Vyšetřovatelům pak samozřejmě portréty pachatelů předávám. Navíc se po
zhlédnutí fotografie vždy ozve několik
svědků, kteří zloděje poznají,“ argumentuje Jiří Špringer.
O komentář k danému tématu jsme
požádali i vedoucího Územního odboru Policie ČR v Prostějově plukovníka
Pavla Nováka. „Odpovím trochu šířeji.

Majitelé obchodů se logicky snaží před
nenechavci bránit. Jedná se o jejich
zboží určené pro zákazníky a je předmětem jejich podnikatelské aktivity,
jejímž smyslem je zisk kapitalizovat,
nikoliv o něj díky nepoctivcům přicházet. Chápu to jako policista i jako občan.
Přesto je však nutné zdůraznit, že vše,
co obchodníci činí, musí být v souladu
s legislativou této země. Vylepování podobenek pro nás, drtivou většinu společnosti, v zásadě problémem není. Vycházím totiž z premisy, že slušný člověk
se nemá čeho bát. Pakliže nekradu, nemohu se na tento novodobý „pranýř“
dostat. Přesto však upozorňuji, že zveřejňování naráží na ochranu osobních
údajů,“ uvedl šéf prostějovské policie.
„Je nutné sdělit, že již samo zveřejňování
je v rozporu se zákonem. Nejen jméno
nebo například datum narození či rodné

číslo jsou osobním údajem, nýbrž i zveřejněná fotografie pachatele v obchodě,“
řekl plukovník Pavel Novák. Ano, byť
může být vylepování fotografií zlodějů
protizákonné, není tajemstvím, že to při
pátrání po pachatelích pomáhá i policistům. „Obecně lze říci, že vše, tedy i pořízená fotografie či videozáznam, výrazně
zvyšuje pravděpodobnost dopadení
pachatele,“ dodal na toto téma plukovník
Novák. Svůj názor nám poskytl i starosta města Prostějova. „Ten, kdo krade, ať
nese zodpovědnost! Kdyby to záleželo
na mně, ty fotografie zlodějů v prodejnách bych ponechal a obchodníkům to
vůbec nezazlíval. A spor s Úřadem na
ochranu osobních údajů? Když přece
zkrátím či omezím práva jiného tím, že
ho okradu, tak se přece dobrovolně zbavuji svých práv,“ sdělil Večerníku Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Nástěnky v prostějovských obchodech
s fotografiemi zlodějů byly sledovány
ostatními zákazníky s obrovským zájmem a opravdu díky mnoha lidem
byli chmatáci často identifikováni
a vzápětí policisty dopadeni. Tak proč
od toho obchodníci upustili? Dotlačil
je k tomu zákon o ochraně osobních
dat. Prostě jste nemohli zveřejnit fotku člověka jen tak, i kdyby spáchal
sebehorší zločin. Poznali jsme to i my
novináři po schválení takzvaného
„náhubkového“ zákona. Holt pseudodemokraté upřednostnili práva darebáků před slušnými lidmi. Jinak se to
komentovat ani nedá...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Riegrova ulice
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Příště: Kravařova ulice
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Očekával hodně nádobí

(QVQ/22TQUV÷LQX

V odpoledních hodinách během
neděle 28. listopadu vyrazil v centru města na nákupy jednačtyřicetiletý muž. Při pohybu po prodejně
si z regálů vzal různé druhy zboží.
Část vložil do nákupního košíku
a vybrané předměty pod bundu.
U pokladen chtěl zkusit fintu, že
zaplatí jen za věci uložené v košíku a celé mu to projde. Jeho plán
mu ale nevyšel, protože byl spatřen ochrankou na kamerovém
systému, jak si uschovává zboží.
Přivolaná hlídka zjistila odcizené
tablety do myčky na nádobí v celkové hodnotě 649 korun. Lapka
se strážníkům ke krádeži přiznal
a k celému případu se nechtěl
vyjadřovat. Svým jednáním je podezřelý z přestupku proti majetku a celá událost byla oznámena
správnímu orgánu.

Matka se opila,
dítě je v pořádku
Strážníci vyjížděli v pondělí 29. listopadu před dvacátou hodinou
prověřit oznámení o opilé ženě,
která má u sebe malé dítě. Když
dorazili na místo, zjistili silně podnapilou čtyřiatřicetiletou ženu
ležící na chodníku. Velice obtížně
artikulovala a nebyla schopna se
v danou chvíli o svého potomka postarat. Toho si všimla kolemjdoucí žena, která tříleté dítě
pohlídala do příjezdu hlídky. Na
dotaz, kde má dítě, nedokázala
opilá matka strážníkům vůbec odpovědět. Dobrou zprávou v této
smutné kauze bylo, že je malý
chlapec v pořádku. Provedená
dechová zkouška byla pozitivní
s výslednou hodnotou 2,29 promile alkoholu. Hlídce se podařilo
kontaktovat otce a ten si svého
syna přijel vyzvednout. Nezodpovědným chováním matky se bude
zabývat příslušný sociální odbor.

Seniorka úplně
do „němoty“
Ihned brzy z rána v pátek 3. listopadu museli strážníci řešit silně opilou jednasedmdesátiletou
ženu v centru města. Její ovlivnění alkoholem bylo natolik velké,
že ležela na chodníku a nebyla
vůbec schopna samostatného
pohybu i jakékoliv komunikace s hlídkou. Vzhledem k jejími
stavu se strážníkům u opilé ženy
nepodařilo provést orientační
dechovou zkoušku. Po vyšetření lékařem následoval převoz na
protialkoholní a záchytnou stanici do Olomouce. Zjištěné protiprávní jednání hlídka oznámila
příslušnému správnímu orgánu
k projednání.

PROSTĚJOV Prostějovští kriminalisté lapají jednoho nenapravitelného zloděje za druhým. Minulý týden Večerník informoval o případu třicetiletého muže, který za sérii krádeží skončil
rovnou ve vazbě. Světlo světa nyní spatřila další událost, která
je skoro jako vystřižená přes kopírák. Policejní komisař zahájil
trestní stíhání osmatřicetiletého muže z Prostějova jako obviněného ze dvou trestných činů, a to pro pokračující krádež
a nedovolené opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku až s tříletou trestní sazbou odnětí svobody vzhledem k tomu, že se jedná o nenapravitelného recidivistu.

Michal KADLEC
Operativním šetřením policisté zjistili,
že se obviněný dopustil na území Prostějova hned plné desítky krádeží a ve
všech využil okamžik, kdy majitelé neměli své věci pod kontrolou. Dále také
kradl v obchodě, když za věci nezaplatil a prošel kolem pokladen, aniž by je
uhradil. Těchto protiprávních jednání
se dopouštěl od října přibližně do poloviny listopadu letošního roku a způsobil škodu za necelých 32 000 korun.
„V prvním případě využil nepozornosti poškozené ženy, která skládala nákup
do auta u prodejny v Okružní ulici,
a ze sedadla spolujezdce jí ukradl batoh s věcmi. Poté ukradl z neuzamčeného vozidla v Pražské ulici koženou
kabelu poškozenému muži, který stál

u auta a telefonoval. Další krádeže se
dopustil v Ruské ulici, kdy opět využil
nepozornosti řidiče nastartovaného
nákladního vozidla a během vykládání
zboží z auta mu odcizil tašku s věcmi.
Jeho posledním říjnovým počinem
byla krádež na parkovišti u stavebnin
v ulici Pod Kosířem, kde stejně jako
v předchozím případě okradl řidiče vykládajícího zboží,“ popsala lumpárny
již obviněného muže Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Začátkem listopadu se pak osmatřicetiletý muž pohyboval v prostoru
čerpací stanice na Petrském náměstí
a z neuzamčeného vozidla odcizil
kabelku ženě, která ho v tu dobu luxovala. „Vzhledem k tomu, že s lupem
nebyl zřejmě spokojen, kradl ten

Recidivista skončil v cele
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den ještě jednou, a to v Dolní ulici.
Když poškozená vystoupila z vozidla
BMW, vzdálila se od něho a nechala
ho odemčené, chytl se příležitosti
a s koženou kabelkou ponechanou
v autě pelášil pryč. O pár dní později
se opět pohyboval v Okružní ulici,
konkrétně v marketu, kde využil nepozornosti zákaznice prodejny a z nákupního košíku jí vzal peněženku,“
přidala další kousky Zajícová.
A to nebylo všechno. Ve státní svátek
17. listopadu zaúřadoval hned třikrát.
„V Konečné ulici ukradl v jedné prodejně šroubovák a ve druhé prodejně
dva parfémy. Do třetice na parkovišti
před obchodním domem v Držovicích okradl manželský pár, který dával

věci do auta a opět utekl s kabelkou
a věcmi, které byly uvnitř,“ konstatovala mluvčí krajské policie.
Notorický zlodějíček putoval rovnou za mříže vazební věznice. „Minulý čtvrtek byl na Okresní státní
zastupitelství v Prostějově ze strany
policie dán podnět k podání návrhu
na jeho vzetí do vazby, který státní
zástupce akceptoval. Na základě
jeho návrhu rozhodla soudkyně
o jeho vzetí do vazby z důvodu, že by
ve svém protiprávním jednání, pro
které je stíhaný, mohl pokračovat.
Následně byl eskortován do vazební
věznice, kde bude zřejmě čekat až do
rozhodnutí soudu,“ uzavřela cestu
jednoho lapky Miluše Zajícová.
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PROSTĚJOV Nezdárný syn.
A to je hodně slabé označení...
V úterý 30. listopadu zahájil policejní komisař trestní stíhání
dvaatřicetiletého muže z Prostějovska, který podvedl svého otce
a nabral si na jeho doklady půjčky u nebankovních společností.
„V průběhu května letošního roku

uzavřel muž šest úvěrových smluv,
i když si byl vědom toho, že nemá
pravidelný příjem finančních prostředků, nesplňuje podmínky pro
jejich poskytnutí, a navíc jsou proti
němu vedena exekuční řízení. Aby
peníze získal, musel zneužít otcovy
doklady, které vzal v místě bydliště,
kde žil společně s rodiči, a ofotil si je.

S takto obstaranými doklady se mu
podařilo na půjčkách získat celkem
47 500 korun,“ sdělil Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Vskutku „povedený“ syn je nyní obviněn z trestného činu úvěrového
podvodu s dvouletou trestní sazbou
odnětí svobody.
(mik)

V prostějovské prodejně v Konečné ulici se v pondělí 29. listopadu nacházel pětatřicetiletý
muž, který už má za sebou pestrou trestnou činnost a dodržování zákonů mu nic moc neříká.
I přesto, že byl loni za krádeže
odsouzen, opět se jí dopustil. Za
pas si v marketu dal značkový
laserový měřák a bez zaplacení
prošel kolem pokladen, jako by
se nic nedělo. Nedošel ovšem
daleko a přivolaní policisté ho
převezli na služebnu, kde mu
později ve zkráceném přípravném řízení bylo sděleno podezření z trestného činu krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Neuhlídala si peněženku
Minulý čtvrtek 2. prosince
dopoledne využil neznámý pachatel nepozornosti seniorky
a v jednom z prostějovských
supermarketů jí odcizil peněženku. Co přesně se stalo?
Třiasedmdesátiletá žena si během nakupování odložila do
vozíku kabelku s peněženkou.
Toho využil neznámý lapka
a bez povšimnutí jí peněženku
s doklady, finanční hotovostí
a platební kartou odcizil. Seniorka vyčíslila škodu na téměř
2 000 korun. Pachateli hrozí za
přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku až dva
roky za mřížemi.

Jezdí se i pod vlivem opia...
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Ve čtvrtek 2. prosince zastavili policisté jednadvacetiletého řidiče vozidla Audi A3 po
půl osmé ráno v Olomoucké
ulici. Policisté jej při dopravní kontrole podrobili testu na
přítomnost jiných návykových látek, který byl pozitivní
na amfetamin metamfetamin
a THC. Před devátou hodinou
dopoledne pak hlídka zastavila stejně starého řidiče vozidla
Škoda Octavia v Janáčkově
ulici v Prostějově. Provedený
test na přítomnost jiných návykových látek odhalil u řidiče
přítomnost THC, amfetamin/
metamfetamin a opium. Dalšího řidiče pod vlivem drog policisté přistihli před polednem
v Okružní ulici v Prostějově.
U třiatřicetiletého řidiče vozidla Mercedes provedli test na
přítomnost jiných návykových
látek, který byl pozitivní na
THC. Po půl čtvrté odpoledne
pak policisté kontrolovali pětačtyřicetiletého řidiče vozidla
Citroen v Plumlovské ulici. Řidiče podrobili testu na přítomnost jiných návykových látek,
který byl pozitivní na THC.
Všichni řidiči se podrobili lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu. Jsou podezřelí z přestupku jízdy po užití jiné návykové látky, za které jim hrozí
ve správním řízení pokuta od
2 500 do 20 000 korun a zákaz
činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.
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Jan Chytal se chytil do pasti vlastní arogance a lží

PROSTĚJOV „Soud vám udělil zákaz řízení na více jak sedm let.
Můžete mi vysvětlit, proč jste si zrovna vy potřeboval kupovat auto?“ Takto zvědavý byl soudce Petr Vrtěl během hlavního líčení
s Janem Chytalem, které se u Okresního soudu v Prostějově konalo v úterý 30. listopadu. Obžalovaný se po urputném zapírání
nakonec rozhodl k opakovanému řízení bez řidičského průkazu
přiznat. Jelikož to byl v jeho případě už několikátý podobný trestný čin, neměl senát jinou možnost než jej na 18 měsíců poslat do
vězení. V jeho případě to však nebude jediný trest...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Osmadvacetiletého Jana Chytala
soud potrestal zákazem řízení celkem třikrát. Postupně to bylo na 30
měsíců, 21 měsíců a 36 měsíců. Celkem to tedy dělá více jak 7 let, přesto
to bylo naprosto zbytečné. Mladý
ignorant letos v květnu vyrazil na
nákup vozu s tím, že si ho prozatím
vyzkouší. O den později jej na rondelu v Brněnské ulici spatřila policejní hlídka, jak jede po Okružní ulici
ve směru od Krasic, kde v té době
bydlel. Chytal na nic nečekal a začal policistům ujíždět, odbočil do
Tylovy ulice, kde zastavil, vyskočil
z nastartovaného auta a zmizel mezi

paneláky. Fakt, že se mu povedlo
policistům frnknout, mu dodal tolik sebevědomí, že u soudu nejprve
dlouho sveřepě zapíral, že by ve skutečnosti řídil. A to navzdory faktu, že
jej policisté bezpečně poznali a také
s ohledem na to, že v autě objevili
jeho věci. Po dvou hlavních líčeních
byl k tomu třetímu pozván muž,
jenž měl odkup vozu Janu Chytalovi
zprostředkovat.
„Přišel, auto si vyzkoušel a odjel
s ním pryč. Jestli má řidičák, jsem nezjišťoval, předpokládal jsem, že ano,“
uvedl u soudu jednoznačně svědek.
Na to už Chytal neměl protiargument a rozhodl se celou komedii
ukončit. „Chtěl bych se ke všemu
přiznat. Myslel jsem, že mi to projde,
ale jsem už tři měsíce ve vazbě, kde
jsem měl čas si všechno rozmyslet,“
vyjádřil se nakonec obžalovaný.
Senát neměl jinou možnost než

BYLI JSME
U TOHO
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nenapravitelného floutka poslat
na 18 měsíců do vězení. „Řídil jste
navzdory třem zákazům i podmíněnému trestu. Způsob, jakým jste tak
činil, by se vůči ostatním řidičům dal
popsat jako arogantní,“ shrnul soudce Petr Vrtěl.
Přestože se Jan Chytal ve svém věku
podívá do věznice vůbec poprvé,
nějaký čas si v ní pobude. Kromě
18 měsíců, by si měl odsedět i původní roční podmínku a přemění

se mu také původní trest veřejně
prospěšných prací, což mu přihodí dalších 200 dní za mřížemi.
Navíc jej ještě čeká soud v trestní
věci, kvůli níž skončil ve vazbě. „Sám
jste se zmínil, že pobyt ve věznici vás
přivedl k zamyšlení, nyní na něj tedy
budete mít delší čas,“ uzavřel Petr
Vrtěl.
Rozsudek je již pravomocný, obě
procesní strany se vzdaly možnosti
odvolání.

6. prosince 2021
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Děkujeme za pochopení!
Redakce PVV

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

VÁŽENÍ RODIČE,
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PROSTĚJOV Návštěvnické zázemí
včetně toalet v Kolářových sadech by
mělo být hotové v polovině prosince
tohoto roku. Prostějovští radní pečlivě sledují průběh celé stavby a podle
jejich vyjádření by nic nemělo ohrozit
její konečný termín.

/17
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se jménem vašeho blízkého

VLASTNÍ
POUKAZ

VYBERTE SI
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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.
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PROSTĚJOV Ohnivé peklo bylo
k vidění ve středu 1. prosince dvě
minuty po čtvrté hodině ranní poblíž
prostějovského hlavního nádraží.
Odstavený autobus v Pražské ulici
zde doslova vzplál jako pochodeň.
Hasiči byli na místě během několika
málo minut, ovšem ani oni nedokázali obrovským škodám zabránit. Ty
podle vyšetřovatelů půjdou do statisíců korun. Na místě zasahovali jak
profesionální jednotky, tak i dobrovolní hasiči.

něco dokázali nebo nezištně pomáhali, ale také prohlubovat vztahy mezi
podnikatelským a neziskovým sektorem, sdílet zkušenosti a vzájemně se
inspirovat,“ dodal k ocenění Marek
Moudrý, jenž s iniciativou přišel.
Podnikatele roku také doporučila na
svém jednání komise pro cestovní
ruch a podporu podnikání.
(red)

2TKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCURQNGéP÷U/CTMGO/QWFTÚOC$QJWUNCXGOiXCODGTMGORTQDÊTCNPQXÆVÆOCURQLGPÆUQEGÿQX¾PÊORQFPKMCVGNč
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„Ocenění má vyjadřovat uznání a poděkování podnikatelům, kteří svou
činností přispívají k prosperitě města
i regionu a také značnou měrou ovlivňují zaměstnanost. Spolupodílí se tak
na utváření dobrého místa k životu.
Tuto aktivitu velmi vítám,“ sdělil primátor Jura. „Smyslem ocenění bude
nejen vyzdvihnout podnikatele, kteří

0ĚVWRSŐLSUDYXMHFHQ\SURSRGQLNDWHOH
PROSTĚJOV Ve čtvrtek 25. listopadu se prostějovský primátor František Jura sešel s předsedou komise
pro cestovní ruch a podporu podnikání Markem Moudrým a předsedou představenstva Okresní
hospodářské komory Bohuslavem
Švamberkem. Společně prodiskutovali návrh ocenění Podnikatel roku.

vali,“ potvrdil Hošák s tím, že vyšetřovatelé si ještě nejsou jisti, co vůbec rozsáhlý požár způsobilo. „Vše musí probrat
vyšetřovatel hasičů ve spolupráci s Policií ČR,“ nechtěl předjímat. „Prozatímní
odhady hovoří o škodě v řádu statisíců
korun. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil,“ konstatoval mluvčí krajských
hasičů.
Policie ČR bohužel k této události
nezveřejnila žádné informace.

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

Levnější už to nebude

Jak jsme zjistili, dle záchranářů se
jednalo o běžný výjezd k pacientovi
v bezvědomí. Vrtulník sem přiletěl, neboť právě nebyla k dispozici
žádná sanitka. To ostatně potvrdili
i policisté. „Muže postihly zdravotní
problémy a policisté pouze asistovali
Záchranné zdravotnické službě Olomouckého kraje. V tomto případě
nešlo o žádné protiprávní jednání,“
vyjádřil se Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
(mls)

PROSTĚJOV Strážníci městské
policie po čase opět řešili případ fyzického napadení mezi partnery.
Tentokrát mezi mužem a ženou
padaly facky navzájem! Partnerské nesrovnalosti řešili oba
v sobotu 27. listopadu v opilém stavu,
a to se ukázalo jako
velká chyba.
„Strážníci
museli
řešit napadení mezi
devětatřicetiletou
ženou a jejím čtyřiatřicetiletým přítelem. Celý incident se
odehrál v bytě, kde nejprve došlo
ke slovní výměně názorů. Partneři
se nedokázali dohodnout, a tak přišla na řadu fackovaná. Nejprve měla

žena uhodit svého přítele. Ten si to
nenechal líbit a oplatil stejnou mincí.
Své přítelkyni uštědřil facku na levou
tvář. Razance úderu měla za násle-
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dek podlitinu levého oka,“ popsal
melu v domácnosti Petr Zapletal,
zastupující tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Zraněná žena však lékařské
ošetření odmítla. Vzhledem k opilosti páru provedli strážníci u obou
dechovou zkoušku.
„Výsledek byl pozitivní,
a to u ženy 1,91 promile
a u muže 2,14 promile alkoholu. Za přítomnosti
hlídky byla partnerská
rozepře uklidněna a muž
následně z bytu odešel. Celý případ
bude mít dohru u správního orgánu, kam byl oznámen pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití,“ dodal Zapletal.
(mik)

NAFACKOVALI

PROSTĚJOV Vrtulník, hasiči a tři
policejní vozy vzbudili minulý
čtvrtek 2. prosince před dvaadvacátou hodinou rozruch v okolí
Husova náměstí. Podle vyjádření
místních záchranáři přiletěli pro
obyvatele jednoho z domů v ulici
Hvězda...
„Policie sem jezdí i třikrát týdně. Tentokrát tu kromě tří policejních vozů byl
také vrtulník a hasiči,“ informoval Večerník jeden ze sousedů, kterého přirozeně zajímalo, jaký byl důvod zásahu?

Opilí milenci si
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zjistili jsme
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Michal KADLEC

jově, kde likvidovaly požár autobusu. Operační
středisko vyslalo profesii tehdy, když zaměstnavateli pracovníci na
onální jednotku z Prostěurčitých pozicích chybí. Outplacement
jova a dobrovolné hasiče
umožňuje zaměstnavatelům, aby si proz Vrahovic a Žešova,“
školili své pracovníky dle svých potřeb,
potvrdil pohotovost Zdeněk Hošák, tisa tím pádem si je ponechali. Propouškový mluvčí Hasičského záchranného
těným zaměstnancům pomůže přejít
sboru Olomouckého kraje.
z práce do práce, aby v ideálním případě
Když se hasiči pustili do práce, planastoupili rovnou k dalšímu zaměstnavameny z autobusu šlehaly už do výšky
teli, aniž by se dostali do evidence Úřadu
několika metrů. „Ano, v době příjezpráce ČR. Jedinou podmínkou pro zapodu prvních jednotek byl zcela zachvájení do projektu Outplacement je, že se
cen plameny. Hasiči pomocí několika
klienti zaevidují na Úřadu práce ČR jako
proudů po chvíli požár lokalizovali.
zájemci o zaměstnání. To znamená ještě
v době, než o práci přijdou a jsou ve výpo- „V brzkých ranních hodinách vyjížděly V navazujícím čase dohašovali drobná
vědní době. Tento krok je velmi důležitý,“ tři jednotky do Pražské ulice v Prostě- ohniska, vnitřní prostory pak ochlazoupozorňuje hlavní analytik trhu práce
krajské pobočky v Olomouci.
Jak již bylo naznačeno, mnohé prostějovské firmy si kvůli nedostatku tuzemských
zaměstnanců pomáhají najímáním cizinců. „Na konci října letošního roku jsme
evidovali v okrese Prostějov celkem 2 198
legálně pracujících cizinců. Z větší části
se jednalo o občany Evropské unie, což
bylo celkem 1 310 osob. Mezi nimi převažovali občané Slovenska s 572 osobami, dále jsou nejvíce zastoupeni občané
Rumunska, Maďarska a Bulharska.
Mezi občany z třetích zemí dominují
ukrajinští občané s celkem více než 600
osobami. Před pěti lety, tedy na konci
října 2016, jsme v regionu Prostějovska
evidovali celkem 1 324 pracujících cizinců,“ prozradil zajímavou statistiku Jaroslav
Mikšaník.
Aktuální čísla nezaměstnanosti obdrží
Večerník v nejbližších dnech a přineseme vám je v příštím vydání, žádný zvrat
8TVWNPÊMRąKUV¾XCNRąÊOQWRTQUVąGFRCTMWPC*WUQX÷P¾O÷UVÊ
na trhu práce se však neočekává.
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ZHQVQKNWUVTCéPÊCCTEJKX8GéGTPÊMW

a na základě uskutečněných jednání,
finanční model, na základě kterého
je odhadováno navýšení kompenzace o 4 021 000 korun oproti roku
letošnímu.
Důvodem
navýšení
je snížení tržeb
jízdného, zvýšení
mezd
řidičů,
které způsobí nárůst
mzdových prostředků a odvodů na sociální a zdravotní pojištění
o 857 tisíc korun oproti roku 2021.
Další nárůst je způsoben například
odhadovaným zvýšením spotřební
daně u pohonných hmot nebo zvýšením inflace,“ popsala situaci náměstkyně primátora Alena Rašková
(ČSSD), v jejíž pracovní gesci je doprava v Prostějově.
(mik)
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PROSTĚJOV Radní už zítra předloží zastupitelům ke schválení dodatek k rámcové Smlouvě o závazku
veřejné služby a Smlouvě o kompenzaci z plnění závazku veřejné
služby se společností
First Transport
Lines, která
ve městě
provozuje patnáct
linek městské hromadné
dopravy.
Dodatek pro následující kalendářní
rok s finančním modelem obsahujícím
výši kompenzace, ekonomicky oprávněné náklady, čistý příjem a výnosy je
ke smlouvě uzavírán každým rokem.
Kompenzace vycházejí ze zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.
„Pro rok 2022 nám předložil dopravce, v souladu s platnou legislativou

míst neŽ $XWREXVY]SO¿OMDNRSRFKRGHĀ 0+'VHSURGUDzÉ

2KQLYÇLQIHUQRXKODYQËKRQ¿GUDæË

15

Posílejte svá
miminka

6. prosince 2021
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Prostějov (mik) – Na svém posledním jednání v úterý 30. listopadu radní odsouhlasili poskytnout dotaci na
letošní celoroční činnost pečovatelské službě Včelka se sídlem v Berouně, která má pobočku v Prostějově.
Z rozpočtu města Prostějova na rok
2021 tak na jejich konto půjde dvacet
tisíc korun. „Jejich rozsah činnosti
je velice široký a skutečně ojedinělý.
Poskytují pečovatelskou službu, dále
službu osobní asistence a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. Služba pečovatelská je poskytována denně, včetně svátků a víkendů od 6.00 do 22.00
hodin. Služba osobní asistence pak
běží neomezeně po dobu 24 hodin.
Dotační prostředky Včelce pomohou
s financováním nájemného a cestovného,“ nastínila finanční spoluúčast
města náměstkyně primátora Alena
Rašková (ČSSD), která má sociální
oblast ve své správě.

3HQÉ]HSUR9ÄHONX

Prostějov (mik) – Už od 1. prosince
došlo z provozních důvodů k omezení služeb v Turistickém informačním
centru Prostějov. „Služba CZECH
POINT bude v turistickém informačním centru po dobu nezbytně nutnou
zajišťována pouze v pondělí a ve středu
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do
17.00 hodin. Ověřování podpisů a listin je na dobu nezbytně nutnou pozastaveno. Službu CZECH POINT
poskytuje například i Česká pošta
nebo Okresní hospodářská komora,
k ověřování listin a podpisů můžete
využít oddělení matriky, případně nechat podpisy či listiny ověřit notářsky.
Omlouváme se za toto dočasné omezení provozu prostějovského turistického informačního centra a děkujeme
za pochopení,“ sdělila Jana Gáborová,
vedoucí oddělení vnějších vztahů prostějovského magistrátu.

7XULVWLFNÅFHQWUXP
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Prostějov (mik) – Opatření na zlepšení jakosti vody plumlovské přehrady
podpořili v letošním roce celkovou
částkou téměř 300 000 korun Olomoucký kraj a šest obcí v okolí nádrže.
Město Prostějov poskytlo dotaci ve výši
50 000 korun. Poskytnuté dotace, stejně jako v minulých letech, půjdou na
financování provozu srážedel fosforu na
jednotlivých přítocích do plumlovské
přehrady. „Srážedlo, které se dávkuje
na přítocích do nádrže, omezuje přísun
živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do
přehrady poměrně účinné, řeší pouze
důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem pro dobrou
kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů
znečištění v jednotlivých obcích nad
plumlovskou přehradou,“ vysvětlil Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
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a poptávky na pracovním trhu. K tomu
využívá široké škály nástrojů a opatření
Aktivní politiky zaměstnanosti. Za všechny můžeme jmenovat projekt Outplacement, který reaguje na změny na pracovním trhu a jehož prostřednictvím Úřad
práce nabízí pomoc jak lidem, kterým
hrozí ztráta zaměstnání, tak i zaměstnavatelům, kteří naopak nové zaměstnance
hledají. Nebo potřebují ty stávající vzdělávat. Pomáhá tedy jak v případě propuštění, a to nejen toho hromadného, ale
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město Prostějov dotaci přes 405 000 korun.
Zastupitelé budou na svém zítřejším jednání
rozhodovat o financování více a méně prací
ve výši 180 000 korun, které se v souvislosti
se stavbou vyskytly. „Projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby
neřešila speciální vybavení návštěvnického
zařízení spočívající v instalaci nabíječky kol,
servisního stojanu pro kola, informační tabule, treláže pro popínavé rostliny a jejich osazení. Taktéž byly nutné úpravy elektroinstalace,
aby při případném napojení druhého uživatele nebyla zařízení uvnitř prefabrikované
buňky WC, která je kompletní dodávkou.
Dále se jedná také o výsadbu popínavých
rostlin a podrostového záhonu,“ vysvětlil
navýšení nákladů náměstek primátora, který
má stavební investice v gesci.
(red)

predplatne@vecernikpv.cz,
608 960 042 či se stavte
osobně na provozovně:
Vápenice 19, Prostějov

se jménem vašeho blízkého

VLASTNÍ
POUKAZ

VYBERTE SI

Stavba návštěvnického zázemí se chýlí k úspěšnému konci

PROSTĚJOV Návštěvnické zázemí
včetně toalet v Kolářových sadech by
mělo být hotové v polovině prosince
tohoto roku. Prostějovští radní pečlivě sledují průběh celé stavby a podle
jejich vyjádření by nic nemělo ohrozit
její konečný termín.
„V sadech vzniknou toalety, půjde o mobilní buňku s dřevěným opláštěním
a zpevněné plochy. Bude třeba vybudovat
přípojky kanalizace, vodovodní přípojky
a napojení na síť elektro. Nezapomeneme
ani na posezení pro návštěvníky Kolářových sadů,“ popsal náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Zhotovitelem akce je Prostějovská stavební
0¾XwV÷XPKEMÆ\¾\GOÊX-QN¾ąQXÚEJUCFGEJO¾DÚVFQRQNQXKP[RTQUKPEGFQMQPéGPQ společnost, cena za dílo činila 1,3 milionu ko
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC run. Z Olomouckého kraje získalo statutární

1i7,3
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„Půjde o rekonstrukci výpustného zařízení, odtěžení sedimentu z celé plochy
nádrže a obnovu opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. Pro zvýšení
rekreačního potenciálu území bude v prostoru zátopy vytvořena mělká zóna, tedy
brouzdaliště, se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní

primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011),
který má stavební rozvoj a investice ve své
pracovní gesci. Předpokládaná hodnota
zakázky je 12,4 milionu korun bez DPH
a revitalizace pivovarského rybníčku začíná už v těchto dnech. „Požadovaný termín
ukončení je do 15. srpna příštího roku,“
dodal Rozehnal.
(mik)

postarat firma Rovina stavební z Hulína.
Rozhodnutí radních se opíralo o hodnocení komise, která prověřovala dvanáct
nabídek možných dodavatelů. Výběr probíhal na základě ekonomické výhodnosti.
Večerník zajímalo, jaké konkrétní práce
budou v oblasti pivovarského rybníčku
probíhat.

Radní vybrali firmu z Hulína, hotovo bude do srpna 2022

hladinu. Vytvoříme také mělkou zónu,
která bude zarostlá rostlinným společenstvím a pochopitelně zde bude umístěn
nový mobiliář, lavičky a odpadkové koše.
Revitalizací rybníčku se zároveň vytvoří
možnost částečného vypouštění nádrže
pro následné údržbové práce,“ popsal plánované činnosti náměstek prostějovského

PROSTĚJOV Už na konci září Večerník
informoval veřejnost, že se prostějovští
radní konečně po více než deseti letech
otálení rozhodli pro naplánovanou obnovu pivovarského rybníčku ve Vrahovicích. Novinkou nyní je, že radní již mají
i jasné rozhodnutí o tom, která firma bude
tuto stavební investici města realizovat.
Jde o celkovou revitalizaci vodní nádrže
a jako dodavatel veřejné zakázky se o ni má

5HYLWDOL]DFHSLYRYDUVNÇKRU\EQËêNX]DêËQ¿

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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I vzhledem k pandemické situaci covid-19
nezaměstnanost i na Prostějovsku stále
klesá.
Jak je to možné? „Firmám se již v jarních
měsících podařilo získat dostatek zakázek
a většinou přijímaly nové zaměstnance.
Tuto poptávku zatím nenarušilo ani pozastavení výroby automobilů z důvodu
nedostatku čipů, i když výrobní program
řady firem v Olomouckém kraji je s auto-

Michal
KADLEC

pro Večerník

 

mobilovým průmyslem těsně propojen.
Prostějovský region je navíc poněkud
výjimečný v tom, že je zde nejnižší nezaměstnanost v rámci Olomouckého kraje,“
pustil se do objasnění problematiky Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce
Úřadu práce, Krajské pobočky v Olomouci. „Podíl nezaměstnaných osob byl na
Prostějovsku ke konci října 2,1 procenta,
přičemž v kraji to byla tři procenta a v celé
České republice dokonce 3,4 procenta.
Na konci října byl k tomu počet volných
míst hlášených na prostějovském Úřadu
práce v počtu 1 936, což je víc než počet
nezaměstnaných v počtu 1 616 osob,“
přidal Mikšaník i čísla a vzápětí sdělil, jaké
profese jsou ve zdejším prostředí nejvíce

 

PŮVODNÍ
zpravodajství

klienta, jeho rodinná situace, směnný provoz, nedostatečná délka praxe uchazeče,
dopravní dostupnost nebo třeba firma
plánuje přijmout na dané místo cizince.
Úřad práce umí pomoci v případě, že stávající kvalifikace konkrétního uchazeče
nevyhovuje požadavkům zaměstnavatele,
například prostřednictvím rekvalifikací
a podporuje tak sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu. Zároveň se ještě více
zaměřuje na podporu zejména zvolených
rekvalifikací. Právě tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti umožňuje operativně
reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů a výrazně zvyšuje šance na pracovní
uplatnění absolventů kurzů. Během tří let
může Úřad práce ČR na tento typ rekvalifikace zájemci nebo uchazeči o zaměstnání
poskytnout až padesát tisíc korun. S ohledem na aktuální situaci náš úřad také podporuje, tam kde to je jen trochu možné,
kurzy v on-line podobě,“ uvedl Mikšaník.
Současná situace na pracovním trhu je
charakteristická vysokou poptávkou
zaměstnavatelů po nových zaměstnancích. Především po dělnických
profesích ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. „Úřad práce ČR dělá
maximum pro podporu sladění nabídky

 

poptávané. „Struktura volných pracovních
míst je na Prostějovsku podobná jako v celém Olomouckém kraji. Nejžádanější jsou
dělnické strojírenské profese, které tvoří
dvanáct procent celkové poptávky. Co se
týče konkrétních profesí, jedná se zejména
o strojní zámečníky, seřizovače a obsluhu
obráběcích strojů, svářeče, formíře, kováře, karosáře. Dále je vysoká poptávka po
stavebních dělnících a řemeslnících, což je
10 procent z celkové nabídky volných pracovních míst. Velmi žádaní jsou i skladníci
a obsluha motorových vozíků, montážní
dělníci, řidiči nákladních vozidel a tak dále,“
vypočítal Jaroslav Mikšaník.
Večerník zajímalo, zda Úřad práce
může nějak zaměstnavatelům pomoci, aby získali požadované pracovníky. Jak ovšem analytik trhu práce uvedl,
prioritním posláním Úřadu práce ČR je
zprostředkování zaměstnání. „Přesto se
může stát, že není možné spárovat konkrétní místo a uchazeče. Jednoduše proto,
že v tom brání například zdravotní stav

najímáním cizinců,
v regionu jich legálně
pracuje více jak dva tisíce

 

PROSTĚJOV Nejsou lidi! Tak tato slova slyšíme v posledních měsících od různých zaměstnavatelů v Prostějově nejčastěji. A není se
co divit. Zatímco nezaměstnanost v letošním roce měsíc od měsíce
stále klesala, počet volných pracovních míst hlášených firmami na
prostějovské pobočce Úřadu práce naopak stoupal. Sehnat dneska například kvalitního dělníka, řemeslníka nebo číšníka je opravdový problém. Jak Večerníku potvrdil hlavní analytik trhu práce
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jaroslav Mikšaník,
v celém prostějovském regionu jsou nejvíce poptávaní řemeslníci
a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby. Málo je ovšem
také montážních dělníků, kovářů, řidičů či kuchařů. Co s tím?

 

nezaměstnaných
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Prostějov (mik) – V souvislosti se
stavební investicí města se budou muset řidiči vyrovnat s uzavírkou silniční
křižovatky poblíž Kolářových sadů.
Od čtvrtka 9. do středy 15. prosince
totiž bude uzavřena křižovatka ulic
Brandlova a Riegrova v Prostějově.
„Důvodem je uložení inženýrských
sítí pro vznikající návštěvnické zázemí
v Kolářových sadech. Zázemí by mělo
být hotové v polovině prosince tohoto
roku,“ informoval Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu.

Nejsou lidi. V Prostějově
je
více
volných
Firmy si vypomáhají




RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

zpravodajství
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něj
nepřítomným
pohledem.
Neprojevil jediný náznak snahy si
s ním celou záležitost vyříkat a vysvětlit mu, proč na něj před lety přepsal
farmu Čapí hnízdo a pak jej poslal „na
prázdniny na Krym“ ve společnosti
ruského řidiče. Zachoval by se takto
opravdu nějaký jiný otec?
Z toho všeho je více než patrné, že
Andreji Babišovi je jeho syn z prvního manželství naprosto ukradený. To
pak vysvětluje, jak je možné, že právě
na jeho zdraví přísahal, když hovořil
o tom, že nikdy nebude zasahovat do
práce novinářů v tiskovinách, jež mu
patří. Je přitom až s podivem, že tutéž
přísahu nepronesl i v případě tvrzení, že stane-li se premiérem, tak po
čtyřech letech v politice skončí.
Vše nasvědčuje tomu, že stejným
způsobem jako ke svému synovi
premiér přistupuje i k občanům ČR.
A to navzdory faktu, že za jeho vlády
došlo k nevídanému navýšení platů,

Ty jdou však „překvapivě“ ruku v ruce
s nepředstavitelným nárůstem dluhu
státního rozpočtu, z něhož jsou tyto
mzdy vypláceny. Dává tohle nějaký
smysl? Jak je to vůbec možné?
Nabízí se varianta, že tyto peníze neputují k lidem pouze za jejich práci, ale
i s ohledem na to, že je jejich „dárce“
k něčemu potřebuje. K čemu by to tak
mohlo být, na to ať si každý odpoví
sám…

i při povodních v rámci celé republiky
a pořádají charitativní akce ve prospěch dětských domovů v Prostějově
i Plumlově. „Průzkumníci patřili vždy
k elitě armády a náleží jim velké poděkování a úcta nás všech. Jejich práce
není jednoduchá a plně ji vyjadřuje
motto z první republiky – druh druha
braňme, jeden druhého v boji neopouštějme. Vojenská posádka k městu
neodmyslitelně patří a vojáci jsou mezi
prvními, kteří přispěchají na pomoc,
kdykoliv je jich zapotřebí,“ ocenil starosta Miroslav Pišťák shromážděné
vojáky. Závěrem malé slavnosti položili představitelé města a armády květiny na pietním místě připomínajícím
patrona 102. průzkumného praporu
generála Karla Palečka a praporčíka
in memoriam Radima Vaculíka, který
v roce 2008 položil svůj život při plnění náročných úkolů v rámci zahraniční
mise v Logaru. Již pošesté v historii
předali zástupci Olomouckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM ocenění v soutěži
„O keramickou popelnici“ obcím
a městům, jejichž občané nejlépe
třídí odpady. V kategorii měst město
Prostějov obsadilo pomyslnou pátou
příčku. Každý obyvatel vytřídil za
rok celkem 29,26 kg papíru, 11,61 kg
plastu, 9,64 kg skla a 0,07 kg nápojového kartonu. Důležité je, že Prostějov

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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oproti předchozímu roku poskočil
o čtyři příčky nahoru. To znamená, že
lidé skutečně začali brát třídění vážně.
ak takový byl prosinec v letech
minulých. My můžeme jen
spekulovat o tom, jak budou historikové hodnotit za pár let ten letošní,
ale mám nepříjemný dojem, že moc
plusů asi nezíská. A tak se obraťme
do historie a poučme se z ní, ať jsou ty
měsíce v tom dalším roce o něco lepší, protože jestli se už konečně nepoučíme, nebude nám stačit jen významně pozvednout obočí, ale budeme
muset tvrdě konat pro svoje dobro.
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vyhodnocen jako Velitel roku 2011.
A co se stalo dál? 1. prosince proběhla
v areálu prostějovské posádky slavnost
u příležitosti 8. výročí vzniku 102. průzkumného praporu generála Karla
Palečka. Novodobou historii 102. průzkumného praporu generála Karla
Palečka si připomněli u příležitosti
8. výročí vzniku zástupci nadřízených
velitelství, vojenské policie, Klubu výsadkových veteránů a další významní
hosté spolu s vojáky a občanskými zaměstnanci. Město Prostějov zastupoval
starosta Miroslav Pišťák a ředitel městské policie Jan Nagy. Slavnost umocnil
hudební doprovod dechového orchestru Vojenské hudby Olomouc.
02. průzkumný prapor je jediným
útvarem svého druhu v rámci
Armády České republiky. Jeho historie sahá do období devadesátých
let minulého století a je výsledkem
reorganizace průzkumných praporů
z Kroměříže, Strašic, Bechyně a právě
Prostějova. Příslušníci plnili v té době
důležité poslání na misi v afghánském
Logaru. Vojáci 102. průzkumného
praporu pomáhají nejen v prostějovském regionu, ale svou práci odvádějí
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U obchvatu se budete divit!
Musím zareagovat na nedávný dopis Antoní- ještě úplně celý v provozu, ale pouze jeho část, obchvat využívat mnohem častěji a ve větším
na Šádka zveřejněný v této rubrice. Pravdu má a to směrem na Smržice. Což bylo označeno i počtu! Řidiči si na to rychle zvyknou, a to i ti,
v tom, že zhruba každé druhé auto jedoucí do na kruhové křižovatce u Držovic. V současné kteří pojedou nejen na Kostelec na Hané, ale i
centra města po Olomoucké ulici zabočí za že- době, kdy je most přes železniční trať i kruhový na Ptení, Konici či Bohuslavice. A všem pochylezničním přejezdem doprava k místnímu ná- objezd zcela hotov, silnice nalajnovaná a také bovačům o užitečnosti této komunikace bych
draží. Ovšem zřejmě pan Šádek neví, že sever- jsou již osazené cedule a druhá část obchvatu chtěl vzkázat – budete se divit, jak bude obchvat
Zdeněk Špulíř, Kostelec na Hané
ní obchvat nebyl v době platnosti jeho dopisu je již také v provozu, řidiči začnou celý severní využitý!
Na jaøe ne, radìji pøes prázdniny
-DUPDUNNOLGQÈPRKOEÙW
Když už se rekonstrukce Vrahovické ulice nestihla v daném termínu,
Vánoční jarmark v Prostějově mohl klidně pokračovat, a nemyslím si to pouze
byl bych celkem pro, aby se odložená část od přejezdu ve Vrahovické
já. Stačilo jen, aby měli naši páni radní trošku „fištróna“ a přejmenovali jarulici po náměstí Padlých hrdinů začala nikoliv na jaře, ale až během
mark na farmářské trhy, řemeslné trhy nebo zimní trhy. Na cokoliv, stejně jako
letních prázdnin. Jsem přesvědčen, že právě během července a srpto udělali v mnohých jiných městech v republice. Ostatně vůbec nechápu smyna jezdí po Prostějově polovina aut jako normálně, tak snad by se
sl zákazu jarmarku. Podívejte se dnes na náměstí, stejně tudy projdou stovky
zmíněný úsek dal stihnout během tohoto období. Když už je takové
lidí, zastaví se, pokecají si mezi sebou a vůbec neřeší nějaká opatření. Zrušit
zpoždění, tak ten čtvrtrok by to určitě ještě vydrželo.
vánoční jarmark bylo ze strany vlády úplně zbytečné a jako na zbytečnost měli
Jiří Labounek, Prostějov
podobně zareagovat i prostějovští radní.
Jiří Mikulka, Prostějov
Staèilo by namalovat zebru
Hlavně na Dušičky se ukázalo, jaké dopravní pro chodce. Ale co si budeme povídat, stovky lidí Kdo by to prosím vás dělal? Silnici tak před
zmatky mohou nastat před Městským hřbito- během Památky zesnulých přecházely právě na hřbitovem přecházely davy lidí a řidiči vozidel
vem v Brněnské ulici v Prostějově. A to zejména tomto místě, přestože jim to předpisy nedovolují. nestačili brzdit! Přitom by zde stačilo namalovat
kvůli chodcům. Jak známo, naproti vchodu na Mají vyhledat nejbližší přechod, který je ovšem zebru nebo by stálo za zvážení také instalovat sePetr Vykydal, Prostějov
hřbitov chybí bílá zebra, tedy vyznačený přechod od protějšího květinářství vzdálen asi 100 metrů. mafory.

V

adávat na volební výsledky bylo
běžné i v předminulém století.
V prosinci 1871 se konaly opakované
volby do zemského sněmu, přičemž
v Prostějově proti sobě stáli zástupce
české strany Florián Novák a odrodilec-přeběhlík k Němcům Antonín Zajiček.
Ten se stal nakonec vítězem, a to za
vydatné pomoci tehdejšího hejtmana Ruppa, který přihlížel evidentní
manipulaci s voličskými seznamy.
Prostě v každé době je okolo voleb „veselo“. Hospodářská krize konce 20. let
minulého století zasáhla samozřejmě
i Prostějov a každý se snažil pomoci,
jak mohl. A tak třeba pěvecký sbor
Orlice 19. prosince 1931 uspořádal
podpůrný koncert pro nezaměstnané, jehož výtěžek směřoval právě
k těmto občanům. V prosinci 1951
byla ve městě založena okresní veterinární stanice. O třicet let později se po
generální rekonstrukci opět rozběhl
provoz hotelu Avion.
prosinci 2011 došlo mimo jiné
na velkou oslavu u místních
policistů. Policista nadporučík Petr
Kočíř, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 2, byl totiž
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Máme tu poslední měsíc roku 2021, roku, který
zase přinesl covidové trápení. A tak raději pojďme letos
naposled k prostějovským kronikám, které vám na
tomto místě přinášíme měsíc co měsíc..

