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DROGOVÝ BOSS
ŠINDÝLEK VHYHYD]EĚ

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tak už to má definitivně
za sebou. Uplynulý pátek 10. prosince ráno měli dozorci olomoucké vazební věznice najít v cele mrtvé
tělo Lukáše Šindýlka. Největší prostějovský drogový dealer posledních let se měl
ve vězení oběsit. V sobotu získanou zprávu z velmi dobře informovaného, nicméně neoficiálního zdroje Večerníku, potvrdil
2CFGU¾VKNGVÚ .WM¾w iKPFÚNGM UK MT¾VEG RąGF UXÚO éGTXPQXÚO \CFTåGPÊO těsně před uzávěrkou i server
WåÊXCN X FQO÷ RCVąÊEÊO LGJQ \GOąGNÆ OCVEG 0C P÷L XwCM RQ \XGąGLP÷PÊ www.pvnovinky.cz.
\¾X÷VK\VTCVKNP¾TQM

Foto: Martin Zaoral
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Kulturák se rozpadá
Prostějov (mik) – V plánu je rozsáhlá rekonstrukce, a už je opravdu
na čase. Při úterním jednání zastupitelstva si nejen Večerník všiml,
že budova Společenského domu
v Prostějově skutečně chátrá. „Podívejte se na to žulové obložení fasády, to je jedna díra za druhou. A to
nemluvím o popraskaných zdech
uvnitř kulturáku,“ upozornil muž
procházející okolo prostějovského
kulturáku Večerník. A měl pravdu.
Zastupitelé v úterý schválili studii,
jak by měl opravený kulturák a celé
jeho okolí vypadat, ovšem projekt
na rekonstrukci je ještě v plenkách.

Kdo by

„Závodníci“ na Vrahovické
Prostějov (mik) – Jestli po Brněnské ulici zřídit někde další radar na
měření rychlosti vozidel, tak potom
hodně rychle ve Vrahovické ulici.
Přejí si to aspoň zdejší občané. „Co
se tedy děje na této silnici, z toho kolikrát až rozum zůstává stát. Hlavně
ve večerních hodinách a taky v noci
se zde řidiči prohánějí jako po závodní dráze. Tady by se radar určitě
hodil a město by vydělalo tučné peníze na pokutách,“ radí pan Jindřich
z Vrahovic, který „závodní“ dráhu
ve Vrahovické ulici pozoruje přímo
z okna svého domu.

Martin ZAORAL

nezastavil?
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Kdybyste je u silnice uviděli za běžného provozu, určitě byste je nepřehlédli. Bývají relativně pohledné
a chodí na vysokých podpatcích. V rukou drží pásku, polštářek s nůžkami či tác se skleničkami a rozlitým šampaňským. Kdo z mužů by nezastavil? Tyto mladé ženy jsou nedílnou součástí slavnostního otevírání nových i opravených silnic stejně jako politici, ředitelé stavebních firem a novináři. Ale zatímco se přítomní muži se svými proslovy
střídají u mikrofonu, ony mlčí a zůstávají tajemné jako sfingy. Nejinak tomu bylo i při nedávném otevření severního
obchvatu města Prostějova.

Agentura

Kuøáci jsou trnem v oku
Prostějov (mik) – Autobusová zastávka na Vápenici je hodně vytížená, na linky městské hromadné dopravy tu čekají denně stovky lidí. Ne
každý se tady ale chová tak, jak by
měl. „Však se pojďte podívat, kolik
je tady na chodníku vajglů! Kouří
tady hodně lidí, přitom by měli mít
na hubě respirátory. Vajgl pak típnou
až těsně před příjezdem autobusu
a odhodí ho na zem. Copak to nikdo
nehlídá?“ láteří a zároveň se ptá žena,
která minulé úterý dopoledne samým rozčílením málem zapomněla
nastoupit do svého autobusu.

rubriky
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A pak že jsou naši páni konšelé
málo drsní! Jejich nerozhodnost
v boji s koronáčem skončila. Po
úterním mimořádně mimořádném
zasedání rady města vydal primátor Prostějova Francimór Kopačka prohlášení, po kterém ztuhne
krev v žilách mnoha lidem. Tedy
těm, kteří se nenechali napíchat.
„Všemi hlasy jsme schválili soubor

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

•• Pondělí ••
Naučit se znovu žít. „Covid je vážná a nebezpečná nemoc, přiměřeně sebevědomý člověk s ním ale musí umět žít,“ prohlásil na konto tolik skloňovaného
virového onemocnění někdejší prezident Václav Klaus. S covidem se pomalu,
ale jistě učí žít nejen zdravotníci, ale i my všichni ostatní. Díky testování na prostějovských školách se ukázalo, že epidemie je aktuálně naštěstí spíše na ústupu.
•• Úterý ••
Zlé kafe za volantem. „Kokain je takové opravdu zlé kafe,“ prozradila americká písničkářka Courtney Love své dceři o drogách. Právě pod vlivem kokainu
a zřejmě i pervitinu řídil devatenáctiletý mladík, když jej v Boskovické ulici
v Plumlově zastavili policisté. Jeho rodiče z toho asi velkou radost neměli.
•• Středa ••
Svatba v pekle. „Děvče nešťastný, tebe to vdávání ani v pekle nepřešlo?“
ptá se Martin Kabát ve filmovém přepisu oblíbené pohádky Čert a Káča.
Činoherní muzikál pro děti právě na její motivy představilo v Kulturním
klubu Duha divadlo Řád Červených Nosů.
•• Čtvrtek ••
Bílá laskavost. „Laskavost je jako sníh. Vše, co pokryje, zkrásní,“ napsal indický spisovatel a guru Sri Chinmoy. I prostějovský region zas trochu zkrásněl díky vydatnému sněžení. Nejvíce ze všeho si jej i tentokrát užily děti, které se zas po čase mohly pustit do pořádné koulovačky.
•• Pátek ••
Florbalové kluziště. „Nahrávka a střela jsou nadevše. Kdo chce běhat, ať jde
do lesa.“ Takto popsal svoji filozofii florbalu finský trenér Hannes Öhman.
Právě běhání nebylo vůbec jednoduché při florbalovém turnaji na ledě, který
se konal na kluzišti před prostějovským muzeem.
•• Sobota ••
Co zůstalo z Vánoc? „Vánoce jsou časem, kdy si nejsilněji uvědomujeme, co
nám schází a kdo není mezi námi,“ vystihl podstatu svátků americký romanopisec John Irving. Ačkoliv mnohé věci související s Vánocemi se ve srovnání s dobou před sto a více lety zásadním způsobem změnily, jejich základ zůstává stále
stejný. Přesvědčit se o tom mohli i návštěvníci zámku v Čechách pod Kosířem
během vánočních prohlídek, které je provedly tematicky vyzdobenými interiéry.
•• Neděle ••
Kouzelný příběh. „Neopouštěj staré věci pro nové…“ I tak by se dala vystihnout jedna z hlavních myšlenek příběhu o Louskáčkovi, kterého odhodí Fritz a jehož se ujme jeho malá sestřička Klára. Louskáček pak v noci
obživne a bojuje proti vojskům myšího krále a Klára mu nad ním pomůže
zvítězit. Nato se Louskáček proměňuje v krásného prince a odvádí Kláru
do říše sladkostí. Právě tento námět s hudbou P. I. Čajkovského se stal podkladem pro Kouzelný příběh, s nímž v sále prostějovského divadla vystoupili žáci a žákyně prostějovské ZUŠ.