PROSINCOVÉ POHLEDY DO KRONIK
aneb RGYROHEDçSRRGSDG\

Panu premiérovi opravdu není co závidět. „Proč jsi mi ublížil?“ ptal se jej
jeho vlastní syn Andrej před novináři.
Zároveň mu u příležitosti jeho narozenin oznámil, že dle závěru odborných
lékařů je po psychické stránce zdráv.
Kterého otce by něco takového nepotěšilo?
Andreje Babiše očividně ne. Spíše jej to zaskočilo, po celou dobu
extempore svého syna se schovával za ochranku a koukal na

Ano, pokud jsou vám ukradené

MARTIN ZAORAL
$XWREXVY]SO¿OMDNRSRFKRGHĀ
Přísahat na zdraví vlastních dětí?

publicistika

20112711814
20110911702
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téma večerníku

Brýle jako jeden z nejdůležitějších vynálezů na světě dnes všichni považujeme za samozřejmost. Představte si ale, jaký by život byl
bez možnosti vidět jasně a ostře. Naštěstí jsou už dávno pryč doby, kdy se lidé styděli brýle nasadit. Dnes už se dokonce používají,
i pokud problémy se zrakem nenastaly, nemálo z nás je cíleně nosí jako módní doplněk. I trh s optikou jde stále dopředu a dnes už
není nezbytné brýle zkoušet v kamenných obchodech, jejich výběr nám usnadňuje internet. Pomůcek pro korekci vidění, případně
pro ochranu zraku je dispozici neuvěřitelné množství různých značek, tvarů, barev i materiálů. Nezapomínejte však, že ten nejhlavnější úkol je, aby vám brýle pomohly. A právě na otázku, jaké brýle pořídit, aby nejlépe plnily svůj účel, jsme se zaměřili v dnešní
Texty připravil: Jan Frehar
tematické straně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

ty správné

21120311590

Jak si vybrat

a v drtivé většině případů se stává,
že na každém oku máte i jiný počet
dioptrií. Což vám tyto levné brýle
rozhodně nezaručí. Tyto brýle pak
postrádají i další speciální úpravy čoček a může se tak stát, že si jimi spíše
ublížíte. Rozhodně se tak vyplatí si
připlatit než následně řešit další případné komplikace, které mohou připevnější a dokážou nejlépe ochránit jít. Zdraví máme přeci jen jedno.
čočky před jejich poškozením. Z estetického hlediska se však jedná o nejKontaktní čočky
větší zásah a je tak velmi dobré zvážit
Velké oblibě se také těší kontaktní
jejich vizáž a styl.
Dalším druhem jsou polorámy, kte- čočky. Ale mají také řadu odpůrců.
rým schází spodní část obroučky I při jejich výběru však platí stejná
a nechrání tak tolik jako celorám. Jsou pravidla jako u brýlí. Koupi čoček
však výrazně lehčí. Z estetického hle- je také opravdu nutné vždy probrat
diska se jedná o mírný zásah. Posled- s optikem. Existuje celá řada druhů,
ním jsou bezrámové brýle, které jsou takže nejde pouze o dioptrie. Každé
ultralehké, elegantní a nenápadné. oko je něčím specifické a je otázkou,
Jsou však velmi citlivé na manipulaci. jaké typy by konkrétně vyhovovaly
právě vám. Minimálně při začátku
Raději přes odborníka nošení čoček je velmi doporučováno
než supermarkety
chodit na pravidelná vyšetření, protoZrak určitě není dobré podceňovat. že nasazování a sundávání čoček už
Různé varianty jednorázových či je určitý zásah do oka a při špatném
čtecích brýlí prodávají také ve všech používání by mohly vznikat i určité
supermarketech, ale to určitě není ta záněty.
správná cesta pro kvalitní zrak i do
Celý text najdete na
dalších let. Každé oko je originál
www.vecernikpv.cz

Na co si dát pozor při výběru brýlí? Těch bodů je hned několik. Základní je velikost obrouček. Pokud
už jste vlastníkem brýlí a vyhovují
vám, už asi víte, jaké rozměry vám
pasují. V případě nákupu nových
se pak stačí pouze podívat na jejich
vnitřní stranu, kde naleznete rozměry, nebo se můžete přímo s nimi
vydat k vašemu oblíbenému optikovi. Jestli ale řešíte brýle poprvé,
je vhodné nezapomenout na pár
obecných rad. Pojďme na to.
Obroučky by měly sedět maximálně
v úrovni obočí a spodní část by se neměla dotýkat tváří pokožky. Vybírejte
si také podle vašich aktivit, nejde pouze o materiál obrouček. V současné
době najdeme na trhu brýle z plastu,
titanu, oceli, ale i dalších kovů. Pokud
jste aktivním člověkem, rozhodně si
vyberte celorámové, které jsou nej-

21120111580

21120311589

brýle?

zpravodajství
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PROSTĚJOV Zpřerážet hnáty
a nechat vykastrovat! Přesně toto
si přejí Večerníkem oslovené ženy
z okolí Českobratrské ulice v Prostějově. Právě tady byla v pondělí
15. listopadu v nočních hodinách
brutálně znásilněna žena středního věku. Pachatel dámu krátce
pronásledoval, poté zbil a následně
znásilnil. Navíc jí po ukojení svých
choutek ukradl kabelku, se kterou
se vydal na útěk. Avšak marně. Po
pár hodinách ho dopadla policie.
I díky poznatkům muže, který
zvrhlíka pronásledoval.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Policie o tomto brutálním činu
nejdříve vůbec neinformovala
a nebýt poznatků novinářů ze
serveru pvnovinky.cz, zcela jistě
by událost i zatajila... Až po několika dnech od případu obdržel

5XPXQæHQX]ELO
]QiVLOQLODRNUDGO
Večerník na vyžádání alespoň
stručné vyjádření a popis toho, co
se vlastně stalo.
„V polovině listopadu před jednou hodinou noční přepadl neznámý pachatel ženu středního věku v Českobratrské ulici v Prostějově. Ženu nejprve
fyzicky napadl a poté si na ní násilím
vynutil pohlavní styk. Navíc ji okradl
o kabelku. Na místě byl vyrušen náhodným svědkem, který ho pronásledoval, při útěku muž odhodil kabelku
i s věcmi a zmizel,“ prozradila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Zvrhlík spravedlnosti dlouho neunikal.
„Okamžitě po nahlášení násilného činu
byly do pátrání po pachateli nasazeny
všechny síly a prostředky a podezřelého muže cizí státní příslušnosti se nám

podařilo téhož dne v odpoledních
hodinách zadržet. Po provedení všech
potřebných úkonů mu bylo následující den sděleno obvinění ze tří trestných
činů, a to znásilnění, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty
mu dle trestního zákoníku hrozí trest
odnětí svobody od dvou do deseti let,“
přidala Zajícová.
Zdroj obeznámený s vyšetřováním
Večerníku potvrdil, že v případě zadrženého a obviněného jde o muže
rumunské národnosti. Během
uplynulého týdne se nám podařilo
oslovit dvě ženy bydlící v lokalitě,
kde došlo k brutálnímu znásilnění.
„Tady se bojíme chodit i přes den,
natož večer, nebo dokonce v noci. Za
kolejemi směrem k hlavnímu nádraží

jsou ubytovny, kde bydlí spousta
cizinců. Určitě tam bydlí i ten násilník. Denně jich právě Českobratrskou procházejí desítky, večer jsou

navíc opilí a otravní. Tu znásilněnou
paní jsem neznala, ale upřímně ji lituju,“ sdělila zhruba padesátiletá dáma.
S jiným příběhem se Večerníku svěřila
podstatně mladší slečna, která rovněž
odmítla zveřejnit své jméno. „Bylo to
v létě, šla jsem večer Českobratrskou
ulicí společně s přítelem. Obklopila nás skupinka lámanou češtinou mluvících
cizinců.

Zřejmě to byli Ukrajinci, další dva
byli snědí muži okolo čtyřiceti let.
Přítele se ptali, za kolik peněz mě
prodá, že si se mnou chtějí užít. Naštěstí jsme jim bez pohromy utekli,
ale třásla jsem se strachy ještě několik dní potom. Bydlím na náměstí
Spojenců a od té doby cestou domů
to obcházím přes Svatoplukovu
a Kollárovu ulici,“ uvedla mladá dívka, jejíž
identitu redakce
zná, ale z pochopitelných důvodů
nechtěla své jméno
zveřejnit.
Mají se tak prostějovské
ženy začít ve svém městě
bát? Tento případ ukazuje, že nebezpečí v ulicích hrozí, avšak policie zareagovala velice rychle, za což
zaslouží uznání. „Z naší strany byl na
Okresní státní zastupitelství v Prostějově dán podnět k podání návrhu na
vzetí obviněného do vazby, který byl
akceptován. Soudce rozhodl o uvalení
vazby, kam byl cizinec vzápětí eskortován a kde bude čekat na rozhodnutí
o svém trestu,“ uklidňuje veřejnost
mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.
O jednoho lumpa je tak venku méně.
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Na pláži u přehrady ležela Mikuláš dìti odmìòoval,

zakrvácená mrtvola

Podle policie měl muž bez domova spáchat sebevraždu
➢ z titulní strany
MOSTKOVICE Zcela zakrvácenou mrtvolu objevil kolemjdoucí ve středu 24. listopadu. Mužské tělo leželo opřeno
zády o smrk na pláži U Vrbiček
u plumlovské přehrady.
Následná soudní pitva nepro+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
kázala, že by jej někdo zavraždil. Z jejího závěru vyplynulo, že o den později byla nalezena další mrt- s ním ani nemluvil. Nicméně chodím
se jednalo o sebevraždu.
vola. Tělo bezvládného 55letého muže kolem přehrady dosti často, takže jsem

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dvě mrtvoly bezdomovců ve dvou
dnech. Takový je výsledek posledního
listopadového týdne. O objevu mrtvého 60letého muže na poli mezi ulicemi
Určická a Brněnská v Prostějově Večerník informoval v minulém čísle. Hned

bylo objeveno na pláži U Vrbiček poblíž
plumlovské přehrady. I v tomto případě
se vyrojily mnohé otázky. Večerníku se
podařilo kontaktovat člověka, který nebožtíka na pláži objevil.
„Ležel opřený zády o smrk, nohy měl
směrem k lavičkám, které jsou tu na
zimu schované pod nataženou plachtou. Bylo zvláštní, že byl celý od krve,
hlavně ruce, ale i oblečení měl zakrvácené. I všude kolem něj byla krev,
na fólii i na pet lahvích, které se kolem
něj povalovaly,“ popsal oslovený muž,
který se se zemřelým opakovaně setkal.
„Osobně jsem ho neznal, nikdy jsem

zaznamenal, když se tu asi týden před
smrtí objevil poprvé. Nevím, jestli byl
přímo bezdomovec, ale ten týden tady
tak rozhodně žil. Pobýval hlavně na pláži. Při jedné své vycházce jsem si všiml,
že se nehýbá, tak jsem se na něj šel podívat a zjistil, že je mrtvý. Vypadalo to, že
od jeho smrti už nějaký čas uplynul…,“
zareagoval na dotazy Večerníku muž,
podle jehož laického odhadu nebožák
zemřel na následky krvácení.
Zajímalo nás, zda mu osobně připadalo, že se muž stal obětí násilí,
či spíše spáchal sebevraždu. „To nemohu posoudit, vypadal klidně, obličej

k¢¯a΄¯*k΄¢ÍkÕ΄¢͟͟͟

pohmožděný neměl. Pokud se ptáte
na nějaký nůž nebo žiletku, tak to jsem
u něj neviděl. Ovšem zas tak podrobně
jsem si ho neprohlížel,“ uzavřel své vyprávění muž.
Celým případem se přirozeně zabývají
kriminalisté. „Nařízená soudní pitva
neprokázala, že by se na smrti muže podílela cizí osoba, jedná se o sebevraždu,“
tvrdí Libor Hejtman, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, jehož jsme se při této
příležitosti zeptali i na výsledky pitvy
v případě mrtvého muže objeveného
na okraji Prostějova. Právě v souvislosti
s ním se objevily spekulace o tom, že
před smrtí mohl být sražen automobilem. To dosavadní vyšetřování ani nepotvrdilo, ovšem ani nevyvrátilo. „Zatím nemáme k dispozici pitevní zprávu
a prostějovští kriminalisté věc nadále
prověřují,“ uvedl Hejtman.

PROSTĚJOV Včerejší mikulášský podvečer byl jako stvořený
nejen pro vlídné slovo a darovanou sladkost, ale také pro andělské oči i nějaké to „bububu“
od pekelného vyslance. Mikuláš
s andělem a dvěma čerty nechyběli v neděli tradičně ve Zlaté bráně

v Prostějově a nestačili odolávat
obrovskému zájmu dětí s jejich
rodiči. Nejmenší drobotina byla
za básničku či písničku odměněna Mikulášem, který musel navíc
stíhat odhánět dotěrné pekelníky.
Čerti se snažili dítka strašit, ale
nebylo jim to nic platné. (mik)
FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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NECELÝCH DVACET KORUN!

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.
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ÈERTY ODHÁNÌL
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KONICE Krásný a ručně zdobený stromeček mají letos v Konici.
Jeho jméno je Dášenka. Letos vůbec poprvé v Konici nechali tradiční baňky uskladněny na půdě
a při zdobení využili dekorace vyrobené dětmi z místní školy.
Strom městu Konici darovala ro(QVQ6QO¾w6QX¾TGM dina Spáčilova z Ludmírova. „Dag-

mar Spáčilová je zaměstnankyní
konického městského úřadu. Když
zaměstnanci Technických služeb
dorazili k jejich domu, zjistili, že tam
rostou stromy dva. Nakonec vybrali
ten menší, a proto to není Dagmar,
ale Dášenka,“ vysvětlil s úsměvem
konický starosta Michal Obrusník.
(mls)

pochválili malého klučinu. Bonbon
ho neminul, ale ani určitý respekt
k nadpřirozeným bytostem. „Já
budu příští rok hodný,“ slíbil srocení dvou čertů, anděla a Mikuláše.
O kousek dál malý hošík obezřetně
ustupoval před ženu, která mu chtěla dát oplatku. A čerti? K těm se mu
nechtělo už vůbec. „Má respekt,“
konstatuje dáma, s níž na kopec dorazil. Inu, i ten je občas potřeba.
3x foto: Michal Sobecký

Jiní se naopak k čertům vrhali, nechali se fotit, odměňovat. V dnešní
době si jej ale pletli dokonce i s poskytovatelem očkování. „Jojo, řešili
jsme ho tady. Někteří se tady už i očkovat chtěli. A vidíte, měli by čtyři
dávky najednou,“ směje se čert podezřele připomínající Zdeňka Balcaříka a ukazuje vidle se čtyřmi hroty.
Pak ale zvážní. „Protočilo se tady už
hodně lidí. Jsme spokojení,“ usmívá
se, než mi jej ukradnou jeho známí,
dožadující se fotky. „No teda, tady je
to super. I s Krakonošem nebo kdo

èGTVKURQNWUCPF÷NGOC/KMWN¾wGOQDUCFKNK8GNMÚ-QUÊą#PGUOÊTP÷UKVQWåÊXCNK
Foto: Michal Sobecký
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zkrátka pro strach uděláno. Z Kosíře je totiž mohl unést pekelník.
I když...
„Kdo by se s nima furt tahal?“ pokládá si řečnickou otázku jeden
z čertů. V jednom případě udělal
výjimku, z pytle mu kouká bota.
Čert si následně stěžuje na některé
děti, jak jsou drzé a nevycválané.
Zdálo se ale, že některým pohled
na čerta docela stačí. „Výborně, hez-
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Mikulášská neděle? Takže na Kosíř.
Takovou rovnici vymysleli na Hané
už dávno, předávno. Mikulášské
pochody na nejvyšší horu Hané
mají více než dvacetiletou tradici.
A tak nebylo divu, že poutníků tato
hora zažila v neděli více, než je začátkem prosince jinak obvyklé. Co
to znamenalo? Vzít si něco teplého,
a to jak na sebe, tak do lahve, pořádně se zabalit. A děti? Ty musely mít

ČELECHOVICE NA HANÉ Klasika, která nezklame, zato vždy pobaEXKLUZIVNÍ
ví. To je mikulášský výstup na Velký Kosíř pořádaný turisty ze Smržic.
reportáž
Ani letos v době koronaviru mezi akcemi nemohl chybět. A tak cíl
mnoha rodin ani nemohl být jiný. Vzdor mrazu a napadanému pro Večerník
sněhu byl jasný – vrchol Velkého Kosíře. A hlavně neskončit u čerta
v pytli... Večerník byl celý rok hodný, takže jsme si akci mohli užít do- Michal SOBECKÝ
syta a bez starostí.
ky jsi nám tady předvedl básničku,“

Výstup na Kosíř? Nejzábavnější je 5. prosince

MIKULÁŠ, ANDĚL A ROZVERNÍ ČERTI

ZHQVQ2QNKEKGè4

pět osob a jedna žena se zranila tak, že
narazila do sedačky před ní a sanitkou
byla převezena do nemocnice. Nehoda
je nadále v šetření,“ informovala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Hmotná škoda na obou vozidlech byla
předběžně vyčíslena na 180 000 korun.
(mik)

2QFNGRąGFD÷åPÆJQwGVąGPÊ\CPGJQFWW5GéGOčåGąKFKéCWVQDWUW\TCP÷PQWEGUVWLÊEÊQFXG\NCUCPKVMC

K dopravní nehodě došlo na silnici mezi
Hrochovem a Sečí. „Řidič autobusu při
průjezdu pravotočivou zatáčkou zřejmě
nepřizpůsobil rychlost a při vyhýbání se
s nákladním vozidlem s návěsem přibrzdil a dostal smyk. Přejel do protisměru
a levou přední částí narazil do levé části
tahače, který již v době nehody stál. V té
době cestovalo v autobusu mimo řidiče

$XWREXVGRVWDOVP\NexNUWOrRNDPLRQ

SEČ Minulé pondělí 29. listopadu
došlo na komunikaci poblíž Seče
ke srážce autobusu s kamionem.
Dopravní nehoda si vyžádala jedno zranění, naštěstí lehčího charakteru. Podle všeho může za střet
šofér autobusu, který jel na kluzké
vozovce nepřiměřeně rychle a dostal smyk.

21120311570

aneb jsme s vámi u toho...
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DRŽOVICE Ve středu 1. prosince
krátce před sedmnáctou hodinou
vyjížděli policisté k dopravní
nehodě dvou vozidel na dálnici D46 u Prostějova. Před
26. kilometrem u Držovic ve
směru od Prostějova na
Olomouc došlo ke srážce osobního auta s kamionem.
„Jednalo se o boční střet
mezi jednapadesátiletým
řidičem nákladního vozidla Mercedes Benz Actros
s návěsem a sedmačtyřicetiletým řidičem vozidla
Škoda Kodiaq jedoucího
v levém jízdním pruhu. Po
střetu se osobní vozidlo
přetočilo a narazilo do levých středových svodidel. 0CwV÷UVÊwNQLGPQdRNGEJ[qCPKMFQPGD[N\TCP÷PQXwGOJOQV
Při nehodě nikdo nebyl P¾wMQFCPCXQ\KFNGEJRąGU¾JNCRčNOKNKQPWMQTWP

ZHQVQ2QNKEKGè4
zraněn. Žádný z řidičů ne-

byl pod vlivem alkoholu. Policisté odhadli
škodu na 510 tisíc korun,“ popsal karambol
na dálnici Libor Hejtman, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. „Okolnosti dopravní nehody
a míra zavinění jsou předmětem dalšího
šetření,“ doplnil Hejtman.
(mik)

21248¦
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Kostelec na Hané (mls) – Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení
ve Sportovní ulici od ulice Havlíčkovy až po ulici Smržickou se dočkají
v Kostelci na Hané. Obnova přijde na
172 000 korun.

Ulice získá nové
osvìtlení

Kaple (mls) – Jak už Večerník informoval, někteří z místních občanů nebyli spokojeni s rekonstrukcí místní komunikace
v Kapli. Upozorňovali přitom na možné
nebezpečí při výjezdu na hlavní silnici.
Ke snížení těchto rizik by se tu proto
mělo objevit zrcadlo. Výhled by se měl
při příjezdu na křižovatku z vedlejší silnice ve směru od železniční zastávky zlepšit
ve směru k obci Smržice.

1DNÔLzRYDWFH
pøibude zrcadlo

Ani silné sněžení, pár centimetrů sněhu
všude okolo a ledová voda s necelým jedním stupněm neodradily místní otužilce
od již třetího ročníku předvánočního plavání. Otužování přišel na chuť už v minulé
sezóně i starosta obce. „Už od loňského
léta jsem chodil pravidelně plavat a letos
už se scházíme ve větším počtu pravidelně.
Chodíme třikrát v týdnu v úterý, ve čtvrtek
a v neděli. Musím ale přiznat, že tentokrát to

Jan FREHAR

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

nebylo úplně ono. Počasí bylo sice krásně
zimní, ale voda ještě dostatečně nezamrzla,
takže nyní se to blíží nule, je to jako plavat
v ledu,“ prozradil starosta Marek Hýbl u následného čaje poté, co opustil vodu.
Odpolední otužování si ale všichni přítomní pochvalovali. „V prvních chvílích to
bylo hodně ledové, ještě když člověk cítí ty
ledové kostky, ale pak už to bylo v pohodě.
Navíc v takovém areálu je radost si zaplavat
i v zimě,“ doplňovala dvojice plavců z Prostějova.
Pro všechny otužilce i návštěvníky obec
připravila čaj na zahřátí, který přišel nadmíru vhod. Do areálu se kromě více než desítky plavců dorazilo podívat i pár skupinek

místních a pro plavce měli jen slova uznání.
Nescházel ani plavčík, jehož hlavní práce
nastává během letní sezóny. V případě potíží některých z otužilců však svou úlohu se
smíchem odmítal.
Sám starosta byl rád, že i letos mohla alespoň tato akce proběhnout bez nějakých
omezení a s potěšením přiznal, že mu
otužování také velmi pomohlo a propadl
mu. „Další náš předvánoční program je už
bohužel omezen, ale aspoň že něco může
být. Musím říct, že během mé loňské první
sezóny v otužování jsem nebyl ani nachlazený, letos už něco málo proběhlo, ale přesto se celkově cítím opravdu lépe a odolněji,“
dodal závěrem starosta.

Foto: Jan Frehar
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po celém městě. Podobné stromečky je
během adventu možné vidět také v centru
Plumlova či Němčic nad Hanou.

OTASLAVICE Že v Otaslavicích
funguje přírodní biotop jen
přes parné letní dny? Ale kdeže.
Na vlastní oči se o tom mohli
první adventní neděli přesvědčit všichni přítomní. V hustém
sněžení se členové spolku místních otužilců v čele se starostou
Markem Hýblem a dalšími hosty
z regionu pustili do vodních radovánek. Ve vodě připomínající
spíše ledovou tříšť strávili čtvrthodinku, kromě plavání si stihli
i zapinkat nebo také zapózovat
pro fotografy.

Foto: Facebook

Bílovice-Lutotín (mls) – Hned na
třech různých místech se chtějí v příštím
roce pustit do kompletní rekonstrukce
vozovky v Bílovicích-Lutotíně. Jednat se
bude o komunikaci Kamčatka, která je
v havarijním stavu, a cestu Za Humny i tu
vedoucí podél hlavní silnice, jež dosud
neměly asfaltový povrch. Obec v této
souvislosti žádá o stavební povolení.

Opraví silnice
ve velkém

Konice (mls) – V kruhu svých nejbližších, ve skvělé pohodě a s dobrou náladou
oslavila krásných 100 let od svého narození Božena Vybíralová z Nové Dědiny. Čiperná seniorka se narodila 28. října 1921
na Zavadilce manželům Křupkovým.
V roce 1943 se vdala za Ladislava Vybírala a společně vychovali 5 dětí. Nyní se
už paní Vybíralová těší ze 13 vnoučat, 17
pravnoučat, a dokonce 4 prapravnoučátek. K dlouhé řadě gratulantů se připojuje
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Praprababièka oslavila
sté narozeniny

„Rádi bychom přistavili tři šatny. Je to ale
trochu složitější na úpravu, musíme to řešit
v rámci stavebního povolení. Chtěli jsme
již letos stavět, bohužel se tak ale nestane.
Zatím je to plán hlavně v našich hlavách,
takový prvotní záměr,“ konstatoval starosta
obce Milan Elfmark. Nouzi o sportovce
přitom v Olšanech u Prostějova nemají.
Prakticky každý den plná hala hostí sportovce jak z obce, tak z širokého okolí. A už
nyní se zde konají mnohé turnaje, kvůli
kterým by právě měly v budoucnu šatny
vzniknout.
(sob)

Martin ZAORAL

KONICE Dobrý nápad se ujme všude.
Celkem dvanáct vánočních stromečků,
které městu věnoval Stanislav Kuliš ze
Skřípova, krášlí společně s tradičním
velkým stromem náměstí v Konici.
O jejich ozdobení se postaraly šikovné
ruce dětí z místní základní a mateřské
školy.
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Stromečky se na náměstí v Konici objevily vůbec poprvé. „Připravilo je komunitní
centrum. Nápad jsme odkoukali v ProstěFOTOGALERIE
jově a tahle myšlenka se nám moc líbila.
Panu Kulišovi bych chtěl moc poděkovat,“
klikni na
prozradil Večerníku konický starosta Miwww.vecernikpv.cz
chal Obrusník s tím, že po Vánocích bu- 2T¾EGPCQ\FQD¾EJD[NCRTQMQPKEMÆF÷VKRąÊLGOPQWRąÊRTCXQWPCPCFEJ¾\GLÊEÊ8¾PQEG
vznikl ve Znojmě. V jihomoravském měs- Milada Sokolová. Její iniciativa se v Prostěto je,“ diví se naoko jeden návštěvník dou živé symboly Vánoc vysazeny.
Kosíře. Kdeže, ne Krakonoš, to Ko- Nápad na zdobení velikonočních a vánoč- tě se v roce 2014 nechala inspirovat stáva- jově setkala s velkým ohlasem a do zdobení
sířan se vypravil obhlédnout horu, ních stromečků vystavených na náměstí jící náměstkyně prostějovského primátora se každoročně zapojují stovky žáků ze škol
aby zde zlobivé děti, a ještě zlobivější čerti nedělali neplechu.
Z výletu na vrchol se ale vraceli
s úsměvem všichni. Děti, dospělí URČICE Již pátek 26. listopadu se po- odpoledních hodin. Na řadě míst se
i ti čerti. „Jsme zde poprvé. Akce je prvé v regionu objevila bílá pokrývka, udržela, i když během dne bylo mírně
dobrá. Jen je škoda, že se tu nezpívají a to ještě ani podzim nepředal vládu nad nulou. Takto například proměnil
ještě koledy, bylo by to pěkné. Kaž- zimě. Sněhová nadílka překvapila už sníh fotbalový areál v Určicích. Po roz- OLŠANY U PROSTĚJOVA Novou
(jaf) sportovní halou se před více než rokem
dá akce, co se koná, je fajn,“ hodnotí dopoledne a přetrvala až do pozdních puštění nasněžilo opět včera..
mohli pochlubit v Olšanech u Prostřeba Martina Skácelová. „Jen by to
tějova. Obec díky svým financím, ale
nemuselo být tak daleko,“ posteskne
také milionům od Olomouckého kraje
si vedle sedící chlapec.
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nechala vybudovat moderní
sportoviště s parametry pro mužské
soutěže malé kopané, florbalu či házené. Jak se ale ukazuje, v budoucnu může
dojít ještě k jedné dostavbě. A to dost
podstatné, zejména pro pořadatele
Foto: Jan Frehar
sportovních turnajů.

BYLI JSME
U TOHO

6. prosince 2021

Námìstí v Konici zdobí vánoèní stromky.

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region

Zraněná cestující skončila v nemocnici ãNRGDSŐHVSŢOPLOLRQX

Policisté ve čtvrtek 2. listopadu
před šestnáctou hodinou zastavili
vozidlo Škoda Favorit v obci Seč.
Při dopravní kontrole zjistili, že
dvaasedmdesátiletý řidič není
držitelem řidičského oprávnění skupiny B. Senior se podrobil
dechovým zkouškám na alkohol,
které byly pozitivní. Přístroj zaznamenal hodnotu 1,50 promile
alkoholu v dechu. Řidič uvedl, že
před jízdou vypil tři piva a čtyři
skleničky rumu. Řidič je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který mu hrozí
trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Bez řidičáku a opilý
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„S LÁSKOU K HISTORII SE
NEMUSÍTE JEN NARODIT“
Zdeněk Bezrouk sbírá materiály o protektorátu na Prostějovsku
už osm let. U zrodu amatérského historika stálo vyprávění babičky

PROSTĚJOV Možná jste některý
rok počátkem května viděli na silničkách okolo Prostějova šlapat mladého muže na bicyklu. Nebylo by to nic
neobvyklého, kdyby přitom ovšem
nebyl v uniformě Rudoarmějce.
Zatímco se ostatní přesouvali v historických vojenských vozidlech, on
dorazil za nimi sice později, ale svěží. Kromě toho můžete amatérského historika, povoláním veterináře
Zdeňka Bezrouka (na snímku) potkat na přednáškách či jste si od něj
mohli nechat podepsat dvě knihy,
které o dění koncem války na Prostějovsku napsal. Takové renesanční
typy lidí jsou dnes docela vzácné a je
třeba se od nich hodně učit.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Tomáš
KALÁB
yy Měl jste dilema, zdali studovat
veterinu nebo něco kolem historie?
Odkdy vás vlastně historie (nejen)
druhé světové války zajímá?
„Můj praděda a děda z matčiny strany
i otec byli veterináři. V holínkách jsem
od mala chodil mezi hospodářskými
zvířaty ve stínu otce, takže jsem měl
svou budoucnost tak trochu předurčenou. Naproti tomu jsem si v dětství jako
spousta jiných kluků hrál na vojáky, stavěl modely vojenské techniky, do toho
se začalo mluvit o 50. výročí osvobození
republiky a má babička mi místo pohádek vykládala o tom, jak prožila válku
v rodném Prostějově. Díky tomu jsem
si protektorátní, nikoliv jen vojenskou
historii zamiloval. Dilema nastalo pouze při studiích na vysoké škole v Brně,
tam jsem se díky náročnosti studia musel historického koníčku na několik let
víceméně vzdát.“
yy Jak vznikl nápad sepsat události
konce druhé světové války na Prostějovsku? Bylo třeba zaplnit „bílá“
místa?
„Ta snaha zaplnit ‚bílá‘ místa o osvobození Prostějova a jeho okolí byla zcela
spontánní. Až na knihu Prostějovsko za
války, která vyšla tři roky po druhé světové válce, prakticky neexistovalo dílo,
jež by popisovalo uceleně a podrobně
boje na sklonku války na Prostějovsku.
Mne zajímaly podrobnosti, o kterých
se v uvedené knize psalo, a tak jsem se
začal setkávat s lidmi a ptal se jich, o co
se buď sami zajímali, nebo na co si z té
doby pamatovali. Díky tomu jsem nasbíral tolik materiálu, že jsem mohl začít
psát knihu, vlastně hned knihy.“ (úsměv)
yy Sbíral jste množství informací od
pamětníků. To se opravdu o své zážitky dosud s nikým nepodělili?
„Za těch osm let, co opravdu aktivně
sbírám materiály související zejména

s obdobím protektorátu na Prostějovsku, jsem se sešel s téměř čtyřmi stovkami pamětníků, ale z toho byli jen
čtyři váleční veteráni a pár desítek potomků po veteránech, odbojářích a legionářích. Zbytek byli (ne)obyčejní
lidé, kteří v tu dobu byli žáky, studenty
nebo mladými ‚totálně‘ pracujícími.
Nejstarší pamětnice měla 104 roky
a nejstarší pamětník 101 rok. Pětadevadesát procent pamětníků jsem navštívil na kole, takže jsem kvůli tomu
najezdil asi šest tisíc kilometrů. Většina
z nich tvrdila, že se j¬ na jejich válečné
mládí nikdo nikdy neptal, maximálně
jejich potomci, takže na přednáškách
a v obou knihách se objevují poznatky,
které nebyly ještě nikde a nikým jiným zveřejněny. Jejich zpracování
ovšem předchází ‚detektivní‘ práce
v archivech spočívající ve vyhledávání
a ověřování informací získaných od
pamětníků.“
yy Co je vlastně třeba k úspěšné komunikaci se staršími lidmi? Jak složité je vůbec tolik let po válce hledat
pamětníky, kteří mají k popisovaným událostem co říci?
„Svou metodu, jak dokážu, aby byli lidé
ochotni se svěřit se svými vzpomínkami, si nechám pro sebe. Napovím jen,
že jsem žil ve čtyřgeneračním domě,
kde jsem si osvojil úctu ke starším lidem. Dělá mi velkou radost, když takovým pamětníkům na chvíli pomohu
vzpomínkami na mládí zapomenout
na starosti spojené se stářím. A navíc je
Prostějov pořád ‚velká dědina‘, kde se
všichni znají, takže referencí jsem měl
poměrně dost, ale ne zase tolik, že by
mi to doposud stačilo, takže pořád hledám další lidi, co by mi mohli k tomuto
něco říci. Ale rok od roku je to hledání
čím dál těžší.“
yy Kolik titulů jste vydal a o čem ve
stručnosti pojednávají?
„Pod hlavičkou Klubu vojenské historie
Dukla z.s. (dále jen KVH Dukla - pozn.
red.) jsem s dalšími válečnými nadšenci
uvedl na světlo světa doposud dvě knihy. První s názvem Pod pásy tanků,
pod křídly letadel vyšla v roce
2015, druhá nazvaná Pod říšským
vysílačem Donau o tři roky později. Na celkem 854 stranách
se čtenář může dočíst nejen
o úporných bojích v dubnu
a květnu 1945 na Prostějovsku, ale např. i o německém
záboru tzv. Brodeckého
jazykového ostrůvku v roce
1938, o letecké válce nad
Prostějovem v letech 1944–
1945 a totálním nasazení
prostějovských spoluobčanů.
Nyní si připravuji materiály pro
novou knihu s příběhy o nesnadném životě Prostějovanů za
protektorátu a dále zpracovávám podklady upřesňující fakta o osvobození Prostějovska.“

yy Jste členem KVH Dukla, jaký je
váš nejzajímavější zážitek v historické uniformě? Kam nejdál do zahraničí jste se s klubem podívali?
„Nemohu nevzpomenout na dvě pětidenní návštěvy Běloruska v letech 2018
a 2019, kam jsme jeli reprezentovat
KVH Dukla na základě pozvání tamějšího vojenského klubu do vojensko-historického areálu Linie Stalina nedaleko
Minsku. Poprvé jsme tam byli v době,
kdy slavili Bělorusové Den nezávislosti (3. červenec). Šli jsme se podívat
v dobových uniformách na vojenskou
přehlídku přímo do Minsku kousek od
hlavní tribuny. Sice jen jako diváci, ale
i tak jsme vzbudili pozitivní ohlas, zvláště
když jsme řekli, že jsme z České republiky. Místní lidé k nám byli velmi přátelští
a rádi se s námi fotili. Vše, co se týká Velké
vlastenecké války, je pro ně stále doslova
svaté. Radost mi udělala i exkurze rozlehlé dílny uprostřed města, kde se šily
historické uniformy podle originálních
šablon nejen pro nadšence, jako jsme my,
ale i pro herce do válečných filmů.“

yy Věnujete se i besedám s mládeží.
Jak je na tom mladá generace s povědomím o druhé světové válce a proč
je podle vás potřeba jí tento úsek dějin stále přibližovat?
„S láskou k historii se nemusíte jen narodit. Žáci a studenti mají dnes mnohem
více zejména informačních prostředků,
jak si najít takovou cestu k historii, aby je
začala bavit. Vidím to zejména na popularitě vytváření rodokmenů mezi lidmi.
Určitě bych znalosti mládeže nezatracoval, nejsou o nic horší, než byly ty naše.
Ukazovat kladné vzory, ale také chyby
z minulosti je potřeba všem a neustále.
Lidé mají velmi krátkou historickou
paměť a dějiny mají sklon k opakování.
Právě období obou světových válek je
toho dobrým příkladem.“
yy Před časem jste začal být činný
v Českém svazu bojovníků za svobodu. V čem spatřujete jeho přínos?
„Činnost ČSBS v Prostějově jsem měl
možnost sledovat od roku 2015. Byla to
doba, kdy jsem viděl, jak postupně počet
členů svazu strmě klesá, jelikož členskou

roku 2019 vstoupit do výboru ČSBS
v Prostějově, čímž byla existence zdejší
organizace zachráněna.“
yy Kolik je vůbec na Prostějovsku
ještě přímých účastníků protinacistického odboje či jejich nejbližších
příbuzných?
„Když tento dotaz vztáhnu pouze na
ČSBS a ČsOL, tak dohromady třináct.
Asi nejznámějším z nich je v řadách
ČsOL 98letý válečný veterán, armádní
generál Emil Boček, příslušník čs. letectva ve Velké Británii, a v řadách ČSBS
šestadevadesátiletý válečný veterán
plukovník v.v. Ján Svítek, vojenský pilot, účastník SNP a partyzán zapojený
do osvobozovacích bojů na česko-slovenském pomezí. Někteří členové byli
např. za nacismu dětmi, jejichž rodiče
a oni sami byli perzekvováni z rasových
důvodů.“
yy Zabýváte se nejen obdobím druhé světové války, ale i té první. Tam
už pamětníci nejsou vůbec, v čem
spočívá těžiště činnosti obce legionářské?

Lidé mají velmi krátkou historickou
paměť a dějiny mají sklon k opakování.
Právě období obou světových válek
je toho dobrým příkladem…
základnu tvořili převážně letití vojáci ve
výslužbě, odbojáři a jejich příbuzní, kteří
v té době ztráceli síly k aktivní účasti ve
svazu nebo zemřeli většinou v požehnaném věku. Na přelomu let 2018/2019
tak hrozil zánik zdejší organizace, resp.
její přičlenění k jiným okresním organizacím. I když v rodině nemám
žádného předka vojáka či odbojáře, tak jsem se společně
s dalšími sympatizanty
rozhodl na
začátku

„Československá obec legionářská, která letos oslavila 100. výročí svého založení, má v současnosti přibližně 4 000
členů. Nejsou to jen potomci účastníků
1. a 2. odboje a veteráni 2. odboje, nýbrž
také veteráni vojenských operací v rámci NATO a OSN, hlavně pak spousta
aktivních sympatizantů, kteří bortí
mýty, že se jedná jen o organizaci, jež je
přežitkem své dávné slávy. Pro mne je
to organizace, která by měla být vzorem
vlastenecké paměti národa a základním
pilířem české státnosti. Navzdory ‚mnichovskému syndromu‘ můžeme být
totiž hrdí na světově uznávanou profesionalitu našich vojáků v minulosti
i současnosti.“
yy Stal jste se předsedou po Miroslavu Pišťákovi, významné osobnosti
Prostějova. Co to pro vás osobně
znamená?
„Znamená to prostě a jednoduše velikou čest, obrovskou zodpovědnost
pokračovat po boku tohoto člověka
v uchování legionářských tradic ve městě Prostějově o okolí a možnost vzdát
veřejně poctu našim vojákům a veteránům. Pana Pišťáka znám osobně
šest let. Nejen v době, kdy byl primátorem, ale i potom jsem v něm našel
podporovatele mého historického
bádání a zrodu obou knih, a nakonec
se sám aktivně zúčastnil jejich křtu.“
yy Jak se daří skloubit náročné povolání zvěrolékaře, časově náročného koníčka a osobní život?
„Dnes bych řekl, že kupodivu
jednoduše. Pro mne bylo
důležité se smířit s tím, že
čas prostě nezastavím a ne
‚všechny‘ dnes již letité pamětníky dokážu stihnout
v poměrně krátkém
čase vyzpovídat. Když
děláte věci, které vás
baví, tak vám tato časově náročná činnost
energii spíše dává,
než ubírá. A když
máte navíc pevné
rodinné zázemí,
tak to jde mnohem snadněji.
Prostě se řídím
heslem: ‚Žij
každý den tak,
jako by to
měl být tvůj
poslední‘.“

vizitka
ZDENĚK BEZROUK
✓ narozen 16. března 1981 v Prostějově
✓ vystudoval veterinární lékařství na VFU Brno
✓ pracuje jako veterinární inspektor
✓ předseda ČsOL v Prostějově
✓ amatérský historik a spisovatel
✓ příslušník Aktivních záloh AČR
✓ mezi jeho koníčky patří historie, příroda, silniční cyklistika a běhání
zajímavost: za pamětníky druhé světové války najezdil šest tisíc kilometrů
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PROSTĚJOV Zasedání nejvyšších politických orgánů
města následují v posledních
týdnech jedno za druhým
a komunální politici v závěru kalendářního roku jednají v dosti šíleném tempu.
Minulý týden se sešla rada
statutárního města Prostějov
a už zítra, tj. v úterý 7. prosince, se uskuteční další schůze
zastupitelstva. Večerník se na
této straně ohlíží za 27. jednáním prostějovských zastupitelů a zastupitelek, které proběhlo v úterý 23. listopadu.
Necelých pět hodin diskusí
včetně schvalování rozpočtu
na rok 2022 totiž přineslo ještě řadu dalších výstupů, než
jste mohli najít v minulém
vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
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PROSTĚJOV Zastupitelé předminulé úterý projednávali „jednoduchý“ bod programu ohledně
změn ve zřizovací listině městské
dceřiné společnosti Lesy města
Prostějova. Byla to formalita. Jenže během jejího schvalování vyšla
najevo skutečnost, která mnohé
zastupitele přímo šokovala. Radní
totiž z funkce jednatele Lesů města
Prostějova odvolali dosavadního
jednatele Michala Dadáka! Proč?
Vykazoval totiž větší zisky společnosti než bylo naplánováno...
„Co se v posledním období děje okolo Lesů města Prostějova, je na pováženou. Předchůdce pana Dadáka
vydržel ve funkci 104 dnů a dnes je

vyhozen i pan Dadák. Budu se pídit
po důvodech jeho odvolání,“ ozval
se jeden z prostějovských opozičních
zastupitelů.
Vysvětlení se ujal první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Ve
společnosti Lesy města Prostějova
jsme nastavili určitý systém s tím, že
hospodaření bylo zaměřeno nejen
na těžbu dřeva, ale rovněž na práci
pily a pěstování sazenic. Pan jednatel
Dadák byl pozván na jednání rady,
aby vysvětlil dosavadní výsledky od
počátku tohoto roku. Získali jsme
totiž informace, že například prodej
sazenic postrádá z ekonomického
hlediska smysl. Proto jsme chtěli,
aby nám předložil průběžnou zprá-

vu. Což se stalo, leč jen ve stručném
znění s tím, že podrobně nám vše vysvětlí na valné hromadě společnosti,“
poznamenal politik zodpovědný za
správu majetku.
Kroky radních byly až nečekaně
rychlé a tvrdé. „Jeho vedení společnosti Lesy města Prostějova jsme
vyhodnotili jako neefektivní. Například za dva roky nechala společnost
vytěžit téměř všechno dřevo, které
bylo naplánováno vytěžit za období
deseti let! Rozložení těžby tak bylo
shledáno neefektivním. Také pila
byla v minulosti stěžejní součástí,
když vydělávala a přinášela značné zisky, což se v tuto chvíli nedělo
a byla vytížena jen na třicet pro-

cent. A prodej sazenic pak byl téměř zastaven! Tyto skutečnosti nás
v radě města vedly k odvolání pana
Dadáka z funkce jednatele společnosti,“ potvrdil Pospíšil.
Na to konto pak ovšem padaly další
dotazy zastupitelů. Radní přislíbili,
že nyní již odvolaného jednatele Lesů
města Prostějova Michala Dadáka
pozvou na příští zasedání zastupitelstva, aby otázky ke stavu hospodaření
společnosti sám zodpověděl.
Večerník se snažil s Michalem Dadákem spojit ještě před zítřejším jednáním. „Nezlobte se, ale nehodlám to
nijak komentovat,“ zareagoval bývalý
šéf prostějovských lesů slušně, leč velmi stručně a odmítavě na naše dotazy.

*ÁNOIÁIµ?M<ÜÁUM@FJINOMPPE@H<EDO@G
Správa železnic chce ale po městu pozemky

PROSTĚJOV Díky vyhlášené architektonické soutěži už město disponuje několika návrhy, jak řešit rekonstrukci celé jižní části centra Prostějova, a to včetně nákladné rekonstrukce budovy Společenského domu.
Projekt na ni ovšem ještě neexistuje, výběrové řízení na zhotovitele bylo
letos zrušeno. Na druhé straně už zastupitelé nedávno schválili, že magistrát si na celou investiční akci vezme úvěr 400 milionů korun. Plán města
pustit se do rozsáhlých a nákladných oprav „Kaska“ tedy stále pokulhává, navíc vše může ještě zbrzdit požadavek developerské společnosti
Manthellan, která po městu žádá odškodnění 320 milionů korun...
„Když jsme se před třemi lety „Samozřejmě se připravujeme na nápo soudních tahanicích konečně kladné investiční akce, jednou z nich je
úspěšně zbavili Manthellanu, dou- i rekonstrukce budovy Společenského
fal jsem, že v otázce rekonstrukce domu. Jak všichni víte, už jsme na jed‚Kaska‘ se rychle pohneme kupře- nom z minulých jednání zastupitelstva
du. Při pohledu na návrh rozpočtu odsouhlasili, že si na tuto akci vezmena příští rok ale vidím, že se v pod- me úvěr čtyři sta milionů korun. Je
statě neděje nic. Navíc na podobně pravdou, že projektová dokumentace
velké investiční akce si nešetříme na rekonstrukci pokulhává. Vloni jsme
vlastní peníze, naopak je utrácíme museli zrušit výběrové řízení na vya rezervami lepíme rozpočet,“ vyjá- tvoření tohoto projektu, protože ceny
dřil se František Švec (Změna pro stavebního materiálu začaly neúměrně
Prostějov).
růst, někdy až o sto procent. Z tohoto

důvodu máme peníze na vytvoření
projektové dokumentace zahrnuty do
rozpočtu na rok 2022, kdy věřím, že
ceny stavebního materiálu se umoudří
a nám se tak podaří konkurz vyhlásit,“
vysvětlil zádrhel v plánované rekonstrukci „Kaska“ primátor František
Jura (ANO 2011).
Když opoziční zastupitel Švec zmínil,
že před třemi lety se městu díky soudnímu rozhodnutí o neplatnosti smluv
podařilo zbavit Manthellanu, není to
tak docela pravda. Developerská společnosti, která slibovala v jižní části centra Prostějova postavit obří obchodní
galerii, se nyní s městem Prostějovem
soudí o peníze. Požaduje neuvěřitelných 320 milionů korun, údajně za
zmařenou investici. V polovině října
se už kvůli tomuto požadavku uskutečnilo první soudní jednání. „Mohu vám
sdělit, že spor se společností Manthel-
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PROSTĚJOV Letos
Zvolí radního a projed
návat
poslední a v pořadí
se bude také regulaèní
osmadvacáté v proplán
centra Prostìjova
bíhajícím volebním
období. Jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějo- města Prostějova včetně územní
va se ale tentokrát neuskuteční ani studie jeho jižní části. Následovat
v obřadní síni radnice ani v hale budou mnohé majetkoprávní záleSportcentra DDM, jako tomu žitosti, tedy schválení prodeje, směbylo naposledy, ovšem v hlavním ny či nájmu městských pozemků
sále Společenského domu! Schů- a probereme také stav protipožární
ze tohoto vrcholného politického ochrany v Prostějově,“ nastínil záorgánu začíná už zítra, tj. v úte- kladní body programu úterního zarý 7. prosince, od 10.00 hodin sedání zastupitelstva primátor Frana bude probíhat za přísných pro- tišek Jura (ANO 2011). „Diskutovat
tiepidemických opatření. Veřej- hodláme o založení nadačního fonnost má samozřejmě vstup volný du a zveřejníme výsledky kontroly
a kdo na jednání nezavítá, může v rámci samostatné působnosti staho sledovat v přímém přenosu tutárního města Prostějova ze strany
prostřednictvím internetových Ministerstva vnitra ČR. Budeme se
stránek města.
také zabývat dotacemi sportovním
Hned po zahájení zasedání přijde na klubům a schvalovat rozpočtová
řadu volba nového člena Rady statu- opatření ke stavebním investicím
tárního města Prostějova za odstou- i úhradu kompenzace za městskou
pivšího Zdeňka Fišera. Podle zjištění hromadnou dopravu společnosti
Večerníku navrhuje ČSSD zkuše- FTL na rok 2022,“ přidal Jura.
ného politika a bývalého poslance PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako
MUDr. Pavla Holíka (více na jiném vždy bude u toho a v příštím vydámístě vydání – pozn.red.). „Dále se ní přineseme podrobné reportáže
budeme podrobně zabývat ukon- z výsledků jednání letošního počeným Regulačním plánem centra sledního zastupitelstva.
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lan o 320 milionů korun je stále živý.
Předseda senátu Okresního soudu
v Prostějově při prvním projednávání
této věci navrhl oběma stranám, aby
celý spor posoudil mediátor a navrhl
řešení. Jak Manthellan, tak statutár-

ní město Prostějov s tímto návrhem
souhlasily a nyní čekáme na termín
první společné schůzky u mediátora,“
informovala zastupitele Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.