.GRVHQHQHFKiQDRÿNRYDWWRKRPDJLVWUiWY\VWĚKXMH
opatření k lepším zítřkům v boji proti
covid-19. Neočkovaným se to líbit nebude, ale my se s nimi srát už nehodláme,“ pustil si před Agenturou Hóser
pusu na špacír primátor Francimór
Kopačka, jehož slova doplnil ještě jadrněji jeho první náměstek. „Opatření
jsou likvidační pro ty, kteří jsou notorickými odpírači očkování. Já jsem už
třeba měl osmou dávku a vůbec mi to
nevadí. Kdo nejde s námi, jde proti
nám a my s ním zatočíme,“ nechal se
slyšet Jiří Nikamnepospíchal.
A o co vlastně jde? Prostějované, kteří odmítají vakcinaci, mají poslední
možnost všechno dohnat do konce tohoto roku a nechat se očkovat alespoň

KRIMI
Ü½NGJ

O různě dobře promyšlených
podvodech spáchaných přes
internet a zároveň o množství
napálených důvěřivců informujeme skoro každé vydání.
A nejinak tomu bude i nyní.
Prostějovští kriminalisté totiž
zadrželi dvacetiletého mladíka, který přes inzertní portály
nabízel vstupenky na výstavy,
fotbalová utkání či koncerty.

11

Mladík si nechal posílat peníze
předem na svůj účet a od celkem
jedenácti lidí mu přišlo téměř
40 tisíc korun. Vtip byl v tom,
že platící důvěřivci se žádných
vstupenek nikdy nedočkali.
Muži teď hrozí až dva roky vězení a peníze musí pochopitelně
vrátit.

první dávkou. Jinak... „Kdo se pak na
konci ledna neprokáže kompletním
očkováním oběma dávkami, bude
na hodinu vystěhován ze svého bytu
a deportován do tábora v Oklukách
pro neočkované. Navíc bude muset zaplatit pokutu ve výši jednoho milionu
korun, vyšůrovat podlahu na infekčním oddělení prostějovské nemocnice
a bude mu po dobu pěti let odepřeno
volební právo,“ popsal primátor Kopačka s tím, že vymahatelnost a splnění těchto opatření jsou schváleny
Ústavním soudem a neočkovaní Prostějované budou z bytů vystěhováni pod
dohledem policie a radniční milice.
Jak se Agentura Hóser ale dozvěděla,

všichni radní nebyli pro tato drsná
opatření. Proti byla náměstkyně pro
kulturu a jarmark. „Já mám prd
z toho, jestli je někdo očkován, nebo
ne. Já napíchaná jsem a stejně jsem
už dvakrát koronavirus přechodila.
Já bych nechala všechno otevřené,
aby se lidi pomočili... Pardon, promořili. Pak budeme moci pořádat
i slavnostní rozsvícení vánočního stromu i s veřejností,“ namítla
Miládka Bitva u Sokolova.

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
„Národ“ nenechali padnout.
Restaurace i kavárna Národního
domu vykazuje další ztráty a nový
pokles tržeb se dá očekávat i na začátku nového roku. Přestože v úterý někteří opoziční zastupitelé požadovali Národní dům okamžitě
uzavřít, nakonec si radní prosadili
svůj návrh finanční podpory „Národu“ ve výši 1,3 milionu korun.
&21É68',9,/2
Nedali si říct. Prostějovský magistrát
nedávno ve svou sériích zveřejnil fotografie osobních vozidel odstavených
v různých lokalitách města, která měla
déle než šest měsíců propadlou STK.
Výzva, aby si je majitelé sami odtáhli,
zabrala u drtivé většiny postižených,
ovšem u čtveřice z nich nikoliv! Radnice tak ve spolupráci s městskou policií
přikročila k prvním odtahům.
=$&+<7,/,-60(
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Už pouze tolik lidí je na Prostějovsku bez práce, nezaměstnanost
opět poklesla, naopak počet volných pracovních míst se zvýšil.
=$8-$/1É6

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

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PAVEL HOLÍK

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.