řešit mediátor

Projekt na rekonstrukci „Kaska“ pokulhává

PROSTĚJOV Již tradičním stálým
bodem jednání prostějovského
zastupitelstva z úterý 23. listopadu
byly novinky z jednání mezi prostějovským magistrátem a představiteli Správy železnic o osudu
výpravní budovy místního nádraží.
I tentokrát se nejen zastupitelé a zastupitelky dozvěděli zajímavé zprávy. Jednou z nich je skutečnost, že
Správa železnic zrekonstruuje budovu sama ve své režii a následně ji
nabídne městu k odprodeji. Vlastní
rekonstrukce má začít v roce 2024,
stejně jako výstavba tunelu pod železničním přejezdem ve Vrahovické
ulici.
„Zatím poslední naše jednání s představiteli Generálního ředitelství Správy železnic proběhlo na přelomu září
a října. Jednali jsme nejen o místním
nádraží, ale také o dalších investičních
akcích Správy železnic. Například
o zkapacitnění železniční tratě z Olomouce přes Prostějov do Nezamyslic,
rekonstrukci hlavního nádraží v Prostějově a také o blížící se výstavbě pod-

Milionové škody
na cyklostezce
Prostějov (mik) – Výstavba severního obchvatu Prostějova neprobíhala hladce, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Na jednání zastupitelstva v úterý 23. listopadu se probírala milionová škoda, kterou způsobila stavební firma na cyklostezce
z Prostějova do Kostelce na Hané.
„Po výkopových pracích zůstala
v cyklostezce hluboká díra a tato
komunikace pro cyklisty se začíná
propadat i na okolních místech,“
upozornil zastupitele Tomáš Peka
(Na rovinu!). Problémy technického rázu vzápětí přiznal i náměstek
primátora pro stavební investice.
„Bohužel je to tak. Jedna společnost,
a nebudu ji tady jmenovat, si objednala výkopové práce na přeložku
optického kabelu. Firma prováděla
výkopové práce na katastru Prostějova, Smržic i Kostelce na Hané. Bylo
zjištěno, že nedodržela základní podmínky výkopových prací, při nichž
došlo ke zborcení všech nosných
vrstev cyklostezky a následnému
prolomení asfaltové části,“ přiznal
Jiří Rozehnal (ANO 2011). Celá
záležitost se projednávala za účasti
pracovníků stavebního úřadu, nejmenované společnosti a představitelů Prostějova, Smržic a Kostelce na
Hané. Došlo totiž ke škodám v řádu
milionů korun. „Společnost dostala
za úkol na své náklady dát všechno
do původního stavu, což bude přísně
kontrolováno,“ přislíbil Rozehnal.

Zastupitelstvo
odmítlo nabídku

s Manthellanem
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jezdu pod železničním přejezdem ve
Vrahovické ulici. Byl jsem informován,
že poslední dvě jmenované akce budou zahájeny v roce 2024,“ řekl na začátku svého vystoupení Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Co se týká budoucnosti výpravní budovy místního nádraží, Správa železnic
momentálně zpracovává projekt na její
rekonstrukci, což by mělo být hotovo
ještě do konce tohoto roku. „V tom

příštím by pak mělo dojít ke zpracování této projektové dokumentace pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby
a budou následovat další kroky směřující k rekonstrukci místního nádraží,
která proběhne v režii Správy železnic.
Jakmile bude dokončena a z budovy
budou vymístěny všechny stávající
železniční technologie, bude majitel
řešit se statutárním městem Prostějov
případný odprodej celé budovy. V této
souvislosti zástupci Správy železnic

Prostějov (mik) – Společenství
vlastníků se obrátilo na prostějovský magistrát s nabídkou prodeje
pozemků ve Fanderlíkově ulici. Jde
o pozemek v těsné blízkosti silnice,
na které je postavena vysoká zeď.
Zastupitelé však tuto nabídku odmítli, proti odkupu se vyjádřily také
jednotlivé dotčené odbory prostějovského magistrátu. „Fyzické osoby
plánují ve Fanderlíkově ulici postavit
nové bytové domy. Jejich nabídku prodat městu pozemek v těsné
blízkosti silnice také odbor správy
a údržby města odmítl. V případě
zájmu investora může být předmětný pozemek po dokončení stavby
nabídnut k převodu do vlastnictví
statutárního města Prostějova, a to
včetně technické a dopravní infrastruktury a terénních úprav, s tím,
že při posuzování nabídky bude postupováno standardně jako u jiných
soukromých akcí. To znamená, že
bude prověřeno dodržení směrnice
ohledně průběžného kontrolování
technických parametrů stavby. Do
doby dokončení plánované výstavby
bytových domů však není převod
tohoto pozemku do vlastnictví města vhodný ani žádoucí,“ uvedl první
náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko).
vznesli požadavek na odkup konkrétních pozemků, které budou potřeba
k rekonstrukci místního nádraží. My
jsme to následně při jednání rady
města analyzovali. Všechny pozemky v bezprostřední blízkosti budovy
místního nádraží jsou v majetku města
a my jsme připraveni vyjít Správě železnic vstříc,“ prozradil Jiří Rozehnal.
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Konstelace hvězd Prostějova

„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).
Koupíme pro rodiče byt 1+1 nebo 2+1 . Zabudování bezpečnostních zámků
do bytů. Tel.: 777 135 540,
Tel.: 604 635 465
mail: 99fab@seznam.cz
Hledám ke koupi starší dům (opravím si
Stavební práce Ščuka & Bureš,
sám). Tel.: 737 601 184
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
email: jos.bures@seznam.cz,
Koupím chatu/zahradu. Kdekoliv na www.zednickepraceprostejov.cz
Prostějovsku. Děkuji, tel.:736 791 091
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Špatná nálada u většiny populace bude pramenit ze zpřísňujících se protiepidemických opatření. Ano, řítíme se tam, kde jsme být nechtěli. Naproti tomu se ale většina
Prostějovanů bude připravovat na advent strávený v úzkém rodinném kruhu.
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Hodně se zaměříte na zdokonalení
vlastního těla, což už bylo určitě zapotřebí. Najednou si oblíbíte pravidelné návštěvy posilovny či fitness
centra. Teď ještě sehnat kamarády,
kteří by chodili s vámi.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Rozmyslete si dobře, jak se chovat
k vašemu nadřízenému. Sice vám
už delší dobu slibuje zvýšení platu, jenže bezvýsledně, ale křičet
na něj rozhodně nesmíte. Nezavírejte si k němu dveře.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Většinu týdne strávíte vzpomínkami
ať už na pěkné chvilky, tak trápení,
které jste prožili. Jakékoliv plánování
budoucnosti tak bude pokulhávat.
Přesto začnete dohánět zpoždění
v nakupování vánočních dárků.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Jako naschvál se s partnerem v této
adventní době pohádáte natolik, že
o nějakém udobřování nemůže být
ani řeči. Ale klid, vhodný předvánoční
dáreček všechno vymaže. Jen ho vymyslet, aby skutečně potěšil.

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

)UHG\ÿLVWLÿRGSDGĥ
6DQ\WROYHVSUHML
Cif cream
&OLQÿLVWLÿRNHQ

1,2 l
500 g
500 ml
500 ml
500 ml

Naše
4'57/¦

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

Koupím historický motocykl nebo
moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933.

FINANCE
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
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29,90

29,90
(750 ml)

44,90
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-
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44,90
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54,90

54,90

39,90

-
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29,90
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Blíží se svátky vánoční a s nimi přichází v domácnostech čas generálního úklidu.
Leckdy najednou zjišťujeme, do jaké škvírky se dlouho nesáhlo, který kout zůstal
opomenut. Ženy tak dost často vyženou rodinné osazenstvo do přírody, aby měli na
takto pečlivý úklid klid. Potřebuji k tomu však pomocníky, povětšinou v plastových
lahvích či obalech. A tak je tuze dobré vědět, že nejlevnější WC gel Domestos nabízí
nejlevněji Tesco, pro Fredy čistič odpadů se můžete zastavit buďto v Lidlu či Kauflandu, kde přiberte do košíku i Clin pro čistění oken. Savo original a Sanytol ve
spreji má v regálech za nejvýhodnějších podmínek shodně Billa, cream značky Cif
pro změnu Albert.
Ať vám jde práce od ruky!
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 2. prosince 2021.

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

21102921407

Savo Original

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

GRATULACE

... tentokrát ze sortimentu: ą,67,&Ì35267Ĥ('.<
32,90
700 ml (750 ml)

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,

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

nákupní
servis
pro vás

Domestos WC gel

KOUPÍM

Dne 9. prosince 2021
oslaví výročí svatby
manželé Markéta a Jaroslav
HANÁKOVI.
Své ano si řekli před 60 lety.
K tomuto významnému dni
bychom jim chtěli
jménem celé rodiny
moc poděkovat
za jejich lásku a podporu
a do dalších společných let
jim popřát pevné zdraví
a hodně elánu.
Dcera Markéta a syn Jaroslav
s rodinami.

16011421482

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Zaměřte se na resty, které vám
vznikly na úřadech. To nesmíte podcenit a vykašlat se na ně už vůbec
ne. Budete si muset přetrpět dlouhé
fronty, neboť osobní styk s úředníkem je nutný. Vydržte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Poslední dobou špatně spíte a přičítáte to starostem z práce. Jenže
pravý důvod je úplně někde jinde.
Přestože jste zadaní, tajně myslíte na
bytost, která vám nedávno zkřížila
cestu. Dostáváte se na tenký led.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
S partnerem se trošku poškorpíte,
ale nebude to nic vážného. Brzy si
navzájem odpustíte, a dokonce si
společně naplánujete romantický
víkend. Strávíte ho jen spolu, navíc
se do sebe znovu zamilujete.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Starostí máte až nad hlavu, přesto
si každý den uděláte čas na rodinu.
A uděláte dobře, protože poslední
dobou vám partner i děti vyčítají, že
většinu času trávíte v práci. Podnikněte společný výlet.

21072820918

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Udělejte si doma pořádek a prohledejte všechna místa, kde jste dlouho
neuklízeli. Určitě naleznete něco, co
jste již dlouho hledali a o čemž jste byli
přesvědčeni, že je to dávno ztracené.
Navíc budete mít konečně uklizeno.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Získáte něco, po čem jste toužili několik let. A lidově řečeno, přijdete
k tomu jako slepí k houslím. Jakmile
tedy budete mít to, co jste chtěli, začne pro vás další etapa života. Budete
se snažit onu věc maximálně využít.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Potrápí vás zdraví, ale nebudete
tomu věnovat pozornost. Drobné
nachlazení přechodíte a nad bolestmi zad mávnete rukou. Pokud to ale
takto budete podceňovat i nadále,
hrozí vám již brzy komplikace.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Ve vaší blízkosti se objeví zajímavý
člověk, který vás okamžitě zaujme.
Navazování přátelství ale bude hodně složité, neboť dotyčný je šťastně
zadaný a jakýkoliv flirt ho zajímat
nebude. Tvrdý oříšek...

SLUŽBY

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.

en?
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Ja
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21061620769

16

21052110614

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Smržice
Obec: Smržice
Obec: Prostějov
Dne: 6. 12. 2021 od 7:30 do 16:00 Dne: 17. 12. 2021 od 8:00 do Dne: 20. 12. 2021 od 8:00 do
hodin. Vypnutá oblast: stavby by- 15:00 hodin. Vypnutá oblast: 11:00 hodin. Vypnutá oblast:
tových domů Partyzánská 36, 38 část obce Smržice - pravá strana jednostranně Kravařova ul. č. 1-5,
ul. Prostějovská od č. 2 po č. 42 nám. T. G. Masaryka č. 17.
(T. Wolker Servisní s.r.o.).
(konec obce sm. Prostějov) a ul. Obec: Olšany u Prostějova
Obec: Prostějov
Dne: 7. 12. 2021 od 7:30 do Za Kobližnicí s č. 1-5 + č. 471/7. Dne: 20. 12. 2021 od 8:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: za15:00 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Výšovice
garáže na ul. Letecká (za Mecha- Dne: 9. 12. 2021 od 8:00 do hrady parc. č. 720/4, 721/1, hřiště
14:30 hodin. Vypnutá oblast: TJ Sokol s parc. 815, č. p. 360 za
nikou Prostějov).
Výšovice č. p. 35.
hřištěm ve směru na Lutín.
Obec: Otaslavice
Obec: Prostějov, Držovice
Dne: 8. 12. 2021 od 7:30 do Obec: Ondratice, Sněhotice,
Podivice
Dne: 8. 12. 2021 od 7:30 do 14:00
14:00 hodin. Vypnutá oblast:
část chatové lokality s čísly: 540, Dne: 10. 12. 2021 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: odběrná
542, 572, 70, č.o. 96, 97, 69, 72, 15:30 hodin. Vypnutá oblast: místa Czech Investment Fund
část obce Ondratice: oboustran- SICAV, a.s. - obchodní centrum
36, 35, 34, 126, 88, 45 a další.
ně od č. 8 a 31 po konec obce s č. Konečná č. 23 a Sebastiniho č. 6.
Obec: Rozstání - Baldovec
Dne: 9. 12. 2021 od 7:30 do 162, 183 a dále část obce ve smě- Obec: Soběsuky
15:30 hodin. Vypnutá oblast: ru od Sněhotic ohraničená čísly: Dne: 14. 12. 2021 od 7:30 do 13:30
část obce Rozstání - celá místní 167, 168, 15, 176. Oboustranně hodin. Vypnutá oblast: část obce
část Baldovec. Odběratelské tra- od č. 23 a 30 po č. 41, 78, 118, 48, Soběsuky - oboustranně od č. 4 a 53
fostanice: Baldovec kamenolom 27, 54. Celá obec Sněhotice, Há- (naproti trafostanice) sm. náves
(č. 300745), Baldovec dětský tá- jenka Sněhotice 110 (Hatě). Po- (celá) a dále RD až po č. 62 a 103.
divice Osina hájenka č. p. 557/9.
EG.D, a.s.
bor (č. 300744).

21111221471

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie

vzpomínky
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Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí...

Dne 11. prosince 2021
uplyne 25 let od úmrtí
naší milované maminky
paní Ludmily ŠUBČÍKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají děti.
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Dny, týdny,
měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí
ránu bolestivou.
Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.

Dne 9. prosince 2021
vzpomeneme 17. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan prap. David BLÁHA
z Prostějova.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a sestra s rodinou.

Maminko naše zlatá milá,
kde se v Tobě brala síla,
životní cesta trnitá,
zlo, závist, nenávist,
a přesto ses dožila
požehnaného věku.
Nevyřešená cesta k tvému domu
ukončila tvůj život, nechtěla jsi žít.
Maminko, cestu dodnes nemáme,
tak jak byla.

Dne 8. prosince 2021
vzpomeneme první
smutné výročí od úmrtí
pana Jana KUBALÁKA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

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

Dne 11. prosince 2021
vzpomeneme 13 let
od úmrtí maminky
paní Jenovéfy TŘÍSKOVÉ.
Dne 9. prosince 2021
by se dožila 100 roků
paní Marie DVOŘÁKOVÁ
z Kelčic.
Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 4. prosince 2021
jsme vzpomenuli 24. výročí úmrtí
pana Ing. Miloše KONUPČÍKA
z Prostějova – Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkují syn a dcera
s rodinami.

Večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
Odešla jsi tichou tmou,
tiše s bolestí svou.
Zavřela jsi oči, chtělo se Ti spát,
aniž jsi tušila, co to má znamenat.
Nebylo Ti dopřáno s námi být,
nebylo léku, abys mohla žít.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.
Kdo v srdci žije, neumírá.

18
Právě tolik vzpomínek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

Dne 4. prosince 2021
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí od úmrtí
pana Karla KAPLÁNKA
z Dětkovic.
S láskou vzpomíná
manželka Květa,
synové s rodinami
a rodina Přichystalova.

Dne 7. prosince 2021
uplynou 4 smutné roky od úmrtí
pana Františka SKOPALA.
Za tichou vzpomínku
děkují synové Luděk
a Radek a družka Marie.

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

Dne 7. prosince 2021
uplyne 10. výročí od úmrtí
pana Josefa PROCHÁZKY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

A dne 15. února 2022
si připomeneme 12 let
od úmrtí tatínka
pana Bohumila TŘÍSKY.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Miluška
s rodinou.

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

Dnes, tj. 6. prosince 2021,
vzpomeneme smutné
20. výročí úmrtí
pana Zdeňka CHLUPA,
který by dne 24. prosince 2021
oslavil 63 let.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka,
dcera Dáša s rodinou
a sourozenci s rodinami.
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Dne 9. prosince 2021
vzpomeneme
15. smutné výročí od úmrtí
paní Boženy MOUČKOVÉ
z Vrahovic.
S láskou vzpomíná
rodina Moučkova.

Dne 8. prosince 2021
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše manželka, maminka a babička
paní Emílie URBÁNKOVÁ
z Kralic na Hané.
S láskou stále vzpomíná
manžel Miroslav,
dcera Kateřina a syn Miroslav
s rodinami.

Dne 12. prosince 2021
vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí
pana Františka JANČÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a dcery s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
10. prosince,

v 10.00
hodin

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Je jen málo slov,
která by vyjádřila náš zármutek…

Největší láska na světě umírá,
když oko matčino
navždy se zavírá.
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

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

Dne 2. prosince 2021
tomu bylo 25 let,
kdy nás navždy opustil
pan Radoslav KŘÍŽEK.

Pohřební služba Pavel Makový
Dne 7. prosince 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí mé drahé maminky
paní Marie VELEŠÍKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Eva s rodinou.

A dne 23. prosince 2021
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
paní Anežky KŘÍŽKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Milan Krajňák 1938
Kostelec na Hané
Ladislav Kupka 1944
Prostějov
Pavel Trnkal 1963
Ohrozim
Vladimíra Handlová 1963
Lutín
Rostislav Höfer 1944
Vyškov
Jaroslava Herzigová 1932
Prostějov
RSDr. Zdeněk Entl 1938
Prostějov
Zdena Šmelková 1948 Kostelec na Hané
František Mišák 1930
Přemyslovice
Pavel Nadymáček 1959
Bedihošť
Anna Macků 1947
Otaslavice
Miloslav Bednář 1934
Prostějov
Antonie Šebelová 1933
Hamry
Hana Čechová 1950
Stražisko
Anna Formánková 1923
Vyškov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 6. prosince 2021
Milada Hrabálková 1937 Klenovice n/H 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Indrychová 1951 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Josef Čundrla 1936 Bedihošť 13.00 hod. Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 7. prosince 2021
Vlasta Vykoupilová 1937 Přemyslovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 8. prosince 2021
JUDr. Leopold Chlup 1937 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 9. prosince 2021
Jarmila Kovačíková 1953 Mostkovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Božek 1954 Ptení 14.00 kostel Ptení
Sobota 11. prosince 2021
Václav Vrba 1953 Pivín 13.00 kostel Pivín
Dobromila Kubíčková 1952
Olga Štenclová 1955

Kostelec na Hané
Brodek u Prostějova

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dne 9. prosince 2021
vzpomeneme první
smutné výročí od úmrtí
našeho milovaného manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Květoslava SROVNALA
z Prostějova.
S láskou a úctou stále vzpomíná
celá široká rodina.

Františka Vítková 1932
Marie Šindelářová 1941
Ladislav Rozehnal 1930

Určice
Dětkovice
Držovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 6. prosince 2021
Tomáš Machala 1941 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anna Kaplánková 1940
Ludmila Sadílková 1934
Věra Dokoupilová 1930
Zdeněk Šuster 1927
Libuše Horáková 1950

Sněhotice
Prostějov
Štětovice
Prostějov
Biskupice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 6. prosince 2021
Richard Vaverka 1945 Vrahovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Petr Marčík 1946 Prostějov 14.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 10. prosince 2021
Jitka Palatková 1941 Vrahovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
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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&,

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice
21120321588

JE V PÁTEK
10. PROSINCE
V 10.00 HODIN

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Skladový pracovník/-ce
19 440 Kč
třísměnný
základní+praktická Hopi, Kralice na Hané
Obsluha zařízení na zprac. kovů 20 160 Kč
třísměnný
základní+praktická Laser Technology, Vrahovice
Operátor/-ka přípravny
22 500 Kč
nepřetržitý
základní+praktická Toray Textiles Central Europe, Prostějov
Obsluha strojů na výrobu
23 100-30 000 Kč nepřetržitý
základní+praktická Suez, Němčice na Hané
Elektrotechnik/-čka
24 800-32 300 Kč jednosměnný střední odborné
Windmöller&Hölscher, Kralice na Hané
Kontrolor/-ka
25 000-32 000 Kč jednosměnný střední odborné
Manus Prostějov
Zámečník/-ce
25 000 Kč
dvousměnný střední odborné
Kovot Invest, Stařechovice
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.

HLEDÁTE BRIGÁDU?
21100421426

21112421545

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Úklid z plošiny
140 Kč/hod.
jednosměnný
základní+praktické
HPF CleanCat, 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.

21102211377

21120311598

21040910411

21120311594

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže

6. prosince 2021
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Mojmírova ulice
Marek FAJSTL, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na firemní služby .

I osmačtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 9. 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
František Švec
Jakub VYBÍHAL, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZÁBAVNÉ...
Petra KOLÁŘOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 8, 7, 8
Kristýna KRÁTKÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Při nákupu nad tři tisíce máte kapra zdarma.
Radek DOSTÁLÍK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup kapra.

20012860164

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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SUDOKU

OSMISMĚRKA

ARAD, ATTÁ, BAND, ČECHY, DARY, EMAN, EROT, HEROISM, HYMN,
IVONA, LETO, LIVE, MLSAT, MSTÍT, MŮRA, OCHOA, OMAR, OVINY,
PATRON, PLUK, PRAČKA, ROVY, SPERMA, TITO, TRICEPS, YPÉRITE
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili plánovaného hosta odloženého koncertu skupiny Čechomor, který se uskuteční
v příštím roce...
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... ZDARMA NA VÁŠ STŮL

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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6. prosince 2021

zveme vás...
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VÁNOCE NA ZÁMKU
.'<62%27$$1('¨/(3526,1&(9l'<2'+2',1
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Druhá adventní neděle je za námi a nejočekávanější svátky v roce se nezadržitelně blíží. Na zámku v Čechách pod
Kosířem se Vánoce odehrají o něco dříve. O nadcházejícím víkendu se můžete
těšit na opravdu pestrý program.
Zámek v Čechách pod Kosířem je
klasicistní stavbou obklopenou nádherným anglickým parkem. O nadcházejícím víkendu budete moci právě
zde, v místě svátečně vyzdobeném
nasát atmosféru pravých Vánoc. Víken-

dový program bude opravdu bohatý.
Tuto sobotu 11. i v neděli 12. prosince
shodně od 9.00 hodin budou probíhat prohlídky tematicky vyzdobenými interiéry
zámku s výkladem zaměřeným na Vánoce
a tradice s nimi spojenými. Přístupná bude
filmová expozice Svěrákových a historická
kola. Občerstvení zajistí zámecká kavárna
Kafe v parku, která na nádvoří připravila
stromeček, betlém a zvoničku. A přítomen
bude i kovář s ukázkami své práce. Po oba
dny bude od 13.00 otevřena Hanácká am-

basáda, kde budete moci nakoupit výrobky
místních řemeslníků. Chybět nebude ani
oblíbená vánoční dílnička pro děti.
Délka prohlídky zámeckých interiérů potrvá přibližně 30 minut. Ovšem vzhledem
k omezení počtu osob na prohlídkách
se doporučuje rezervace míst prostřednictvím e-mailu rezervacecpk@seznam.
cz nebo telefonního čísla 773 784 110.
Prodej lístků přes rezervační systém je
spuštěn ode dnešního dne, tj. 6. prosince.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
0HWUR
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 6. prosince
17:00 KLAN GUCCI
americký thriller
20:00 PAŘÍŽ, 13. OBVOD
drama Francie
úterý 7. prosince
15:00 METRO SENIOR: KAREL
český dokument
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
romantický film ČR
20:00 RESIDENT EVIL:
RACCOON CITY
americký akční film
středa 8. prosince
17:00 DUNA
sci-fi USA
20:00 PŘES HRANICI
francouzský animovaný film
čtvrtek 9. prosinec
17:00 WEST SIDE STORY
muzikál USA
20:00 DOKUD NÁS BŮH
NEROZDĚLIL
italská komedie
pátek 10. prosince
15:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
český animovaný film
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20:00 WEST SIDE STORY
sobota 11. prosince
15:00 ENCANTO
animovaný film USA
17:00 WEST SIDE STORY
17:15 VÁNOČNÍ TRHY
STUDENTSKÝCH FIREM
1. ročník vánočních trhů
20:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
neděle 12. prosince
10:30 ENCANTO
15:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
16:45 MŮJ ŽIVOT
S BOHUSLAVEM MARTINŮ
životopisný ČR
18:00 TADY VARY: BENEDETTA
francouzský erotický film
20:30 RESIDENT EVIL:
RACCOON CITY

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov

pátek 10. prosince
17:00 GOUACHE –
MALOVÁNÍ KVAŠEM
seznámení se s unikátní technikou na
pomezí klasické tempery a akvarelu

Státní okresní
archív
Třebízského 1, Prostějov

do 17. prosince
XII. KLUBOVÁ VÝSTAVA
výstava Fotoklubu Prostějov

Galerie
Mánes Club
Kostelecká 18, Prostějov

do 17. prosince
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
výstava originálních dárků a textilně
šitých výrobků Katky, Martiny

Kino klub
'8+$
Školní 3694, 796 01 Prostějov

středa 8. prosince
14:00 SKLENĚNÝ POKOJ
české drama

Uprkova 18, Prostějov

do 30. ledna
VÝSTAVA BETLÉMŮ
výstava dřevěného vyřezávaného
betlému z dílen několika regionálních
autorů, Břetislav Vávra, Jaroslav
Beneš, Bedřich Šilar

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

do 23. prosince
VÁNOČNÍ KVÍZ
V knihovně pro děti a mládež si můžete
vyzvednout kvíz, který je věnovaný
adventu, Mikuláši a Vánocům. Každý,
kdo kvíz odevzdá získá malou odměnu.
Určeno pro děti do 18 let.

Divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 12. prosince
17:00 KOUZELNÝ PŘÍBĚH
taneční představení na motivy pohádky
Louskáček a myší král s hudbou Petra Iliče
Čajkovského
Účinkují: žáci tanečního oboru Základní
umělecké školy V. Ambrose v Prostějově
Choreografie: Pavla Krieger Jahodová,
Nikola Hacarová, Terezie Lízalová

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

do 23. ledna
KARBON – POZDRAV
Z PRVOHOR
autorská výstava
do 17. dubna 2022
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb na skle

Stezka za betlémy v Konici
Stavění betlémů patří u nás k nejstarším vánočním zvykům, daleko starším, než je zdobení vánočního stromku. Vydat se na procházku za betlémy
mohou od neděle 28. listopadu až do pondělí 10. ledna 2022 lidé v Konici. Betlémy ze
sbírky Stanislava Dostála jsou vystaveny s laskavým svolením majitelů obchůdků.
Součástí stezky je soutěž o hledání tajenky. Mapu stezky si lidé mohou vyzvednout
v budově konické radnice nebo vytisknout z internetových stránek města.

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com

pondělí 6. prosince
16:00 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
(taneční sál)
středa 8. prosince
Duha
17:30 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
(taneční sál)
Kulturní klub
do 23. prosince
Školní 4, Prostějov
OBRÁZKY KARLA TOMANA
úterý 7. prosince
vernisáž ze soukromé sbírky pana Jo9:00 ČERT A KÁČA
sefa Drobného ze Sušic
činoherní muzikál pro děti
VÝSTAVA OBRAZŮ VIKTORA HO(divadlo Řád Červených Nosů)
HAUSE
10:15 ČERT A KÁČA
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
středa 8. prosince
a svébytný umělec byl s Prostějovem
9:00 ČERT A KÁČA
spjatý přes padesát let, stal se jeho ja10:15 ČERT A KÁČA
kýmsi výtvarným kronikářem, když
čtvrtek 9. prosince
zachycoval jeho atmosféru, proměny
17:00 PEDAGOGOVÉ A ŽÁCI ART i pulzující život
ECON
virtuální prohlídka
zahájení výstavy maleb, grafik a fotograa video na www.teliportme.com
fií pedagogů V. Kopkové, J. Dosoudil
a L. Sedláček a jejich žáků
Zámek Èechy
výstava bude probíhat
až do 28. ledna
pod Kosíøem

Špalíèek

akce v regionu

Mánesova 1, Čechy pod Kosířem
sobota 11. a neděle 12. prosince
9:00-15:00 VÁNOCE NA ZÁMKU
prohlídky zámeckých interiérů,
zpřístupnění filmové expozice Jana
a Zdeňka Svěrákových a historických
kol
10:00-17:00 UKÁZKA KOVÁŘSKÉ
PRÁCE
13:00-17:00 HANÁCKÁ
AMBASÁDA
vánoční dílnička pro děti

Zlatá
brána
nám. T. G. Masaryka 2

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

Sportcentrum
- DDM
Vápenice 9, Prostějov

pátek 10. až neděle 12. prosince
15:00 PROSTĚJOVSKÉ KOSTIČKY
výstava Lego modelů od prostějovských
sběratelů a modelů TT lokomotiva vláčků

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

pátek 10. prosince
11:00 VÁNOCE S FLAŠINETEM
Vánoční koledy v podání p. Šťastného
17:00 FLORBAL NA LEDĚ
florbalový turnaj na ledě
sobota 11. prosince
8:30 VÁNOČNÍ PÁSMO 2
pásmo pohádek ČR
10:00 SNĚŽNÝ KLUK
animovaný film USA
15:30 PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE
česká pohádka

BASKETBAL:
pátek 10. prosince
20.00 TJ OP Prostějov – BK Dukla
Olomouc (10. kolo Středomoravské
ligy mužů, Národní sportovní centrum
Prostějov)
sobota 11. prosince
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov –
TJ Sigma Hranice (4. kolo středomoravského přeboru nejmladších minižáků U10, ZŠ Dr. Horáka Prostějov)
15.00 BCM Orli Prostějov –
BA Nymburk (11. kolo extraligy kadetů, Sportcentrum DDM Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – Tygři
Brno (13. kolo ligy mladších žáků U14,
Sportcentrum DDM 2 Prostějov)
16.00 K2 Prostějov – BK Havířov
(11. kolo celostátní ligy kadetek U17,
Sportcentrum DDM, Prostějov)
neděle 12. prosince
9.00 BCM Orli Prostějov – Basket
Brno (14. kolo ligy mladších žáků U14,
Sportcentrum DDM, Prostějov)
10.00 K2 Prostějov – SK Bruntál
(12. kolo celostátní ligy kadetek U17,
Sportcentrum DDM 1 Prostějov)
13.00 a 15.00 BCM Orli Prostějov –
Basket Valmez (4. kolo středomoravského přeboru mladších minižáků U12,
ZŠ Dr. Horáka Prostějov)

+=(1

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 7. prosince od 17:00 do
19:00 hodin bude probíhat kurz
KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM
S DĚTMI, kterým bude provádět P.
Mečkovský. Kurz je určen především
absolventům kurzu Klíč k reflexi
praktické aplikace poznatků v životě
a vztazích účastníků.
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.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 8. prosince od 8:45 do
12:30 hodin proběhne vycházka
KAMENNÉ PAMÁTKY NA KOSÍŘI nejen pro seniory, která nás zavede do lesů na jižních svazích Kosíře.
Bude se hledat studánka v Doubravě,
kouzelná skála s pramennou stružkou
i dovedně ukrytá kamenná chaloupka.
Ráno odjezd autobusem v 8:45 (st. č.
1) do Stařechovic, návrat do Prostějova do 12:30. Délka trasy 4 - 5 km.

CENTRUM PRO RODINU
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
11:30 hodin se uskuteční PRVNÍ
ŠKOLIČKA - adaptační kroužek pro
děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku
usnadňuje přípravu na nástup do MŠ,
připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí.
RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

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
MC Cipísek
14:00. V úterý a ve středu po teleSídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* pondělí 6. prosince začíná vždy fonické domluvě.
v dopoledních hodinách VÁNOČNÍ
TÝDEN,
kdy
budeme
zdobit
stromeček, poslouchat a zpívat koledy,
vyrábět různé vánoční dekorace,
probíhat budou vánoční minidílničky.
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středa 8. prosince
16.30
Házenkářská
akademie
Olomouckého kraje – HCB Karviná
(10. kolo 1. ligy mladších dorostenců
ČR, městská sportovní hala Kostelce
na Hané)
18.30
Házenkářská
akademie
Olomouckého kraje – HCB Karviná
(10. kolo 1. ligy starších dorostenců
ČR, městská sportovní hala Kostelce
na Hané)

FLORBAL:
středa 8. prosince
17.00 SK K2 Prostějov – FBC Topgal
Šternberk (5. kolo Olomoucké ligy
starších žáků, hala DDM Vápenice,
Prostějov)
neděle 12. prosince
14.30 SK K2 Prostějov – FBC ZŠ Uničov
(12. kolo 2. ligy juniorů, hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov)
19.30 SK K2 Prostějov – Asper Šumperk
(12. kolo 2. ligy juniorů, hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov)

KORFBAL:
sobota 11. prosince
10.00 SK RG Prostějov – KK Brno
(7. kolo ligy starších žáků ČR, hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho PV)
11.30 SK RG Prostějov – KK Brno
(8. kolo ligy starších žáků ČR, hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho PV)
neděle 12. prosince
9.00 turnaj 4. kola ligy mladších žáků
ČR (hala RG a ZŠ Otto Wichterleho
Prostějov)

/('1©+2.(-
sobota 11. prosince
čas nebyl do uzávěrky vydání určen
SK Prostějov 1913 – HC Lvi Břeclav
(20. kolo Regionální ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

92/(-%$/
sobota 11. prosince
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – TJ OP
Prostějov (11. a 12. kolo krajského přeboru juniorek, letní hala u velodromu)
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – Sokol
Česká Třebová (15. a 16. kolo 1. ligy kadetek ČR, Národní sportovní centrum PV)
neděle 12. prosince
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – Volejbal Přerov B (17. a 18. kolo krajského
přeboru kadetek, Národní sportovní
centrum PV)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Sokol
Mohelnice (17. a 18. krajského přeboru
kadetek, letní hala u velodromu)
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VYBERTE SI
VLASTNÍ
POUKAZ

se jménem
vašeho blízkého
Objednávky zasílejte na e-mail: œƼœĵ΄ǆå΄őĳőŜƄæĈœđ΄ǆƵƽĮŜĈœđœŜƞ΄āĎœƞ΄
predplatne@vecernikpv.cz,
pište, volejte: 608 960 042
či se stavte osobně
na provozovně:
+ ÞO¢_¯*΄$_tÍÕ΄t¶_Þ΄t΄ÞÍ**]k-kO΄ÍÞtiOk_Ô΄Í΄It$kt¯-΄̈̊̅΄_΄Þ$i΄
Vápenice 19,
+΄$*_΄]_t΄*_Í*kO΄t$΄¢¯ti**_
Prostějov
+΄$t¶*kO΄à΄$t΄$ti¶΄Þ$i
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PROSTĚJOV Půltucet snímků letos nabídl festival Tady Vary, který směřoval diváky na filmy
z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A konal se znovu i v Prostějově. Šest snímků, z toho pět nových a jeden jako hold nedávno zesnulému Jean-Paul Belmondovi, tedy Muž
z Acapulca. To byla nabídka letošního ročníku. Příklad filmů? Kupé č. 6. Nebo také Nejhorší člověk na
světě o prožitcích, slastech i strastech čerstvě třicetileté ženy.
Přišli jsme včera a přišli jsme i dnes,“
uvedla paní Lenka, která dorazila na
poslední film, jímž byl právě Nejhorší
pro Večerník
člověk na světě od norského režiséra
Joachima Triera.
Michal
Bohužel byla jen jedním z mála diSOBECKÝ
váků, na Tady Vary se fronty nestály.
„Filmy se nám moc líbily, byla to pěk- „Došly dvě tisícovky diváků v celé
ná nabídka. Jeden lepší než druhý. republice. Zoufalé… Ale v době, kdy

původní
zpravodajství

mají kina během listopadu propad
pětasedmdesát až osmdesát procent, to asi není nic překvapivého,“
povzdechla si ředitelka kina Barbora
Kucsa Prágerová.
Ocenila nicméně výběr filmů, které po
„Varech“ šly do kin. „Filmy obecně byly
dobré, dramaturgie Varů je dobrá. Ale
popravdě, tento typ publika není maso-

Foto: Michal Sobecký
vý,“ podotkla ředitelka kina Metro 70 to,
že navzdory výraznému logu festivalu,
tedy ceduli s přeškrtnutým městem, si do
sedadel kina našlo cestu minimum lidí.
A vtipné odpovědi uměleckého ředi-

tele festivalu Karla Ocha na filmové
i nefilmové otázky se nesly často téměř prázdným sálem. „Bylo to super.
I recenze snímků byly dobré. Dorazili
jsme na Kupé č. 6. A třeba Acapulco

známe, kvůli němu nepůjdeme do
kina. Ale včera jsme byli moc spokojení, film byl výborný,“ pochválil však
výběr Miloš, jehož jsme zastihli po
představení na schodech.

0DOpRÿLPDOiQiYäWĚYQRVW"1HSODWLOR
)HVWLYDOSURGĚWLYNLQĚSŐtMHPQĚSŐHNYDSLO
PROSTĚJOV Děti vítány. Tento
transparent by se dozajista hodil
na kino Metro 70. A v sobotu ještě
více než kdy jindy. K obvyklým filmům věnovaným hlavně nejmenším se totiž znovu přidal i festival
Malé oči. Ten má za cíl přivést děti
k filmu, seznámit je s ním a také
jim ukázat, jak animované filmy
mohou vznikat.

FOTOGALERIE
a VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

Michal SOBECKÝ

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký

Příchozí tak na festivalu nečekaly jen
filmy jak v hlavním sále, tak ve foyer,
ale i tvořivé dílny. Navíc se brzy ukázalo, že děti se tvoření nebojí. Hned se
pustily do malování postav, aby z nich
později za pomoci techniků a počítače vytvořily animovaný příběh.
Nechyběly však ani další aktivity.
Třeba stezka odvahy. „Je to bezvadné,

osmý ročník, u nás taky poněkolikáté. Přijeli k nám z Prahy z Areo školy
technici, postavili nám zde animační
dílnu a počítačovou hernu. Postavili
jsme zde taky stezku odvahy. Myslím
si, že nejkouzelnější byly tři čtyřleté
děti, které se na ni ruku v ruce vydaly.
Po návratu říkaly, že měly husí kůži a
bylo to moc strašidelné,“ usmívala se
ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová. Podle svých slov měla trochu
obavy, lidé se v současné době do
kina příliš nehrnou. Výsledek byl ale
jiný. „Říkali jsme si, že když nikdo
nepřijde, vyzkoušíme si to sami: počítačovou hru, uděláme si nějakou
animaci. Ale my se k tomu nedostaneme,“ usmála se ředitelka.
I díky všudypřítomné vánoční výzdobě se festival Malé oči proměnil v dílnu krásných zážitků pro ty nejmenší.

Radní nakoupili Pastva nejen pro dětské oči
umělecké artefakty
PROSTĚJOV Prostějovští radní
minulý týden na svém úterním jednání schválili nákup dalších uměleckých děl, která obohatí městskou
galerii. Tentokrát jde o umělecké
artefakty autorů Boba Pacholíka,
Zdeňka Kazdy a Bohuše Čížka.
Komise pro nákup uměleckých děl
doporučila pořízení trojice artefaktů
za 33 500 korun. Městské sbírky se tak
opět rozšíří, mimo jiné také o vzpomínku na exprezidenta Václava Havla.
„Poté, co jsme zasadili k desátému vý-

ročí úmrtí Václava Havla ve Smetanových sadech památný strom, si exprezidenta připomeneme také výstavou
s názvem Vzpomínka na Václava Havla. Divadlo Point navíc nastudovalo
ukázky některých Havlových děl. Ve
sbírkách města přibude také soubor
fotografií Boba Pacholíka z návštěvy
Václava Havla v Prostějově,“ okomentovala jedno ze zakoupených děl náměstkyně primátora Milada Sokolová,
která má kulturní oblast na starost.
(mik)

PROSTĚJOV Se zajímavým nápadem přišli v organizaci Sportcentrum
DDM Prostějov. Jeho zástupci totiž
začali plánovat uspořádání výstavy,
a sice Lega. Nepůjde přitom o žádné
drobné výtvory ze stavebnice, ale přímo o velikány. Přehlídka proběhne už
tento víkend.
„Budeme vystavovat primárně sady,
které oficiálně vydalo Lego. Ta největší
teprve čeká na vydání. Bude to Titanic,
bude mít 1,3 metru. Jsem připravený si
ho koupit, abych ho mohl vystavit. Vlastním několik největších setů, co Lego
vydalo, takže jsem připravený je zapůjčit.

Prostějov bude svědkem

Zároveň se snažím se
sběratelem Lega domluvit, zda by nezapůjčil
něco většího, v životní
velikosti,“ uvedl Tomáš
Lázna, který výstavu organizuje.
S nápadem přišel původně pedagog Karel Ondrůj. Právě koníčky
Tomáše Lázny jej však na to přivedly.
„Od školního roku jsme spustili kroužek
legorobotiky, který vedu. Jsem robotik
a k Legu mám blízko, takže v tom spojuji
mé dva koníčky,“ usmívá se Lázna. Už
nyní se přitom hlásí lidé, kteří by rádi svá

velké výstavy Lega
díla vystavili. „Jak bude velká, to ještě nejsem schopný říct. Dáváme dohromady
modely. Hlásí se už lidé a zájemci o vystavování,“ konstatoval. Kromě oficiálních
modelů totiž mohou lidé, i když v menším, přispět i svými vlastními fantaziemi.
A kdy výstava proběhne? „Bude to v pro-

9LQiUQDY]iPNXVHSURPĚQLODYH6WDURæLWQtNŢYNUiP
9LQiUQDY]iPNXVHSURPĚQLOD
YH6WDURæLWQtNŢYNUiP
PROSTĚJOV Kavárna, vinárna
a nyní Starožitníkův krám. Takovými
proměnami prochází krásný a útulný
prostor na prostějovském zámku, kde
se však nájemci střídají jako svatí na
orloji. Aktuálně se tu minimálně do
května příštího roku zabydlel kurátor
městské galerie, která rovněž funguje
ve stejném objektu. Co vše ve Starožitníkově krámu Miroslava Macíka
najdete?
V závěru letošního února ukončila provoz vinárna, která v městských prostorách prostějovského zámku fungovala

od konce roku 2019. Magistrátu se už
podařilo najít nového nájemce, ten by tu
však měl otevřít novou vinárnu až v květnu příštího roku. Jenže co s uvolněným
prostorem, obzvláště když se právě přes
něj vstupuje do městské galerie?
V ní je od letošního listopadu umístěna
výstava malíře a prostějovského rodáka
Karla Tomana obsahující 120 akvarelů
zachycujících nejen mnohá místa našeho regionu, ale i celé republiky či zahraničí. A právě s touto dopředu připravenou
expozicí nepřímo souvisí nové využití
prostoru.

„Po uzavření vinárny neměl tento krásný
prostor využití. Hrozilo, že by se již připravené výstavy v galerii neuskutečnily.
To mě přimělo k tomu, abych se ho ujal
sám. Vybavil jsem ho starožitným nábytkem a bytovými doplňky především
z první i druhé poloviny 20. století. Na
stěnách visí obrazy a grafika, ve vitrínách
je instalován starožitný porcelán, sklo,
předměty ze stříbra a dalších kovů, hodiny a hodinky, bižuterie, šperky a další
kuriozní či sběratelské předměty. Vše je
samozřejmě k prodeji,“ popsal kurátor
městské galerie Miroslav Macík, který zá-

roveň nabízí zdarma ocenění starožitností a výtvarných děl, které mohou zájemci
přinést na ukázku. „Na leden připravujeme s kolegy z prezídia Asociace starožitníků besedu nejen o sběratelství a situaci
na trhu se starožitnostmi a uměním, ale
chceme zájemcům představit činnost
naší asociace a možnost studia Rudolfinské akademie. Věřím, že přijede i některý
z aktérů oblíbeného televizního pořadu
Poklad z půdy,“ nastínil Miroslav Macík,
jehož můžete na zámku zastihnout vždy
v úterý, ve středu a ve čtvrtek odpoledne
od 13.00 do 17.00 hodin.
(mls)

storách Sportcentra na Vápenici, v tělocvičně. Primárně se mělo vystavovat o víkendu 11. a 12. prosince. Přemlouvám
ale autora nápadu Karla Ondrůje, aby
byla výstava na delší dobu – dá nějakou
práci dát to vše dohromady. Zatím to ale
jen řešíme,“ zve všechny návštěvníky Tomáš Lázna.
(sob)
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PROSTĚJOV Je to nádherná tradice, kterou ani vloni nezrušila koronavirová pandemie. Natož letos, kdy zatím protiepidemická opatření
nejsou tak přísná jako v roce minulém. Vedení obchodního centra Zlatá
brána si opět pozvalo dobrovolníky z řad studentů středních škol, kteří
v neděli odpoledne připravili pro desítky zájemců skvělou mikulášskou
show. Ve druhém patře Zlaté brány Mikuláš s andělem nadělovali dětem sladkosti, zatímco dva nezbední čerti se snažili dítka strašit, až se
jim chlupy ježily v kožichu...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Davy nejmenších dětiček společně s dospělým doprovodem proudily v neděli odpoledne do Zlaté brány už dávno před patnáctou
hodinou, kdy ve druhém patře obchodního
centra mikulášská show začínala. „Máme naspěch, ve čtyři hodiny k nám domů přijdou
sousedi také s Mikulášem a čerty, takže máme

co dělat,“ smála se paní Dana, která do Zlaté
brány přivedla svoji čtyřletou Natálku a šestiletého Ondřeje. „Však jim pořádné strašení
od čerta neuškodí,“ podotkla ještě paní Dana.
Dobrovolníci z řad prostějovských studentů
se i letos převlékli do krásných hábitů a vysoký Mikuláš opravdu vyčníval. „Ty mi neřekneš ani krátkou básničku? Tak to potom
dám čokoládu tvému bratříčkovi,“ nabádal
malého chlapce Mikuláš, který se ovšem pod
slibem sladkého dárku nakonec básničky od
stydlivého chlapečka přece jen dočkal. „Čerti,
zmizte, nestrašte je, jsou tady jen samé hodné
děti,“ odháněl vzápětí dvojici umouněných

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz
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pekelníků. Jeden z čertů se dokonce snažil
„vykolejit“ sedmiletou Lucinku, která Mikuláši s andělem přednášela básničku. „Bu bu
bu, ty jsi určitě letos hodně zlobila, že? Mám
tisíc chutí tě odnést rovnou do pekla,“ strašil
holčičku chlupatý bubák, který ovšem se svými výhrůžkami neuspěl.
Mikulášská show ve Zlaté bráně měla obrovský úspěch, jen během prvních dvaceti
minut obdržely sladkosti desítky nejmenších Prostějovanů. „Jsem nesmírně ráda,

že ani ten prokletý covid tuto nádhernou
akci nezrušil. K nám takhle nikdo už
dlouho nechodí, ale protože vím, že tady
jsou Mikuláš s andělem a čerty vždycky,
vůbec jsme neváhali a dorazili jsme. Můj
syn Dominik na Mikuláše pořád věří, a to
je mu už osm let,“ svěřila se Večerníku
rozesmátá Ivana Laníková z Prostějova.
Ta poté nepohrdla společným snímkem
jejího syna se všemi aktéry mikulášské
show.
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Andělský týden s Cipískem Zahrádkáři ze Smržic potěšili
Vánočním minijarmarkem
PROSTĚJOV Začátkem prosince se do
Mateřského centra Cipísek slétli andílci,
přičemž čertíkům byl také vstup povolen.
Po roční pauze tedy Cipísek obnovil
tradiční týden plný čertovských a andělských úkolů a tvoření, které byly
připraveny v pravidelných programech
i venku před mateřským centrem.
Venkovními samoobslužnými stezkami
pro rodiče s dětmi se Mateřské centrum
Cipísek snaží celý rok doplnit svůj pravidelný program. „Od září si už rodiny
mohly zpestřit své procházky poznávacími i pohybovými úkoly na téma podzimu
či dýňování, s baterkami se rodiče s dětmi
mohli po setmění vydat na světluškovou
procházku, teď čekaly před centrem děti
úkoly s andílky a čerty a na předvánoční
čas připravuje Cipísek další stezku v Kolářových sadech, tentokrát samozřejmě
s vánoční tematikou,“ prozradila Jitka
Zapletalová, předsedkyně MC Cipísek.
Poslední téměř dva roky se Cipísek, stejně
jako spousta dalších, stěhoval se svými programy pro rodiče a děti střídavě z reality do
on-line prostředí. „Takže jsme rádi, že letošní
školní rok zůstává otevřeno a přes dodržování
všech opatření se nám daří v rámci možností
rodinám s dětmi nabídnout plánovaný program,“ oddechla si Zapletalová.
V prosinci na všechny čekají ještě vánoční
výtvarné aktivity a společné zdobení Ci-

pískova stromečku. „Věříme, že po
vánočních prázdninách se Cipísek
znovu otevře svým návštěvníkům.

SMRŽICE Tady předběhli dobu! Zatímco po minimálně sporném rozhodnutí
vlády byly uzavřeny všechny vánoční
trhy, zahrádkáři ze Smržic už v neděli
28. listopadu uspořádali Vánoční minijarmark. Stejného nápadu se chytli také
v Olomouci, kde uplynulý pátek byl
namísto zrušených trhů otevřen zimní
jarmark.

(QVQ/%%KRÊUGM
Na leden už mateřské centrum připravuje
nový cyklus pravidelných programů pro
rodiče s dětmi od tří měsíců do tří let,
dramaticko-výtvarný kroužek pro předškolní děti, zimní samoobslužnou stezku v parku a také pravidelnou rodičov-

skou besedu. V lednu to bude beseda
na téma efektivní komunikace s dětmi
s názvem Rodičovská zaklínadla. Chybět
nebude ani individuální rodičovské poradenství a další služby,“ nastínila plány
Markéta Skládalová, místopředsedkyně
Mateřského centra Cipísek
Na všechny programy je nutné přihlásit se předem v registračním systému MC. Aktuální informace najdou zájemci na kontaktních adresách: www.mcprostejov.cz, www.faceboook.
com/cipisekprostejov, e-mail: mcprostejov@
centrum.cz. „Mateřské centrum Cipísek
děkuje všem svým příznivcům za podporu
v tomto roce a přeje všem krásný adventní čas
a pohodové Vánoce ve zdraví a v rodinné pohodě,“ vzkazují svorně obě dámy.
(pk)

Michal SOBECKÝ
Martin ZAORAL
Pár stolečků s výrobky, všude ozdoby,
hlavně však sváteční nálada. Do dvora
nepřehlédnutelné budovy Českého zahrádkářského svazu ve Smržicích si lidé
už první adventní neděli mohli přijít
prohlédnout nebo případně zakoupit
vánoční dekorace, svíčky, perníčky,
svícny z chvojí a další drobné dárkové
předměty. Otevřeno bylo i punčové
okénko.
„Atmosféra je tu vynikající, to tu asi potvrdí
každý. Lidí se tu prostřídalo hodně,“ podotkla za organizátory Jaroslava Smičková.
„Rozhodně jich je tady méně než v marketu.
U kasy, tam se ukáže za pár hodin lidí,“ opra-

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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vuje ji zpoza vedlejšího stolu jedna z přítomných žen.
Akce přilákala rodiny s dětmi, ale také starší
obyvatele. Ti si dopřáli něčeho dobrého,
pobavili se a poohlédli se po možných
dárcích. Některé z nich připravili organizátoři z řad zahrádkářů sami. „Máme zde
i vlastní výrobky, měli jsme dvacet svícnů,
ty už jsou prodané, dále dvacet věnců. Ty
už jsou skoro taky pryč,“ konstatuje Jaroslava Smičková a hned se ujala přítomných

dětí, které poslala do tepla a na kus domácí
buchty. Zkrátka předvánoční atmosféra se
vším všudy.
Zahrádkáři se tímto způsobem snažili občanům nahradit tradiční Vánoční výstavu na
faře, kterou se vedení obce rozhodlo stejně
jako před rokem z důvodu epidemie zrušit. „Za celé odpoledne přišlo docela dost
návštěvníků, kteří se ale střídali průběžně
a žádné větší skupiny se netvořily,“ zhodnotil
Zdeněk Balcařík.

7DQHÿQtN]H6WDU'DQFHSREDYLOKUVWNXGĚWtY'X]H
PROSTĚJOV Program v rámci Prostějovské zimy v Kulturním klubu
Duha ve Školní ulici v Prostějově byl po celou sobotu vyhrazen dětem.
Produkční Martina Drmolová se svým kolektivem připravila pro nejmenší
drobotinu jak promítání pásma pohádek, tak i vánoční minidílnu, ve které
si děti mohly vyrobit okrasné vánoční svícny nebo sklenice. Vrcholem sobotního odpoledne pak bylo tancování s Janem Onderem, který je veřejnosti znám jako tanečník z populární StarDance v České televizi.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
V sobotu už od půl deváté ráno se v Duze
promítalo pásmo pohádek pro nejmenší
a dopolední program vyvrcholil pohádkou Ježek Sonic. Hodinu po poledni pak
byla otevřena zábavná minidílnička. „Přišlo pár dětí, které si vyrobily pěkné ozdobené svícny na vánoční stůl nebo okrasné
skleničky,“ řekla Večerníku Martina Drmolová, hlavní organizátorka sobotního
programu. Na její tváři byl sice patrný
úsměv, nicméně i jí kazila náladu slabší
návštěvnost. „Už tak ořezaný program
Prostějovské zimy bohužel trpí slabou
návštěvností. My jsme neměli absolutně
žádné pochyby, zda akci uskutečnit, nebo
ji taky zrušit. Jde o vnitřní akci a my tady

dokážeme splnit veškerá proticovidová
opatření nařízená vládou. Jako pořadatel
ale musím říct, že návštěvnost je opravdu,
ale opravdu velmi nízká. Dá se říct, že je až
kalamitní. Lidé mají zřejmý strach z koronaviru,“ pronesla už s viditelně smutným
pohledem Drmolová.
Vrcholem sobotního programu v Duze
bylo tancování se známou televizní tváří
Janem Onderem. Pětatřicetiletý tanečník
působil jedenáct let v populárním pořadu
České televize StarDance, kde se se svými
vybranými partnerkami protančil celkem
třikrát až do finále. „S Honzou byla výborná domluva, když před rokem opustil
StarDance, začal se věnovat dětským pořadům. A protože my jsme v minulosti už
několikrát tady pořádali tancování s Míšou Růžičkovou, chtěli jsme něco změnit.
Padla volba na Honzu a on naše pozvání
okamžitě přijal,“ komentovala účast známého tanečníka produkční Kulturního
klubu Duha Martina Drmolová.

Prostějovská zima trpí slabou návštěvností
Tancování s Janem Onderem bylo určeno
pro děti do dvanácti let. Také tento program
utrpěl slabou účastí, protáhnout svá těla přišel jen pouhý tucet děvčátek a chlapců. „Je
vás tady málo, ale to nevadí. Určitě si skvěle
zacvičíme a zatančíme,“ nedal se odradit Jan
Onder, který od začátku svého vystoupení
nenechal děti v klidu. Prvních dvacet minut
to vypadalo, jako by šlo o hodinu tělesné
výchovy. „Sedněte si, stoupněte si, lehněte
si, udělejte pět dřepů. A teď napočítejte do
pěti,“ vyzýval dítka Onder. Když však rozjívená drobotina napočítala nahlas do sedmi
a některá dítka dokonce do deseti, celebrita
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z Prahy zmrazila nejen děti, ale i jejich rodiče.
„Říkal jsem, že máte počítat jen do pěti, vy
paka!“, utrhl se Jan Onder na pár malých
návštěvníků akce. Dospělý doprovod nechal
nadávky „pako“ bez povšimnutí, i když se
během vystoupení Jana Ondera několikrát
ještě zopakovaly. „No, nevím, připadalo mi to
nevhodné, ale nechtěla jsem tady dělat scény,“ přiznala Večerníku maminka osmileté
dívenky, která s Janem Onderem protančila
celý hodinový program.
Přestože sobotní část Prostějovské zimy rovněž utrpěla velice slabou návštěvností, nelitovali ti, kteří nakonec přišli.
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pandemie

VOLEJBALISTKY
ZVLÁDLY
Nemocnice nechce

388 obyvatel. Je to o 254 lidí méně
než ve statistikách minulého týdne.
Jak dále vyplývá ze statistik hygieniků, aktuálně je v Olomouckém
kraji koronavirem nakaženo 24 558
osob. Zatímco minulý týden byl tento počet o 5 181 lidí vyšší, aktuální
týdenní přírůstek činí „jen“ 1 245
nakažených. Nejvíce nakažených je
na Olomoucku, a to 6 939 osob, další v pořadí je Prostějovsko (4 175),
následuje Šumpersko (2 958), Přerovsko (2 505), a na konci pelotonu
stanice Zábřeh na Moravě (1 430)
a Hranice na Moravě (1 207). Na
Konicku je aktuálně koronavirem
nakaženo 414 lidí.
Z aktuální situace je pozitivně naladěn také hejtman Olomouckého
kraje. „Pandemická situace v Olomouckém kraji se nezhoršuje.
Z hlediska obsazenosti lůžek v nemocnicích situace už druhý týden
stagnuje
a začíná se snižovat také
aneb názor

nárůst pozitivity. Mírné obavy
máme v rámci předvánočních aktivit – potkávání se mnoha lidí na
náměstích, v nákupních centrech
a jinde,“ uvedl pro Večerník Josef
Suchánek s tím, že celkový vývoj
nákazy v kraji je neustále monitorován. „Situaci pravidelně vyhodnocujeme na týdenních poradách
Krizového štábu Olomouckého
kraje a krizového štábu nemocnic.
Stav v nemocnicích řešíme vytvářením rezervních kapacit pro covid
pacienty a mezi obyvateli řešíme
opakovanými výzvami k individuální zodpovědnosti každého občana a spoluprací s městy a obcemi,“
říká hejtman, kterého se Večerník

Zdroj: KHS Olomouc

ještě zeptal, čím si vysvětluje, že
Olomoucký kraj je i přes nynější
pokles stále nejohroženějším krajem v republice. „Horší covidová
situace je ve všech moravských krajích. Podle vyjádření odborníků je
to dáno tím, že Morava byla méně
zasažená předchozími vlnami koronaviru v prvním pololetí letošního roku. Obyvatelé moravských
krajů jsou méně odolní proti šířícímu se viru. Svoji roli hraje také nižší
proočkovanost zejména v okrajových oblastech těchto krajů. V celé
republice by bylo potřeba zvýšit
úroveň proočkovanosti o zhruba
deset procent,“ vyjádřil na závěr
svůj názor Josef Suchánek.

YRORPRXFNÅPNUDML

ěkolikrát už jsem zaznamenal
debatu o tom, co je součástí
národní povahy. A zda něco takového je. Patřím k těm, kteří říkají, že
ano. Jak se tedy projevuje češství?
Domnívám se, že Češi jsou vesměs
poměrně solidární, aktivní, svobodomyslní. Ale zároveň do našeho
fondu patří švejkovství, snaha systém a pravidla „odrbat“. A to, že si
velice rádi mezi sebou přehazujeme
problémy a zodpovědnost jak ty horké brambory. To nyní přitom máme
v přímém přenosu.
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odpovědnost za dění v dalších měsících. Ani jedna nechce dělat nic
moc nepříjemného. Zatímco tak
Babišova vláda dosud selhala hned
u čtyř vln (zvládla jen tu první, a to
navzdory zjevnému nedostatku
ochranných zdravotních pomůcek
ve státních rezervách), nová vláda
zatím nedokázala „prodat“ svůj
recept na epidemii. Lidé tak nadále žijí v nejistotě, co bude za
týden, měsíc, několik měsíců.
A „breberky“ si samozřejmě žijí
vlastním životem.
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a následné vakuum při tvorbě nových norem a hodnot. V souvislosti
s tím se hovořilo zejména o válkách
nebo revolucích. Ale sedí to i na
současnou situaci, kdy pod vlivem
nezdařeného držení epidemie na

uzdě, společenské revolty části lidí
vůči (téměř veškerým) opatřením
a zároveň zjevného rozhodnutí Babišovy vlády nečinit nic nepopulárního
zažíváme fakticky rozklad společnosti. Émile Durkheim – autor pojmu
anomie – by měl radost. My, kteří
v této situaci žijeme, ji jen jaksi ne a ne
objevit.
současnému marasmu však
hodně přispívá právě také
(ne)řešení problémů od obou vlád.
Jedna už nechce, druhá ještě nemůže. A tak si mezi sebou přehazují
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Na stánku dražší,
ale ve schránce
pořád za „dvacku“

„Určitě to není tak drastické jako
v loňském roce a stále se najde řada
cestujících, kteří využívají našich
služeb. Postupně se však tato čísla
během podzimu stále snižují a je to
patrné v dopravní špičce ráno, kdy
jezdí lidé do práce a následně stu-

Jan
FREHAR

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

denti do škol, ale také mimo špičku,
kdy už lidé po městě necestují tolik,
jak tomu bylo třeba ještě v září,“ prozradil jeden z řidičů pouliční dopravy, který si nepřál být jmenován.
Podobně situaci viděl i jeden z cestujících Alois Chromek, který městskou
hromadnou dopravu využívá pravidelně každý týden. „Jezdím s ní pravidelně, když potřebuji něco vyřešit, teď například musím zajet pro léky. Během
podzimu jsem zatím nezažil, že by si
nebylo kam sednout, což dříve bývalo
celkem normální,“ prozradil.

PROSTĚJOV Během předchozích vln, kdy Česko postihl lockdown, byla i situace v hromadné dopravě velmi ochromena a ani
při dopravní špičce nejezdil téměř nikdo. V současnosti se najde
řada cestujících i mimo hlavní časy, ale mírný pokles sami řidiči
potvrzují. „Dokud budou školy i fabriky otevřené, tak ten pokles
nebude zas až takový,“ hlásí oslovení řidiči i průvodčí. Večerník
v rámci druhého dílu nového seriálu se podíval na situaci ve veřejné dopravě, ať už je to bus či vlak.

8GąGLPQWFQRTCXWUQWéCUP¾UKVWCEGPGQEJTQOKNC

Foto: Jan Frehar

nou školy i firmy nadále otevřené,
tak ten dopad nebude takový, ale
bude to samozřejmě záležet na dalších opatřeních,“ mají jasno řidiči
i průvodčí.
V prostředcích hromadné dopravy
platí stejně jako na dalších místech
povinnost mít zakryté dýchací cesty
po celou dobu jízdy. Nejen tam se
uvedené opatření nesetkává s pochopením. V autobusech se to řidiči
snaží řešit pouze vyžádáním pomocí
reproduktoru a do osobního kontaktu se nepouští. Průvodčí ve vlacích to mají v tomto ohledu náročnější. „Stále se najde spousta osob,
která si respirátor sundá hned, jak
usedne, musím je často žádat. Většina poslechne a respirátor si nasadí,
ale jsou i případy, které končí menší
či větší hádkou. Kolegové to mají
velmi podobně,“ prozradil Večerníku jeden z vlakových průvodčích.
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U delších spojů železniční i autobusové dopravy zatím razantnější
úbytek nezaznamenali. „V ranních
hodinách a následně mezi druhou
a čtvrtou je cestujících hodně, ale
troufám si tvrdit, že nejen před pandemií, ale i během měsíců mimo
prázdniny jich bylo o něco více, ale
situace se opakovaně mění. Týden
je cestujících více, týden zase méně.
Je to hodně ovlivněno i tím, zda
nepřijdou karantény ve školách i ve
fabrikách. Mimo tyto hodiny se jedná spíše o jednotky cestujících, ale
počty se stále zhruba udržují na stejných číslech, jako tomu bylo dříve,“
doplnil další oslovený řidič.
Největší pokles teprve očekávají
i sami dopravci s přibývajícími restrikcemi. „Jestli to bude stejné jako
v loňském roce, kdy se téměř vše
zastavilo, tak se to projevilo opravdu
značně v dopravě. Pokud však zůsta-

Ve veřejné dopravě hlásí jen mírný úpadek

ostáváme se tak fakticky do
stavu anomie. Pojem označuje období v dějinách, kdy nastalo
nejen bezvládí, ale také změna nebo
výrazná absence u norem a ve společenském řádu. Případně jejich rozpad

D

Koronavirus se nedívá na kalendář, hodinky ani na to, kdo kde zrovna vládne. Neřeší tedy současnou politickou situaci země, ve které
se roztahuje. A tak si„užíváme“ v Česku další vlnu epidemie ve chvíli,
kdy vládne-nevládne kabinet Andreje Babiše a zároveň ještě nevládne nová garnitura premiéra Petra Fialy. Ten sice už byl jmenovaný, jeho vláda však ještě nepožádala sněmovnu o důvěru. Situaci
navíc natahuje prezident Miloš Zeman svými pohovory s ministry.

Simony BAJUSZ

vzorků. Laboranti budou pracovat také v sobotní a nedělní směně,“ informoval Večerník Adam
Knesl, tiskový mluvčí společnosti
Agel provozující prostějovskou
nemocnici.
Na konci října mluvčí nemocnice Večerníku potvrdil, že během
podzimní vlny koronaviru zemřelo v nemocnici 6 pacientů v přímé
souvislosti s nákazou covid-19.
Teď už se po více než měsíc nechtěl o obětech koronaviru bavit.
„Citlivé informace o počtu zemřelých zveřejňovat nebudeme,“ uvedl stroze Knesl.
(mik)

Levnější už to nebude

PROSTĚJOV Jeden
jediný pacient nakažený
koronavirem
přibyl do péče lékařů
prostějovské nemocnice za poslední týden. Je to dobrá zpráva?
Uvidíme. Každopádně v nemocnici leží ve vážném stavu tucet
pacientů. Kolik ovšem od začátku páté vlny covid-19 zemřelo,
nechce mluvčí prostějovského
špitálu sdělit.
„V péči Nemocnice AGEL Prostějov je aktuálně 83 covidových
pacientů, kdy 12 je ve vážném
stavu, z toho 11 je na umělé plicní
ventilaci. I nadále pokračuje velké
vytížení odběrového místa na testování na onemocnění covid-19,
laboratoře prostějovské nemocnice vyhodnotí denně kolem 700

Situace se stabilizovala
,
83 pacientù s covidem

na
univerzálu a přivezly očekávaně hladký výsledek
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K nedělnímu poledni 5. prosince
registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již 139 596 případů pozitivně testovaných osob
v celém kraji od začátku pandemie
covid-19. Z tohoto počtu je 19 154
případů u seniorů nad 65 let. Počet
vyléčených pacientů dosáhl výše
114 225 osob, na druhé straně ale
v Olomouckém kraji od začátku
pandemie zemřelo v přímé souvislosti na covid-19 již 1 989 lidí. Velice
pozitivní je ovšem fakt, že ke včerejšku výrazně poklesla hodnota počtu
potvrzených případů nákazy za posledních sedm dní v přepočtu na 100
tisíc obyvatel, v kraji jde aktuálně o 1

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Že by se jednalo o pozitivní zlom ve vývoji náøilopondělí 29.
daOd
kazy covid-19? Doufejme, že to tak jemaubude!
ko vseOlomouckém
listopadu do soboty 4. prosince přibylo
krane
a komulidí na covid-19.
ji celkem 8 018 nově pozitivně testovaných
Pořád jde o velmi vysoké číslo. Jenže poprvé po dvou měsících
jde o pokles počtu pozitivních testů ve srovnání se stejným
obdobím předchozího týdne! Koronavirus šlape na brzdu také v prostějovském regionu, kde i počet aktuálně nakažených
obyvatel zaznamenal mnohem mírnější nárůst.

mrtvých

V Olomouckém kraji
zaznamenali hygienici
U přerovských
outsiderek
si poradily i přes oslabení
pokles pozitivních
testů
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„POVINNÉ“zveřejnit
DERBYpočet

VEČERNÍKU

JEDNIČKA
VK PODLE ŠLAPE NA BRZDU. OPRAVDU?
COVID-19

36
24

klikni na

těsné prohry 2:3 sebraly jak Šelmám
Brno, tak Olomouci. Tím dlouho
atakovaly horní polovinu tabulky, ale
vše zlomilo hladké podlehnutí Šternberku v jedenáctém kole. Od té chvíle svěřenkyně Alexandry Dedkové
nezískaly ani sadu a kupí další hladké
porážky 0:3.
Prostějovský tým v prvním vzájemném střetnutí na vlastní palubovce
nejprve kraloval, načež měl ve druhé
polovině mače dost problémů. Nakonec sice uspěl 3:1 (10, 16, -29, 22),
ovšem přesvědčil se o tom, nakolik
mohou být Sokolky nebezpečné.
Otázkou je, v jaké formě budou tentokrát, naposledy venku většinu času
dost trápily nabušené Královo Pole
(25:12, 25:23, 25:23 pro KP).
Každopádně TJ má v kádru zkušenou
nahrávačku Ivu Navrátilovou (minu-

lý ročník strávila ve VK), zahraniční
smečařky Gvantsu Ulumbelashvili
a Sonju Radulovic, univerzálky Terezu Diatkovou či Veroniku Šnellyovou, blokařky Michaelu Hadáčkovou
s Agnieszkou Mitrega a libero Nikolu
Teperovou.
„Dobře víme, že ještě tohle utkání nutně potřebujeme zvládnout a vyhrát,
abychom základní část extraligy mohli
hodnotit jako vydařenou. S tím do
Frýdku pojedeme. Věřím, že Gábina
Kopáčová už na tom bude po nemoci

Starší žákyně VK Prostějov nastupující pod hlavičkou klubového B-týmu
kadetek v 1. lize U17 ani na další pokus nezvítězily či aspoň nebodovaly.
Tentokrát je hladce přehrály věkově
vyspělejší soupeřky z Poličky 3:0 (13,
9, 22) a 3:0 (13, 11, 22). Oba zápasy
přitom měly velmi podobný vývoj,
kdy hostující družstvo vždy těsně nedosáhlo na zisk třetího setu a tím zdramatizování dalšího průběhu.

PRVNÍ LIGA KADETEK

PROSTĚJOV Navzdory koronavirově čím dál složitější době se stále
přísnějšími opatřeními běží mládežnické soutěže ČR ve volejbalu
dívek 2021/22 do téhle chvíle dál.
I za cenu občas odložených střetnutí, většinou z důvodů souvisejících
s koronavirem. Jak těmito částečně
rozbouřenými vodami proplouvají
prostějovská děvčata?

zdravotně lépe, všechny ostatní holky
kromě zraněné Míši Beránkové zůstanou fit a odvedeme kvalitní týmový
výkon, který povede k vítězství za tři
body,“ přeje si Čada.
Tak jako tak dá svěřenkyním o víkendu 11. a 12. prosince volno. „Od
začátku sezóny jsme vlastně neměli
dva volné dny za sebou, děvčata už je
potřebují. Schválně jim říkám, ať ve
čtvrtek ukážou, že si je taky zaslouží,“
pousmál se Čada s dovětkem, že pátek
ještě bude tréninkový.

vs.

yy Jak zvládáte pro vás nezvyklou
roli?
„Snažím se hrát nejlíp, jak dokážu.
A myslím, že to snad není úplně špatné. Holky mi hodně pomáhají a radí,
přesto někdy udělám chybu. Nejvíc
asi při bránění v poli, když stojím někde jinde, než bych jako účko měla.
Ono je to všechno o zvyku, pořád
musím na svou jinou pozici v sestavě
myslet.“
yy Hrála jste někdy v minulosti univerzálku, třeba v mládeži?
„Právě že nikdy, vždycky jsem byla
blokařka a nic jiného ani nezkoušela.“
yy Co jste si tedy pomyslela, když
za vámi s tímhle nápadem přišel
kouč?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

„ Nejdřív jsem se smála a až po chvíli
pochopila, že to trenér myslí vážně.
Pak jsem se nad tím zamyslela, řekla
tak jo a začala se na ten záskok na účku
trochu připravovat během tréninků.
V několika utkáních jsem třeba na
chvilku vystřídala a zase šla zpátky na
lavičku, tentokrát šlo o delší pobyt na
hřišti. Ale nějak se to zvládlo.“ (smích)
yy Z týmového hlediska spokojenost, jak dopadlo střetnutí v Přerově?
„Určitě. Hlavně první set a částečně
i druhý jsme měly usnadněné tím, že
soupeřky hodně chybovaly. My jsme
naopak hrály dobře a byly jasně lepší.
Přerov šel ale postupně nahoru, my
jsme měly nějaké výpadky, takže třetí
set už probíhal víc vyrovnaně. Koncovku jsme však uhrály, zvítězily 3:0
a máme tři body, což je nejdůležitější.“
yy Jako blokařka se do zápasů
moc často nedostáváte, většinou jen
chvilkami střídáte. Netrápí vás to?
„Vůbec ne. Raquel i Katka jsou mno-

PROSTĚJOV Personální nouze donutila kouče prostějovských
volejbalistek příležitostně vyslat klasickou blokařku na post univerzálky. Jednadvacetiletá střeďačka Petra Kožoušková (na snímku) tam chvilkami naskočila coby střídající v některých předchozích duelech, aby v sobotu na přerovském hřišti nastoupila na
účku dokonce v základní sestavě. Vydržela tam půldruhé sady,
ženy VK celkově triumfovaly 3:0.

hem zkušenější, já za nimi čekám na
své šance a snažím se je pokaždé využít. Navíc hostuju za Šlapanice ve druhé lize, kde pravidelně hrávám zápasy
a tím jsem docela hodně vytížená.“
yy Nastoupila jste i proti TJ OP
Prostějov a B-týmu vékáčka?
„Ano. A bylo zajímavé hrát proti holkám, které dobře znám. Ale snažila
jsem se to brát normálně.“
yy S áčkem VK pravidelně porážíte
níže postavené celky extraligového
pořadí, naopak těm výše umístěným
skoro pokaždé podlehnete. Proč?
„V první řadě je to samozřejmě o kvalitě soupeřů. Přesto si myslím, že Olomouc, Liberec i KP Brno jsme doma
klidně mohly porazit, bohužel nám
však utekly vyrovnané koncovky setů
a byly z toho prohry, až zbytečně jasné. Problém byl podle mě spíš v hlavách než ve hře.“
yy Můžete tedy útočit ze současné
páté příčky ještě výš?
„Věřím tomu. Pokud budeme zdravé
a dokážeme ještě zlepšit některé věci
v našich výkonech, je možné zabojovat o vyšší umístění, než kde jsme teď.“
yy Daří se vám nadále skloubit volejbal se studiem vysoké školy?
„Jo, jsem ve druhém ročníku Masarykovy univerzity Brno na oboru Sportovní management a zatím

Ani zde rezerva VK nehrála, souboje
s Uničovem přijdou na řadu až koncem ledna. Naopak kadetky ópéčka
nastoupily proti Přerovu B, který zdolaly 3:0 (15, 22, 15) a 3:0 (19, 17, 23).
Aktuálně jsou čtvrté, ze soutěže odstoupil celek SK Olomouc.
Krajský přebor kadetek 2021/22
– průběžné pořadí po 14. kole: 1.
VAM Olomouc 28, 2. Kojetín 26, 3.
Žichlínek 24, 4. TJ OP Prostějov 23,
5. Uničov 21, 6. Přerov B 11, 7. Šumperk 9, 8. VK Prostějov B 7, 9. Mohelnice 0.
(son)

KP KADETEK

TJ OP Prostějov 15, 3. Šumperk
12, 4. VK Prostějov B 7, 5. Kojetín
6, 6. Přerov B 0.

LUQWQFMN¾F¾P[PCRQ\F÷LK

1. liga kadetek ČR, základní skupina F 2021/22 – průběžné pořadí po
12. kole: 1. Lanškroun 35, 2. Polička
30, 3. Svitavy 17, 4. Česká Třebová 16,
5. Boskovice 10, 6. VK Prostějov B 0. Krajský přebor mladších žákyň
2021/22 – průběžné pořadí po
KP MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
5. kole: 1. SK Olomouc 60, 2. VK
Prostějov 40, 3. UP Olomouc 36, 4.
Mladší žákyně vékáčka v rychle pokra- Přerov 27, 5. VAM Olomouc 26, 6.
čujícím krajském přeboru své věkové Moravská Třebová 25, 7. Uničov 14,
kategorie absolvovaly už páté dějství. 8. Šternberk 13, 9. Šumperk 5.
V domácím prostředí Národního
sportovního centra Prostějov opět
KP JUNIOREK
vybojovaly druhé místo v elitní trojce,
neboť tradičně nestačily na suverénní Béčko VK Prostějov mělo nastoupit
SK Olomouc 0:2 (-11, -10) a 0:2 (-12, proti VAM Olomouc a TJ OP Pros-6), zatímco jednoznačně porazily tějov s Přerovem B, ale právě v těchto
Moravskou Třebovou 2:0 (11, 17) případech došlo k výše zmíněným oda 2:0 (25, 13). Tím si upevnily stříbr- kladům na pozdější termíny. Nehrálo
se vlastně kompletní páté dvoukolo
nou pozici v celkové tabulce.
Krajský přebor mladších žákyň soutěže…
přebor
juniorek
2021/22 – pořadí 5. kola ve skupi- Krajský
ně A: 1. SK Olomouc 12, 2. VK Pros- 2021/22 – průběžné pořadí po
10. kole: 1. VAM Olomouc 24, 2.
tějov 6, 3. Moravská Třebová 0.
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Prostějov (son) – Tři dohrávané zápasy měla uprostřed minulého týdne na
programu volejbalová UNIQA extraliga žen ČR 2021/22. A dva z nich byly
pod ostrým drobnohledem, neboť na
sebe narazily čtyři vedoucí celky průběžného pořadí.
V tomto kontextu minimálně zčásti
překvapil hladký triumf čtvrté Olomouce nad lídrem z Liberce 3:0 (11,
20, 22). „Samozřejmě mě těší výhra
nad ligovým hegemonem, ale víc než
z výsledku a tří získaných bodů mám
radost z našeho výkonu. Byl neskutečně
bojovný, holky hrály agresivně na bloku
i v útoku,“ radoval se kouč UP Martin
Hroch.
Další šlágr mezi druhou Ostravou a třetím Královým Polem se také stal kořistí
domácího družstva, a to poměrem 3:1
(19, 25, -15, 18). „Holkám patří dík,
protože Brno bylo na tom před utkáním
stejně bodově jako my, takže výborné
vítězství doma,“ spokojeně konstatoval
trenér TJ Zdeněk Pommer.
Po více než měsíci se výhry dočkal
Olymp Praha jednoznačným přehráním Frýdku-Místku 3:0 (17, 15, 19).
„Ztratili jsme osm zápasů za sebou,
bylo to až hrozivé, propadali jsme se tabulkou níž a níž. Doufám, že dneškem
jsme se s týmem semkli a naše hra se teď
obrátí v lepší volejbalové časy,“ oddechl
si lodivod PVK Stanislav Mitáč.

Už to vypadalo, že ohledně
příchodu avizované nové hráčky
do VK Prostějov je takzvaně ruka
v rukávu a místní volejbalistky se po
nedávném konci Martiny Michalíkové konečně dočkají potřebné akvizice úzkého kádru. Z transakce však
na poslední chvíli sešlo.
„Příchod hráčské posily byl velice
blízko, ale bohužel se jej nepovedlo zdárně dotáhnout. Podrobnosti nemá smysl řešit, každopádně
pokračujeme v hledání a jednáme
dál,“ sdělil sportovní ředitel a hlavní
lodivod vékáčka v jedné osobě Miroslav Čada.

Pravda je taková, že dohodnutá plejerka na post smečařky (případně
univerzálky), která v hanáckém
klubu dříve působila, měla již
připravenou smlouvu k podpisu.
A od středy 1. prosince se chystala
zapojit do přípravy prostějovského
družstva. Těsně před tímhle datem
i signováním kontraktu si ale celý
přestup rozmyslela a svůj nástup
do VK odvolala. „Vzhledem k aktuálnímu zranění Míši Beránkové,
jež bude mimo hru minimálně dva
měsíce, nyní potřebujeme adekvátně
doplnit soupisku ještě víc než dosud,“
potvrdil Čada zjevnou skutečnost.

Hanaèky stále bez posily

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

nějak proplouvám. (se smíchem)
Sice toho mám někdy fakt hodně,
protože do školy třikrát týdně dojíždím. A třeba součástí pondělní
výuky vždy jsou dvě hodiny nějakého sportu, například plavání. Když
pak máme s holkama v Prostějově
posilovnu a ještě normální trénink,
bývám docela unavená. Ale zvládám
to a chci vydržet.“
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Prostějov (son) – Čtvrtfinálová série
Českého poháru žen 2021/22 mezi volejbalistkami VK Prostějov a UP Olomouc již zná své nové termíny. Jak bylo
jasné už dříve, o postup do závěrečného
turnaje Final Four se krajské rivalky dvakrát střetnou až po Novém roce.
„S vedením olomouckého klubu jsme
bez problémů domluvili náhradní termíny,“ ujistil hlavní trenér a sportovní
ředitel vékáčka Miroslav Čada. První
vzájemný duel se odehraje ve čtvrtek 6.
ledna od 18.00 hodin v hanácké metropoli, odveta přijde na řadu přesně o týden později ve čtvrtek 13. ledna rovněž
od 18.00 hodin v Národním sportovním centru PV.
Zajímavostí je, že původně mělo mít
výhodu odvetného utkání na domácí
palubovce úpéčko, ale po změně zápasových dat se pořadí duelů otočilo. „Neřekl bych však, že tohle bude nějak víc
důležité. Spíš je teď po hladkém extraligovém vítězství Olomouce nad vedoucím Libercem zřejmé, na jak silného
soupeře v pohárové soutěži narazíme,“
upozornil Čada.
ČESKÝ POHÁR ŽEN 2021/22
Program čtvrtfinále: Dukla Liberec – Sokol Šternberk 6. ledna (18.00)
a Sokol Šternberk – Dukla Liberec 13.
1. (18.00), TJ Ostrava – KP Brno 7.
prosince (17.00) a KP Brno – TJ Ostrava 12. ledna (17.00), Šelmy Brno
– Olymp Praha 15. prosince (18.00)
a Olymp Praha – Šelmy Brno 12. ledna
(17:00), UP Olomouc – VK Prostějov
6. ledna (18.00 hodin) a VK Prostějov –
UP Olomouc 13. ledna (18.00 hodin).
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„Soupeř nás už s velkým předstihem
požádal o přesunutí zápasu ze soboty na čtvrtek, protože o víkendu
nemá volnou halu. Proto je utkání na
programu o dva dny dříve,“ vysvětlil
změnu termínu hlavní trenér vékáčka
Miroslav Čada.
Severomoravanky vstoupily do ročníku 2021/22 slibně, porazily Šternberk
i Olymp Praha 3:1 a Přerov 3:0, bod za

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Předposlední 17.
dějství extraligové základní části
zavane volejbalistky VK Prostějov
na hřiště TJ Sokol Frýdek-Místek.
Tamní duel se přitom předehrává
již ve čtvrtek 9. prosince od 17.00
hodin. Bez ohledu na tenhle fakt
si Hanačky pojedou pro tříbodové
vítězství.

Ve Frýdku-Místku se hraje už
ve čtvrtek.
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6. prosince 2021
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aneb názor
Simony BAJUSZ

úspěšnosti z bitev s favoritkami díky jedinému těsnému udolání Severomoravanek.
Byť do vypršení základní části soutěže ještě
zbývají dvě kola, je dosavadních šestnáct absolvovaných dějství dostatečně početným
vzorkem pro tvrzení, že se v případě takového rozložení rezultátů s ohledem na kvalitu
soků nejedná o žádnou náhodu. Naopak
dává logiku.
Jakou? Na ty nejsilnější zkrátka prostějovské
volejbalistky zatím většinou herně nestačí
natolik, aby je častěji zdolávaly. Zatímco
na původně srovnatelné či reálně slabší
mančafty kvalita výběru Miroslava Čady
bývá dostatečná. Důležitou roli přitom samozřejmě má míra sebevědomí, (ne)šíře
hráčského kádru, zdravotní stav, psychika
atd. Případné štěstí bych sem vůbec netahal.
Podstatné do zbytku aktuální sezóny každopádně je udržet dominanci nad Šelmami, Olympem a spol., zároveň vydatněji
olupovat mocné. Troufám si však tvrdit, že
to druhé půjde bez příchodu kvalitní posily
jen složitě.
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Že tenhle titulek vypadá jako těžko srozumitelný číselný kvíz? Jeho pochopení rozhodně není nijak složité, tak si pojďme rozklíčovat ústřední myšlenku dnešního dílu
pravidelného zamyšlení.
Každý, kdo pozorně sleduje počínání
žen VK Prostějov v probíhajícím ročníku
UNIQA extraligy ČR, si totiž musel všimnout jedné jasně viditelné věci. Že Hanačky
pravidelně porážejí družstva nacházející se
v tabulce níže, než jsou ony samy. A naopak
opakovaně prohrávají s papírově silnějšími
celky, jež figurují na čtyřech nejvyšších místech.
Přesně výsledkově vypadá tato bilance
následovně: Liberec 0:3 a 0:3, Ostrava 1:3
a 3:2, KP Brno 0:3 a 0:3, Olomouc 1:3.
Kontra Šelmy Brno 3:0 a 3:1, Olymp Praha
3:1 a 3:1, Šternberk 3:0 a 3:1, Frýdek-Místek 3:1, Přerov 3:0 a 3:0.
Což sečteno a podrženo znamená stoprocentní vítěznou úspěšnost proti kolektivům
ze šesté až desáté pozice průběžného pořadí. A naopak jen osm procent výsledkové

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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O jednadvacet chyb méně udělaly volejbalistky VK Prostějov v porovnání se
Zubřicemi ve vzájemném střetnutí na
jejich půdě. Soupeřky vyrobily extrémní
porci sedmatřiceti vlastních hrubek, což
favoritkám hodně usnadnilo cestu za očekávanou třísetovou výhrou.

Ü½NGJU±K<NP

„Jsme spokojené s vítězstvím za tři body. Po dobrém prvním setu jsme ale
během dalších dvou nebyly koncentrované, nedokázaly pokládat balóny
útokem a dělaly si to těžké hlavně po míčích zadarmo, čímž jsme si to lehce
a často zbytečně komplikovaly. Máme určitě na čem pracovat, ale jsme
samozřejmě rády za výhru 3:0, kterou teď budeme chtít zopakovat už ve
čtvrtek při dalším utkání ve Frýdku-Místku.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

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

Levnější už to nebude
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V této nové 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

$'¥/$67$9,12+29
Ačkoliv tradiční vítězka této naší rubriky Karolína Fričová
zahrála i v Přerově znovu výborně, dáváme tentokrát primát
nejlepší prostějovské hráčky rovněž vynikajícímu liberu.
Adéla se poslední dobou výkonnostně zlepšovala, aby
během sobotního derby Hané nasadila svému progresu dosavadní korunu. Skvěle přihrávala s úspěšností
73 procent, na jedničku bránila v poli a jako obvykle
se maximálně snažila dirigovat celou týmovou defenzivu, což se jí dařilo náramně. Podíl Stavinohové na
triumfu 3:0 tak byl značný.

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

36

v popisu komplikovaného stavu
věcí.
Na účku tedy musela zaskočit blokařka Petra Kožoušková. „Logicky
jsme přes ni neútočili zdaleka tak
často, jako přes rozenou univerzálku, to by nebylo moc taktické. Ale
přesto Péťa zvládla svou nouzovou
roli v rámci možností velice dobře.
A během druhého setu jsme do hry
pustili i Kopy, která se toho po nemoci zhostila také solidně,“ konstatoval Čada.
Jeho svěřenkyně byly v úvodní části
naprosto dominantní, což dokládá
skóre 10:25. Ve druhém dějství už
nastaly dílčí komplikace včetně obratu soupeřek na 14:13, ale zbytek
sady jednoznačně patřil favoritkám
– 18:25. Ty zažehnaly vzdor protivnic rovněž ve třetím dílu, kdy domácí družstvo nejprve vedlo (8:6)
a poté dvakrát zlikvidovalo větší
ztrátu (z 10:15 na 14:15, z 16:20 na
20:20). Leč závěr patřil celkově lepším hostům – 21:25.
„Začátek byl pro nás v pohodě, protože jsme měli dobré podání, Přerov
se potýkal s problémy na přihrávce
a hodně chyboval. Po hladkém prvním setu se pak další průběh trochu
vyrovnal. I my jsme místy dělali chyby, což vedlo k občasným bodovým
újezdům, někdy zbytečně velkým.
Ale v rozhodujících momentech
jsme vždy dokázali zabrat, hru zkvalitnit a obě koncovky mít pod kontrolou,“ rozebral střetnutí zkušený
kormidelník.
„Celkově to bylo spíš průměrné
utkání, ve kterém jsme nemuseli
předvést nijak skvělý výkon, a přesto
to stačilo. Těžili jsme z výborné přihrávky, kterou držely Karolína Fri-
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PŘEROV, PROSTĚJOV Do Přerova na zápas 16. kola UNIQA extraligy žen ČR 2021/22 si prostějovské
volejbalistky jely pro jednoznačný
triumf za plný bodový zisk do tabulky. Tuhle misi u beznadějně posledního celku soutěže se podařilo
splnit, nejprve hladce a s přibývajícím časem přes dílčí problémy. Nicméně soupeřky nezískaly ani sadu,
favorizovaný tým tedy uspěl podle
plánu.
Kvůli zranění ruky vypadla ze sestavy vékáčka Michaela Beránková a na
univerzál místo ní naskočila blokařka
Petra Kožoušková, neboť Gabriela
Kopáčová se v týdnu ještě vypořádávala s dozvuky covidové nemoci.
Přesto mělo hostující družstvo během
zahajovacího dějství suverénně navrch, a to od úplného počátku - 0:4,

Bodový vývoj – první set: 0:4, 1:7, 3:8,
3:12, 5:12, 6:13, 6:18, 7:20, 8:22, 10:23,
10:25. Druhý set: 1:1, 1:3, 4:4, 4:6,
5:8, 6:9, 9:9, 9:11, 11:11, 11:13, 14:13,
14:18, 16:19, 16:23, 18:25. Třetí set:
1:2, 4:2, 5:3, 5:5, 7:5, 8:6, 8:10, 10:10,
10:15, 14:15, 15:16, 15:19, 16:20, 20:20,
20:22, 21:25.

1:7, 3:12. Prostějovské hráčky totiž
kvalitně podávaly, přihrávaly i bránily
v poli, protivnice naopak pod tlakem
hodně chybovaly. Tím rozdíl mezi
oběma kolektivy dál rostl (6:18, 8:22)
a nechybělo mnoho, aby se zrodil dílčí
jednociferný debakl – 10:25 a 0:1.
Také vstup do druhé části měly Čadovy svěřenkyně lepší (1:3), ale poté byl
následující vývoj duelu již o poznání
rovnocennější. Nepřesnosti i hrubky
totiž začal dělat častěji než předtím
rovněž mančaft VK, čehož domácí
plejerky využívaly k opakovanému
dotahování skóre (4:4, ze 6:9 na 9:9,
z 9:11 na 11:11). Uprostřed setu dokonce otočily z 11:13 na 14:13, tím
premiérově za celé střetnutí vedly.
Avšak Simona Bajusz a spol. zabraly,
v důležitou chvíli pozvedly týmový
výkon opět na vyšší level. Pomohlo
střídání Kopáčové, bodově zatáhla
Karolína Fričová, po obratu na 14:18
a posléze 16:23 nebylo co řešit –
18:25 a 0:2.
Třetí díl ale vypadal ještě o dost turbulentněji. Zubřice povzbuzeny svým
předchozím zlepšováním trestaly slabší momenty favoritek, tím pádem udržovaly mírný náskok - 4:2, 7:5. Trochu
se trápícím Prostějovankám pomohla
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zpátky nahoru povedená pasáž z 8:6
na 8:10 a 10:15, kdy mnohokrát za
sebou skórovala právě Fričová. Ta
společně s Adélou Stavinohovou na
liberu výborně držela příjem, leč stačilo kolektivně polevit a bojující přerovská družina mač zase dramatizovala

(14:15, ze 16:20 na 20:20). Teprve
v závěru se děvčata v růžovo-bílých
dresech plně zkoncentrovala, načež
třemi posledními výměnami v řadě při
servisu dirigentky Bajusz hanácké derby nekompromisně zavřela – 21:25
a 0:3.
(son)

„Začátek utkání byl poznamenaný slabší formou domácích, kdy nám to hodně usnadnily, protože často kazily jak na přihrávce, tak na podání. Postupně se ale hra vyrovnala
a nakonec jsme byli rádi, že se nám utkání povedlo zvládnout výsledkem 3:0, což jsme
i přes komplikace s obsazením postu univerzálky chtěli.“

0,526/$9¤$'$sWUHQÅU9.3URVWÈMRY

„Soupeř byl lepší na servisu i na přihrávce, což bylo to hlavní, co rozhodlo. Útočnou sílu
měl Prostějov v brazilské středové hráčce a Fričové, které to zvládly velice dobře uhrát.
Stejně skvěle zahrálo i libero Stavinohová a poměrně slušně to zvládla i mladá Smolková,
jelikož nedělala moc chyb, byť jsme ji tam alespoň párkrát ubránili ve třetím setu. Od nás
tam však tradičně bylo strašně moc chyb.“
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čová s Adélou Stavinohovou, Kája
navíc dobře útočila. Slušně zahrál
v podstatě celý náš tým, vyrovnali
jsme se s dílčími problémy při skládání sestavy. A dosáhli tříbodového
vítězství bez ztraceného setu, což
jsme v Přerově chtěli. S tím tedy panuje spokojenost.“
Ještě větší zavládne, pokud Hanačky neklopýtnou ani v dalším duelu
na půdě papírově slabšího kolektivu. Tím bude čtvrteční souboj ve
Frýdku-Místku, jenž dlí až na deváté
příčce extraligové tabulky s jedenácti získanými body. Ženy VK jich
posbíraly devětadvacet a zůstaly
páté za nově vedoucí Ostravou
(37), druhým Libercem (36), třetím KP Brno (34) i čtvrtou Olomoucí (33). Příjemnou zprávou je,
že šesté Šelmy Brno (23) zaostávají
už o bodový půltucet.
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„Míša Beránková si na tréninku den
před utkáním nešťastně přetrhala
vazy v palci na pravé ruce, asi půjde
na operaci a musíme se bez ní obejít minimálně dva měsíce,“ prozradil problém číslo jedna hlavní kouč
vékáčka Miroslav Čada. „Gábině
Kopáčové se po naskočení do přípravy od začátku týdne ještě vrátily
zdravotní potíže z prodělání covidu,
necítila se dobře a dostala teploty.
Proto do soboty odpočívala, jela
až přímo na zápas. Za takové situace jsme ji nechtěli hned dávat do
základní sestavy,“ pokračoval Čada

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PŘEROV, PROSTĚJOV Ztratit cokoliv v Přerově a umožnit
tamním ženám poprvé bodovat v aktuálním ročníku UNIQA
extraligy ČR? To by bylo pro volejbalistky VK Prostějov dost
mrzuté. Nic takového však nepřipustily a krajské derby
ovládly třemi vítěznými sadami, ačkoliv musely řešit nemalé
trable na postu univerzálky.