LUBICA HEGEROVÁ
se narodila 26. září 1971 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. listopadu 2019. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 48 do 55 let,
měří mezi 170 až 175 centimetry, má hubenou postavu, modré oči a hnědočerné
dlouhé vlasy.

Zkušený politik, bývalý poslanec
a exředitel prostějovské záchranky se
v úterý stal novým členem Rady statutárního města Prostějova. Nahradil tak rezignujícího Zdeňka Fišera.
=$6/(&+/,-60(

„NA NAŠICH
ŠKOLÁCH
UŽ KORONAVIRUS
PORÁŽÍME!“
Náměstek primátora statutárního města Prostějova pro školství
Jan Krchňavý oznámil pozitivní
fakt, že nakažených školáků i pedagogů ubývá.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí -2/-6 °C
Lucie

¶WHUÙ

2/0 °C

Støeda

2/0 °C

Ètvrtek

3/0 °C

Pátek

4/0 °C

Sobota

4/2 °C

Lýdie
Radana

ŠTEFAN ČUREJA
se narodil 25. října 2005 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 12. října 2021. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do 15 let,
měří mezi 157 až 160 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlnité
vlasy.

Albína
Daniel

Nedìle

Miloslav

4/0 °C
Ester
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV První sníh se snáší na slunečníky u venkovního
posezení obklopeného stromy. Vše vypadá klidně a opuštěně.
Jen z komínu vedoucího z jedné z garáží na bývalém LeRKu se
valí tmavý, hustý dým. Když člověk vstoupí dovnitř, překvapí ho osmero bezdomovců natěsnaných v malé, potemnělé
místnosti. Popíjejí, pokuřují, pospávají, někteří jen tak koukají
na malou LCD televizi zavěšenou na zdi. Funguje na baterky,
elektřina tu přirozeně není. „Už jsem tady zbyl sám, jsem teď
vlastně něco jako správce. Tohle vše jsou mí kamarádi, přišli
jen na návštěvu,“ vysvětlil Večerníku muž, který se představil
jako Sumec. Jen pár metrů odsud pod tribunou totálně zchátralého fotbalového stadionu jeden z bezdomovců před
časem zemřel. Aleši L. bylo 50 let.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Aleš L. přežíval v komunitě bezdomovců několik let. Letos v létě jej v areálu bývalého fotbalového stadionu LeRK pod
tribunu objevila čtveřice kamarádů. Přivolaný lékař konstatoval smrt. Policisté
na místě zjistili, že den před nalezením
mrtvého těla seděl v rohu tribuny muž
svlečený do půli těla. Soud nyní veřejně
pátrá po datu jeho úmrtí. „Aleš zemřel

<-1.10+'<$º8215.'&0ª)#4ä
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tak, že se opil a asi se zadusil rohlíkem. Bylo to myslím v ten den,
kdy ho našli,“ reaguje na dotaz
Večerníku „Sumec“, který si poměrně útulně zařídil poslední
obydlenou garáž, která zbyla
z někdejší kolonie tzv. „skalních
bezdomovců“. V relativně uklizené cimře má nejen dobře těsnící
dveře, funkční kamna na dřevo,
ale i dalších sedm kamarádů na
návštěvě. Je mezi nimi i jedna
žena. „Už je tady klid, feťáci jsou
pryč, není problém,“ zdůraznil Sumec, jehož hosté se očividně přišli
schovat před zimou a prvním sněhem. >>>dokončení na str. 27
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2x foto: Martin Zaoral