U přerovských outsiderek si poradily i přes oslabení
na univerzálu a přivezly očekávaně hladký výsledek

„POVINNÉ“ DERBY

VOLEJBALISTKY ZVLÁDLY
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PROSTĚJOV Patnáct tisíc korun.
Takovou sumou „odměnila“ disciplinární komise klub LHK Jestřábi Prostějov za chování fanoušků
na zápase s Přerovem. Derby totiž
domácí příznivci na začátku třetí
třetiny „zpestřili“ kromě pokřiků také vhozením prasečí hlavy
s přerovskou šálou až na led, následované pouštěním pyrotechniky. A jelikož házení předmětů na
led je pokutované a pyrotechnika
v hledišti dokonce po rozhodnutí
politiků protizákonná, bylo jasné,
že bez trestu se takové počínání
neobejde. A taky že ne. Za nedisciplinovanost vlastních příznivců
inkasoval LHK Jestřábi pokutu
15 000 korun.
Opakované nesportovní chování prostějovských fans uvedli do
zápisu o utkání i hlavní rozhodčí
Pavel Obadal s Lukášem Květoněm. „V čase 42:57 byla vhozena
na led prasečí hlava. V čase 44:42
byla v sektoru domácích použita
pyrotechnika,“ napsali arbitři. „Od

predplatne@vecernikpv.cz,
608 960 042
či se stavte osobně
na provozovně:
Vápenice 19, Prostějov

se jménem
vašeho blízkého

VLASTNÍ
POUKAZ

VYBERTE SI

Z VÉKÁČKA

Na podzim se nepochybně mnoho z nás amatérských
sportovců hrajících zejména pro radost obávalo toho, že politici zatáhnou páku. A jedním rozhodnutím znovu zahluší
sportovní činnost všech, kromě profíků. Nestalo se tak. Nynější výsledek je však jen o něco málo lepší.
Ptáte se možná, proč to píšu? Vždyť nadále mohou i „hobíci“ sportovat, trénovat. Soutěže jedou. Zdálo by se na první
pohled, že aktuální situace je oproti té loňské ráj na zemi.
Jenže situace tak zalitá sluncem zdaleka není. Pokud se totiž
najdou lidé, kteří ve sportu ještě respektují vládní nařízení,
musí se řídit dost striktními předpisy. Tedy například tím, že
na zápasech musí mít (po dosažení 12 let) každý sportovec
potvrzení o bezinfekčnosti. A dospělým už nestačí ani PCR
test. Buď jsou očkovaní, nebo ahoj, na shledanou napřesrok.
Výsledek je vidět třeba na florbalových soutěžích. Jen o minulém víkendu se dva turnaje mužů v kraji neuskutečnily.
Nebyly přesunuté jednotlivé zápasy kvůli karanténám. Ale
rovnou celé turnaje. Důvod? Striktní podmínky v halách a
nedostatek naočkovaných, a tedy (podle vládních politiků)
prokazatelně bezinfekčních hráčů.
Když to srovnáme s loňskem, je to, jako kdyby odsouzenec
na smrt v podobě sportu byl loni oběšen a škrtil se na oprátce. Letos je jiný oběšenec téhož jména hlavou v oprátce, ještě se ale dotýká stoličky. Ale už očekává kopnutí.

-(ð7ħþ(-(32'=,035<Ġ
Fotbalový podzim je definitivně minulostí. Je tak čas bilancovat, hodnotit, kritizovat i chválit. Zároveň – a to je možná
ještě důležitější – je načase začít si lízat rány, odpočívat. Než
přijde další zátěž v podobě zimních příprav…
Podzim tentokrát proběhl zdárně, v celé délce a vesměs
úspěšně. Jenže fotbal je sport. A sport znamená taky možnost (v případě fotbalu navíc vysokou), že občas utržíte nějakou ránu. Jednou od soupeře, jindy od míče. A někdy holt
máte peška a v cestě nepříjemně rostlý drn. Stačí chvilka
nepozornosti a problém v podobě zranění je na světě.
Na zranění ostatně nadávali během sezóny v mnoha týmech jako Smržice, Mostkovice, Určice… Bylo jich nepřeberně. Nejednou tak bylo slyšet při hodnocení utkání
věty typu „bylo to dobré, vyhráli jsme, ale ještěže už je konec
podzimu blízko“.
Pro mnohé trenéry, hráče i funkcionáře je to pravda úleva.
Nebylo totiž jasné skoro nic. S kým různé týmy budou hrát,
zda se vůbec po koronavirových uzávěrách hráči sejdou a v
jaké formě, zda politici znovu nesáhnou ke stopce pro amatérský sport. Nervozita a nejistota spolu se zraněními hrály
na podzim důležitou roli.
Nyní je tak doba odpočinku. Nechť ji týmy a hráči využijí
co nejlépe. Doba, kdy se fotbalový kolotoč znovu rozjede, je
totiž blíže, než se na první pohled může zdát.
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by si fanoušci měli uvědomit,“ zvedá 3:7. Fanoušci Jestřábů už vyhlíží další
varovný prst Michal Mareš.
blížící se derby, a věří, že nepříznivá
Ostatně štěstí prasečí hlava Jestřábům série už se konečně prolomí. (sob)
nepřinesla. Ani poslední derby se pro
Prostějov dobře nevyvíjelo, v době
incidentu svítil na tabuli stav 2:4, aby
utkání nakonec skončilo výsledkem

2TCUGéÊJNCXCUMQPéKNCD÷JGO\¾RCUWU2ąGTQXGOPCNGF÷0[PÊRCFNVTGUV

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

cenou přestávkou však tým rozhodil
a Jestřábi nakonec utkání prohráli.
Klub už si vše podle slov marketingového ředitele vyřešil. A to i s „kotlem“
Jestřábů. „Už jsme si to s fanoušky
probrali. Cokoliv, co se hází na led,
odsuzujeme a za to jsou pokuty. To

Jestřábi mají za sebou po minulém týdnu nejen polovinu
aktuálního ročníku CHANCE ligy, ale také jedno velice důležité rozhodování. Na majiteli a zároveň realizačním týmu
bylo, zda pokračovat do zbylých kol ve stejném složení. Zda
zkrátka nepřijde na řadu hra „někdo musí z kola ven“.
Trochu k tomu směřovaly i výsledky z předešlých několika
zápasů. Tým sice do sezóny vkročil směle, pomineme-li porážku s Ústím nad Labem. Na ledě soupeřů exceloval, sbíral
body a držel se na dostřel druhých Litoměřic. Mužstvo však
v posledních zápasech trochu povadlo. Začátek lze vidět
ve venkovním utkání se Slavií, v němž skončila neporazitelnost venku. Pak přišly porážky se Sokolovem a zejména
Frýdkem-Místkem doprovázená slovy trenéra Aleše Tottera o tom, že někteří TOP hráči týmu nebyli takovými oporami, jak se od nich čeká.
Nakonec se však Jestřábi rozhodli, že do týmu sahat nebudou. Zatím. Mužstvo tak v poslední době doplnil jen
Miloslav Jáchym, který byl reakcí na marodku obránců.
A to je vše. Nepochybně to pro trenérský štáb bylo těžké
rozhodování, zda udělat řez, třeba jen malý. Rozhodnutí je
ale správné, tým je téměř od základu nový, kvalitní, dobře
poskládaný. Chce čas. Jeho forma totiž klidně může vygradovat právě na vyřazovací boje. Dokonce je to pravděpodobné. Za mě tedy palec nahoru.

plochu odkrvenou vepřovou hlavu,
která byla provázána šálou se znakem přerovského klubu,“ shledala
disciplinární komise.
K události se s odstupem času vyjádřil i klub, konkrétně prostějovský
trenér Aleš Totter. „Dokážu to pochopit, ale byl bych nerad, kdyby to
bylo pravidlem. Přišla pokuta a kredit
ligy i naší organizace šel dolů. Shazuje
to klub, je to něco přes míru. Beru, že
šlo o ojedinělou záležitost,“ konstatoval kouč Prostějova. A zmínil zároveň
herní stránku věci. „Hráči mohou vypadnout z tempa kvůli tomu a hokej
následně není tak atraktivní,“ dodal
Totter.
Již dřívější zápas s Přerovem z loňské
sezóny mu dal zapravdu. Tehdy byl
napaden řidič přerovského autobusu. Prostějov měl tou dobou v zápase
navrch, incident následovaný vynu-

PADLA
POKUTA

moje účast stane definitivně jistou. V dnešní
covidové době se může stát cokoliv, nechci nic
zakřiknout,“ upozornil Spáčil.
Obsáhlý materiál o jeho plánované cestě na
motoristickou veřejností ostře sledovanou
akci tak ve Večerníku přineseme později,
nedlouho před startem 44. ročníku Rallye
Dakar 2022.

0,1,67(56.É35$9,'/$
/,.9,'8-Ì$0$7e5<

okamžiku vhození vepřové hlavy
na hrací plochu
uplynula doba cca
pětačtyřiceti vteřin,
než mohlo být rozhodčími přistoupeno k opětovnému zahájení hry a došlo tak ke zřetelnému
narušení průběhu utkání,“ zjistila
disciplinárka. A zároveň se pozastavila nad počínáním pořadatelské služby. „Proti osobě, která se
vhození předmětu na hrací plochu
dopustila, nebylo žádným způsobem okamžitě zakročeno, aby byla
zadržena a předána Policii České
republiky. Naopak tato osoba odkráčela zpět ke schodům vedoucím
do horní části hlediště, ve kterém
jsou obvykle soustředěni příznivci
Prostějova.“ A disciplinárka vedená Josefem Řezníčkem jim dala za
pravdu. „V přerušené hře po zákroku prostějovského brankáře Ondřeje Bláhy přišla blíže nezjištěná
osoba v hledišti do bezprostřední
blízkosti hrazení a vhodila na hrací

,
„Cokoli, co se hází na led
bu
klu
z
zní
odsuzujeme,“

Za prase na ledě
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nasbírám, za to rozhodně stojí,“ prozradil
Večerníku Milan Spáčil.
Stáji FESH FESH, která navazuje na Bonver
Dakar Project, ho doporučil právě zmíněný
Tomeček. „Věděl, že oni shání mechanika,
tak jim zavolal a řekl o mně. A vyšlo to, budu
na Rallye Dakar! Se zveřejněním dalších
podrobností bych však ještě rád počkal, až se

-@OM<(JÜJPnFJQµ['µ<PIDQ@MUµGF<

„Tentokrát budu součástí profesionální stáje FESH FESH, která na Dakar 2022 vyšle
hned čtyři kamiony Tatra s posádkami. Já
pojedu v doprovodném voze a po každé
etapě budu společně s dalšími provádět
nutnou údržbu i potřebné opravy. Strašně
se těším! Sice vím, jak strašně náročné dva
týdny mě čekají, ale ty úžasné zážitky, které

PROSTĚJOV Touhu po dobrodružství a chuť prožít pořádný adrenalin má Milan Spáčil v krvi. Rodák z Olšan
u Prostějova, bydlící momentálně ve Vrahovicích, absolvoval v minulosti televizní soutěže Staňte se milionářem a 1 proti 100, potom jako automechanik pomáhal známému šoférovi Tomáši Tomečkovi hned při dvou
ročnících maratonského rallye závodu Africa Eco Race. A teď se ve stejné roli vydá i na nejslavnější Rallye
Dakar, jejíž nejbližší edice se pojede od 1. do 14. ledna v Saúdské Arábii!

Marek SONNEVEND

.
s
v
RALLYE DAKAR 2022!

je v týmu FESH FESHSUREOtçtFtVH
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Automechanik Milan Spáèil z Prostìjova

75()$'å(51£+2

-DNDNGHSRNUDêXMH81,4$H[WUDOLJD

ve čtvrtek.
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sportu na území statutárního města
Prostějova a podpora obzvlášť významných a populárních sportovních akcí pořádaných žadatelem
zaměřených na rozvoj pohybových
aktivit občanů, propagujících statutární město Prostějov,“ uvedl
náměstek primátora Jan Krchňavý,

který má sportovní oblast ve své
pracovní náplni.
Jak Večerník zjistil, nyní je známé
vyhodnocení prvních dvou titulů. O jaké dotace se jedná a kolik
peněz je připraveno? „V rámci
zmíněného návrhu rozpočtu na rok
2022 byly schváleny finanční prostředky pro kluby na profesionální
úrovni ve výši 20,45 milionu korun.
Na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport byla alokována částka ve výši 8,57 milionu
korun a přijali jsme celkem šest žádostí o dotační podporu. Pro dru-

hý dotační titul
na podporu
činnosti
sportovních
klubů na profesionální úrovni
byla
alokována
celková částka ve výši
6,37 milionu korun. Ve
stanoveném termínu bylo
i zde přijato šest žádostí,“ konkretizoval Krchňavý. Jak dále
doplnil, o poskytnutí dotačních
financí na uvedené žádosti bude
rozhodovat zastupitelstvo.
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PROSTĚJOV Skvělé úspěchy si
připsali zástupci prostějovského
biatlonového klubu na vrcholu sezóny, kterým nebylo nic menšího
než mistrovství České republiky
v letním biatlonu.
Nejprve se mezi 17. a 19. zářím uskutečnil šampionát pro žáky v Bystřici
pod Hostýnem, týden nato se konal
ten dorostenecký a „dospělácký“
v Novém Městě na Moravě. Na každé z akcí prostějovští závodníci brali
medaili. „Šampionáty nabídly porovnání výkonů více jak čtyřem stovkám
nejmladších biatlonových závodníků.
Úvod patřil sprintům, nabitý program pokračoval, aby jej zakončily
atraktivní hromadné závody,“ ohlédl
se za MČR 2021 klubový trenér Roman Večeřa. A přidal úspěchy Prostějovanů. „Rozšířit sbírku medailí se
podařilo Emě Švancarové za 3. místo
ve sprintu W15. Dále 35. místo brala
Julie Vlková, 23. místo Nikola Zajíčková v kategorii W14, 11. místo Jakub
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Prostějovským biatlonistům se ale
dařilo i na Vysočině. Víkend nabídl tři disciplíny: sprint, supersprint
a vytrvalostní závod. A zejména vytrvalost se ukázala jako silná stránka
některých závodníků z Hané. „V příjemném počasí babího léta se dařilo
Františku Ševčíkovi, který ovládl vytrvalostní závod a stal se tak mistrem
České republiky v kategorii M15.
Dále ve svých kategoriích 17. místo
brala Nela Hájková, 13. místo Elen
Melcrová a 20. místo Tomáš Ševčík.
21. byl Max Černý v kategorii M 46,“
prozradil Večeřa, který sám také závodil. A vybojoval ve své kategorii
páté místo. Těsně pod stupněm vítězů se ve sprintu ještě umístil František Ševčík. Nela Hájková byla 18.
Elen Melcrová 11. Mezi muži skončil
$KCVNQPKUVÆ\2TQUV÷LQXC\¾ąKNKPCFQO¾EÊOwCORKQP¾VW (QVQCTEJKX6iGXéÊMC 5. Roman Večeřa, 14. Tomáš Ševčík
Koukal a 32. místo Stanislav Melcr a 33. byl v kategorii M15 Stanislav a na 23. místě se umístil Max Černý.
v kategorii M15. V závodě s hromad- Melcr. Mezi ženami W15 obsadila Klub svým členům poděkoval za
ným startem byla 30. Julie Vlková, 11. příčku Eva Švancarová,“ vypočítal dobré výkony a výbornou reprezenna 30. místě se umístil Jakub Koukal Večeřa.
taci,“ dodal Roman Večeřa.
(sob)

Z mistrovství ÈR si biatlonisté pøivezli zlato a bronz

Gdyně byla současně dějištěm turnaje
druhého ročníku Central European
Boxing League, což je mezinárodní
soutěž s účastí družstev kvarteta států
Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko,
Polsko, Maďarsko). „Loni jsem stál u jejího zrodu s jasným záměrem vytvořit
pravidelnou mezistátní konfrontaci pro
rohovníky přecházející z nižší kategorie
turnajů na vyšší. A tahle liga je optimál-

ním mezistupněm odpovídající zápasové úrovně, aby jim do další kariéry co
nejvíc dala. Svou know-how teď navíc
využíváme i pro holky, které jsme přidali
do soutěže,“ vyložil Klíč.
Tentokrát program bohužel osekal koronavirus, neboť kvůli covidovým nařízením se nemohl zúčastnit slovenský ani
maďarský kolektiv. Konal se tudíž jediný
duel mezi výběrem Jihomoravské oblasti
a domácí Gdyně obsahující sedm jednotlivých utkání. Jak vše dopadlo?
Claudia Tóthová (do 54 kg) výhra,
Vendula Sedláčková (do 64 kg) vítězství, Patrik Štefan (do 67 kg) prohra,
Jan Polák (do 71 kg) porážka, Adam
Valenta (do 75 kg) výhra, Dominik
Gloser (do 80 kg) vítězství, Šimon Šustr (nad 91 kg) prohra. „Celkově jsme
tedy zvítězili 8:6 a připsali si prvenství
v tomto kole Central European Boxing
League 2021/22. Podstatnější je však ta
možnost pravidelně nastupovat proti
dobrým zahraničním soupeřům a soupeřkám, sbírat cenné zkušenosti,“ zopakoval Martin Klíč.

Početnost startovního pole vzhledem
k aktuálnímu dění i nutnosti dodržovat
zpřísněná hygienická nařízení vlády ČR
logicky klesla, nicméně účastnický pro-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

pad v porovnání s předchozími uskutečněnými ročníky není zase tak hrozný.
Druhé dějství Hanáckého curlingu
2021 – a reálně první konané – totiž absolvovalo čtrnáct družstev, což není za
momentálního stavu společnosti vůbec
špatné.
Moderování si vzal na starost ředitel pořádajícího Sportcentra DDM Prostějov
Jan Zatloukal, o organizaci klání přímo
na ledové ploše mobilního kluziště

PROSTĚJOV Program akcí Prostějovské zimy 2021 výrazně osekala
protiepidemická opatření. Vypadá to ale, že mezi veřejností populární Hanácké curling ani současná situace nezastaví. Nedávné první
kolo čtyřdílného seriálu bylo sice zrušeno, ovšem druhé pokračování
v pátek 3. prosince večer už proběhlo!

u muzea se společně s ním vydatně staral Karel Ondrůj. Zhotovitel krásných
a originálních hracích kamenů trpělivě instruoval nováčky o pravidlech
i technice hry, mnohokrát neváhal sám
názorně předvést nejlepší způsoby posílání kamenů do bodovaného kruhu co
nejblíže ke středu.
Mezi aktéry přitom nechyběla řada plejerek a plejerů, kteří nasbírali cenné zkušenosti s nevšedním sportovním odvětvím už v minulých letech před covidem.
Například za Modré ptáky tradičně nastoupili manželé Milada a Petr Sokolovi
známí z politického života Prostějova.
Příležitost pobavit se při speciální verzi
olympijského curlingu si opět nenechal

*CP¾EMÆEWTNKPIX2TQUV÷LQX÷LG\R¾VM[PCUEÆP÷
Foto: Marek Sonnevend
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ujít ani bývalý prostějovský místostarosta a exčeskoslovenský reprezentant
v orientačním běhu Vlastimil Uchytil.
Za mrazivého počasí, kdy přituhlo několik stupňů pod bod mrazu, šlo v první
řadě právě o dobrou zábavu, teprve pak
o výsledky. Byť i ty jsou samozřejmě
důležité, neboť se započítávají do celkového pořadí s dalšími dvěma koly, která
by měla přijít na řadu 17. prosince a 7.
ledna. Snad je tedy nic nezruší…
Účastníci 2. dílu Hanáckého curlingu 2021: FCD, Rafani, SK Sali, Modří
ptáci, Uchoši, Mistři Hané, Jehla, Žízeň,
Veselá pometla, Hanácká trefa, Kamarádi A, Kamarádi B, Kamarádi C, Kamarádi D.

Sláva, Hanácké curling se napodruhé přece jen hrál!

RQMTCéWLG
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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.
%QXKFQX¾VTCIÆFKG

PLATNOST AKCE DO 31. 12. 2021
NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB.
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NECELÝCH DVACET KORUN!
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ve prospěch domácího. Vůbec nevadí,“
hodnotil Klíč.
O den později na turnaji v Gdyni měli
další zápasy Gubová a právě Kropog,
jenž na druhý pokus vyhrál r.s.c. ve 2.
kole. „Dorian je do budoucna velkou nadějí, což znovu potvrdil, odvedl výborný
výkon. Jen musí vydržet a dál makat jako
každý, kdo to chce ve sportu někam dotáhnout,“ zdůraznil prostějovský kouč.

8ÚD÷T,KJQOQTCXUMÆQDNCUVKURQJ¾TGO\CVTKWOHX)F[PKPC%GPVTCN'WTQRGCP$QZKPI.GCIWG(QVQCTEJKX/-NÊéG

v Gerlatowicích, kde Anna Gubová (váhová kategorie do 42 kilogramů), Kristýna Čajanová (do 57 kg) i Anna Seifredová (do 70 kg) předvedly navzdory
těsným porážkám dobré výkony. „Kvalitně zaboxoval i Dorian Kropog z Prostějova, kterého jsme také vzali s námi.
Proti polskému reprezentantovi svedl
6TGPÆT /CTVKP -NÊé U ON¾FGåPKEMÚOK TGRTG\GPVCPV[ è4 PC OG\KP¾TQFPÊO VWTPCLK vyrovnaný souboj, možná byl i trochu
XRQNUMÚEJ)GTNCVQYKEÊEJ
(QVQCTEJKX/-NÊéG lepší, ale bodový výrok rozhodčích zněl

Marek SONNEVEND

mladé adepty boxu ideální. Tenhle
sport je tam velmi populární, vždycky
tam najdeme spoustu kvalitních soupeřů i soupeřek, a navíc nás to stojí v rámci
možností minimum peněz. Pro získávání důležitých mezinárodních zkušeností prostě výborná země,“ objasnil
Martin Klíč.
Se třemi talentovanými členkami národního týmu ČR nejprve absolvoval
„Na polském území je to pro naše Memoriál Tadeusze Lady mládeže

GDYNĚ, PROSTĚJOV Lodivod
Martin Klíč z Prostějova je boxerským trenérem Jihomoravské oblasti i mládežnické reprezentace
dívek České republiky. A se svými
svěřenkyněmi a svěřenci nedávno
vycestoval na tři klání k sousedům
do Polska.

%R[HUN\DER[HŐLSRGYHGHQtPNRXÿH0DUWLQD.OtÿH
VEtUDOL]NXäHQRVWLQDWŐHFKUŢ]QëFKDNFtFKY3ROVNX

ZAUJALO NÁS

„Účelem dotačních programů v oblasti sportu je finanční podpora
pohybových sportovních aktivit
občanů statutárního města Prostějova, podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Město podpoří přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport a také činnost sportovních klubů působících na profesionální úrovni v Prostějově. Jak známo, prostějovští zastupitelé již před časem schválili z rozpočtu města dotační program
na podporu sportovní činnosti v příštím roce a zájemci měli
možnost o dotační tituly požádat.
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„Kde chodilo 200 lidí jako v Benátkách, tam asi velký rozdíl nebude…“
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vyhrál. Ani Valaši přitom proti sobě
neměli slabé soky, naopak. Naposledy
se jim podařil husarský kousek, když
doma přehráli první Třebíč
jednoznačně
4:1,
varovný prst pro
Jestřáby je tak
zcela
namístě.
Vsetín se trvale
nijak zvlášť netají
velkými ambicemi.
A vypadá to, že letos to
myslí s bojem o nejvyšší
soutěž vážně. Ovšem pokud se jedná
o ofenzivu, tam to úplná sláva není.
Produktivitu tak s velkým náskokem
vede Luboš Rob (10+14). Produktivní
jsou ale taky třeba David Březina a Vít
Jonák, kteří už si v první lize něčím prošli.
Prostějovského fandu upoutají jména
Jan Berger a Michal Gago. Ano, oba
borci ještě nedávno působili u Jestřábů.
Vsetínu jde v nynější sezóně hlavně
obrana, minimálně inkasuje a drží si stabilní úroveň. K tomu výrazně přispívá
i Jakub Málek, jasná jednička týmu. Se
svými čísly (93,38 % úspěšných zákroků
a 1,89 inkasovaného gólu na zápas) se
řadí do extraligové špičky.

vs.

dost. My jsme nebyli schopni dát gól,
skončilo to 4:5. Hrát o pět minut déle,
tak to třeba vyrovnáme.“
ƔƔ Venku se taky s Frýdkem-Místkem nezadařilo, doma to bylo dost
podobné.
„Frýdek venku byl skutečně obdobný,
čtyři střely na nás, čtyři góly. Rozhodnuto
bylo po první třetině. Strašně těžce se do
toho zpět naskakuje. Ti soupeři nejsou
nazdárci, aby to nechali dojít na 4:4...“
ƔƔTým je v průměru o pár let zkušenější. Je na něm a na práci s mančaftem poznat zkušenost?
„Je, ti hráči zde prostě musí být. Martin
Novák, tak to je lídr, na ledě i v kabině.
To je hráč, kterého by chtěl mít v týmu
každý. Ruďáka (Rudovský – pozn.red.)
znám z Frýdku. Když je zdravý, je mezi
TOP deseti útočníky v Chance lize.
Honza Kloz to samé. To jsou hráči,
kteří jsou zkušení, vědí, jak se v jednotlivých situacích chovat, jsou to výborní
kluci. Je to jen otázka zranění, jinak jsou
pořád nadstandardní. Co je smutné,
měli by naskakovat jiní. Ale juniorská
extraliga neprodukuje nikoho. Což je
pro ně výhoda, zespoda jim nevyrůstá
konkurence.“
ƔƔ Bylo na hráčích, jako je Rudovský, Kloz nebo i Babka, vidět, že po
nepodařených sezónách třeba neměli
zprvu takové sebevědomí? A až postupně začali zářit?
„Konkrétně třeba ´Ruďáka´ jsem měl
ve Frýdku. Pak jsem ho nějakým způsobem sledoval v průběhu čtyř let. Myslím
si ale, že teď má sezónu jednoznačně nejlepší. Je to ale hodně i tím, že jsou kluci

hlavně zdraví. Vím, že ´Klozák´ měl nějaké problémy. Loni odehrál snad třináct
zápasů, byl hrozně dlouho zraněný, pendloval do Havířova, kterému se nedařilo.
To je jedno s druhým. To samé Ruďák,
ten byl na tom stejně. Taky v Havířově
skončil, nešlo jim to, nevybojovali play-off. Kuba Babka byl zase ve Vsetíně,
tam mu asi prostředí úplně nesedlo.
Tady pookřáli a sezónu mají daleko lepší, než měli třeba poslední dvě. Chválabohu. Jen ať v tom pokračují.“
ƔƔJaký je váš tip, kdo spadne z extraligy a z Chance ligy?
„U extraligy je to myslím jasné, Zlín je
definitivní. To by se musel stát zázrak,
musel by vyhrát sedmkrát v řadě. A to
nevěřím, že by se stalo, Kladno půjde do
baráže, ale udrží se. To je můj tip. Nemyslím si, že do toho spadne Kometa nebo
Liberec, které mají dost velký náskok
a patří na jiné příčky. A od nás? Podle
mě spadne Havířov. Myslím, že z toho
Poruba vybruslí, třeba Kolín zahrál výborně. Ústí vždycky vypadá, že je úplně
out, ale pak vydoluje někde nějaké body.
Benátky asi podrží Liberec a tak Havířov
to bude mít hodně těžké.“
* V Prostějově jste půl roku. Jak se
vám zde zatím líbí?
„Jsme překvapení. Vždycky jsme v Prostějově znali jen příjezd na zimák, ani
jsme nebyli na hotelu. Ale nyní jsem
příjemně překvapený. Město je hezké,
centrum pěkné, takové útulné. Nemám
to daleko domů, nějakou hodinu a čtvrt.
Příjemné je, jak jsou fanoušci výborní.
Klobouk dolů, kolikrát se nám nedařilo
a stejně nás přišli podpořit.“

„Podle čísel máme oslabení snad třetí
nejlepší v soutěži. Další věcí je, že v první třetině soutěže nám vyšla v přesilovkách daleko líp. Soupeři na nás nebyli
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připravení, měli jsme nový tým, nové
trenéry. Byli jsme tak o krok před soupeři,“ ohlíží se za startem do letošní
sezony Vlastimil Wojnar. Statistiky přesilových her si nicméně tým v posledních zápasech spíše zlepšil.
Tým zůstává od začátku sezóny téměř neměnný. Přišel pouze Miloslav
Jáchym z Kadaně, který vypomáhá
v obraně. Chvíli se však zdálo, že po
změnách vedení klubu spolu s realizačním týmem sáhnou. Nakonec je ale vše
jinak. „Rozhodli jsme se věřit tomuto
týmu. My se samozřejmě koukáme na
trhu, spíše to ale doplníme a zvýšíme
konkurenci. Byly nějaké trejdy ve hře,
ale z naší strany jsme to zastavili, nechceme nikoho obětovat. Ti kluci tady
od začátku makají, šli do toho, že se zde
buduje nový tým,“ vyjádřil se k této
otázce Aleš Totter. Nevyloučil však posílení. „Určitě jen tím, že se hráči uzdraví, konkurence bude. Když bychom

ale viděli nějakou posilu dávající smysl,
tedy hráče do koncovky a osobních
soubojů, nebránili bychom se tomu,“
doplnil. Trenéři se rovněž shodli, co za
hráče by brali. „Největší slabinou týmu
je, že v utkání tam chybí zápas se zabijáckým instinktem, vítěznou mentalitou, někdo, kdo si něčím prošel. A kdo
by dokázal v kabině více zvednout hla-

vu a hlas. Lídry sice máme, ale i tak by
se někdo takový hodil,“ upřesnil trenér.
Hodně se mluvilo i o brankářích. Ty
v jestřábí svatyni Vlastimil Lakosil
vyzdvihl. „Ondra Bláha podává velmi
dobré výkony, v každém zápase nás
drží, což je velmi důležité. Je pracovitý
na tréninku, v tomhle ohledu je s ním
velká spokojenost. Jsem rád, že dokáže
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změnou v systému, okamžitě na to hráči reagují. Dá se říct, že tomu věří, takže
o to líp se s nimi pracuje. Základ našeho
šestého místa je Ondra Bláha. Ten, když
to hoří vzadu, tak nás v každém zápase
podržel. O něj se můžeme opřít. A co
se týká hráčů v poli, tým jsme si vybrali
my, jsme na šestém místě. K trejdům
nakonec nedošlo i z toho důvodu, že jim
věříme. A pak by bylo asi nefér, kdybychom tři hráče vyměnili, jen abychom
dali zdvižený prst. Jiná otázka by byla,
kdybychom byli někde na úrovni Havířova či Benátek...“
ƔƔNebo třeba Poruby…
„Ano, kdybychom měli postupové ambice a my byli
čtrnáctí, tak v týmu by byla
nespokojenost. Nebo by
tam byli hráči, kteří by do
herního systému nezapadali, dělali by dusno v kabině
či na tréninku, pak by trejdy
byly nevyhnutelné. Tady se
ale víceméně nic takového
neděje.“
ƔƔ Vypíchl byste některé
zápasy, ve kterých se podle vás třeba
Prostějovu nedařilo?
„Slavie venku, to byl zápas, kde od začátku nebylo nic z naší strany. To tak někdy
je, že to nevíme my ani hráči, stojíme
tam, není tam žádný impulz, žádný záchytný bod. Frýdek-Místek doma byl
druhý bezradný zápas, tam bylo od soupeře pět střel a dostali jsme čtyři góly...
Dvě třetiny jsme hráli na jednu bránu.
Kluci mluvili s brankářem Frýdku, prý
se po zápase pozvracel, jak toho měl

Asistent trenér Jestřábů Vlastimil Wojnar
hodnotí první polovinu sezóny
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ƔƔPrvoligový ročník je ve své polovině. Jak jej celkově hodnotíte?
„Budu se opakovat. Skládali jsme nový
tým, přišla spousta nových hráčů.
Hokejový systém, který jsme po nich
chtěli, mnoho z nich předtím nehrálo.
Takže v podstatě jsme to do nich museli
nějak dostat. Není to úplně dokonalé,
jsou tam mezery. Ale když to srovnám
s Frýdkem-Místkem, a to nemyslím
nijak ve zlém, tak je tento tým vnímavý. Ve chvíli, kdy se snažíme třeba něco
o přestávce změnit, nějakým nákresem,

PROSTĚJOV V komorní atmosféře
se nesla tisková konference k první
polovině sezóny 2021/2022 v podání LHK Jestřábi Prostějov. Klub ji zakončil na šestém místě, zároveň však
také s tím, že střídal v poslední době
výhry a prohry. Jaký je tedy celkový
dojem? „Jsme šestí a jako nový tým.
Bereme to. Je tam ale spousta rezerv,
a když z týmu dostaneme maximum,
„Na pana Ovečku ve Vsetíně pravidelně můžeme si říct o vyšší příčky. Je to takové klišé, ale k dnešnímu datu beru
lijí pivo. To už je taky taková tradice.“
dĂŬƚŽ sůĂƐƚŝŵŝů tŽũŶĂƌ ŶĂǀĄǌĂů ŶĂ šesté místo s pokorou,“ konstatoval
dŽƚƚĞƌŽǀĂ ƐůŽǀĂ Ž ĐŚŽďŽƚŶŝĐŽǀĠ ƚƌĂͲ Aleš Totter, který se setkání s médii
ĚŝĐŝ͘
zúčastnil se svým asistentem Vlasti„Ha, přišla pokuta od svazu. Tak to je milem Wojnarem a trenérem brankářů Vlastimilem Lakosilem.
dobrý, jen patnáct tisíc...“
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Zaznìlo na tiskovce…

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Polovina sezóny Chance ligy 2021/2022
je minulostí. Co přinesla
Jestřábům? Hodně bodů,
hodně důvodů k radosti,
ale také pár ke vzteku. Třeba
několik pokažených zápasů.
„Mohlo to být lepší, ale i horší,“ shrnul celkový dojem
asistent trenéra Jestřábů
Vlastimil Wojnar. A rozpovídal se o uplynulých pětadvaceti zápasech, vypíchl
některé dobré i některé méně dobře odehrané. Spolu
jsme se rovněž zaměřili na
některé hráče, zejména na
ty, kteří v Prostějově nabrali
druhý dech.

a nezapsal ani bod. Je to zatím nejhorší
období Dukly v sezóně. I když je nutné
přiznat, že Jihlava měla zrovna proti
sobě velice kvalitní soupeře. Přesto tým
z Vysočiny má velkou sílu. Vzpomeňme
ostatně na minulou sezónu, kdy se
srdnatě pral s Kladnem o postup do extraligy. Těsně to nevyšlo, tým se však zase
tolik nezměnil. Statistikám tak vládnou
Tomáš Havránek a Peter Lichanec, oba
se dvaceti body. Produktivní jsou třeba
i Jakub Illéš nebo Jiří Fronk, více než bod
na zápas zatím udělala zdejší legenda
Tomáš Čachotský. Dobrých pět gólů
přidal obránce Filip Eliáš. Jedničkou
týmu v brance je Maksim Zhukov, lepší
čísla však má exprostějovský Adam
Wolf.
Druhý ze soupeřů Vsetín má aktuálně
lepší bilanci. V posledních čtyřech zápasech totiž bodoval a tři z nich navíc

HOKEJOVÉ

$u;m࣐u uov|࣒fo- Ѵ;
$o||;u m;0Ѵ িrѴm࣒ vrohoŊ
f;mvruo7h|bb|ov࣐_o
1;Ѵhruo|b u-hৄlĺ

„Bylo to na víc než
na tři góly včetně nájezdů.“

(uohĹ
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Tolik vteřin měli Jestřábi v zápase
se Šumperkem k dispozici dvojnásobnou přesilovou hru. Bohužel
se její využití nepodařilo.
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své výkony konsolidovat. Je to navíc
výborný kluk do party,“ konstatoval.
A zároveň ocenil pracovitost celého tria
brankářů.
Došla však řeč i na fanoušky. Jak to tým
vnímá, když kvůli vládním opatřením
řada lidí raději na hokej nejde? „Samozřejmě je to znát. U nás, ve Vsetíně, Jihlavě nebo Přerově. Je škoda, že to vyšlo
zrovna takto, bylo derby Třebíč – Jihlava,
my zde máme Jihlavu, jedeme do Vsetína. Opravdu velká škoda to je. Navíc
v době před a mezi svátky nejvíce chodí,“ posteskl si Aleš Totter. Týmu podle
svých slov věří pro jeho zkušenost, kvalitu, schopnost změnit hru. „Můžeme se
v tabulce posunout ještě výš. Úkolem je
dostat se v sezóně co nejvýše a hrát co
nejdéle,“ řekl k blížícímu se konci základní části s výhledem na play off.
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1. Ústí posílilo

NEJ události
Chance ligy

Perfektní výkon předvedl proti
Šumperku Ondřej Bláha. V bráně
čelil velkému množství střel, Šumperk navíc opakovaně hrozil z brejků. Bláha však svůj tým neskutečně
podržel a podpořil ho i v nájezdech.
Výrazně přispěl ke dvěma bodům.

Forma Bláhy

Prostějov má řadu hráčů, kteří umí
být produktivní (nejen) v přesilovkách: Kloz, Rudovský, Novák,
Jáchym, Mrázek..., dalo by se pokračovat. Dvě početní výhody skutečně využili. Ale přesilovka po faulu Macuha a zejména dvojnásobná
v poslední třetině, z těch měl tým
vytěžit víc.

Ztracené
pøesilovky

Å7UHMGRYDWWHđKUiĀHE\QHE\ORIpU´ !&҃ ࡡ

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Série utkání s poněkud
slabšími soupeři je minulostí. Nyní
pro Prostějov přijde těžší prověrka,
o to však divácky atraktivnější. V nadcházejícím týdnu totiž nejprve výběr
trenéra Aleše Tottera nastoupí doma
proti Jihlavě od 18.00 hodin, v sobotu pak od 17.00 hodin změří síly se
Vsetínem na půdě Valachů. Což znamená dva legendární kluby v jednom
<¾RCU UG iWORGTMGO RąKPGUN JQFP÷
týdnu. Oba celky jsou navíc v tabulce
X\TWwWLÊEÊEJ OQOGPVč # FTCOC PC
jen těsně nad Prostějovem. Každý
\¾X÷T
Foto: Michal Sobecký
z mačů se tak bude hrát o pověstných
U útočníků se vrací z marodky Lukáš šest bodů.
Motloch a Marek Švec, kteří budou od
pondělí připravení, Tomáš Jiránek by měl
být od ledna,“ prozradil Aleš Totter. Jeho Své síly nejprve Prostějov změří s Jihlavýběr nyní čeká velice obtížný program. vou. Ta je aktuálně sousedem Jestřábů
Do konce roku čítá ještě šest zápasů, na- v tabulce, nachází se na čtvrtém místě.
víc tentokrát s kvalitními celky jako jsou Poslední výsledky tomu ale příliš neodVsetín a Jihlava. A těsně před Vánocemi povídají. Tým prohrál čtyři zápasy v řadě
přijde na řadu Přerov, s arcirivalem mají
Jestřábi trvale negativní bilanci. „Chceme
dát hezký dárek nám, fanouškům i majiteli, který tato derby hodně prožívá. Přerov
sice tyto zápasy umí, ale jednou se série
musí zlomit,“ usmál se prostějovský kouč.

<&#4/# Jestřáby čeká jihlavská Dukla a výjezd na Valašsko

WWW.VECERNIKPV.CZ
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1. star: 1PFąGL $N¾JC  DQF[  2. star: 2GVT /T¾\GM
DQF[ UVCT2GVT$GT¾PGM DQF 

PROSTĚJOV – ŠUMPERK 3:2 SN

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

Foto: Michal Sobecký
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Mezi hokejovými mantinely
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Na stánku dražší,
ale ve schránce
pořád za „dvacku“

Levnější už to nebude

Tak tohle by čekal málokdo. Martin
Pěnčík patří pravidelně mezi nejmenší hráče na ledě. Jak se ale ukázalo,
umí se zastat svého spoluhráče a má
pro strach uděláno. A tak se stalo,
že se v zápase mezi Prostějovem
a Šumperkem dostal do křížku
s Patrikem Husákem. Prostějovský
odchovanec – toho času ovšem
v šumperském dresu – si tak troufl
na výrazně mohutnějšího obránce
Jestřábů, který je naopak známý coby
produktivní, ale i „zlý muž“. Bitka ale
skončila nerozhodně, nikdo neskončil na ledě, se zraněním ani na trestné.

Pìnèík jako bitkaø?

ZAUJALO NÁS

2TčD÷åPÆRQąCFÊ
2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\/CTVKP0QX¾M
,CP4WFQXUMÚ6QO¾w,¾EJ[O2GVT$GT¾PGMC6QO¾w,KT¾PGM
,CP4WFQXUMÚC/CTVKP#NVTKEJVGT,KąÊ-NKOÊéGM2CVTKM
*WU¾M   ,CMWD $CDMC   iKOQP ,GNÊPGM   #FCO *CXNÊM
/CTGM/KEMCC/KEJCN,CPGéGM&CXKF8CNC/CTVKP&WDUMÚ/CTGM
iXGEC2GVT-TGLéÊ
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Jestřábi zvládli derby, potrénovali a vyhlíží marody

a produktivita je špatná. Proti Šumperku
jsme měli vyhrát první třetinu 3:0. Že tam
jsou tyčky a břevna, to není otázka štěstí,
ale provedení,“ hořekoval po utkání trenér
Aleš Totter s odkazem třeba na příležitosti Jana Rudovského nebo jeho jmenovce
Kloze.
Prostějovský ým se navíc příliš neukázal
při pětiminutové přesilovce v první třetině. A ani ve dvojnásobné početní výhodě
ke konci zápasu. „V přesilovce pět na tři
jsme to mohli za tři body rozhodnout, nevyšlo to. I spousta lepších týmů je nevyužívá. Je ale fakt, že přesilovka byla dlouhá,
měli jsme na ni čas. A byla sehrána špatně,
když to řeknu slušně,“ přidal se asistent
trenéra Vlastimil Wojnar.

Nakonec jak Prostějov, tak Šumperk
přesilovky využily. A to hned dvě, početní výhody však tentokrát nerozhodovaly. Zato rozhodl jeden z hráčů, který
se v předešlých zápasech spíše trápil,
a sice Petr Mrázek. Jeden gól dal a taky
proměnil rozhodující nájezd. Po utkání
si tak s fanoušky užíval děkovačku a jeho
bodyček přitom málem plexisklo nevydrželo. „Přínos našich klíčových hráčů
ale může být ještě větší,“ nabádá Totter.
Slíbil zároveň, že hráči zapracují na proměňování rozhodujících okamžiků.
A tak trochu i na nastavení hlav a psychiky. „Ta naše koncovka vyvrcholila dvojnásobnou přesilovkou, kdy jsme neměli
střeleckou mentalitu. A ještě pět vteřin

před koncem byl Tomáš Jáchym před
poloprázdnou bránou a prováhal možnost vystřelit. To je otázka skills a věřím,
že si Petr Hubáček na tom dá záležet.
Určitě se to dá zlepšit. Je to o pohotovosti, tlaku,“ vrátil se lodivod Jestřábů ještě
jednou k početní výhodě, jejímž nevyužitím přišel Prostějov o bod.
Realizační tým zároveň oznámil, že do
kádru zatím sahat nebude. I když to
původně bylo chvíli v plánu. „Na měsíc
jsme prodloužili Mildu Jáchyma. Máme
teď tedy osm beků a do zápasů jich bude
chodit šest. Tam by měl být na hráče tlak.

neodehraji. Okolnosti si ale vynutily to, že
jsem toho odehrál víc. Necítil jsem se úplně špatně, ale musí to být lepší až doženu
to všechno, co jsem ztratil.“
ƔƔV první třetině jste měli na Šumperk převahu. Ve druhé části se vaše
hra změnila a hosté si vytvořili vedení
2:1. Čím si to vysvětlujete?
„Hrálo tam hlavně velkou roli to, že jsme
neproměnili šance. Dali jsme dvě nebo
tři tyčky a měli jsme odskočit do většího
vedení. Ten zápas by se vyvíjel úplně jinak. Šumperk nám ale visel jen na jeden
gól, a pak i skóre otočil. My jsme nereagovali dobře na jejich styl, kdy oni hráče
vytahovali do středního pásma. My beci
jsme pak byli téměř ve stoje a oni do nás
jezdili v plné rychlosti. Dlouho nám
trvalo, než jsme na to zareagovali. Do
třetí třetiny jsem to pak trochu upravili
a dostali se do hry. Víc jsme se drželi na
puku v útočném pásmu. Druhou třetinu
se nám ale zkrátka nedařilo a ztratili jsme
zbytečné vedení.“
ƔƔ Na konci závěrečné třetiny jste
měli k dispozici přesilovku 5 na 3, ale
vedení jste v ní nezískali. Co chybělo?
„Chyběl gól. Neříkám, že každá přesilovka pět na tři má skončit gólem, ale minimálně se tam musí zrodit nějaké šance.
To se nám nepovedlo. Zaplaťpánbůh, že
jsme pak za to nebyli potrestaní. Šumperk totiž dostal v prodloužení přesilovku, naštěstí ji taky nevyužil. Nájezdy pak
už šly za námi. Nevyužít ale dvojnásobnou přesilovku takovou chviličku před
koncem, to je prostě bez výmluv chyba.
Tam se ten zápas měl rozhodnout.“
ƔƔ Ve středu vás doma čeká Jihlava.
Těžký soupeř a přímý boj o páté místo...
„Připravíme se jako vždycky. Tím že vypadla Kadaň , se nám otevřel i prostor
pro odpočinek. Vydechneme a najedeme na klasický předzápasový režim.
Hrajeme doma, navíc ještě se sousedem v tabulce, která je namačkaná.
Doma prostě body ztrácet nemůžeme
a musíme soupeřům odskakovat.“

PROSTĚJOV Zajímavou zápletku přineslo do Prostějova 25. kolo
Chance ligy. K prestižnímu derby
přijel uplynulou středu do jestřábího
hnízda Šumperk, v němž hraje půltucet někdejších Prostějovanů včetně
dvou odchovanců. Další dva zdejší
rodáci Martin Janeček a Lukáš Majer
vedou tým jako trenéři. Zápasy s Draky tak dostávající v této sezóně ještě
o notný kus prestiže navíc. O atraktivitu duelu tak bylo postaráno i tentokrát, kdy vyrovnaný souboj dospěl až
do samostatných nájezdů. V nich byli
šťastnější domácí, kterým zajistil prémiový bod Petr Mrázek.
Od začátku byl k vidění solidní hokej
se spoustou šancí. Nebezpečnější byl
Prostějov, zejména Rudovský a Beránek
byli hodně vidět, zezadu pak střílel Kli-
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VpULH%HUiQHNQHGDO.RK~WSURPČQLO
VpULH-HOtQHNQHGDO.LQGOQHGDO
VpULH7-iFK\PQHGDO9LOGXPHW]QHGDO
VpULH5XGRYVNêSURPČQLO.UDWRFKYtOQHGDO
VpULH0Ui]HNSURPČQLO9DFKXWNDQHGDO
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míček. Právě Rudovský měl v 5. minutě
velké šance. Při první ale trefil břevno
a při druhé zlomil hůl. V 7. minutě mohl
odpovědět Vildumetz, jenže na ose hřiště selhal. Zápas se pak mohl zlomit už
v minutě jedenácté, kdy Vala dostal od
Macuha naloženo v rohu kluziště a mířil do sprch. Následnou pětiminutovou
přesilovku ale Jestřábi nesehráli dobře.
I tak ji ale dokázali využít, střelu Klimíčka od modré tečoval Tomáš Jáchym
– 1:0. Šumperk v závěru třetiny zabral,
nebezpeční byli Horký a Pěnčík. Bláha
měl co dělat, ale odolal.
Druhá dvacetiminutovka byla mnohem
lepší pro Šumperk. Hned zkraje totiž
vyrovnal, kdy si domácí špatně nahráli
v útočném pásmu a umožnili Drakům
přečíslení, které využil po hezké kombinaci Petr Kratochvíl – 1:1. Zpět na
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svou stranu mohli Jestřábi vzít vedení
v přesilové hře. Jenže 27. ani 28. minuta
jim nepřála, Beránek nebyl úplně přesný
a Kloz trefil spojnici. V rovnovážném
stavu hráčů následovaly brejky Antoníčka a Žálčíka. Ani jeden však neuspěl. Ve
36. minutě už ale využil přesilovou hru
Denis Kindl, když zakončil z úhlu do
odkryté brány a Šumperk vedl – 1:2.
Následný tlak Prostějova už změnu skóre nepřinesl.
Třetí třetina přinesla atraktivní hru nahoru - dolů, z níž ale nejspíš moc radosti mít
trenéři nemohli. Zejména totiž Prostějov
se zprvu vůbec nedostával do šancí. To
se změnilo s blížící se polovinou poslední
periody. Ještě předtím ale Žálčík s Kindlem zle zahrozili. Pak ale přišla přesilovka Jestřábů. Střílel Klimíček, jinak se ale

Prostějovu nedařila kombinace. Mrázek
tedy zkusil projet celé hřiště a uspěl – 2:2.
Následoval „den otevřených oken“, a to
v obou obranách. Vildumetz mohl hned
po vyrovnání skórovat z brejku, Bláha byl
na místě. Na Mrázkovu šanci pak odpověděl Kindl protiútokem. A Klozova střela skončila na břevně.
Nakonec se tak šlo do prodloužení. Podobně jako závěr základní části patřilo
Drakům. Nicméně na šance se nehraje,
jen na jejich využívání. Jelikož však Šumperk vzdor četným výpadům neuspěl,
následovaly samostatné nájezdy. Ty byly
naopak doménou Jestřábů. Za hosty sice
nejprve proměnil Kohút, na něj však reagovali ve čtvrté sérii Rudovský a parádní
ránou o břevno na samý závěr pak i Mrázek. Dva body tak zůstaly na Hané – 3:2.

„Myslím si, že jsme viděli krásné derby. Z našeho pohledu jsme zklamaní, že jsme si nešli pro ten
jeden bod navíc. Musíme se zamyslet nad penaltami, protože jsme jich prohráli už několik po sobě.
Musíme s tím určitě něco udělat. Na druhou stranu je i bod zlatý, protože ke konci jsme hráli dlouho v oslabení včetně oslabení tři na pět. Myslím si, že díky tomuto jsme mohli ke konci klidně i prohrát. V prodloužení jsme zase měli přesilovku čtyři na tři, tam byla škoda, že jsme neproměnili dvě
gólové šance. Zhodnotil bych to tak, že to byl krásný zápas se smutným koncem pro nás.“

Martin JANEÈEK - Draci PARS Šumperk:

„Každá výhra se počítá. Bereme dva body a ukáže se na konci soutěže, jestli nám nebude ten třetí chybět. Myslím si, že jsme první třetinu měli vyhrát výraznějším rozdílem. Ve druhé začal hrát
soupeř jednoduše a my jsme tam měli nějaké propadnutí, nedostávali jsme se do forčekingu a byli
jsme všude daleko. Ve třetí části to bylo o tom, zda vyrovnáme. To se nám podařilo, navíc jsme
dostali ještě šanci jít do vedení v přesilovce pět na tři, ale té jsme nevyužili. Přesilovky ve finální
části nevyšly ani jednomu týmu. V nájezdech jsme prokázali šikovnost a podržel nás Ondra Bláha
v bráně. Jsme rádi za vítězství, navíc když teď týden nehrajeme. Radost kluků je stejná jako za tři
body, vždyť to bylo malé derby. Výborní byli naši fanoušci. Je těžká doba, každý se rozmýšlí jít někam, kde je hodně lidí. Musím jim proto poděkovat, že chodí a podporují nás. Jsme rádi, že máme
takové příznivce.“

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov:
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Prostějov udolal Šumperk, ale až po nájezdech

Janeček s Majerem slavili návrat bodem

ƔƔVrátil jste se do týmu po dlouhém
zranění. Jaké to bylo? A jak se cítíte?
„Necítil jsem se úplně špatně. Mám ale
velké tréninkové manko, dva měsíce jsem
byl mimo. Teprve v pondělí jsem začal na
ledě a až do teď jsem byl jen na dvou trénincích. Tak nějak narychlo se upeklo, že
nastoupím do zápasu proti Šumperku, ale
jen jako sedmý obránce a zase toho tolik

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Nešťastné zranění jej na
začátku sezóny vyřadilo na dva měsíce
ze sestavy. Ve středu proti Šumperku
se obránce Adam Havlík (na snímku)
znovu vrátil do hry. A do zápasu se
zapojil hned naplno, jelikož odehrál
necelých 23 minut! „Necítil jsem se
úplně špatně. Mám ale velké tréninkové manko,“ přiznává prostějovský bek.
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Poměrně poklidnější podívanou nabízel
tentokrát program minulého týdne u Jestřábů. Sice se jednalo o jediný odehraný
zápas Prostějova, zato však tomu bylo se
Šumperkem. A to je vždy souboj označovaný jako derby, který skutečně nabídl
řadu zajímavých momentů. A to už od
začátku, v němž dominovali Jestřábi.
„Zase se to opakovalo. Šance si vytváříme

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Očekávané derby se Šumperkem je minulostí. A nakonec s lepším koncem pro Jestřáby, kteří vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. V minulém týdnu šlo o jejich jediný soutěžní zápas - druhý měli
odehrát s Kadaní, která však odstoupila ze soutěže a tím pádem Prostějov získal tři body do tabulky bez
boje. A tak měli Jestřábi možnost si od zápasového režimu trochu odfrknout a mít klid na tréninky. Větší
volno totiž hráči nedostali ani bezprostředně po středečním zápase. Tým totiž čeká do konce roku nabitý
program. V průběžné tabulce Chance ligy jim aktuálně patří 6. pozice se stejným bodovým ziskem jako
pátá Jihlava. A právě legendární Duklu vyzvou tuto středu na vlastní ledě Víceúčelové haly-ZS.
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semifinálových skupin, které se hrají
systémem každý s každým, se utkají
ve finále, které se odehraje 17. prosince v Praze,“ popsal herní systém ředitel extraligy Tomáš Ostarek.
Na soupisce Prostějova by neměli
chybět daviscupoví reprezentanti
Jiří Veselý, Jiří Lehečka, Zdeněk
Kolář plus Vít Kopřiva, v dámské
polovině najdeme jména Tereza
Smitková, Anna Sisková, Sára Bejlek a ve hře je i účast sester Fruhvirtových. „Pokračujeme v naší filozofii,
že chceme dát prostor především
našim mladým tenistkám a tenistům.
Možná přivedeme jednu zahraniční
posilu, základem družstva ale budou
členové klubu,“ uvedl kapitán TK Agrofert Jaroslav Navrátil s tím, že cílem
bude zabojovat o účast ve finále, což
je vzhledem ke složení skupiny reálné. Přece jen pražské výběry I.ČLTK
a Sparty působí mnohem nadupaněji. Výběr ze Štvanice chce spoléhat
na Forejtka a především silné složení
žen Vondroušová, Martincová, Hradecká, ze soupisky nezmizela ještě
ani Muchová. To obhájce titulu ze
Stromovky vyrukuje se Siniakovou,
Kristýnou Plíškovou či Kužmovou.
V mužích bude jedničkou Macháč,
za ním je zkušený Rosol či talent Vrbenský. To prostějovský rival z Přerova má zatím vedenou jako jedničku
mužů Nejedlého a žen Šramkovou,
za níž je velký talent Nosková. Klub
ale každoročně vytahuje zahraniční
posily až těsně před startem extraligy.
Výběr TK Agrofet odehraje první zápas příští pondělí 13. prosince právě
proti Přerovu, o dva dny později na něj
čeká úspěšný kvalifikant. „Hrát se bude
vždy od deseti hodin na dvou kurtech,
čeká nás tradičně šest dvouher a tři
debly. Diváci budou mít volný vstup,
pochopitelně při splnění stanovených
nařízení,“ řekl zástupce spolupořádajícího TK PLUS Tomáš Cibulec.

nebyly tak silné. Jsem na sebe
naštvaný, že jsem v zápase pokračoval dál i přes tyhle problémy,“
přiblížil nepříjemné okamžiky tenista, kterému zhořkla zatím nejlepší sezóna v kariéře. Během roku
dokázal vyhrát challenger v Praze
a poskočil z 843. místa až na aktuální 299. pozici světového pořadí.
„Musím ukončit sezónu dřív, než
jsem chtěl. Jsem zdrcený, že skvělá
sezóna musí končit zrovna takhle.

08l,
Antalya:
Dvouhra – 1. kolo: 6YUþLQD ± 2OLYHLUD
3RUWXJDOVNR VNUHþ2. kolo:6YUþLQD
±3HQLVWRQ 9%ULWiQLH 

Ale všichni vědí, že zdraví je na prvním místě. Je důležité zjistit, jaký je
opravdu problém. Budu se snažit
dát do pořádku, abych se mohl co
nejdřív vrátit na kurty,“ poznamenal
Svrčina.
(lv)

vs.
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MADRID, PROSTĚJOV Krátce před vyvrcholením letošního
ročníku Davis Cupu, který ovládli
Rusové, byla rozlosována kvalifikace ročníku příštího. Los se týkal také českého týmu, který si to
o postup na finálový turnaj rozdá
v březnu 2022 s Argentinou. Hrát
se bude na půdě soupeře.
„Argentina v Argentině na přelomu
února a března, takový los mě určitě
nepotěšil,“ přiznal kapitán Navrátil.
„V té době se hraje na rychlých površích a z našich kluků určitě nikdo
nebude hrát na antuce. Navíc Argen-

tinci se jmény jako Schwartzman,
Delbonis, Coria či Bagnis jsou poměrně těžký oříšek,“ vysvětlil obtížnost kvalifikačního losu.
S Argentinou se Česko naposledy
utkalo v semifinále v letech 2012
a 2013 a obě pro český tým skončila
triumfem. V obou případech Češi
Argentince porazili 3:2, nejprve na
argentinské půdě a poté doma v Praze. Oba ročníky poté navíc vyvrcholily celkovým českým triumfem
v Davis Cupu. Tentokrát bude mít
výhodu domácího prostředí argentinský tým, o přesném místě konání

se teprve rozhodne, stejně jako o povrchu, na kterém se bude o víkendu
4. a 5. března 2022 hrát.
Největší hvězdou současného argentinského výběru je Diego Schwartzman, kterému patří 13. místo
žebříčku ATP. V první padesátce
žebříčku má Argentina ještě Federica Delbonise (44.) a teoreticky by
se ve výběru mohl objevit také Juan
Martín del Potro, jenž však v současnosti teprve pomalu spřádá plány na
návrat na kurty po rok a půl dlouhé
pauze bez tenisu. „Čeká nás velice
těžká práce a velice dlouhá cesta do

Buenos Aires. Byly lepší možnosti,
ale také horší, třeba letět do Austrálie. Máme Argentinu a musíme se
na ni připravit. Příprava bude těžká
v tom, že kluci určitě na antuce hrát
nebudou,“ podotkl Navrátil.
Na druhou stranu věří, že jeho svěřenci jsou schopní se rychle na tento
povrch adaptovat. „Jirkovi Lehečkovi
je podle mě jedno, jestli hraje na antuce nebo v hale. Tomáš Macháč je
lepším hráčem trošku v hale, Jirka Veselý uhrál slušné výsledky na antuce
i v hale. Zdeněk Kolář, Víťa Kopřiva
nebo Dalibor Svrčina jsou zase lepší

na antuce, takže ano, máme hráče na
antuku i na tvrdý povrch, ale kvalita
bude na straně Argentinců,“ dodal.
Počet účastníků příštího ročníku
Davis Cupu se sníží z 18 na 16. Jistotu postupu na závěrečný turnaj mají
letošní finalisté Rusko a Chorvatsko
a kvalifikaci se vyhnou také Srbsko
a Velká Británie, které obdržely od
organizátorů divoké karty. Zbylých
12 míst je k mání pro týmy, které postoupí z kvalifikace. Té se zúčastní 14
týmů z letošního finálového turnaje
a 10 týmů, které si tuto možnost vybojovaly ve Světové skupině I.

Česko má v kvalifikaci na finálový turnaj Davisova poháru doposavad poloviční úspěšnost. V roce 2018 Češi
neuspěli v Ostravě proti Nizozemsku,
o rok později si vybojovali účast na letošním závěrečném turnaji vítězstvím
v Bratislavě nad Slovenskem.
Se třemi celkovými daviscupovými
prvenstvími je Česko společně s Německem sedmým nejúspěšnějším
národem. Nejprve vyhrálo ještě jako
Československo v roce 1980 a poté
v letech 2012 a 2013 uspěl tým okolo
Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka.
převzato z www.tenisovysvet.cz
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PROSTĚJOV Dnes se ohlížíme za jedním
již trochu dříve proběhnuvším, ale zato o to
více nezapomenutelným podnikem. Již pátý
ročník má Memoriál Petra Langra ve čtyřhře,
kterého se na prostějovských kurte–ch zúčastnilo šestnáct párů.
Na sluncem zalitých kurtech se na přelomu léta a podzimu z celkového vítězství radoval pár Reichstadter Jančík, který v průběhu celého turnaje neztratili ani set.
Vítězové se na titul především v play-off pořádně nadřeli. V semifinále vyhráli nad dvojicí Krupička - Šlambor
až díky zvládnuté koncovce v tie-breaku a finále nad
Šilhánkem a Sehnalem získali po výsledku 6:4. Třetí
příčku získal již zmíněný pár Krupička - Šlambor. (lv)
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ANTALYA, PROSTĚJOV Postupem do 2. kola na challengeru
v turecké Antalyi ukončil sezónu
talentovaný prostějovský tenista
Dalibor Svrčina. Zakončit ji chtěl
určitě jinak, a nejde ani o porážku
s Britem Penistonem. Důvody jsou
bohužel zdravotní a ty se podepsaly i pod porážku, přestože český
hráč během zápasu vedl 6:2 a 4:1.
„Dostal jsem srdeční tachykardie,
které občas mívám, ovšem nikdy
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SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA K TENISOVÉ EXTRALIZE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ČR 2021
VYJDE JAKO SOUČÁST PŘÁŠTÍHO ČÍSLA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU!

„Formát se oproti minulým letům
nezměnil. V soutěži je osm účastníků, dvě semifinálové skupiny a dvě
předkola. V prostějovské semifinálové skupině jsou Prostějov a Přerov
plus vítěz předkola Pardubice-Jihlava. V pražské skupině jsou Sparta a I.
ČLTK Praha, třetí tým vzejde z duelu
Oáza Praha-Severočeská. Vítězové

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV V lehce posunutém termínu letos proběhne
extraliga smíšených tenisových družstev, ve které bude
tým TK Agrofert Prostějov
obhajovat stříbrné medaile.
Nejvyšší soutěž se odehraje
od 12. do 17. prosince a jednu
semifinálovou skupinu bude
hostit prostějovská hala. Finále
je naplánováno do Prahy.
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fotbal

F TBALOVÁ R ZHLEDNA
Daniel Bialek: „Já se zahřál
diváci
3¡1í7013¡ (1"/1í`¡!3(/1 naalehřišti,
asi ještě
přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

Eskáčko bralo proti Spartě „B“ tři body
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PROSTĚJOV Řadu šancí EXKLUZIVNÍ
a skvělý fotbal. Ale taky psí reportáž
počasí. To vše přineslo 16. ko- pro Večerník
lo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY,
Michal
konkrétně zápas Prostějova
a rezervy AC Sparta Praha. SOBECKÝ
Z utkání se vyklubala parádní podívaná, která dokázala v několika momentech rozehřát jinak zmrzlé diváky. Nejvíce nadšení
ale mohli být po zápase, ten totiž skončil výsledkem 1:0. A odčiněním drtivého debaklu 0:4, kterou eskáčko utrpělo ve 2. kole
na půdě strahovského areálu, kde sídlí nováček druhé nejvyšší
soutěže. O třech bodech a přezimování na pátém místě tabulky rozhodl těsně před koncem Filip Žák. Prostějovští tím využili
přesilovku po vyloučení juniorského reprezentanta Sejka.

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Oba týmy se dlouhodobě drží těsně pod
špicí druholigové tabulky. Více se dařilo
„béčku“ Sparty, která trvale šlape na paty
prvnímu Brnu. Z posledních pěti zápasů
brala tři výhry a jednu remízu. O něco
horší formu vykazovalo prostějovské
eskáčko. To zaknihovalo o jednu porážku více a naopak o jednu výhru méně.
Se Spartou navíc předtím Prostějov padl.
A do sobotního zápasu navíc nastupovali
domácí oslabené o vyloučeného Zapletala a Urbance.

byla rychlejší, nabídla i propady obran.
Zejména však na straně Sparty. V 61.
minutě byl vyloučen sparťanský Sejk
za faul na Bialka. To mírnou převahu
Prostějova ještě zvýraznilo a zvýšilo
počet útoků domácích a šancí. Dlouho to však vypadalo, že Sparta, která
se přes polovinu dostávala sporadicky, ukope remízu. Nicméně Prostějov
neustával v rychlých akcích a po jedné z nich se Žák dostal k průnikové
nahrávce a prostřelil brankáře. Závěr
nabídl nervózní podívanou a nafilmovaný pád ve vápně. Skóre se však již
nezměnilo.
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Utkání zprvu patřilo prostějovskému celku. Tým se dostával častěji na míč a tvořil
si i pološance. Zprvu však nic velkého. Po
nějakých dvaceti minutách Sparta přidala. Začala se více dostávat do hry a hrozit.
Ke střele na bránu se ale prakticky nedostávala. Obrana Prostějova vykonávala,
co měla. Po čtvrthodině hry se opět obraz zápasu změnil ve prospěch 1.SK Prostějov. Ve 37. minutě si tým vypracoval
dosud největší šanci, Koudelka ani Žák
ale nevyužili vyběhnutí Tůmy daleko
z brány. Poté mohl střílet ještě Jiráček.
Celkově první poločas ukázal obstojnou
hru a mírnou převahu eskáčka.
Druhá půle nabídla hned v úvodu šance Prostějova. Hra se trochu otevřela,

První zajímavý moment přinesla 5. minuta. Po hezké kombinaci byl Koudelka faulován a byla z toho standardka
kousek od vápna, Bartolomeu ji poslal
do brankáře. V první desetiminutovce
pak ještě stihl Kušej poslat míč Střížovi, ten se ale nedostal přes posledního
hráče. Koudelka následně střílel do
brankáře Tůmy. Nebezpečná byla na
druhé straně nahrávka Sejka na Kozáka, zasáhl však Schaffartzik. Na další
střelu se čekalo do 19. minuty. Koudelka však poslal míč z voleje hodně nad.
Prostějov byl ale nadále na polovině
soupeře. V pádu poslal Bartolomeu
míč mimo, dvě minuty nato pokus
Jiráčka skončil rovněž vedle tyče. Obrovskou šanci ve 37. minutě nevyužil

klikni na

www.vecernikpv.cz

rozmrzají...“
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PROSTĚJOV Ve velmi důležitou postavu fotbalového eskáčka se během
necelých tří sezón proměnil Daniel
Bialek (na snímku). Vysoký stoper,
který na Hanou svého času přišel
z Frýdku-Místku, dostává na hřišti
spoustu prostoru. Klíčovou roli už
mnohokrát potvrdil, naposledy proti
„béčku“ Sparty. Spolu s kolegy se mu
totiž podařilo prakticky vynulovat
strahovskou ofenzivu. A k úspěchu
přispěl i tím, že se na něj faulem vykartoval hostující útočník Sejk.

<¾RCUD[NJQFP÷QUVCPFCTFM¾EJ0KEOÆP÷CéLKEJO÷NC5RCTVCXÊEGPGFQM¾
\CNC\PKEJX[FQNQXCVPKEPGDG\RGéP÷LwÊJQ
Foto: Michal Sobecký

Žák ani Koudelka. Tůma si vyběhl daleko z brány, musel se však urychleně
vracet, nikdo z nich ale neproměnil.
Ve 40. minutě zase střílel Ryneš z vápna, vedle. Závěr poločasu mohl patřit
Jiráčkovi. Jednou mu uskočil míč, podruhé netrefil.
Hned začátek druhé poloviny byl velice zajímavý. Míč se po ose Schaffartik
– Bartolomeu –Koudelka dostal do
velké šance. Ani ze druhé vlny a dorážky se však domácí neprosadili. Eskáčko
nadále hrozilo, bylo na míči, jenže nic
moc nebezpečného z toho nevzešlo.
52. minuta naopak přinesla ránu Holoubka, prudká střela nebyla přesná.
Důležitý moment, možná rozhodující,
přinesla 61. minuta. Za faul na Bialka
dostal žlutou kartu Sejk. A jelikož byla
v zápase druhá, Sejk šel do sprch. Zprvu
se ale přesilovka Prostějova neprojevila,
Sparta držela míč. Hra se navíc rozkouskovala menšími fauly a střídáními. Aktivitu na hřiště přinesl střídající Vichta,
lepila se mu však smůla na kopačky – do
zakončení i k finálním nahrávkám se
dostával, nebyl však přesný. 76. minuta
navíc přinesla velkou šanci, tečovaná
rána Patráka ale mířila vedle. Následně
byl Schuster v nezvyklé pozici střelce,
pálil mimo. Prostějov se ale dál hnal
za gólem a nakonec uspěl: 83. minuta
přinesla rychlý útok, nahrávku po ose
na Filipa Žáka a ten střelou po zemi
proměnil. Eskáčko mohlo ještě navýšit
vedení. Koudelka nahrál Vichtovi, přestřelil. Kušej si střihl pěknou individuální akci. Když ale neuspěl s „faulem“ ani
Ambler, který místo penalty vyfasoval
žlutou kartu, zůstalo skóre 1:0.

2VREQRVWXWN½QÉ
Opravdu hodně byl tentokrát vidět Aleš
Schuster. Nejstarší hráč na hřišti byl skvělý v obraně, tělem si odstavoval soupeře
jako na běžícím páse. A mohl i skórovat.
Schuster zahrál velký zápas. Nyní se ukáže, zda poslední v kariéře.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Byly hned tři. Jednou z nich je, že v hostujícím sektoru bylo šest fanoušků. Dále skutečnost, že se do poslední chvíle nevědělo,
zda se bude hrát. Například Solomon
Omale tak už s týmem v tu dobu nebyl.
Největší zajímavostí ale bylo počasí. To
bylo fakt psí. A to ještě psy urážíme...

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Nečekaně bouřlivá. Sice dorazilo pouhých 270 diváků, kteří ale vytvořili báječnou atmosféru. Hráče hnali ke gólu a při
každé zdánlivé nespravedlnosti byli hodně hluční. Tentokrát skutečně podpora
diváků stála za to.

Michal SOBECKÝ

ƔƔ Jak zní vaše hodnocení zápasu se
Spartou B?
„S body jsme nadmíru spokojení, tři
body jsme určitě chtěli, protože kdybychom prohráli, jsme možná až na
osmém místě. Takto se pořád držíme
špičky. Co se týká samotného zápasu,
tak první poločas byl na šance vyrovnaný, možná jsme je měli trochu lepší.
Od chvíle, kdy hrála Sparta v deseti,
jsme hráli fotbalověji. I když začalo
sněžit a bylo to trochu těžší. Ale i tak
jsme si vítězství trošku více zasloužili.
Bylo to vcelku vyrovnané utkání, tím
spíš jsem za vítězství rád.“
ƔƔ Nebál jste se trochu po prvním
poločase, že eskáčko neproměněné
šance budou mrzet?
„Ne, to ne. Taky jsem se bavil s kluky
o poločase. Říkal jsem jim, že to zvládneme, věřil jsem tomu. A nakonec jsme si
pro vítězství došli.“
ƔƔ Tentokrát nemohli hrát vyloučení
Urbanec a Zapletal. Byla jejich ztráta
znát?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Určitě. Chyběli hráči patřící do základní
sestavy. Na druhou stranu je tým vyrovnaný. A kluci ze střídačky tomu vždy dají
nějaký nový impulz. Myslím si, že sestava
nebyla nijak špatná. Ti hráči, co hráli, nebyli třeba tolik herně vytížení. Ale každý
má co přidat do té fotbalové jedenáctky.
A kvalitou může každý odehrát všechny
zápasy.“
ƔƔ Do druhého poločasu začaly padat takové zmrzlé krupky. Jak se pak
na takovém podivném terénu hrálo?
„Ještěže bylo hřiště trochu zmrzlé. Kdyby
bylo lepší počasí, bylo by ze hřiště bahno.
A zápas úplně nekoukatelný. Když jsem
vyšel ze šatny po prvním poločase, říkal
jsem si, co že to je, jestli bys se to ještě nemělo odložit? No, nehrálo se v tom nijak
super. Ale jak už jsem řekl, ještěže místo
toho nebylo bláto. To by bylo horší.“
ƔƔ Jak dlouho jste po zápase rozmrzal?
„Já se zahřál na hřišti. Ale myslím si, že diváci, kteří přišli, ti rozmrzají ještě dnes...“
(směje se)
ƔƔ Na zápas nepřišlo ani tři sta příznivců, ti ale byli tentokrát hodně
slyšet…
„To ano. Nejvíce jsem je slyšel, jak jsem
dostal loket a sparťanský Sejk dostal
červenou kartu. Vím, že počasí moc návštěvnosti diváků nepřálo. A ani nevím,
zda všichni věděli, že se zápas vůbec hraje... I těm třem stům diváků ale musíme
poděkovat, že i v takovém počasí přišli.
Snad budou lidi chodit i na jaře.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
'DQLHOh0(-.$/s6.3URVWÈMRY

0LFKDO+25®.s$&6SDUWD3UDKDc%p

„Můžeme být opravdu spokojení. Myslím si, že jsme měli velmi dobrý
vstup do zápasu, byli jsme aktivní. První velkou šanci ale měla Sparta.
Do poločasu pak byl obraz hry hodně vyrovnaný, ale my jsme si vytvořili
snad čtyři velké příležitosti, které soupeř neměl. Ale poločas skončil bez
branek. Do druhé půle vstoupila lépe Sparta a byla silnější na míči, ale
nepouštěli jsme ji do koncovky. My jsme spíše hrozili z brejků a následně
přišlo vyloučení. Chvíli nám trvalo, než jsme se s tím srovnali, ale v závěrečných dvaceti minutách jsme byli lepším mužstvem a byli jsme za to
odměněni krásnou brankou, kdy Filip Žák zakončil parádní akci. Jsme
spokojení, že jsme zakončili podzimní část vítězstvím.“

„I když to tak v prvním poločase nevypadalo, šlo o zápas na těžkém terénu. Přispělo k tomu sněžení o poločase. Povrch pak nebyl moc hratelný. Myslím si, že jsme
odehráli dobré utkání. Byli jsme vyrovnaným soupeřem domácím. Šlo o remízový zápas, přičemž ani jeden z týmů neměl úplně vyložené šance. Mrzí mě červená
karta pro Sejka, který si kryl míč tělem zcela regulérně. Naše hra se po vyloučení až
tak moc nezměnila. Museli jsme to stáhnout na jednoho útočníka a hráli jsme 3-51. Nechtěli jsme hrát pasivně. Řekl bych, že v zápase jsme dobře bránili, ale také se
dostávali před soupeřovu šestnáctku, kde jsme dělali závary. Je velká škoda, že jsme
pár minut před koncem dostali gól po rychlém protiútoku, který jsme nezachytili.
To by se nám ve hře o deseti hráčích nemělo stávat.“

– AC Sparta Praha „B“
1:0
16. kolo FORTUNA:Národní ligy
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PROSTÌJOV
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SPARTA B

Branka: -

( 0 :0)

Střely na branku: 6
Střely mimo branku: 5

Rohové kopy: 4

Střely na branku: 2

Rozhodčí: Radina – Matoušek, P. Pospíšil

Vydra

Střely mimo branku: 4

Diváků: 270 Rohové kopy: 4

Žluté karty: 60. Schaffartzik

Žluté karty: 48. a 62. Sejk, 90.(+3) Ambler

Střídání: 70. Vichta za Bartolomea, 89. Vlachovský za Kušeje

Střídání: 57. Patrák za Součka, 69. Turyna za Kozáka, 87. Dao za Ryneše, 87. Ambler za Dudla, 87. Schánělec za Holoubka

Červená karta: 62. Sejk

fotbal

824156ö,18ö
5'0#-10'%*4.1#$;.161&1$Ą'
Eskáčko přezimuje
FOTOGALERIE

v tabulce F:NL na pátém místě
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PODLE
)3Ì7&Ì&3/,6
JAN KOUDELKA

PROSTĚJOV Vedení FORTUNA:NÁRODNÍ ligy v průběhu týdne
stanovilo náhradní termín kvůli počasí odložených utkání na další
sobotu. Dlouho to vypadalo, že se čtyři utkání opravdu odehrají,
jenže v pátek z tohoto čtyřlístku vypadla Chrudim a v sobotu dopoledne i Líšeň. Hrálo se tak nakonec pouze v Opavě a Prostějově,
kde sice nepanovalo pro fotbal zrovna příznivé počasí, terén také
odpovídal roční době, ale to vše není až tak podstatné. Eskáčko
totiž utkání zvládlo po herní a výsledkové stránce, oplatilo rezervě
Sparty vysokou porážku a přezimuje na slušivém pátém místě.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Oběma trenérům, tedy Danielu Šmejkalovi a Michalu Horňákovi, nebylo
před zápasem co závidět. Z toho, koho
z hráčů mají a naopak nemají k dispozici, museli mít pořádně zamotanou
hlavu.
Začněme u hostů. Sparťanský trenér
Horňák udělal v porovnání s předchozím duelem s Líšní hned šest
změn v základní sestavě. V bráně
dostal premiérovou příležitost Jakub
Tůma. Po odpykání trestu za žluté
karty se sice vrátili Dudl a Ryneš,
Vitík a Jonáš naopak kvůli žlutým
kartám nastoupit nemohli. Z A-týmu přišel Filip Souček, který od
konce září neodehrál soutěžní zápas
kvůli zranění. Od začátku duelu také
nastoupili Vácha a Kozák. Tito hráči
nahradili šestici Heča, Vitík, Gabriel,
Jonáš, Šilhart a Drchal, přičemž ani
jeden z nich nefiguroval v zápisu
o utkání.

„Samozřejmě že ta sehranost je jiná.
Nemohli hrát dva vykartovaní hráči
a také další hráči, což ovlivní sehranost týmu,“ připustil po zápase
Horňák. Ten si hodně pochvaloval
výkon svého gólmana. „Byl jeden
z našich nejlepších hráčů. Co měl
pochytat, to pochytal a měl velmi
dobré výběhy. Dobře vyřešil několik
soupeřových brejků. V bráně působil velmi jistě,“ hodnotil Tůmu, který
ale přece jen jednu střelu Filipa Žáka
za svá záda pustil.
Domácí kormidelník musel hodně
lepit především zadní řady, kdy k třízápasové distanci Machynka přibyl
výpadek Urbance a Zapletala. Na jeho
místo na levém kraji obrany alternativu ještě měl, o tento prostor se postaral
Stříž, horší to bylo napravo. Nakonec
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Zkušený ofenzivní hráč v posledním podzimním utkání předvedl, jak je pro Prostějov platným hráčem. Byl autorem první střely na
sparťanskou branku a nadále byl při střelecké
chuti, blízko brance byl koncem první půle.
Hned po přestávce jej zase vychytal brankář
Tůma. V závěru se prokázal jako dobrý
nahrávač, když poslal do šance Vichtu.
/ÊéXGX\FWEJW6QCNGPGD[NéCUVÚQDT¾\GM\¾RCUWUGURCTċCPUMQWTG\GTXQW
1DCVÚO[UGUPCåKN[JNCXP÷MQODKPQXCVRQ\GOK
Foto: Michal Sobecký

museli nastoupit tři typičtí stopeři
Schuster, Schaffartzik a Bialek. Střed
zálohy obstarali Jiráček s Kopřivou,
kraje Bartolomeu s Kušejem a o ohrožení soupeřovy branky se starali Koudelka se Žákem. A dlužno říci, že oba
borci odvedli výbornou práci.
Jestliže v prvním poločase se počasí
ještě drželo na uzdě, o poločase nasněžilo a povrch byl po změně stran
hodně obtížný. Bylo zřejmé, že se nějaké finesy hrát nedají a vyložených
šancí také utkání mnoho nepřineslo.
Domácí však typicky remízové utkání dokázali získat, když mladé Sparťany v jednom rozhodujícím okamžiku zaskočili. Kušejova přihrávka

našla Žáka, který rychlý protiútok
úspěšně zakončil.
Eskáčko tak přezimuje na identickém
místě jako před rokem. Pátá příčka
je po poněkud rozpačitém začátku, dvou čtyřbrankových přídělech
a změně realizačního týmu v průběhu sezóny nepochybně úspěchem.
To bude jistě znamenat zvýšený zájem o některé hráče, takže zásadní
otázkou bude, jakých proměn kádr
Prostějova dozná v průběhu zimní
přestávky. Na rozkoukávání totiž na
jaře nebude čas. První kroky povedou
do Brna a zápas se Zbrojovkou může
nadcházející jarní sezónu tím či oním
způsobem poznamenat.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

PETR
JIRÁČEK
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PROSTĚJOV Poslední podzimní
utkání s rezervou Sparty skončilo
nejtěsnějším vítězstvím. Oproti
čtyřbrankovému přídělu v Praze
se tentokrát podařilo hrát s nulou
vzadu. To vylepšilo velice lichotivou bilanci brankáři Filipu Muchovi (na snímku). Jak sám upozorňuje, jde o vizitku práce celé obrany,
která se během sezóny významně
zlepšila. On sám je v popředí brankářských statistik, což z něj určitě
dělá zajímavého hráče pro ligové
skauty...

hodnotit celý podzim. Takže jste
spokojeni s výsledkem?
„Jde určitě o důležité vítězství. Do
poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se
hrát bude, nebo nebude, celý týden
jsme se samozřejmě připravovali na to,
že asi nastoupíme. Je to hodně důležité, kdybychom prohráli, jsme někde
v polovině tabulky, kdežto výhra nás
posunula na páté místo nějaké dva
body od druhého místa. Takže vítězství důležité i vzhledem k celkovému
hodnocení podzimní sezóny. Do jara
vstoupíme na dostřel od barážových
pozic.“
Tomáš KALÁB
yy
y S rezervou Sparty šlo o první
yy
y Poslední utkání bývá odrazo- odvetný zápas, přičemž ten první se
vým můstkem pro klid v zimní výsledkově hodně nepovedl. V čem
přípravě a podle něj je tendence se oba lišily, poučili jste se?

„Šlo o dva úplně jiné zápasy. Na Spartě
jsme dostali brzy červenou kartu, takže
jsme spíš bránili a čekali, kolik to nakonec bude. Teď jsme podle mého názoru
vyhráli naprosto zaslouženě, byli jsme
od začátku lepším týmem. Nepamatuji,
že by Sparta měla nějakou větší šanci,
my naopak za poločas měli tři nebo
čtyři. Možná nám ve druhé půli také
pomohla ta soupeřova červená karta a
využití další brankové příležitosti.“
yy
y V takto pozdním termínu bývá
problém s kvalitou hrací plochy, což
je citlivé zejména pro brankáře. Jak
jste se s tím vypořádali?
„Čekali jsme, že terén bude trochu horší, do středy na něm ležel sníh a počasí
také nevěstilo nic dobrého. Nakonec
ale hřiště vypadalo velice dobře, zvlášť

první poločas. Po návratu z kabiny
bylo trochu nasněženo, ale bylo to pro
obě mužstva stejné. No a my se s tím
poprali trochu lépe.“
yy
y Vychytal jste další čisté konto, ve
statistikách figurujete na druhém
místě, takže lze předpokládat zájem
prvoligových klubů. Jakkoli je to
ještě předčasné, uvidíme vás v Prostějově i na jaře?
„Vychytané nuly samozřejmě těší,
ale není to pouze moje vizitka, nýbrž
celé obrany. Hrajeme teď velice dobře
směrem dozadu, určitě se to zlepšilo,
takže musím poděkovat klukům, je to
hodně jejich práce. Ohledně budoucnosti nevím, popravdě nějaké nabídky
jsou, něco je v řešení, ale do nějakého
konečného rozhodnutí je ještě daleko.“

Å/HSåtQHçSőH]LPRYDWQDRVPpSőtĀFH´

VÁCHA

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Prostějov (tok) – Nestává se zrovna často, aby v jednom zápase na
obou stranách nemohlo kvůli disciplinárním prohřeškům nastoupit
celkem kvarteto hráčů. Zatímco na
domácí straně absentovali Urbanec
a Zapletal, což hodně poznamenalo složení obranné řady, u hostů na
tom byli podobně Jonáš a Vitík.
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pro Večerník

JAN FREHAR
yy
y Jaké bylo poslední utkání
podzimu?
„V prvním poločase to bylo vyrovnané
utkání, ve druhé půli měla nejprve herně navrch Sparta, ale po vyloučení jsme
postupně převzali iniciativu my. Co se
týče šancí, těch jsme měli podstatně
více. Myslím si, že jsme se nakonec dočkali zaslouženého gólu a tří bodů.“
yy
y Ovlivnilo počasí i těžší terén
sobotní utkání?

„Hřiště jsme si před zápasem kompletně procházeli. Nemám dojem, že by to
utkání ztížilo, současně si nemyslím, že
by to ovlivnilo zápas. Z celkového hlediska to samozřejmě úplně ideální pro
fotbal nebylo, ale hrát se na tom dalo
slušně, v zápase to bylo vidět.“
yy
y Z Prostějova zněly spíše hlasy, že
byste zápas odehráli raději až na jaře,
byl jste stejného názoru?
„Když se zápas před týdnem odkládal,
tak na hřišti bylo deset až patnáct centimetrů sněhu a pod ním bylo hřiště hodně měkké. Nedalo se na tom hrát, takže
jsme se samozřejmě přikláněli k tomu,
že by bylo lepší, kdyby se utkání nehrálo
a odehrálo se na terénu, na kterým se

a od středy už bylo zase zelené. Nebyl
to zcela ideální terén, ale troufnu si
tvrdit, že podle utkání ve Varnsdorfu
nebo podle domácího zápasu se Žižkovem na tom byl terén lépe.“
yy
y Jak jste byl spokojen s výkonem
směrem do ofenzivy? Těch šancí tam
bylo dost a určitě jste v tomto aspektu soupeře přehráli.
„Nás to trápí celý podzim. Máme jen
sedmnáct vstřelených branek, což je
opravdu málo. Když si představím, kolik jsme tam měli situací, tak je to tristní úspěšnost. Z toho hned šest branek
ze sedmnácti vstřelil Filip Žák. Když
použiji klasické klišé, tak je pozitivní,
že si příležitosti vytváříme, ale nedáváme je. Jenže tohle v profesionálním

musíme zaměřit, protože
si myslím, že naše výkony nejsou špatné, ale se
vstřelením branek máme
problémy.“
yy
y Díky vítězství jste se
posunuli na pátou příčku, na které
přezimujete, jste s ní spokojen?
„Lepší než být na osmé příčce, když
bych to měl říct jednoduše. (úsměv)
Díky vítězství jsme na dostřel těm
nejlepším. Nesmíme ale zapomínat, že dva soupeře před námi z Líšně a Vlašimi čeká ještě dohrávka.
Celkově jsme rádi, že jsme se díky
těmto třem bodům takto posunuli
před pauzou, protože chceme hrát
v horních patrech tabulky a pra-

MOMENT
zápasu
# O¾OG VCF[ QR÷V UVCTÆ \P¾OÆ
X[NQWéGPÊ 6GPVQMT¾V wGN FQ FGUGVK
RQJQFKP÷JT[UQWRGąCURCTċCPUMÆ
UPCåGPÊVGPVQHCMVFGHKPKVKXP÷RąKDT\FKN
'UM¾éMQO÷NQJGTP÷PCXTEJCwNQLGP
QVQVWVQRąGXCJWX[WåÊV2ąGUQDX[MNÆ
RTQDNÆO[XGHKP¾NPÊH¾\KUGVQPCMQPGE
ä¾MQXKRąGEGLGPRQXGFNQ
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Dohrávky 16. kolo: Opava – Brno 0:2 (0:0).
Branky: D)RXVHN-ěH]QtþHN Žluté karty:
90.(+1) M. Sedlák * /täHė²9\äNRYa Chrudim -.
9ODäLPRGORåHQRSURQH]SĤVRELOêWHUpQ

PROSTĚJOV Po posledním zápase podzimní části
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY může být trenérský tým v čele
s Danielem Šmejkalem spokojený. Na domácí půdě zvládl předehrávku jarní části s rezervou Sparty, která se přece jen hrála poté, co byla v původním termínu odložena vinou sněhové nadílky.
Utkání domácí zlomili až v jeho závěru, kdy početní převahu po
vyloučení hostujícího Sejka dokázal využít Žák, který za podzim
zaznamenal více než třetinu branek Prostějova. Celkově slabou
produktivitu si uvědomuje i hlavní kouč, který jí chce věnovat
podstatnou část přípravy, jež mužstvu začne 6. ledna. Na hráče dá hrát fotbal a nebude to jen kopaná. fotbale nestačí. Je to jedna ze
Musím ale říct, že se počasí umoudřilo zásadních věcí, na které se
teď ještě čekají poslední tři dny tréninků před zimní pauzou.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
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videlně bodovat. A do jarní části
chceme být ještě lepší.“
yy
y Hráče už nyní čeká volno, nebo je
ještě přijdou nějaké akce?
„Volno začíná ve čtvrtek. Od pondělí
do středy ještě klasicky potrénujeme.
V úterý nás čeká společný oběd nebo
večeře s klubovým vedením. Ve středu
pak přijde na řadu poslední společný
trénink v letošním roce a hráčům začne
dovolená. Zpátky se nám budou hlásit
6. ledna, kdy začínáme zimní přípravu.“

'¬N\WĘHPERGĮPSĘH]LPXMH
HVN ÌNR QD S W¨P P¬VWÚ
WDEXON\
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TOMÁŠ
KALÁB

Fotbal není
zimní sport

Fotbal svým charakterem prostě
není zimní sport. Ne že by se samozřejmě v zimních podmínkách hrát
nedal, ale není to ono ani pro aktéry,
ani pro diváky. A tak se není čemu
divit, že se hráčům do odloženého
utkání šestnáctého kola teď na začátku prosince zrovna moc nechtělo. Na podmínky druhé ligy je to sice
už poněkud nezvyklý termín, ale
loňskou podzimní prodlouženou
máme ještě v živé paměti. Vzhledem
k měsíční „covidové“ pauze se hrálo
ještě v prvním prosincovém týdnu.
A právě na tvrdý promrzlý líšeňský
trávník nemají prostějovští fotbalisté nejlepší vzpomínky. Není divu, že
utkání s Vyškovem se tam tentokrát
raději nehrálo. Poslední zápas se
loni i letos odehrál doma těsně před
Mikulášem a bodově se dařilo. Loni
byl z podzimní derniéry s Třincem
pouhý bod, letos se sparťanskými
mladíky body hned tři. A jestliže
před zápasem panovala z takového termínu mírná rozmrzelost, na
hřišti se domácí viditelně snažili
zahřát aktivním výkonem, po němž
si jednobrankové vítězství zcela zasloužili.

30

fotbal extra - 3. díl

PROSTĚJOV Zatím se o tomto
kroku šušká pouze mezi kluby, ale s
největší pravděpodobností to bude
i brzkým předmětem jednání pro
funkcionáře na okresním fotbalovém svazu. Celkových šestnáct klubů ve třetí třídě je na dvě skupiny
zkrátka málo.
Před letošní sezónou skončila rezerva
Čechovic a po dvou kolech ji následovala rezerva Brodku u Prostějova.
Vznikla tak navíc situace, že v jedné
skupině je celků devět a ve druhé
sedm. A šest zápasů za podzim je
opravdu bída.
Názory na reorganizaci zaznívaly už
dříve, teď rezonují stále hlasitěji. Podle
zdrojů redakce by se mělo pracovat
minimálně se dvěma scénáři, pokud

by k reorganizaci skutečně došlo. Jeden představuje spojení třetích tříd,
což by znamenalo šestnáct účastníků. Je otázkou, jak by na tom byla
dále Luká a Vilémov. Oba celky by se
mohly vrátit na Olomoucko. Druhou
variantou je vytvoření dvou okresních
přeborů rozdělených na sever a jih.
Tato varianta ale moc pravděpodobná
není. Je také možnost zachování současného stavu a podle počtu mužstev
by se mohla hrát například tříkolová
soutěž.
Jak to tedy bude vypadat s kluby ve
třetí třídě v příští sezóně a zda opravdu dojde k nějaké reorganizaci, bude
jasno nejpozději na konci letošního
ročníku. O stavu těchto soutěží se ale
bude minimálně jednat.
(jaf)

„PRALESA“?