6(%(95$l'$9%$6( Večerník za pouhou „dvacku“. Kdo to má?
1DSRSUYÅWRQHY\vOR
➢ z titulní strany Q\QÉXzDQR JEN NAŠI PŘEDPLATITELÉ!
PROSTĚJOV Jedna z nejvýraznějších postav prostějovské drogové scény Lukáš Šindýlek byl 26. října 2021
odsouzen k nepodmíněnému trestu
devíti let vězení. Verdikt vznesený
soudcem Petrem Vrtělem ale naplněn nebude. Šindýlek spáchal minulý
pátek ve vězení sebevraždu!
Do vazby byl vzat 9. června. Mezitím se stal
pravomocným jeho pětiletý trest vězení,
kterým jej Okresní soud v Prostějově potrestal za prodej nebývale velkého množství pervitinu. A to nebylo v jeho případě
vše. Už koncem října mu byl tento trest
zatím nepravomocně prodloužen o další
čtyři roky, a to kvůli pokračujícímu prodeji
drog a vyhrožování svědkyni.
Podle exkluzivních informací Večerníku měl být Lukáš Šindýlek v dohledné
době převeden z olomoucké vazební
věznice do výkonu trestu. Jenže tomu
se vyhnul. Zatímco před lety, když si
podřezal žíly, mu jeho sebevražedný akt
nevyšel, tentokrát už ano.

Zpráva o jeho smrti se v místním podsvětí
rozšířila rychlostí blesku. „Do Prostějova to
hned v pátek zavolal muž, který s ním byl
na cele. Oběsil se, ráno ho našli mrtvého,“
prozradil Večerníku spolehlivý a dobře
obeznámený zdroj.
Mnohé z Šindýlkových známých jeho
sebevražda nepřekvapila. „Ani se moc nedivím, už hodně dlouho mluvil o tom, že
kdyby měl jít znovu sedět, tak si to raději
hodí,“ vyjádřil se člověk dobře znalý prostějovské drogové scény. „Asi už to bylo nad
jeho síly,“ dodal.
Lukáš Šindýlek drogy prodával v domě své
matky na začátku Krasické ulice, který z peněz získaných prodejem drog rekonstruoval. Jeho maminka jej však před svou smrtí
vydědila. Kromě toho přišel o více jak milion korun, který policisté zabavili na účtu
jeho bývalé přítelkyně. Nebyl přitom sám,
kdo měl dlouhodobé problémy s drogami.
Podobně na tom byli také jeho syn či sestra. Rodinnému drogovému šílenství trvale
nepodlehla pouze jeho dcera.
(mls)

PROSTĚJOV Jak jistě víte již z minulých čísel, máte jako čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v těchto dnech jedinečnou šanci,
jak ušetřit své těžce vydělané penízky. Není
už žádné tajemství, že také nejčtenější periodikum v regionu bude od Nového roku
nuceno zdražit. A předesíláme, že celkem
výrazně. Nedá se totiž nic dělat, papír a služby tiskárny budou dražší, na což musíme,
byť neradi, ale logicky reagovat právě tímto
nepopulárním opatřením. Těšit se ovšem
můžete na avizovaný „NOVÝ Večerník“,
který vám od jara 2022 přinese řadu překvapení a také dárků. Navíc, kdo si objedná
předplatné, nemusí vůbec žádné zdražování
řešit. Naopak může mít noviny pouze za necelou dvacetikorunu, a to rovnou doma ve
schránce!
Ano, přesně takovou nabídku PROSTĚJOVSKÝ Večerník má již několik týdnů v oběhu,
čímž chceme ocenit své nejvěrnější čtenáře
i ty, co se k nim chtějí přidat. Zájem o celoroční

předplatné na rok 2022 je velký, což nás velice
těší a za projeveno důvěru v těžkých časech děkujeme.
Navíc, kdo z vás ještě nemá pro své blízké ten
originální dárek, náš poukaz s předplatným
je tím nejideálnějším řešením! Nadělíte budoucnost a ještě ušetříte!
Co je potřeba udělat? Je to naprosto jednoduché. Stačí zajít do redakce Večerníku na Vápenici číslo 19 v Prostějově a předplatné si objednat
a zaplatit. Obdržíte dárkový poukaz, který se
bude pod vánočním smrčkem či jedličkou vyjímat. Ovšem pozor, po objednání předplatného
neodejdete z naší redakce pouze s poukazem.
Čekají vás dárky v podobě ubrusů, prostírání
na stůl, doplňky stravy pro vaše zdraví, knížky
pro dlouhé zimní večery, antibakteriální mýdla
a ubrousky pro čisté ruce. Stačí si jen vybrat!
Tak řekněte, nestojí to všechno za to? Stačí pouze pár minut vašeho času a objednat si předplatné nejčtenějšího periodika v regionu. A pokud
se vám nechce vyřídit si předplatné osobně,