Dojde k reorganizaci

+UQWV÷åGLCMQ#VąÊFCPCDÊ\GN[MXCNKVPÊ\¾RCU[2ąÊMNCFGOD[NQVąGDCFGTD[OG\K
èGEJQXKEGOKC-QUVGNEGOPC*CPÆ
Foto: Michal Sobecký

Michal SOBECKÝ a Jan FREHAR

Výsledkové servis 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 dostává
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 předminulém vydání, jsme si
stručně probrali dosud skončené soutěže a to, jak se v nich prezentovaly
týmy z Prostějovska. Před týdnem přišlo na řadu dějství druhé, které jsme
věnovali krajskému přeboru, v němž již třetí sezónu v řadě působí dva
celky z Prostějovska - Kralice na Hané a Lipová. Dnešní třetí pokračování
věnujeme přehledu výsledků podzimní části ve všech mužských
soutěžích od Přeboru Olomouckého KFS až po III. třídy OFS Prostějov,
přidáváme také ženská klání s regionálním zastoupením. Tento sumář do
kapsy je perfektním doplňkem obsáhlé, osmačtyřicetistránkové přílohy
FOTBAL EXTRA, která je součástí dnešního vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Tak se pohodlně usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa
fotbalu! A již příště se zaměříme na avizovaný sumář mládežnických
soutěží včetně konečných podzimních tabulek.
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2QUVąGNOQX t 6TQWDGNKEG  $QJ
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1NGwPKEG-QPKEGt/CNGVÊP
4. kolo:%JX¾NMQXKEGt$QJFÊMQX
/CNGVÊPt2QUVąGNOQX$÷NMQXKEG
.CwċCP[ t -QPKEG  1NGwPKEG t
ĄGV÷\¾TPC.GUPKEGt2CUGMC
.QwVKEG t 1NQOQWE%JQOQWVQX 
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5. kolo: $QJFÊMQX t .GUPKEG 
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MQNQ.QwVKEGt$QJFÊMQX1NQ
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/CNGVÊPt.GUPKEGRM0¾O÷wċPC
*CPÆt1NGwPKEG$÷NMQXKEG.Cw
ċCP[t%JX¾NMQXKEGĄGV÷\¾TPCt
-QPKEG6TQWDGNKEGt2CUGMC
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 JQFKP $QJFÊMQX t 6TQWDGNKEG
RM0¾O÷wċPC*CPÆt1NQOQWE
%JQOQWVQX%JX¾NMQXKEGt1NGw
PKEGRM2QUVąGNOQXtĄGV÷\¾TPC
 2CUGMC t /CNGVÊP  .GUPKEG
t $÷NMQXKEG.CwċCP[  -QPKEG t
.QwVKEG
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1. kolo: (-,GUGPÊMt5WNMQ<¾DąGJ
 (- /QJGNPKEG t (- /GFNQX 
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&QNCP[t·UVÊ$QJWÿQXKEGt
8GNMÆ.QUKP[$TQFGMW2ąGTQXC
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MQNQ/QJGNPKEGt<¾DąGJ4C
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PC*CPÆ.KVQXGNtiVGTPDGTM
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.WVÊPt$QJWÿQXKEGRM.KRQX¾t
&QNCP[  8GNMÆ .QUKP[ t /GFNQX

4. kolo: -TCNKEG PC *CPÆ t .KRQ
X¾  äGNCVQXKEG t /QJGNPKEG 
iVGTPDGTMt8GNMÆ.QUKP[,GUGPÊM
t4CRQVÊPRM<¾DąGJt.KVQXGN
$TQFGMW2ąGTQXCt&QNCP[/GF
NQXt.WVÊP$QJWÿQXKEGt·UVÊ
5. kolo:/QJGNPKEGt,GUGPÊMRM
.KVQXGN t äGNCVQXKEG  4CRQVÊP t
$TQFGMW2ąGTQXCRM·UVÊt/GF
NQX  RM .KRQX¾ t $QJWÿQXKEG
, &QNCP[t-TCNKEGPC*CPÆ,
.WVÊPtiVGTPDGTM<¾DąGJt8GNMÆ
.QUKP[
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2:7 ·UVÊ t ,GUGPÊM  $QJWÿQXKEG
t /GFNQX  .KRQX¾ t äGNCVQXKEG
RM8GNMÆ.QUKP[t/QJGNPKEG
&QNCP[t<¾DąGJ.WVÊPt4CRQVÊP
RM
MQNQ/QJGNPKEGt.WVÊP.KVQ
XGNt8GNMÆ.QUKP[,GUGPÊMt.K
RQX¾iVGTPDGTMt$QJWÿQXKEG
RM äGNCVQXKEG t &QNCP[  -TCNKEG
PC*CPÆt<¾DąGJ4CRQVÊPt·UVÊ
$TQFGMW2ąGTQXCt/GFNQX
11. kolo:·UVÊt/QJGNPKEG-TCNK
EGPC*CPÆtäGNCVQXKEG/GFNQX
tiVGTPDGTMRM, &QNCP[t,GUGPÊM
8GNMÆ.QUKP[t$TQFGMW2ąGTQXC
 .KRQX¾ t 4CRQVÊP  RM $Q
JWÿQXKEGt<¾DąGJ.WVÊPt.KVQXGN

12. kolo: /QJGNPKEG t .KRQX¾ ,
.KVQXGNt·UVÊ,GUGPÊMt-TCNKEG
PC *CPÆ 4CRQVÊPt&QNCP[
äGNCVQXKEGt$QJWÿQXKEG/GFNQX
t<¾DąGJ8GNMÆ.QUKP[t.WVÊP
$TQFGMW2ąGTQXCtiVGTPDGTM
 MQNQ ·UVÊ t 8GNMÆ .QUKP[ 
-TCNKEGPC*CPÆt4CRQVÊPRM,
iVGTPDGTMt<¾DąGJ.WVÊPt$TQ
FGM W 2ąGTQXC  /GFNQX t äGNC
VQXKEG  &QNCP[ t /QJGNPKEG 
$QJWÿQXKEGt,GUGPÊM.KRQX¾ t
.KVQXGNRM
14. kolo: /QJGNPKEG t -TCNKEG PC
*CPÆ  RM ,GUGPÊM t /GFNQX 
RM.KVQXGNt&QNCP[4CRQVÊPt$Q
JWÿQXKEGäGNCVQXKEGtiVGTPDGTM
 8GNMÆ .QUKP[ t .KRQX¾ ,
$TQFGMW2ąGTQXCt<¾DąGJ.WVÊP
t·UVÊ
15. kolo: iVGTPDGTM t ,GUGPÊM 
·UVÊt$TQFGMW2ąGTQXCäGNCVQ
XKEGt<¾DąGJ/GFNQXt4CRQVÊP
-TCNKEGPC*CPÆt.KVQXGN,
&QNCP[t8GNMÆ.QUKP[$QJWÿQXK
EGt/QJGNPKEG.KRQX¾ t .WVÊP
DWFGUGFQJT¾XCVDąG\PC 
MQNQ2TQUV÷LQXt*QFQPÊP
MQNQ*QFQPÊPt<NÊP
MQNQ<NÊPt2TQUV÷LQX
MQNQ*QFQPÊPt2TQUV÷LQX
MQNQ<NÊPt*QFQPÊP
MQNQ2TQUV÷LQXt<NÊP
MQNQ2TQUV÷LQXt*QFQPÊP
MQNQ*QFQPÊPt<NÊP
MQNQ2TQUV÷LQXt<NÊP  
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2. kolo: 6,5RCTVCMt(-0QXÆ5CF[
d$q(-*NWDQéM[t6,5QMQN$÷NQ
VÊP-QUVGNGE PC *CPÆ t *(-
1NQOQWEd$q6,5QMQN7TéKEG
t 6, 5QMQN 2NWONQX  5- 2TQ
VKXCPQX t (- 5NCXQPÊP  RM 6,
5QMQNèGEJQXKEGt(%$GÿQX,
6,5NCXQL-QLGVÊPt6,5QMQN&WDPCF
/QTCXQW 
 MQNQ &WD PCF /QTCXQW t .KRPÊM
PCF $GéXQW  5NCXQPÊP t -QLGVÊP
 2NWONQX t *NWDQéM[ , $÷
NQVÊPt2TQVKXCPQX, 0QXÆ5CF[
d$qtèGEJQXKEG, $GÿQXt-QU
VGNGEPC*CPÆ, *(-1NQOQWE
d$qt7TéKEGRM
4. kolo:-QLGVÊPt.KRPÊMPCF$GéXQW,
2TQVKXCPQX t 2NWONQX  7TéKEG
t $GÿQX  -QUVGNGE PC *CPÆ
t 0QXÆ 5CF[ d$q  *NWDQéM[ t
*(- 1NQOQWE d$q  èGEJQXKEG
t &WD PCF /QTCXQW  5NCXQPÊP
t$÷NQVÊP
5. kolo: 2NWONQXt5NCXQPÊP.KR
PÊMPCF$GéXQWtèGEJQXKEGRM
$÷NQVÊPt-QLGVÊP PGQFGJT¾PQ  0QXÆ
5CF[ d$q t 7TéKEG  -QUVGNGE
PC*CPÆt&WDPCF/QTCXQW,
$GÿQXt*NWDQéM[RM*(-1NQ
OQWEd$qt2TQVKXCPQX
MQNQ &WDPCF/QTCXQWt7TéKEG
, $÷NQVÊPt2NWONQX, -QLGVÊP
t èGEJQXKEG PGQFGJT¾PQ , 2TQVK
XCPQXt$GÿQX*NWDQéM[t0QXÆ
5CF[d$qRM-QUVGNGE PC *CPÆ
t.KRPÊMPCF$GéXQW5NCXQPÊP
t*(-1NQOQWEd$q
7. kolo:&WDPCF/QTCXQWt*NWDQéM[
 2NWONQX t -QLGVÊP PGQFGJT¾
PQ  0QXÆ 5CF[ d$q t 2TQVKXCPQX
èGEJQXKEGt-QUVGNGEPC*CPÆ
$GÿQXt5NCXQPÊP.KRPÊMPCF
$GéXQWt7TéKEGRM*(-1NQ
OQWEd$qt$÷NQVÊP
8. kolo:$÷NQVÊPt$GÿQX-QLGVÊP
t-QUVGNGEPC*CPÆ PGQFGJT¾PQ ,
2NWONQXt*(-1NQOQWEd$q,
5NCXQPÊP t 0QXÆ 5CF[ d$q  2TQ
VKXCPQX t &WD PCF /QTCXQW ,
*NWDQéM[ t .KRPÊM PCF $GéXQW 
7TéKEGtèGEJQXKEG
9. kolo: -QUVGNGE PC *CPÆ t 7TéK
EG&WDPCF/QTCXQWt5NCXQPÊP
RM0QXÆ5CF[d$qt$÷NQVÊP
èGEJQXKEGt*NWDQéM[$GÿQX
t2NWONQX.KRPÊMPCF$GéXQW
t 2TQVKXCPQX  *(- 1NQOQWE
d$qt-QLGVÊP PGQFGJT¾PQ 
MQNQ5NCXQPÊPt.KRPÊMPCF$Gé
XQW-QLGVÊPt7TéKEG PGQFGJT¾
PQ $÷NQVÊPt&WDPCF/QTCXQW
2NWONQXt0QXÆ5CF[d$q2TQ
VKXCPQXtèGEJQXKEG*NWDQéM[
t-QUVGNGEPC*CPÆ*(-1NQ
OQWEd$qt$GÿQX
 MQNQ &WD PCF /QTCXQW t
2NWONQX  -QUVGNGE PC *CPÆ t
2TQVKXCPQX7TéKEGt*NWDQéM[
2:7.KRPÊMPCF$GéXQWt$÷NQVÊP
0QXÆ5CF[d$qt*(-1NQOQWE
RMèGEJQXKEG t 5NCXQPÊP $G
ÿQXt-QLGVÊP PGQFGJT¾PQ 
 MQNQ 2NWONQX t .KRPÊM PCF
$GéXQW , $÷NQVÊP t èGEJQXKEG
2:5-QLGVÊPt*NWDQéM[ PGQFGJT¾PQ 
5NCXQPÊP t -QUVGNGE PC *CPÆ ,
2TQVKXCPQX t 7TéKEG  $GÿQX t
0QXÆ 5CF[ d$q  *(- 1NQOQWE
d$qt&WDPCF/QTCXQW
MQNQ&WDPCF/QTCXQWt$GÿQX
.KRPÊMPCF$GéXQWt*(-1NQ
OQWERM7TéKEGt5NCXQPÊP
*NWDQéM[ t 2TQVKXCPQX  0QXÆ
5CF[ d$q t -QLGVÊP PGQFGJT¾PQ 
-QUVGNGE PC *CPÆ t $÷NQVÊP 
èGEJQXKEGt2NWONQXRM
&QJT¾XCPÆMQNQPGF÷NGąÊLPC
 JQFKP 2NWONQX t -QUVGNGE
PC*CPÆ, $÷NQVÊPt7TéKEG,
2TQVKXCPQXt-QLGVÊP PGQFGJT¾PQ ,
0QXÆ 5CF[ d$q t &WD PCF /QTCXQW
$GÿQXt.KRPÊMPCF$GéXQW
*(- 1NQOQWE d$q t èGEJQXKEG
1:25NCXQPÊPt*NWDQéM[
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MQNQ5QMQN-NGPQXKEGPC*CPÆt
5QMQN·LG\FGER5QMQN,G\GTPKEG
t5QMQN1RCVQXKEG5-4CFUNCXKEG
t 5QMQN *QTPÊ /QwV÷PKEG  5QMQN
6QXCéQXt5QMQN·UVÊW*TCPKEd$q
5QMQN -QXCNQXKEG t 5QMQN 1VCUNC
XKEG  äGNCVQXKEG d$q t 5QMQN
X 2KXÊP÷  5QMQN 8TEJQUNCXKEG
t(-6TQWDM[
MQNQ1VCUNCXKEGtäGNCVQXKEGd$q
*QTPÊ/QwV÷PKEGt8TEJQUNCXK
EG R ·LG\FGE t 4CFUNCXKEG 
·UVÊd$qt-NGPQXKEGR1RCVQXK
EGt6QXCéQX6TQWDM[t-QXCNQXK
EG2KXÊPt,G\GTPKEG
4. kolo: -NGPQXKEGt1RCVQXKEG
,G\GTPKEGt6QXCéQX2KXÊPt1VC
UNCXKEG4CFUNCXKEGt·UVÊd$q
-QXCNQXKEG t *QTPÊ /QwV÷PKEG R
äGNCVQXKEGd$qt6TQWDM[R8TEJQ
UNCXKEGt·LG\FGER
5. kolo: 1VCUNCXKEGt,G\GTPKEG 
*QTPÊ/QwV÷PKEGtäGNCVQXKEGd$q
·LG\FGEt-QXCNQXKEG·UVÊd$qt
8TEJQUNCXKEG1RCVQXKEGt4CF
UNCXKEG  6QXCéQX t -NGPQXKEG
6TQWDM[t2KXÊP
MQNQ 1VCUNCXKEGt6TQWDM[R
,G\GTPKEGt-NGPQXKEG4CFUNCXK
EGt6QXCéQXR-QXCNQXKEGt·UVÊ
d$q2KXÊPt*QTPÊ/QwV÷PKEG
äGNCVQXKEGd$qt·LG\FGE8TEJQ
UNCXKEGt1RCVQXKEG
7. kolo: 1VCUNCXKEGt*QTPÊ/QwV÷PK
EG-NGPQXKEGt4CFUNCXKEG
·LG\FGEt2KXÊP·UVÊd$qtäGNCVQ
XKEGd$qR1RCVQXKEGt-QXCNQXKEG
R 6QXCéQX t 8TEJQUNCXKEG ,
6TQWDM[t,G\GTPKEG
8. kolo: 1VCUNCXKEG t ·LG\FGE 
,G\GTPKEG t 4CFUNCXKEG  -QXCNQ
XKEGt6QXCéQX6TQWDM[t*QTPÊ
/QwV÷PKEGR2KXÊPt·UVÊd$q,
äGNCVQXKEG d$q t 1RCVQXKEG  8T
EJQUNCXKEGt-NGPQXKEG
9. kolo:*QTPÊ/QwV÷PKEGt,G\GTPKEG
R -NGPQXKEG t -QXCNQXKEG 
·LG\FGEt6TQWDM[1RCVQXKEGt
2KXÊP1VCUNCXKEGt·UVÊd$q 3:2,
6QXCéQXtäGNCVQXKEGd$q4CFUNC
XKEGt8TEJQUNCXKEG
 MQNQ 1VCUNCXKEG t 1RCVQXKEG
R *QTPÊ /QwV÷PKEG t ·LG\FGE
 ,G\GTPKEG t 8TEJQUNCXKEG 
-QXCNQXKEGt4CFUNCXKEG2KXÊPt
6QXCéQX6TQWDM[t·UVÊd$q
äGNCVQXKEGd$qt-NGPQXKEG
 MQNQ 2KXÊP t -NGPQXKEG ,
·LG\FGE t ,G\GTPKEG R ·UVÊ d$q
t*QTPÊ/QwV÷PKEGR1RCVQXKEGt
6TQWDM[R4CFUNCXKEGtäGNCVQXKEG
d$q6QXCéQX t 1VCUNCXKEG ,
8TEJQUNCXKEGt-QXCNQXKEG
12. kolo: *QTPÊ /QwV÷PKEG t 1RCVQ
XKEG R -NGPQXKEG t 1VCUNCXKEG
R6TQWDM[t6QXCéQX·LG\FGE
t ·UVÊ d$q  ,G\GTPKEG t -QXCNQXK
EG R 2KXÊP t 4CFUNCXKEG R,
äGNCVQXKEGd$qt8TEJQUNCXKEG
MQNQ-NGPQXKEGt6TQWDM[R
·UVÊd$qt,G\GTPKEGR1RCVQXKEGt
·LG\FGE-QXCNQXKEGtäGNCVQXKEG
d$q  6QXCéQX t *QTPÊ /QwV÷PKEG
R 4CFUNCXKEG t 1VCUNCXKEG ,
8TEJQUNCXKEGt2KXÊP
FQJT¾XCPÆMQNQPGF÷NGąÊLPC
 JQFKP 1VCUNCXKEG t 8TEJQ
UNCXKEG*QTPÊ/QwV÷PKEGt-NG
PQXKEG  6TQWDM[ t 4CFUNCXKEG
R·LG\FGEt6QXCéQX·UVÊd$q
t1RCVQXKEGäGNCVQXKEGd$qt,G
\GTPKEG2KXÊPt-QXCNQXKEG
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MQNQ(% *P÷XQVÊPt*CP¾2TQ
UV÷LQX  5NQXCP èGTPQXÊT t (-
*CÿQXKEG  (- iVGTPDGTM d$q
t5QMQN/QUVMQXKEG(-8GNM¾
$[UVąKEG t 5QMQN 8GNMÚ 6ÚPGE 
5- ,GUGPGE&\DGN t 6, )TCPKVQN
/QTCXUMÚ$GTQWP6,5OTåKEG
t5QMQN&QNQRNC\[5QMQN-QåW
wCP[t5-5NCVKPKEG
 MQNQ /QTCXUMÚ $GTQWP t *P÷
XQVÊP R 5OTåKEG t *CP¾ 2TQU
V÷LQX  5NCVKPKEG t èGTPQXÊT 
/QUVMQXKEG t ,GUGPGE&\DGN ,
&QNQRNC\[t-QåWwCP[*CÿQXKEG
t8GNM¾$[UVąKEG8GNMÚ6ÚPGEt
iVGTPDGTMd$q
4. kolo: /QTCXUMÚ$GTQWPt/QUV
MQXKEG R èGTPQXÊT t &QNQRNC
\[ R iVGTPDGTM d$q t *CÿQXKEG
R 8GNM¾ $[UVąKEG t 5NCVKPKEG 
*P÷XQVÊPt5OTåKEG,GUGPGE
&\DGNt8GNMÚ6ÚPGE-QåWwC
P[t*CP¾2TQUV÷LQX
5. kolo: *CP¾2TQUV÷LQXtèGTPQXÊT
 /QUVMQXKEG t *P÷XQVÊP 3:2,
*CÿQXKEG t ,GUGPGE&\DGN ,
&QNQRNC\[t8GNM¾$[UVąKEGR5NC
VKPKEGtiVGTPDGTMd$q8GNMÚ6Ú
PGEt/QTCXUMÚ$GTQWP5OTåKEG
t-QåWwCP[R
 MQNQ /QTCXUMÚ $GTQWP t *CÿQ
XKEG  *P÷XQVÊP t -QåWwCP[ 
èGTPQXÊTt5OTåKEGRiVGTPDGTM
d$qt&QNQRNC\[8GNM¾$[UVąKEG
t *CP¾ 2TQUV÷LQX R, ,GUGPGE
&\DGNt5NCVKPKEG/QUVMQXKEG
t8GNMÚ6ÚPGE
7. kolo: 5OTåKEGt8GNM¾$[UVąKEG
-QåWwCP[tèGTPQXÊT8GNMÚ
6ÚPGEt*P÷XQVÊP*CP¾2TQUV÷
LQX t iVGTPDGTM d$q  5NCVKPKEG
t /QTCXUMÚ $GTQWP  &QNQRNC\[
t ,GUGPGE&\DGN  *CÿQXKEG t
/QUVMQXKEGR
8. kolo: *P÷XQVÊP t èGTPQXÊT 
/QTCXUMÚ $GTQWP t &QNQRNC\[ R
,GUGPGE&\DGN t *CP¾ 2TQUV÷LQX
 /QUVMQXKEG t 5NCVKPKEG 
iVGTPDGTMd$qt5OTåKEG8GNMÚ
6ÚPGEt*CÿQXKEG8GNM¾$[UVąKEG
t-QåWwCP[
9. kolo: 5OTåKEGt,GUGPGE&\DGN
 èGTPQXÊT t 8GNM¾ $[UVąKEG 
/QTCXUMÚ$GTQWPt*CP¾2TQUV÷
LQX5NCVKPKEGt8GNMÚ6ÚPGE
*CÿQXKEG t *P÷XQVÊP  &QNQRNC
\[ t /QUVMQXKEG  -QåWwCP[ t
iVGTPDGTMd$qR
MQNQ /QUVMQXKEGt*CP¾2TQU
V÷LQX/QTCXUMÚ$GTQWPt5OT
åKEGR*P÷XQVÊPt8GNM¾$[UVąKEG
 ,GUGPGE&\DGN t -QåWwCP[
R iVGTPDGTM d$q t èGTPQXÊT 
*CÿQXKEG t 5NCVKPKEG  8GNMÚ 6Ú
PGEt&QNQRNC\[
11. kolo: 5OTåKEG t /QUVMQXKEG
 *CP¾ 2TQUV÷LQX t 8GNMÚ 6Ú
PGEèGTPQXÊTt,GUGPGE&\DGN
&QNQRNC\[t*CÿQXKEG8GNM¾
$[UVąKEGtiVGTPDGTMd$q5NCVKPKEG
t *P÷XQVÊP  -QåWwCP[ t /QTCX
UMÚ$GTQWP
12. kolo: *P÷XQVÊP t iVGTPDGTM d$q
 /QTCXUMÚ $GTQWP t èGTPQXÊT
 ,GUGPGE&\DGN t 8GNM¾ $[U
VąKEG 5NCVKPKEGt&QNQRNC\[
/QUVMQXKEGt-QåWwCP[8GNMÚ
6ÚPGE t 5OTåKEG *CÿQXKEG t
*CP¾2TQUV÷LQX.
 MQNQ 5NCVKPKEG t *CP¾ 2TQ
UV÷LQX  5OTåKEG t *CÿQXKEG
 èGTPQXÊT t /QUVMQXKEG 
iVGTPDGTM d$q t ,GUGPGE&\DGN
 8GNM¾ $[UVąKEG t /QTCXUMÚ $G
TQWP  &QNQRNC\[ t *P÷XQVÊP 
-QåWwCP[t8GNMÚ6ÚPGE
FQJT¾XCPÆMQNQPGF÷NGąÊL
PCJQFKP/QTCXUMÚ$GTQWPt
iVGTPDGTMd$qR,GUGPGE&\DGNt
*P÷XQVÊP5NCVKPKEGt5OTåKEG
 /QUVMQXKEG t 8GNM¾ $[UVąKEG
 &QNQRNC\[ t *CP¾ 2TQUV÷LQX
*CÿQXKEGt-QåWwCP[8GNMÚ
6ÚPGEtèGTPQXÊT
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2. kolo:6,5QMQN2NWONQXd$qt6,*CP¾
0G\CO[UNKEG6,5QMQN&TåQXKEGt2VG
PÊ6,6KwVÊPt(%-TCNKEGPC*CPÆd$q
 (% &QDTQOKNKEG t (- 0÷OéKEG PCF
*CPQWR6,,KUMTC$TQFGMW-QPKEGt
5QMQN7TéKEGd$q6,5QMQN8ÊEQXt5Q
MQN1NwCP[W2TQUV÷LQXC6,5QMQN$TQ
FGMW2TQUV÷LQXCt6,5QMQN8TCJQXKEG
MQNQ8TCJQXKEGt8ÊEQX7TéKEGd$q
t$TQFGMW2TQUV÷LQXC1NwCP[t&QD
TQOKNKEG0G\CO[UNKEGt&TåQXKEG
0÷OéKEGt6KwVÊP-TCNKEGd$qt2NWONQX
d$q2VGPÊt$TQFGMW-QPKEG
4. kolo: $TQFGMW2TQUV÷LQXCt2VGPÊ
&TåQXKEGt-TCNKEGd$q6KwVÊPt2NWONQX
d$qR8ÊEQXt7TéKEGd$q8TCJQXKEG
t&QDTQOKNKEGR$TQFGMW-QPKEGt0G
\CO[UNKEGR0÷OéKEGt1NwCP[
5. kolo:8TCJQXKEGt0÷OéKEGR7TéKEG
d$qt&QDTQOKNKEGR1NwCP[t6KwVÊP
0G\CO[UNKEG t $TQFGM W 2TQUV÷LQXC 
2NWONQXd$qt&TåQXKEG2VGPÊt8ÊEQX
-TCNKEGd$qt$TQFGMW-QPKEG
 MQNQ $TQFGMW-QPKEGt2NWONQXd$q
1NwCP[t8TCJQXKEGR0÷OéKEGt
7TéKEGd$q&QDTQOKNKEGt2VGPÊ8Ê
EQXt0G\CO[UNKEG$TQFGMW2TQUV÷LQ
XCt-TCNKEGd$qR6KwVÊPt&TåQXKEG
7. kolo:0G\CO[UNKEGt&QDTQOKNKEG
&TåQXKEGt$TQFGMW-QPKEG8TCJQXKEG
t6KwVÊP7TéKEGd$qt1NwCP[$TQ
FGMW2TQUV÷LQXCt2NWONQXd$q-TCNKEG
d$qt8ÊEQX2VGPÊt0÷OéKEGR
8. kolo: 8TCJQXKEGt7TéKEGd$q1NwC
P[t2VGPÊ&QDTQOKNKEGt-TCNKEGd$q
 0÷OéKEG t 0G\CO[UNKEG  8ÊEQX
t2NWONQXd$qR$TQFGMW2TQUV÷LQXCt
&TåQXKEG$TQFGMW-QPKEG6KwVÊP
9. kolo:&TåQXKEGt8ÊEQX0G\CO[UNK
EGt1NwCP[2NWONQXd$qt&QDTQOKNKEG
R7TéKEGd$qt6KwVÊP-TCNKEGd$qt
0÷OéKEG2VGPÊt8TCJQXKEG$TQ
FGMW-QPKEGt$TQFGMW2TQUV÷LQXC
MQNQ1NwCP[t-TCNKEGd$q8TCJQXK
EGt0G\CO[UNKEG0÷OéKEGt2NWONQX
d$q&QDTQOKNKEGt&TåQXKEG7TéKEG
d$qt2VGPÊ8ÊEQXt$TQFGMW-QPKEG
6KwVÊPt$TQFGMW2TQUV÷LQXC
11. kolo:&TåQXKEGt0÷OéKEG0G\C
O[UNKEGt7TéKEGd$q$TQFGMW-QPKEG
t&QDTQOKNKEG2VGPÊt6KwVÊP$TQ
FGMW2TQUV÷LQXCt8ÊEQX-TCNKEGd$q
t8TCJQXKEG2NWONQXd$qt1NwCP[
12. kolo: 7TéKEGd$qt-TCNKEGd$q1N
wCP[t&TåQXKEG8TCJQXKEGt2NWONQX
d$qR0÷OéKEGt$TQFGMW-QPKEG
&QDTQOKNKEGt$TQFGMW2TQUV÷LQXCR
2VGPÊ t 0G\CO[UNKEG  6KwVÊP t 8ÊEQX
M
MQNQ&TåQXKEGt8TCJQXKEGR$TQ
FGMW-QPKEGt1NwCP[0G\CO[UNKEG
t6KwVÊP2NWONQXd$qt7TéKEGd$q
$TQFGMW2TQUV÷LQXCt0÷OéKEG8ÊEQX
t&QDTQOKNKEG QFNQåGPQPC -TCNKEG
d$qt2VGPÊR
FQJT¾XCPÆ  MQNQ PGF÷NG  ąÊLPC
 JQFKP 8TCJQXKEG t $TQFGM W -Q
PKEG  1NwCP[ t $TQFGM W 2TQUV÷LQXC
0G\CO[UNKEGt-TCNKEGd$q7TéKEG
d$qt&TåQXKEGR0÷OéKEGt8ÊEQX
&QDTQOKNKEGt6KwVÊP2VGPÊt2NWONQX
d$q
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RąGFGJT¾XCPÆMQNQ2TQVKXC
PQXd$qt2ąGO[UNQXKEG$TQ
FGM W -QPKEG d$q t *XQ\F 
<F÷VÊP t .WM¾  èGEJ[ RQF
-QUÊąGOt-NCFM[22
RąGFGJT¾XCPÆMQNQPGF÷NG
 \¾ąÊ  JQFKP *XQ\F t
.WM¾2ąGO[UNQXKEGt<F÷VÊP
 $TQFGM W -QPKEG d$q t 8K
NÆOQX-NCFM[t2TQVKXCPQX
d$q
RąGFGJT¾XCPÆMQNQUQDQVC
\¾ąÊJQFKP<F÷VÊPt
-NCFM[.WM¾t2ąGO[UNQXK
EG8KNÆOQXt*XQ\FR
èGEJ[RQF-QUÊąGOt$TQFGMW
-QPKEGd$qR
RąGFGJT¾XCPÆMQNQUQDQVC
\¾ąÊJQFKP$TQFGMW
-QPKEGd$qt2TQVKXCPQXd$q
*XQ\Ft2ąGO[UNQXKEG8KNÆ
OQXtèGEJ[RQF-QUÊąGO
-NCFM[t.WM¾
RąGFGJT¾XCPÆMQNQPGF÷NG

\¾ąÊJQFKP<F÷VÊPt
$TQFGMW-QPKEGd$q2ąGO[
UNQXKEGt-NCFM[R2TQVKXC
PQXd$qt8KNÆOQXRèGEJ[
RQF-QUÊąGOt*XQ\F
2. kolo: *XQ\Ft2TQVKXCPQXd$q
 <F÷VÊP t èGEJ[ RQF -QUÊ
ąGO  .WM¾ t 8KNÆOQX 
2ąGO[UNQXKEGt$TQFGMW-QPKEG
d$q
MQNQ2TQVKXCPQXd$qt<F÷VÊP
 R $TQFGM W -QPKEG d$q t
-NCFM[èGEJ[RQF-QUÊąGO
t.WM¾8KNÆOQXt2ąGO[UNQ
XKEGR
4. kolo: .WM¾t2TQVKXCPQXd$q
R*XQ\Ft<F÷VÊP2ąG
O[UNQXKEGtèGEJ[RQF-QUÊąGO
-NCFM[t8KNÆOQX
1. kolo: -NCFM[t*XQ\FR
èGEJ[ RQF -QUÊąGO t 2TQVKXC
PQXd$q$TQFGMW-QPKEGd$q
t.WM¾8KNÆOQXt<F÷VÊP

,,,7ĜÌ'$2)635267Č-296.83,1$%
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MQNQ /QUVMQXKEGt2TQVKXCPQX8N
MQwt/WV÷PKEG7JGTUMÚ$TQFt$G\O÷
TQX*QNGwQXUMÆ*QNM[t$ąG\čXM[
MQNQ$G\O÷TQXt/QUVMQXKEG8N
MQwt7JGTUMÚ$TQF/WV÷PKEGt$ąG\č
XM[  2TQVKXCPQX t *QNGwQXUMÆ *QNM[

5. kolo: $ąG\čXM[t2TQVKXCPQX/QUV
MQXKEGt8NMQw7JGTUMÚ$TQFt/WV÷
PKEG*QNGwQXUMÆ*QNM[t$G\O÷TQX
 MQNQ 8NMQw t *QNGwQXUMÆ *QNM[ 
7JGTUMÚ$TQFt/QUVMQXKEG/WV÷PK
EGt2TQVKXCPQX$G\O÷TQXt$ąG\čXM[

7. kolo:$ąG\čXM[t8NMQw2TQVKXCPQX
t$G\O÷TQX /QUVMQXKEGt/WV÷PKEG
*QNGwQXUMÆ*QNM[t7JGTUMÚ$TQF
1. kolo: $G\O÷TQX t /WV÷PKEG  8NMQw
t2TQVKXCPQX/QUVMQXKEGt*QNGwQX
UMÆ *QNM[  7JGTUMÚ $TQF t $ąG\čXM[

2. kolo:/WV÷PKEGt*QNGwQXUMÆ*QNM[
$ąG\čXM[t/QUVMQXKEG2TQVKXCPQXt
7JGTUMÚ$TQF$G\O÷TQXt8NMQw
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...TEĎ MÍŘÍ
K VÁM!

od firmy

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

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

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

od firmy

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

A CO NA VÁS ČEKÁ?

]*$kt΄ÍÔ$kO΄Í¢΄N]$*΄k΄k**aÕI΄$Í*¯΄_t¶k͜

ÍÞIa*$*i΄_΄aktÍk+i¶΄ÞÍÕ¥*kO΄*kÔ΄i¯*΄kÔkO΄]*$Nk*kt¶΄¥kN΄
iO¯΄Í**kO_΄$t_tk*΄t$΄]*¥¯-΄Þ΄¢¯t¶΄*k¶΄Þ΄t_¶΄̇̅̇̅͜

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.

.837(7(Đ$8ä(7ŐÌ7(0,1,0É/1Ě.2581

0iWHMLçSőHGSODWQpQDURN"1(=75É&(-7(ÿ$6

JEŽÍŠEK UŽ U NÁS BYL...
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RąGFGJT¾XCPÆ  MQNQ 1VCUNCXKEG
d$q t $GFKJQwċ  8ÚwQXKEG t -QU
VGNGEd$qR $KUMWRKEGtäGNGé
RąGFGJT¾XCPÆMQNQUQDQVC\¾ąÊ
JQFKP$GFKJQwċt8ÚwQXKEG
-QUVGNGEd$qt$KUMWRKEGäGNGét
2CXNQXKEG
RąGFGJT¾XCPÆ  MQNQ PGF÷NG 
\¾ąÊJQFKP-QUVGNGEd$qt1VC
UNCXKEGd$qäGNGét8ÚwQXKEG
$KUMWRKEGt2CXNQXKEG
1. kolo:1VCUNCXKEGd$qt2CXNQXKEG:2
p, äGNGét-QUVGNGEd$q$KUMWRKEG
t$GFKJQwċ
2. kolo:$GFKJQwċtäGNGé1VC
UNCXKEGd$qt8ÚwQXKEG2CXNQXKEG
t-QUVGNGEd$q
 MQNQ $KUMWRKEG t 1VCUNCXKEG d$q
8ÚwQXKEGt2CXNQXKEG-QUVG
NGEd$qt$GFKJQwċ
4. kolo:2CXNQXKEGt$GFKJQwċ8Ú
wQXKEGt$KUMWRKEG1VCUNCXKEGd$q
täGNGé QFNQåGPQ 

,,,7ĜÌ'$2)635267Č-29
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JAK TO VŠECHNO PROBÍHALO
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Muž se slavným jménem. O kondici nejen tenisových talentů se stará Radek Štěpánek

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Jan
FREHAR
yy Máte slavné jméno. Jak byste
sám sebe představil čtenářům?
„Jsem kondičním trenérem převážně v prostějovském tenisovém klubu, kde se věnuji místním dorosteneckým hráčům,
se kterými postupně pokračuji
až do mužské kategorie. Dále
se věnuji sportovcům v okolí Prostějova, a to například
fotbalistům či lukostřelcům.
K tomu se ještě snažím individuálně připravovat každého, kdo o to projeví zájem.
V tomto případě jde o celkový
komplexní trénink a zlepšení
nejen fyzické zdatnosti, ale také
životního stylu.“
yy Byl pro vás sport spíš koníček,
nebo životní priorita?
„Vyrůstal jsem ve Vícově, kde jsme se
spontánně věnovali sportu od rána
do večera, pohyb byl pro mě součástí každodenního života. Postupem
času jsem se dostal do výběru atletiky v Prostějově. Takže jsem sport
dostal ještě více pod kůži, absolvoval
jsem řadu závodů a tréninků téměř
na profesionální úrovni. Stal jsem
se reprezentantem v mládežnických
kategoriích a později jsem i díky
tomu nastoupil na Fakultu tělesné
výchovy a sportu na Univerzitě Palackého v Olomouci.“
yy V mládí jste se nejvíce věnoval
atletice, kde jste měl řadu úspěchů.

Bylo jednou z variant u ní zůstat
i profesionálně?
„Atletika byla pro mě sportem, kde
se mi od začátku poměrně dařilo.
Myslím si, že to bylo hodně způsobeno právě tím životem na vesnici a přeci jen jsem už měl něco
naběháno. I z hlediska finančního
pokrytí to byl jeden z nejlevnějších
sportů. Ještě jsem to kombinoval
s orientačním během v Plumlově.
Díky tomu byla pro mě atletika nejvíc přístupná, ale nikdy to
nebyl sport, který
jsem úplně miloval. Pro mě ale
byl vhodný
a dobrý v tu
chvíli a věnoval jsem se jí
rád. Srdcem
jsem však
byl vždycky
raději na fotbalovém hřišti. Úspěchy sice
přišly, ale nikdy
jsem necítil, že
by to byl sport,
který bych

yy Už se nějaký rok věnujete tenistům v Prostějově.
Šlo o záměr, nebo o náhodu?
„Můj sen byl dělat ve sportu
a jediné, co jsem měl vymezeno,
byla pozice, kterou bych chtěl
zastávat. Věděl jsem, že tady
budu
šťastný

letos poprvé probojoval do první
dvoustovky a postupně míří nahoru. Sára Bejlek je jedinou ženou,
kterou pravidelně připravuji. Jí se
už v patnácti letech podařilo vyhrát
v Olomouci turnaj ITF a nyní se nachází ve čtvrté stovce pořadí WTA.
Posledním je Jakub Menšík, což je
prostějovský rodák. Do budoucna
velký příslib. V šestnácti letech je už
na třináctém místě žebříčku mezi
juniory. Tam má přitom ještě dva
roky na to, aby se v této kategorii
prosadil. Věřím, že má před sebou
velkou budoucnost.“
yy Mohl byste nastínit, jak takové
tréninky probíhají a jestli se podobají, nebo jsou individuální?
„Vždy vycházíme z určitých základů
toho hráče. Hodně závisí i na tom,

v jaké kategorii se pohybuje. Od mládí začínáme především strukturovaným tréninkem se zaměřením na držení těla a snažíme se stále zlepšovat
rychlost a výbušnost. Postupem času
přecházíme do silových a dynamických věcí, nabírání objemu a tak dále.
Hodně to také závisí na tom, jak je
který z hráčů geneticky vybaven.“
yy Tenisté jsou drtivou většinu
roku na cestách. Je náročné jejich
plány skloubit?
„Vždycky se najde období, kdy se například hráči chystají na jiný povrch.
Jsou tam určité pauzy, které se snažíme k těmto tréninkům co nejvíce
využívat. Jde o takové bloky. Pak se
to snažíme ladit i mezi turnaji a během některých turnajů, které nejsou
pro hráče například tolik důležité.

DRUHÝ DÍL
ROZHOVORU
NAJDETE
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

(QVQCTEJKX4CFMCiV÷R¾PMC

chtěl dělat dlouhodobě. V tom
pozdějším věku, kdy jsem dospíval, jsem navíc cítil, že mé tělo není
geneticky vybaveno, abych se stal
olympionikem, proto jsem hledal
nějakou jinou variantu. (úsměv)
Vždy jsem ale věděl, že u sportu
chci zůstat a věnovat se mu celoživotně.“

vizitka
RADEK ŠTĚPÁNEK
✓
✓
✓
✓

V pozdějším věku, kdy jsem dospíval,
jsem cítil, že mé tělo není geneticky
vybaveno, abych se stal olympionikem,
proto jsem hledal nějakou jinou variantu...

Celý rok se tak připravujeme, případně také jednáme o aktuálních
věcech, které daný hráč potřebuje.“
yy Cestujete například s někým
z nich i na turnaje? A kde jste případně byl?
„Máme to rozpočítáno tak, že bývám
zhruba šest týdnů z roku někde na
cestách, jinak to řešíme na dálku. Pokud by byl samozřejmě hráč už i výše,
tak by se čísla mohla navýšit. Byl jsem
tak se svými svěřenci například na
turnaji v Egyptě, ale nejčastěji s nimi
cestuji na turnaje, které jsou u našich
sousedů. Samozřejmě jsem s nimi i na
turnajích v České republice. Koncem
léta jsme poprvé zkoušeli s Jirkou Lehečkou a Víťou Kopřivou kvalifikaci
na US Open, kde jsme strávili určitý
čas v New Yorku. Byl to jejich první
kvalifikační grandslam a zážitek to
byl i pro mě. Určitě to dodalo velkou
motivaci nejen hráčům, ale i mně do
další trenérské kariéry. Jedinou malou
vadou na kráse tohoto sportu jsou
velká omezení.“

narodil se 8. března 1989 v Boskovicích
pochází z Vícova, žije v Prostějově
od dětství se věnoval sportu
v mládežnických kategoriích se věnoval
atletice, kde patřil mezi české reprezentanty
✓ vystudoval obor Tělesná výchova a sport
na Univerzitě Palackého v Olomouci
✓ už během studií se stal kondičním trenérem v TK Agrofert Prostějov
✓ v současnosti připravuje čtveřici nadějí Jiří Lehečka, Vít Kopřiva,
Sára Bejlek a Jakub Menšík
✓ sám nastupuje v amatérské tenisové lize
✓ mimo tenisu se věnuje také kondiční přípravě fotbalistů nebo lukostřelců
✓ je ženatý a s partnerkou Michaelou očekávají narození potomka
zajímavost: aktivně hraje fotbal a nastupuje v I.B třídě
Olomouckého KFS za Klenovice na Hané

a bude mě ta práce naplňovat. Už po
zvládnutém ‚bakaláři‘ jsem dlouhodobě spolupracoval na dopravním
hřišti a odtud jsem měl kontakty
směrem k tenisu. Dostal jsem tak
zprávu, že zde hledají kondičního
trenéra, takže jsem se ozval a vyrazil
na schůzku s daviscupovým trenérem Jaroslavem Navrátilem. Seznámili jsme se a plácli si, že to zkusíme.
Postupně jsem si dodělal školu a už
jsem tady od té doby zůstal.“
yy Kterým tenistům se v Prostějově věnujete?
„V té mé stáji se momentálně nachází hlavně čtveřice Jiří Lehečka, Vít
Kopřiva, Sára Bejlek a Jakub Menšík. To jsou stěžejní hráči, se kterými
pracuji neustále. Pak je tu ještě řada
hráčů, se kterými spolupracuji průběžně, když je třeba.“
yy Jak byste tyto hráče charakterizoval?
„Největším koněm je v tuto chvíli
Jiří Lehečka. Nedávno byl ve finále
challengeru ve Francii a letos i dva
turnaje tohoto typu vyhrál. Nyní je
tak českou dvojkou za Jirkou Veselým a na příští rok je v plánu dostat
se do nejlepší stovky. Vít Kopřiva se

21100111179

PROSTĚJOV Od útlého věku
byl sport jeho vášní. V mládí slavil největší úspěchy v atletických
soutěžích, kde se stal i mistrem republiky. Přesto ale nejvíce ze všeho tíhl k fotbalu. V něm však štěstí
na posun směrem nahoru nenašel. I díky svým atletickým dovednostem se rozhodl pro studium
na fakultě tělesné kultury a sportu, přičem už postupně nakukoval do chodu tenisového klubu
v Prostějově, kde se nakonec také
usadil. V současné době má po
kondiční stránce na starost jedny
z největších talentů českého tenisu. Mimo to se věnuje také dalším
sportovcům a tvoří individuální
plány i pro běžné smrtelníky. „Základem je píle a vytrvalost,“ radí
pravidelně svým svěřencům Radek Štěpánek (na snímku).

hokej
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Mladí prostějovští hokejisté
nezvládli domácí utkání
PROSTĚJOV Druhá adventní neděle patřila v pravé poledne
prostějovskému dorostu, který se utkal s Frýdkem-Místkem.
V úvodní třetině domácí hráči otevřeli skóre z hokejky Dostála.
Druhá dvacetiminutovka se SK nepovedla, naopak soupeř byl
hodně důrazný a dostal se do vedení 3:1. Ve třetí části byl k vidění hodně bojovný hokej, který přinesl po gólu na obou stranách. Domácí dorost tedy po prohře 2:4 body nebral.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Hned v úvodu zápasu bylo k vidění
první vyloučení, a to na straně hostů,
kteří se provinili hrou v šesti. Prostějovští hráči ale přesilovku dobře nesehráli,
soupeř si jejich vstupy do třetin pohlídal
a puk pohotově vyhazoval. V 7. minutě
přišla velká šance Frýdku-Místku, ale
gólman Kroupa byl pohotový. Skóre
zápasu otevřel v čase 8:38 rychlou střelou Martin Dostál – 1:0. K vidění byly
i nadále útočné akce na obou stranách,
které ale nekončily gólem. Čtyři minuty
před koncem první části přišlo další vyloučení hostujícího celku, opět za příliš
mnoho hráčů na ledě. Hokejistům SK

1913 se ale usadit v obranném pásmu
Frýdku-Místku nedařilo, a tak další
branka domácích nepřišla.
Aktivnější vstup do druhé třetiny měl
prostějovský SK. Ve 23. minutě to však
byli hosté, kteří slavili, za záda prostějovské jedničky se prosadil osamocený
Fojtík – 1:1. Branka dostala Frýdek-Místek pořádně do hry a byl hodně
nebezpečný. Ve 25. minutě přišla další
početní výhoda pro domácí hráče. Ta
ale skončila také bez využití. Tempo
prostějovských začalo v následujícím
čase opadat. Ve 36. minutě se hosté
dokázali z nenápadné akce prosadit
zvonu. Po trefě Filipa Kapitanova se
dostali se do vedení – 1:2. Pouhých 94
sekund před koncem prostřední části
se Frýdek-Místek ještě jednou prosadil,
když dobrý tlak v prostějovském obranném pásmu využil Alan Urbiš – 1:3. Po
druhé dvacetiminutovce šli hráči SK do
šatny za nepříznivého stavu.

EVA REITEROVÁ
ƔƔ Jak hodnotíte zápas s Frýdkem-Místkem?
„Myslím si, že jsme mohli vyhrát.
Byl to opravdu vyrovnaný soupeř,
i když tomu výsledek úplně nenasvědčuje. Příště to bude taky dobrý
zápas a mohli bychom v něm vyhrát.“

ƔƔ V čem vám obráncům dělal
soupeř největší problémy?
„Aktivně napadal. My jsme z toho byli
hodně pod tlakem a bylo pro nás dost
náročné rozehrávat.“
ƔƔ Jste nominovaná do dorostenecké hokejové reprezentace do
18 let a čeká vás prověrka před
mistrovstvím světa. Jaké z toho
máte pocity?
„Mám z toho samozřejmě velkou radost. Pro mě je to neuvěřitelná příležitost. Doufám, že neudělám ostudu.“
ƔƔ Jak to zatím v reprezentaci
probíhá?
„Mistrovství nás čeká až v lednu ve
Švédsku. Teď budeme mít kemp 14.
prosince, no a pak letíme do Finska na
tři přátelská utkání. (zápasy proti domácí reprezentaci se odehrají mezi pátkem
17. a nedělí 19. prosince – pozn. red.).

&QTQUVGPGEMÚVÚO5-D÷JGOPGF÷NPÊJQWVM¾PÊRTQVK(TÚFMW/ÊUVMW

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

¸67<75(1§5$
¸67<
0DUWLQ7201(.sDVLVWHQWWUHQÅUD6.3URVWÈMRY
„Do utkání jsme vstoupili dobře. Druhá třetina se nám hrubě nepovedla, dostali jsme po blbých chybách našich bránících hráčů dva góly. Ve třetí třetině jsme to stáhli na dvě lajny. Bohužel se nám i přes velké úsilí hráčů zápas nepodařilo obrátit. Svou roli hrály i přesilové hry, které
jsme nevyužívali. Momentálně máme některé hráče zraněné, takže se nám rozpadly útoky,
které mají ty přesilovky nacvičené. Celkově ale byl výkon takový bezkrevný.“

Závěrečná dvacetiminutovka začala
v rychlém tempu. Hned po minutě
a půl se opět měnilo skóre zápasu, a to na straně hostujícího celku
z Frýdku. Veselý střílel z úhlu, ale
puk za Kroupu přeci jen dostal –
1:4. Zápas začínal být velmi napjatý
a z toto pramenily i častější potyčky.
Jedna byla opravdu kuriózní, to když
hostující Badžgoň skočil zezadu
na Pospíšila a držel ho pod krkem.
Chvíli po skončení těchto trestů hrá-

lo domácí mužstvo další přesilovku.
Tu třicet sekund před jejím koncem
využil Ondřej Tománek, kterému
přesně nahrával Pippal – 2:4. Domácí se snažili s dvoubrankovým mankem něco udělat, ale marně. Frýdečtí
si vedení hlídali, a navíc se dostávali
do nebezpečných protiútoků. SK
navíc zbrzdila i dvě vyloučení, která
přišla ke konci zápasu. Po prohře
2:4 tak z nedělního klání odcházeli
prostějovští dorostenci s prázdnou.

mistrovství světa zcela
dominovala a zvítězila
s celkovým skóre 31:3 –
pozn. red.)

Nějakou přípravu už za sebou máme, v listopadu jsme
hrály v Rakousku. Snad se nám
to i teď povede.“ (na turnaji v Rakousku česká reprezentace proti
soupeřkám ze tří různých skupin

#PGåMC*TCéQX¾RQ\¾RCUGU(TÚFMGO/ÊUVMGO

(QVQ'XC4GKVGTQX¾
#PGåMC*TCéQX¾RQ\¾RCUGU(TÚFMGO/ÊUVMGO

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Zimní stadion po čase zase praskal ve švech.
A nemohl zato žádný zápas, či třeba jen trénink. Hokejisté
a hokejistky ale přišli, jen tentokrát nebyli sami. Kromě trenérů je na led doprovodili také Mikuláš, anděl a celá řada čertů.
Tentokrát tak platilo pravidlo „kdo se bojí, nesmí na led“. Akci
určenou dětem pořádal oddíl SK 1913 Prostějov.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Je to pěkné, povedené. Konečně
něco v dnešní době. Děti se aspoň
mohou trochu vyřádit,“ usmívala
se paní Aneta, jedna z přítomných

maminek. A co děti na ledě čekalo?
Pořádná jízda. Čerti je naháněli, Mikuláš s andělem odměňoval.
Zejména Mikuláš pak zcela dostal
ty nejmenší, kteří se k němu sjížděli
ze všech koutů kluziště. „Jsme moc
spokojení. Dorazilo obrovské množství dětí. Ani jsme nedoufali v to, že
jich bude tolik. Navíc zpětná vazba
od rodičů je vynikající,“ pochvalovala si šéfka klubu SK Prostějov 1913
Martina Marková. Připomněla, že

Branky a nahrávky: 6NĜLYiQHN 0DWXãNRYLþ3ROHKĖD 3ROHKĖD 0DWXãNRYLþ%HGQDĜtN ±7DU
ãLQVNê 3HWU 3tFKDO 7iERU0DãHN 3tFKDO 0DãHN3HWU 0XGUiN 0DãHN3HWU (NOXQG
0DãHN3HWU 5R]KRGÿt3HWU%ODKD±=GHQČN+HQGU\FK)LOLS+HQGU\FK9\ORXÿHQt9\XæLWt
9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD8K2VWURKX00UiþHN±06NĜLYiQHN$3URNHã0.DGOþtN20LãĢ~ULN0)RUPDQ±2
3ROHKĖD)0DWXãNRYLþ.%HGQDĜtN$+OĤãHN)1H]YDO0%H]GČN5âREiĖ7UHQpU'ROQtþHN
7UHQpU8KĜtþHN
6HVWDYD3URVWčMRYD0'XEVNê±1(NOXQG90XGUiNâ=DWORXNDO/)RMW23RNRUQê±)3HWU00D
ãHN'3tFKDOâ7DUãLQVNê77iERU3âNRUStNRYi.3HWĜHNRYi$0DVDUH/.XQFHN7UHQpU-DQHþHN
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+..URPČĜtå
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+&2UOL=QRMPR±POiGHå
+2.(-8KHUVNê2VWURK
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Liga dorostu 2021/2022 sk. 12
6.3URVWÈMRYs+&)UÙGHN0ÉVWHN2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Branky a nahrávky:'RVWiO ýHUPiN 7RPiQHN 3LSSDOýHUPiN ±)RMWtN 0XURĖýPLHO 
.DSLWDQRY .UDXVV8UELã 8UELã .DSLWDQRY 9HVHOê5R]KRGÿt3HWU3ĜHFHFKWČO±7RPiã
%H]GČN$GDP6WXGHQê9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD'.URXSD±0'RVWiO53RVStãLO0ěHSD$+UDþRYi=.DVDO-1ČPHF±9
ýHUPiN27RPiQHN13LSSDO(âLQGOHU-+R]PDQ-äiN01HYUOê97VXEHUD06YRERGD
7UHQpU3ĤþHN
6HVWDYD)UëGNX0tVWNXâ9iYUD±)9HVHOê0ýPLHO$*HEDXHU.3HOLNiQ0%RUWROL9
'\EDO(9DQČþNRYi±).DSLWDQRY$8UELã9)RMWtN-0XURĖ$.UDXVV'.RUSDV/6]PHN
-5\SND'%DGåJRĖ
7UHQpU6QiãHO
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
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/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%pVNs2ORPRXFN½
6.3URVWÈMRYs+.0'hXPSHUN1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky:9LWiVHN âSLþiN ±%ĜH]LQD9RJO 6ORYiþHN 9RJO %ĜH]LQD6ORYi
þHN 5R]KRGÿt6WDQLVODY&LN±3HWU/DLQND-LĜt.URXSD9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD$âWRXUDþ±-âSLþiN-)LDODâ3DOiQHN))U|PO1%URVV±59LWiVHN7
0DUHNâ5DLV-.XPVWiW-.OtPD6.XWPRQ$3tWU73DOiQHN%+UDþRYi
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYDãXPSHUND$5DGLWVFK±-%ĜH]LQD-9HVHOê/.XSþtN91RYiN7*LOGDLQRYi03HWUåHOD±6
9RJO-6ORYiþHN0'XG\FKD/5HLFKO/9ãHWtþHN'3HMFKD0-XUND7/HLHU
7UHQpU%DĜLFD

+.1RYÙ-LÄÉQs6.3URVWÈMRY4:4 (3:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky:'DQþiN +LOãHU 'DYLG 6WUDND %H]GČN +LOãHU 'XED .ORW]PDQ ±
3DOiQHN 0DUHN .XPVWiW0DUHN )LDOD5DLV 0DUHN 3DOiQHN 5R]KRGÿt'DQLHO3DYHO
±0LFKDO)UDLV0DUWLQ7YUGê9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD1RYpKR-LÿtQD'9HĜPLĜRYVNê±-'RKQDO-=DKUDGQtþHN6.OXQGD9+ROiĖ'+RUiN±2
+LOãHU3'DQþiN)'DYLG''XED'%H]GČN76WUDND0.ORW]PDQ.0DWêVHN 7UHQpU0DFKiþHN
6HVWDYD3URVWčMRYD$âWRXUDþ±-)LDODâ3DOiQHN-âSLþiN±70DUHN-.XPVWiW73DOiQHNâ
5DLV-.OtPD59LWiVHN6.XWPRQ$3tWU%+UDþRYi
7UHQpU0XVLO











+&2ORPRXF
+&=8%53ĜHURY
+.0'âXPSHUN
+.1RYê-LþtQ
6.3URVWčMRY
+&ýHUQtYOFL
+RNHMRYêNOXE2SDYD
+&6WXGpQND
+&8QLþRY
+..UQRYPOiGHå
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/LJDPODGvÉFKz½NÕc'pVNs2ORPRXFN½

0CNGF÷ą¾FKNKè'46+0#$475.ª%*!
„Zimák“ hostil mikulášskou
nadílku nejen pro hokejisty

Branky a nahrávky:0RUHY 3UDåDQ .XUEDQRY0RUHY 2SUDYLO .XUEDQRY6FKQH
LGHU âHMED.XUEDQRY 5R]KRGÿt0DUWLQ'ROHåHO±3HWU3ĜHFHFKWČO0LFKDO=HGQtN9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWČMRYD0'XEVNê±90XGUiNâ=DWORXNDO3%HQHã1(NOXQG23RNRUQê±7
7iERU3âNRUStNRYi'3tFKDO)3HWU53RVStãLO--DQNĤ/.XQFHN$0DVDUH.3HWĜHNRYi
7UHQpU-DQHþHN
6HVWDYD.URPčĝtæH53UDåDQ±'2SUDYLO0âHMED$9iFKD/.RQtþHN0/iQtN±2.XUEDQRY
-0RUHY36FKQHLGHU70DFHN'âLQGHOiĜ)*Up]O7âHYþtN77DWêUHN$.XERYê0.RSþLO'
2SUDYLO*1DVFR7UHQpU5RåQRYMDN

+RNHM8KHUVNÙ2VWURKs6.3URVWÈMRY2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Å0\VOtPVLçHMVPHPRKOLY\KUiW´
őtNi$QHçND+UDĀRYi
PROSTĚJOV Je jednou ze ženských hráček v organizaci SK Prostějov 1913, Anežka Hračová (na
snímku) nastupuje za prostějovský dorost v obranných řadách.
Tato mladá hokejistka navíc zažívá úspěšné období, jelikož byla
nominovaná do české ženské reprezentace do 18 let. „Pro mě je to
neuvěřitelná příležitost,“ přiznává
s úsměvem Hračová.

Regionální liga juniorù 2021/2022 sk. 11
6.3URVWÈMRYs+..URPÈÔÉz0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ s+.0'hXPSHUN15:1 (2:0, 6:1, 7:0)
Branky a nahrávky:3URFKi]ND 0RXND)UHOLFK 'DQNR'DQNR 2åYROGtN0RXND 'DQNR
9DOHQWD 0RXND )ORUêNRYi 9DOHQWD 'YRĜiN 9DOHQWD $OH[D )ORUêNRYi3UiãLO
3URFKi]ND0DWRXãHN'YRĜiN 3UiãLO 3URFKi]ND 3UiãLO )ORUêNRYi 'DQNR 
9DOHQWD±0LQiĜ5R]KRGÿt6WDQLVODY&LN3HWU/DLQND9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt

'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD-0DUHN±/3UiãLO70RXND9)UHOLFK'$OH[D02åYROGtN/+ROXE±.
9DOHQWD$'DQNR-3URFKi]ND$)ORUêNRYi-'YRĜiN-0DWRXãHN-.ULãWRItNâ6HOLQJHU'.RYiĜ
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYDãXPSHUND23HWUXĖ9.ROE±00LQiĜ6-HOtQHN)/DQGVIHOG±70iFKD70iQHNâ
*UXV3%DELã36HLGO5=DWORXNDO0.LQGO')ORUêN7%R[DQ'=DSOHWDO
7UHQpU%DĜLFD
+.1RYÙ-LÄÉQs6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL$ 6:8 (0:2, 3:2, 3:4)
Branky a nahrávky: +iMHN5HN )OHLVFKPDQQ+iMHN &KDOXSD+iMHN&KDOXSD
+iMHN 5HN ±%URVV 0RXND )ORUêNRYi 2åYROGtN 0DWRXãHN 3UiãLO 3URFKi]ND
'DQNR %URVV 3URFKi]ND .XþHUD )ORUêNRYi 3UiãLO )ORUêNRYi 'DQNR5R]KRGÿt
0LFKDO)UDLV0DUWLQ7YUGê9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD1RYpKR-LÿtQD93HWĜHN$-DYRUD±-2UOLWD)ěHKiN)9UiQD/ýHUPiN±-+iMHN7
&KDOXSD75HN')OHLVFKPDQQ7+DQ]HOND7'XED
7UHQpU0DFKiþHN
6HVWDYD3URVWčMRYD-0DUHN±1%URVV/3UiãLO1.XþHUD70RXND02åYROGtN9)UHOLFK±$
)ORUêNRYi-3URFKi]ND$'DQNR-0DWRXãHNâ6HOLQJHU
7UHQpU0XVLO
6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL% s+&2ORPRXF6:10 (0:2, 2:5, 4:3)
5R]KRGÿt0DULDQ7DNiþ3HWU3ĜHFHFKWČO9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt 'LYiFL22.
6HVWDYD3URVWčMRYD50LFND±3âRXVWDO02åYROGtN50XGUOD'7iERURYi±93RVStãLOâ*U\Ji
UHN1.XWPRQ-.ULãWRItN-0XVLO9.DGOþtN-/XNiã08UEDQ$)ORUêNRYi-0DWRXãHN$'DQNR
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD2ORPRXFH.UDYiþHN.RãWD±-DQGD5RM9\KQiQHN/LSWDM9DĜHND.QVWOHU-DQNĤ.RQþLFNê
.XU]+UGOLþND.UNRãNDýHS0DĜiN6\QHND.XEiĖ
7UHQpU6HGOiN.
6.3URVWÈMRY PODGvÉz½FL% s+&2UOÉ8QLÄRY3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
%ranky a nahrávky:)ORUêNRYi %URVV 0DWRXãHN)ORUêNRYi %URVV ±6HGOiþNRYi âLPĤ
QHN 6NRSDO5R]KRGÿt2QGĜHM0RMåtãHN-LĜt.URXSD9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD7+R]PDQ50LFND±1%URVV02åYROGtN/3UiãLO3âRXVWDO1.XþHUD'
7iERURYi9)UHOLFK±$)ORUêNRYi-0DWRXãHN1.XWPRQ-0XVLO-.ULãWRItN-0DUHN08UEDQ-
3URFKi]ND-/XNiã9.DGOþtN
7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD8QLÿRYD'=DSOHWDO±-5LFKWHU±-6NRSDO(6HGOiþNRYi-âLPĤQHN-1DYUiWLO$6DODM
-âHQN5$[PDQQ03DQiþHN(6YR]LORYi-3URYD]30RWOtþHN
7UHQpU3ĜLE\O

*QMGLQXÚUVCFKQPRCVąKNéGTVčO/KMWN¾wKCCPF÷NQXK

akce nebyla určená jen členům hokejového klubu, ale všem, kteří zkrátka
na stadion zavítají. Byla pak ráda,
že mnozí „nehokejisté“ taky dorazili. „Největší štěstí ale bylo, že jsme
vůbec mohli akci uspořádat. Loni
to kvůli koronaviru nešlo. A i letos

Foto: Michal Sobecký

jsme trnuli,“ poznamenala Marková.
Některé rodiče to přitom mohlo
zlákat i na led. Jiní zůstali na tribuně. „Na led nepůjdeme, to nechám
mladším ročníkům. Ale je to hrozně
fajn. Doufám hlavně, že děti jsou
spokojené,“ usmívala se Aneta.
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%pÿNR9.SŐHKUiORYHGUXKpOL]H Orli smázli Jihlavu XzGRSÔHVW½YN\

UH]HUYXEUQĚQVNëFKãHOHP
Zápasy žen TJ OP v Kroměříži byly odloženy
PROSTĚJOV Dva hodně
povedené duely vystřihly
volejbalistky VK Prostějov B
v šestém dvoukole 2. ligy žen
ČR 2021/2022. Doma proti
béčku Šelem Brno, jež týden
předtím suverénně vyloupilo
hřiště prostějovského TJ OP,
se mladé Hanačky z juniorského výběru blýskly důležitými tříbodovými triumfy.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V úvodním střetnutí na palubovce
Národního sportovního centra PV
smetly zálohu jihomoravského klubu jasně 3:0 (21, 17, 13) postupně
stupňovaným výkonem. A v odvetě
sice prospaly začátek, ale od druhé
sady pak už výrazným zlepšením naprosto dominovaly vstříc výsledku
3:1 (-13, 16, 14, 16).
„Mohli jsme nasadit dobrou sestavu
s Viktorií Nečasovou, Adrianou Jurčíkovou, Zuzanou Dostálovou, Simonou Marešovou či sestrami Pliskovými. Děvčat sice bylo jen osm,

8QNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQX$UKXGFTWJÆNK\GåGPRąGUX÷FéKX÷RQTCFKN[UGiGNOCOK
$TPQ$
(QVQ,¾EJ[O6WéGM

tedy s minimálními možnostmi
k prostřídání. Holky však přesto zahrály výborně, kromě jednoho setu,“
hodnotil spokojený trenér Zdeněk
Sklenář.
Triumfy vynesly B-družstvo vékáčka na čtvrtou pozici druholigové
skupiny C, jen tři body za druhou
Českou Třebovou. „Právě v Třebové
uzavřeme první polovinu soutěže,
což budou důležité souboje. Rádi
bychom totiž skončili v tabulce co
nejvýše pro případnou možnost usilovat v následné baráži o postup do
první ligy žen,“ řekl Sklenář.

/,*$å(1þ56.83,1$&
²32Ĝ$'Ì32.2/(

âODSDQLFHýHVNi7ĜHERYi6YL
WDY\9.3URVWčMRY%âHOP\%UQR
%-XOLiQRY.URPČĜtå8. TJ OP
3URVWčMRY

+DQ½FN½YROHMEDORY½OLJDVPÉvHQÙFKGUXzVWHY
sSUÕEÈzQÅSRÔDGÉSRNROH
1DãURW6H[PHUDOGD3URVWČMRY6SRUWRYQtNOXE.9\ãNRY
3UHPLpUD7-+DQi0HWDO3URVWČMRY+DOX]iĜL*ODXEHU9.
9UEiWN\6RNRO,3URVWČMRY9.=iPH]t=HOHQiNRPHWD
.REOtåFL5HiOND)pQL[.DNWXViĜL5HQHJDGHV5DXEtĜL
6PUåLFH

py další silné týmy Sexmeralda, SK
K2 a Vyškov. Dílčím překvapením je
pátá pozice Premiéry před zatím až
šestým TJ Haná Metal, dalším z favorizovaných celků. A ještě hůř je na
tom osmý Glauber.
Každopádně pro tuto chvíli amatérští
volejbalisté i volejbalistky bohužel
dohráli, neboť třetí dějství plánované
na 28. listopadu bylo odloženo. Zdaleka ne všichni aktéři Hanácké ligy
totiž splňovali zpřísněné protiepidemické podmínky, tedy buď očkování,
nebo prodělání onemocnění za posledního půl roku. Proto vedení sou-
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1HMYtFHERGĥ-LKODY\.XEtQ.DQWĤUHN
6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD(.OHSDþâLãND
0LFKDOþtN'RNRXSLO+DYHO5\WtĜ
0OOHU6FKQHLGHU1iEČOHN
7URMN\2VREQtFK\E\
7UHVWQpKRG\'RVNRN\

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUD
Michal PEŠTA %&02UOL3URVWÈMRY
„Po horším začátku jsme se ke konci první čtvrtiny dostali k naší hře a pokračovali
v ní až do konce poločasu. Soupeř se sice snažil využít našich slabších chvilek, kdy
jsme polevili v koncentraci, pokaždé jsme však dokázali včas reagovat. Nejvíce nás
trápil pivot Kubín, což bylo dáno tím, že jsme měli jediného podkošového hráče.
I s tím se tým dokázal vyrovnat především dobrou střelbou z dálky.“
NRãHP D HIHNWLYQtP ]DNRQþHQtP
'RSRORþDVXQDWiKOLVNyUHQD
DUR]KRGOLRVYpPYtWČ]VWYt
3RSĜHVWiYFHVHSĜHVWRFHOHN9\VR
þLQ\ SRNXVLO R REUDW 6pULt VHGPL
ERGĤQD]QDþLO]OHSãHQtYHPL
QXWČGRNRQFHVQtåLOQD2UOL
DOH QD WHQWR ~GHU GRNi]DOL RGSR
YČGČWSRYHGHQRXSDViåtYQtå]D
]QDPHQDOLVHGPERGĤDLQNDVRYDOL
MHGLQê1iODGXMLPQDFKYtOLSRND
]LOD Då WURMND .DQWĤUND SR NWHUp

-LKODYDXSUDYLODQDSRWĜLFHWL
PLQXWiFK
-HãWČ MHGQRX GRPiFt SR]ORELOL QD
]DþiWNX]iYČUHþQpSHULRG\DYH
PLQXWČVWiKOLVYpPDQNRDåQDGH
YČWERGĤ3ĜLVQD]HRGDOãt
QiSRU DOH RWHYĜHOL REUDQX D LQND
VRYDOL VQDGQp NRãH 1DNRQHF DQL
QHXEUiQLOL KUDQLFL VWRYN\ NWHURX
SRYHGHQRXVWĜHORX]WURMNRYpY]Gi
OHQRVWL SRNRĜLO SĤO PLQXW\ SĜHG
NRQFHP0LFKDOþtN

Volejbalistky TJ OP Prostějov
měly absolvovat 11. a 12. dějství
na hřišti VC Kroměříž, ovšem na
žádost soupeřek byla utkání odložena na 18. prosince. Oba celky
mezitím klesly za Juliánov na dvě
poslední příčky aktuálního pořadí,
tudíž v dohrávkách půjde o únik ze
dna tabulky.

Volejbalová HVL stihla dvě kola, třetí už odložila
PROSTĚJOV Hanácká volejbalová liga smíšených družstev a koronavirus? Tohle evidentně nebudou
přátelé. Minulý ročník soutěže byl
kvůli restrikcím z důvodu nákazy úplně zrušen, ten předchozí se
povedlo dohrát jen v omezeném
režimu. A aktuální sezóna s devatenácti zúčastněnými kolektivy už
byla rovněž pozastavena.
Alespoň začátek HVL 2021/22
hrané tradičně v Prostějově však
proběhl zdárně. Úvodní kolo bylo
na programu 17. října, druhé 7. listopadu – a obě se podařilo kompletně
absolvovat. Samozřejmě při dodržování tehdy platných hygienických nařízení, leč bez jakýchkoliv zápasových
výpadků.
Do čela průběžného pořadí pronikl
jeden z největších favoritů Našrot, za
nímž se ve vyrovnaném čele tabulky
seřadily s těsnými bodovými odstu-

-,+/$9$ 35267ċ-29 Další
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PLQXW\ N GLVSR]LFL QiVNRN VHGPL
ERGĤ.RQFRYNDþWYUWLQ\YãDNSD
WĜLOD2UOĤPNWHĜtGRWpGUXKpYVWX
SRYDOLMDNRYHGRXFtWêP
3UR RVXG ]iSDVX E\OD NOtþRYi Qi
VOHGXMtFtSDViåVWĜHWQXWt2UOL]YêãLOL
VYp WHPSR D GRPiFt EDVNHWEDOLVWp
VHþDVWRQHGRNi]DOLYUDFHWGRREUD
Q\ 9  PLQXWČ VL KRVWp SRSUYp
]DMLVWLOLGYRXFLIHUQêQiVNRN  
SRNRãL.OHSDþHDLQDGiOHSRNUD
þRYDOLYNYDOLWQtSUiFLSRGYODVWQtP

těže rozumně přistoupilo k odkladu
někdy na jaro.
Čtvrté pokračování plánované
na 19. prosince by se ovšem mělo
uskutečnit. „Pakliže nebudou zakázány hromadné akce, chtěli bychom
čtvrté kolo normálně odehrát. Myslíme si, že je dostatek času a družstva
mají možnost na danou situaci dle
svého uvážení reagovat. Samozřejmě
opatření se můžou ze dne na den měnit, s tím nic neuděláme. Ale naším cílem je všechna další kola odehrát v co
největším počtu týmů,“ uvedla za vedení HVL Tereza Snášelová. (son)
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Prvoligové derby
s Olomoucí

BK Redstone vyrazí
do Pardubic

Prostějov (lv) – Jedinečnou příležitost oplatit Basketbalu Olomouc
říjnovou porážku 72:73 budou mít ve
13. kole první ligy basketbalisté BCM
Orli Prostějov. Derby, ve kterém se
na obou stranách představí řada bývalých spoluhráčů prostějovského
týmu, se bude hrát 10. prosince od
18.00 hodin ve Sportcentru DDM.
Fanoušci se můžou těšit i na souboj
bratrů Klepačů, kteří budou stát proti
sobě. „Doufám, že to bude hodně zajímavý zápas, který bude mít odpovídající náboj. Věřím, že tentokrát budeme úspěšnější,“ přeje si prostějovský
trenér Michal Pešta.

Olomouc (lv) – Hodně nepříjemný
soupeř, se kterým naposledy prohráli
o čtyřiadvacet bodů, čeká na basketbalistky BK Redstone Olomoucko
v 17. kole Kooperativa NBL. V sobotu
11. prosince se představí na půdě Pardubic. „Výsledky Pardubic v této sezóně někdy připomínají houpačku, jde však o silný tým, který má v sestavě kvalitní hráče
a velké ambice. Pro naši sestavu to bude
hodně náročná prověrka výkonnosti. Po
změnách v sestavě se potřebujeme sehrát, lepšíme se ale zápas od zápasu a věřím, že také v Pardubicích ukážeme další
zlepšení,“ doufá sportovní manažer BK
Redstone Olomoucko Michal Pekárek.

9ÙEÈU¤58Y.RVWHOFLD3URVWÈMRYÈ %XGHSURVWĚMRYVNëNRUIEDO6.5*

PROSTĚJOV Korfbalová reprezentace staršího
žactva České republiky absolvovala třídenní soustředění v oblíbeném prostředí městské sportovní haly Kostelce na Hané v tamní základní škole
s přilehlým penzionem. Tréninkový kemp měl
pod palcem hlavní kouč Martin Šnévajs z oddílu
SK RG Prostějov, jehož realizační tým tvoří další
zástupci hanáckého klubu Renata Havlová, Tomáš Buriánek, Josef Valenta a Vojtěch Ošťádal.
V hodně široké čtyřicetičlenné nominaci navíc
byla celá řada prostějovských hráček i hráčů.
„Sešli jsme se v pátek večer, po vzájemném seznámení a sdělení nejdůležitějších informací následoval
tréninkový turnaj ve formě Korfbal4. Sobotní dopoledne vyplnil kondiční trénink v Prostějově s plněním
odznaku všestrannosti, potom jsme všichni sledovali
zápas extraligy dospělých mezi SK RG a Znojmem.
Každý dostal za úkol pozorovat hru jednoho korfbalisty či jedné korfbalistky, nasbírané poznatky jsme
pak probrali během dalšího tréninku již opět v Kostelci,“ přiblížil náplň soustředění lodivod ČR U15 Martin Šnévajs.
Zbylá sobotní příprava obnášela pilování správné
techniky provedení střelby, dvojtaktů i penalt, došlo
také na vzájemné tréninkové duely jak mezi hráči
a hráčkami, tak proti trenérům – samozřejmě v přátelském duchu. „V neděli byl na programu poslední trénink zaměřený na techniku zakončení, hru okolo koše
a sledování prostoru kolem něj. Společný pobyt jsme
poté uzavřeli obědem i rozloučením, už se moc těšíme
na další soustředění,“ doplnil Šnévajs.
(son)

KUiWYH=QRMPĚDY%UQĚ"
PROSTĚJOV Po třech úvodních
vítězstvích v Brně (22:16), nad
Českými Budějovicemi (20:9)
i nad Znojmem (16:11) korfbalisté SK RG Prostějov minule v extralize dospělých ČR 2021/22 poprvé klopýtli podlehnutím Brnu
(23:27). Jejich další střetnutí na
jihu Čech bylo odloženo, přesto
Hanáci zůstali v čele průběžné tabulky. Teď je však otázkou, co (ne)
přijde dál.

Marek SONNEVEND

<¾D÷T\VTÆPKPMWTGRTG\GPVCEGè47PCUQWUVąGF÷PÊX-QUVGNEK
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Elitní tuzemská soutěž by totiž měla
už během nejbližšího víkendu pokračovat dalšími dvěma koly, v rámci
nichž má prostějovský tým zajíždět
nejprve na hřiště Modrých Slonů
YMCA Znojmo (sobota 11. prosince, 14.30 hodin) a poté na palubovku
KK Brno (neděle 12. prosince, 17.30
hodin).
„Jestli se ale tyhle zápasy v daných
termínech opravdu uskuteční, to
momentálně nedokážu říct. A zatím
to spolehlivě neví nikdo. Bude zále-

+RQRTXPÊRTQJąGU$TPGOUV¾NGRTQUV÷LQXwVÊMQTHDCNKUVÆXGFQWGZVTCNKIW
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žet, v jaké situaci s izolacemi či karanténami se po uplynutí nějaké doby
ocitnou soupeři, kteří si předchozí
utkání z těchto důvodů odkládali.
Definitivně se uvidí nejspíš až na poslední chvíli, situace s koronavirem se
může měnit každým dnem,“ odtušil
hlavní trenér SK RG David Konečný.
Navzdory minulé porážce od brněnského družstva zůstal vnitřně

pozitivní. „Za současných okolností musíme být rádi za každý
odehraný zápas. Navíc souboj
s Brnem měl oboustranně vysokou
úroveň. A byť jsme prohráli, tak mě
tahle zlepšující se herní kvalita těší.
Snad nyní půjdeme na jihu Moravy
dvakrát do akce bez vynuceného
odložení dalších utkání,“ zadoufal
Konečný.

házená
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SKVĚLÉ!ROZJETÍ „KOSTELEČÁCI“ DEKLASOVALI ÚJEZD

KOSTELEC NA HANÉ V dokonalém rozpoložení uzavřeli házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK podzimní část 2. ligy
mužů JM 2021/2022. Rozparádění třemi předchozími triumfy smetli v 11. kole soutěže Újezd u Brna 41:25 (20:10) a díky
suprovému finiši stráví zimní pauzu v polovině sezóny na čtvrté pozici tabulky!
Málo početní hosté měli jen dva hráče na střídání a vedli pouze chvilku
v samém úvodu střetnutí - 1:2. Vzápětí domácí zabrali, rychle otočili na
6:2 – a až do konce duelu nebylo z výsledkového hlediska co řešit. Viditelně sebevědomí, patřičně motivovaní

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
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25

%UDQNRYëVOHG1:2, 6:2, 7:5, 11:5, 14:6, 15:9, 18:9,
20:10, 22:11, 24:12, 24:14, 28:15, 30:16, 32:17, 34:20,
36:20, 39:21, 39:23, 41:23, 41:25.

5R]KRGÿt .URERWKRYi D 3ĜLNU\O
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1HMYtFEUDQHNÓMH]GXX%UQD.URãtN+ODGtN6XFKRPHO
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7UHQpĝL'DYLGâHYþtND0DUWLQ*UXOLFK

i výborně hrající Hanáci zlomili možný odpor protivníka hned v zárodku
čtyřgólovou sérií (ze 7:5 na 11:5),
když opět řádil top kanonýr uplynulého měsíce Marek Dostál.
Skvěle chytal brankář Pavel Navrátil, před ním kvalitně fungovala celá
defenziva, v útoku zdobil Ševčíkovy
svěřence neustálý pohyb snoubený
s nápaditostí. Což vedlo k pravidelnému skórování z nacvičených akcí
i momentální improvizace, tím pá4QUVKUNCX2QFJT¾\UMÚ XGXÚUMQMW IÐNQXÚORTQUMQMGORT¾X÷RąGMQPCNQDTCPW
dem náskok pohodově makajícího
·LG\FWW$TPC
Foto: Marek Sonnevend
hákáčka neustále rostl až na poločasový rozdíl deseti tref.
Co padesátku nejvěrnějších fanoušků v hledišti potěšilo ještě víc? Že
dobrou formou oplývající kostelecDavid ŠEVÈÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK
ká parta nepolevila ani po změně „Hosté přijeli v deseti lidech, takže před utkáním u mě panovala trochu obava z jejich
stran. Hodně prostoru na hřišti do- podcenění. Kluci však přistoupili k zápasu úplně super a první poločas byl jednoznačně
stali všichni mladíci z kádru TJ, kteří v naší režii. Mančaft plnil pokyny, dobře bránil, z předchozích utkání si do toho
přenesl zdravé sebevědomí, kvalitní hru i vítězného ducha. Výborný výkon
se navíc dokázali opakovaně prosa- dnešního
se navíc podařilo udržet také ve druhé polovině, pochvalu zaslouží všichni hráči od
zovat jak krásnými kombinacemi, zkušených až po mladé. Mám velkou radost, že jsme podzim zakončili takhle povtak z bleskových trháků po dlouhých edeným zápasem a díky čtyřem vítězstvím za sebou přezimujeme ve skvělé náladě!“
a přitom báječně přesných výhozech
gólmana Jana Mayera.
každý člen sestavy Sokola v poli, po- plejeři domácího mančaftu. NaAlespoň jeden přesný zásah do chvalu za přitažlivou herní produkci příklad Václav Prášil dal tak nádčerného si postupně připsal úplně tentokrát zasloužili naprosto všichni hernou branku od jedné spojnice

Pozápasové hodnocení trenéra

Å=iYěUSRG]LPXMVPH]YOiGOLVNYěOH´
SRFKYDOXMHVLPODGìNDQRQìU
'XåDQ
.QiSHN
yy Berete vítězství za povinné vzhledem k oslabené sestavě hostů?
„Vyhrát doma chceme vždycky proti komukoliv, ale důležité je nikoho
nepodcenit. I kdyby soupeř přijel
jen v šesti lidech, musí se bojovat
naplno. Tentokrát jsme s tím neměli
problémy.“
yy Ještě čtyři druholigová kola zpátky nepanovala moc příznivá situace.
Co se pak stalo, zlomilo k lepšímu?
„Začali jsme makat mnohem víc jako
jeden kolektiv, místo abychom hráli
každý sám na sebe. Hodně jsme zlepšili
obranu, semkli se týmově a naše výkony šly díky tomu nahoru. Tohle bylo
zlomové.“
yy Nabrali jste úspěšnou zápasovou
Marek SONNEVEND sérií
zdravé sebevědomí?
yy Jaký to byl duel?
„Přesně tak. Vezeme se na vítězné lajně,
„Úžasný! Šlo o poslední zápas podzim- jsme v pohodě, věříme si a hrajeme teď
ní části sezóny, který jsme chtěli odehrát opravdu dobře. Máme velkou radost, že
co nejlíp, a vyšlo to perfektně.“
jsme podzim zakončili tak skvěle.“

KOSTELEC NA HANÉ Když dal
teprve dvacetiletý Dušan Knápek
(na snímku) čtyřicátý gól svého
mužstva do sítě Újezdu u Brna,
šklebil se směrem k vesele pořvávajícím parťákům na lavičce
při vědomí toho, že za překonání
magické hranice bude platit do
týmové kasy. Potom byl mladý
kostelecký házenkář navíc povolán
k interview, čímž se jeho platební
taxa ještě navýšila. Po dominantním triumfu 41:25 však spokojený
křídelník následné finanční výdaje
nijak neřešil, v exkluzivním rozhovoru pro Večerník logicky převažovala výtečná nálada.

yy Vy mladí dostáváte v aktuálním ročníku soutěže dost prostoru. Jste i osobně spokojený?
„Určitě. Starší kluci v mužstvu nás berou, pomáhají a podporují. Člověka pak
hodně těší, když svým dílem na hřišti
může přispět k vítězstvím.“
yy Vsítil jste čtyřicátou branku HK
a následně se netvářil zrovna nadšeně. Proč?
„Kdo dá čtyřicátý gól v nějakém utkání, platí určitou částku do týmové kasy.
Což mě tedy nemine. Ale zaplatím rád.“
(smích)

Foto: Marek Sonnevend

yy Budete mít ve vašem věku vůbec
z čeho?
„Jasně, bez obav.“ (směje se)
yy Jak byste zhodnotil celou úvodní
polovinu sezóny?
„Začátek jsme měli výsledkově dobrý,
ale hra nebyla nic moc, pak přišlo několik
porážek za sebou. Ani herně to dlouho
nebylo ono. Naštěstí jsme se v posledních čtyřech kolech hodně zvedli, dobře
sehráli. A teď jsou pocity výborné.“

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

břevna s tyčí do druhé a za háčky
šibenice, že nadšený starosta místního Sokola Lukáš Chalupecký
bujaře křičel: „To byl gól roku!“
Slábnoucí Jihomoravané nestíhali
tomuhle nadšení účinně čelit a hrozil jim opravdu těžký debakl (24:12,
30:16, 39:21). Teprve v úplném
závěru trochu opadla příkladná
koncentrace vítězů, tudíž Újezd částečně zkorigoval na 41:25. Nicméně
zaslouženou radost veškerého osazenstva HK tím nemohl nijak narušit ani zmírnit.
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NECELÝCH DVACET KORUN!

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.

Prostějovské torzo nemělo šanci proti silným Bohunicím

PROSTĚJOV Díky prohození pořadatelství získali házenkáři TJ
Sokol II Prostějov pro podzimní derniéru jihomoravské skupiny 2. ligy mužů 2021/22 výhodu domácího prostředí. Neboť
však nastoupili proti absolutnímu hegemonovi soutěže
Tatranu Bohunice, bylo jim to k ničemu. V extrémně oslabené
sestavě padli o parník 16:36 (10:17) a přes zimu zůstanou na
jedenáctém, předposledním místě tabulky.

V prvním poločase tudíž Sokol
II vcelku držel krok vyjma úseku
z 3:3 na 5:12, během něhož hosté
získali bezpečný náskok. Vydařenou pasáží před přestávkou naopak
Černíčkova ekipa mírně dotáhla na
přijatelných 10:17, ovšem hned po
změně stran soupeř víc zabral, zvýšil tlak. A soustředěným náporem
utekl na 11:29.
Plejerům TJ logicky docházela
energie, stále složitěji se prosazovali přes pevnou obranu kvalitního
protivníka. Ten ale naštěstí znovu
polevil, jakmile brankový odstup
mezi oběma kolektivy přesáhl dva-

Proč nebyl? I prostějovské torzo bojovalo ze všech sil. A Tatran – vědom
si jednoznačného rozložení sil – po
pro Večerník
pravdě nevyvíjel maximální úsilí směrem k případné honbě za co nejvýrazMarek
nějším výsledkem. Místo toho hrál víSONNEVEND
ceméně jen tak, aby zvítězil o hodně,
Personální krize Hanáků vyvrcholila leč ne za každou cenu rekordně.
tím, že sotva dali dohromady velmi improvizovaně poskládaný tým
/,*$+É=(1.ÉĜĤ-0.2/2
s jediným brankářem a pár hráči na
střídání bez přehršle opor. Navíc na
opačné straně hřiště stál jasný favorit
v plné palbě s kvartetem extraligo5R]KRGÿt .RSĜLYD D 0DWXãND

9\ORXÿHQt 2:2. 6HGPLÿN\
vých borců na hostování.
%UDQNRYë VOHG 1:2, 3:3, 3:8, 4:10, 5:12, 7:12, 'LYiFL 50.
Tohle smrdělo v sobotním odpo8:15, 9:17, 10:20, 11:29, 12:31, 13:34, 15:34,
ledni krutým debaklem, který se
16:36.
však naštěstí v tak obří míře nekonal. I dvacetigólový rozdíl sice
1HMYtFEUDQHN%RKXQLFěH]QtN3DVHND7LPFRD1RYiN
vypadá hrozivě, ale vzhledem k da6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD+URPHN±-*UHSO%iEHN+DFXUD3RVStãLO-XUtN
ným okolnostem mohl být výprask
2UGHOW-DQHþHN.RVLQD-XUHþND 7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND6YDWRSOXN2UGHOW
„dvojky“ ještě mnohem drtivější.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

7-6RNRO,,3URVWčMRY²7DWUDQ%RKXQLFH

16

36

2TQUV÷LQXwVÊJ¾\GPM¾ąKXMTCLP÷KORTQ
XK\QXCPÆUGUVCX÷PGOQJNKMQPMWTQXCV
XN¾FEčOFTWJÆNKI[\$QJWPKE
Foto: Marek Sonnevend

cet tref - 13:34. Proto se závěr už
pouze v poklidu dohrával a nekonala se žádná přehnaná blamáž Jiřího Kosiny a spol. Zajímavou perličkou pak bylo, že hrající asistent
kouče Svatopluk Ordelt v pětačtyřiceti letech skóroval minutu před
koncem proměněnou sedmičkou
na finálních 16:36.

Pozápasové hodnocení trenéra
Tomáš Èerníèek - TJ Sokol II Prostìjov
„Řekl bych to tak, že hráli ti, co zbyli a statečně šli do předem ztraceného boje. Bylo jasné, že
na suverénně vedoucí Bohunice nemáme, zvlášť když hosté dorazili se čtyřmi pendly z extraligy. Naštěstí k zápasu přistoupili rozumně, nehonili skóre za každou cenu a umožnili
nám důstojnou porážku. Rozdíl dvaceti gólů je samozřejmě veliký, ale po pravdě jsem se za
dané situace bál ještě mnohem horšího debaklu. Takhle kluky můžu pochválit, že bojovali
a v rámci možností udělali maximum, co šlo. Bohužel podmínky k hraní jsou momentálně
takové, jaké jsou, proto nám z různých důvodů včetně nutnosti splnění nařízení v důsledku
covidu vypadl ze sestavy extrémně vysoký počet hráčů. Ani tak jsme zápas nechtěli odkládat na pozdější termín, protože na rozdíl od některých jiných klubů chceme hrát házenou,
pokud to jde. Skoro jeden a půl sezóny platil úplný zákaz, teď soutěž aspoň pokračuje. Byť
možná za nerovných, až ne úplně regulérních podmínek. I tak jsme za podzim mohli i měli
získat o dost víc bodů než stávajících pět.“
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parašutismus
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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PROSTĚJOV Dvě medaile přivezli parašutisté Armádního
sportovního oddílu Dukla
Prostějov ze 44. vojenského
mistrovství světa CISM v parašutismu, jež proběhlo v Dauhá.
Náročnými podmínkami katarské metropole prolétl Libor
Jiroušek ke stříbru v individuální akrobacii a pětičlenný tým
reprezentující Českou republiku vybojoval bronz v celkovém pořadí družstev. Za šampionátem se teď ohlížíme jak
poznatky dosud soutěžícího
trenéra, tak exkluzivními fotografiemi.

medailová bilance zemí na armádním
PVYNDWDUVNÅPGDXK½sNDWHJRULHPXzÕ
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„Hned na úvod poznamenalo náš
tým nucené vyřazení jednoho z nejlepších závodníků Oldřicha Šorfa.
Ten musel kvůli pozitivnímu testu na
covid zrušit svůj odlet a místo něj nastoupil Jakub Pavlíček, který měl původně skákat pouze kameru ve skupinové akrobacii. Jelikož výkonnost
obou týmů Dukly byla v letošním
roce velmi vyrovnaná, neztráceli jsme
přesto naději a dali vše do boje o stupně nejvyšší,“ prozradil Večerníku Libor Jiroušek trable ještě před prvním
skokem.
A jedním dechem přiblížil i ne- 8GUMWRKPQXÆCMTQDCEKKUMQPéKNKRTQUV÷LQXwVÊRCTCwWVKUVÆwGUVÊ
Foto: archiv L. Jirouška
všední okolnosti letošního MS.
„Dějištěm akce se stalo parašutis- klimatizované stany, k dispozici byla vrtulníky Augusta pro individuální
tické centrum v blízkosti města Al dvě letadla Twin Otter na přesnost akrobacii. Nevýhoda tohoto místa
Khor. Tam organizátoři vybudovali přistání i skupinovou akrobacii a dva však spočívala ve vzdálenosti od hotelu v Dauhá s dojezdovou dobou
okolo jedné hodiny a v případě dopravní zácpy i delší,“ popisoval Jiroušek. „Počasí bylo každý den téměř
identické – teploty přes třicet stupňů
Celsia a silný vítr. To se ukázalo jako
největší problém v disciplíně přesnost přistání, neboť pravidla jasně stanovují limit rychlosti větru do sedmi
metrů za sekundu. Jestliže vítr překročí tuto hranici, závodník má nárok na
opakovací seskok. Bohužel do sedmi
metrů foukalo jen prvních pár hodin
po východu slunce. Proto museli pořadatelé zvolit nepopulární taktiku
posunutí odjezdu na 4:15 hodin ráno
a první volání do letadla probíhalo
ještě za tmy. Stoupání letounem při
8RąGUPQUVKRąKUV¾PÊUGDQTEčO&WMN[KRąGU×UO÷X[VQNKMPGFCąKNQ
východu slunce pak sice byl vskutku
Foto: archiv L. Jirouška romantický zážitek, ale po budíčku ve











    



Foto: archiv L. Jirouška

3:45 sedm dní po sobě a návratech na
hotel okolo sedmé hodiny večerní neměl nikdo na romantiku bohužel ani
pomyšlení,“ povzdechl si.
Sám Jiroušek potvrdil svou mezinárodní extratřídu vynikající druhou
pozicí v individuální akrobacii. Z té
skupinové prostějovští borci v sestavě Libor Jiroušek, Miloslav Kříž, Petr Směšný,
Petr Chládek a Jakub Pavlíček vytěžili po
vyrovnaném boji s Brazilci solidní šesté
místo, zatímco v přesnosti přistání jednotlivců se jim tolik nedařilo, když nejvýš
dosáhl čtrnáctý Petr Chládek. „Velkým
překvapením se stal německý junior Robin Griesheimer, který vyhrál přesnost
a zároveň i titul absolutního mistra světa
jednotlivců,“ upozornil dosud aktivní
parašutista a reprezentační kouč České
republiky v jedné osobě.
Poté zbývalo dokončit už pouze přesnost přistání družstev. „Ta se bohužel
začala velmi natahovat. Důvodem byl

%GNÆ/5%+5/RTQX¾\GNUKNPÚXÊVTX\¾X÷TWUGUPGUNCKONJC
Foto: archiv L. Jirouška

silný vítr již od brzkého rána a hustá
mlha, ve které jsme stěží trefili na toalety.
Nakonec se vše odskákalo a my mohli
slavit. V přesnosti jsme sice skončili pátí,
ale součet všech tří disciplín nás vynesl
na třetí místo, pouhý bod za druhé Rusko. Vítězné Německo vyhrálo s velkým
náskokem,“ doplnil přece jen spokojený
Libor Jiroušek.

*CP¾EKTGRTG\GPVWLÊEÊè4 XRTCXQ \ÊUMCNKXEGNMQXÆORQąCFÊFTWåUVGXDTQP\

Po návratu do Prostějova v poslední listopadový den stráví Hanáci
doma jen týden, protože již zítra,
tj. v úterý 7. prosince, odcestují
na mezinárodní klání v přesnosti
přistání do Spojených arabských
emirátů. V tamní Dubaji půjde
o poslední akci letošní extrémně
dlouhé sezóny.

Foto: archiv L. Jirouška
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