Nadělíte budoucnost
pod stromeček a ušetříte!
můžete využít e-mailovou adresu Večerníku
nebo jeho internetové stránky www.vecernikpv.
cz, na kterých naleznete potřebný formulář
k vyplnění.
Neváhejte, předplatným: za 1. ušetříte
spoustu peněz, za 2. potěšíte své blízké,
za 3. získáte krásné dárky!
(red)
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V minulých dnech jsem si byl společně s
kolegy z vedení města prohlédnout nově
dokončené zázemí pro hokejovou mládež. V sousedství zimního stadionu jsme
vybudovali objekt obsahující šatny, dvě
hokejové střelnice, tělocvičnu i posilovnu. Část prostor navíc ještě čeká na naše
využití a my zvažujeme, zda v ní nemá
vzniknout například nové prostějovské wellness centrum nebo jednoduché
ubytování pro návštěvníky. Rád bych
poděkoval nejen všem, kteří se podíleli
na stavební části tohoto projektu, ale
také správcům trávícím poslední měsíce
instalací vybavení pro mladé sportovce.
Jakmile se ve zdejším provozu „zabydlí“
hokejisté a krasobruslaři, nabídneme volné kapacity také veřejnosti. Jsem rád, že
Prostějov získal nové zařízení pro sport
a sportovce. A také mě těší, že se nám
polovinu potřebných nákladů podařilo
získat z dotačních prostředků. Prostějov
tak může několik desítek milionů korun
využít na jiné účely.
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PROSTĚJOV Jak již před časem Večerník
informoval, Markovi Hlochovi z Prostějova
se podařilo proniknout mezi tucet finalistů
letošního Muže roku. S odstupem času nás
zajímalo, jak se mu dařilo během finálového večera, který se konal koncem letošního
srpna v Náchodě.
Pětadvacetiletý rodák z Prostějova vystudoval
SOŠ podnikání a obchodu. Po maturitě nastoupil na Univerzitu Palackého v Olomouci,
před studiem nakonec dal přednost kariéře
vojáka z povolání. Do soutěže jej přihlásila
jeho přítelkyně, neboť byla přesvědčena, že
právě on „na to má“.
Sympatickému muži fandilo i jeho okolí. Během
finálového večera byli vyhlášeni tři muži, kteří
nejvíce zaujali porotu. Mezi ně nakonec Marek
Hloch nepronikl. „Svoji účast zpětně hodnotím
veskrze pozitivně. Nic jsem od toho nečekal, ale
celkově to byl super zážitek. Díky soutěži jsem
získal nové přátele, a to se vždy cení,“ svěřil se
se svými dojmy Hloch, který nejraději vzpomíná na čtyřdenní soustředění v resortu Chateau
Šanov, kde probíhaly mimo jiné kurzy rétoriky
s hercem Janem Přeučilem. „Díky soutěži jsem
se otrkal při vystupování před větším množstvím
lidí. Někdo si myslí, že je to sranda, ale pro mě
to ze začátku byl docela problém,“ konstatoval
exkluzivní pro Večerník Marek Hloch. (mls)

Napsáno
SĊHG

12. 12. 2011

„Volali mi la
,“ hlása
Francouzi elka
zastupit
Bartošová

kupců
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„Byl to ovšem
skvělý zážitek,“

ohlédl se za soutěží Marek Hloch
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PROSTĚJOV Více než desetiletá
marná snaha města prodat konečně zámek ve Ptení snad nabyde
reálných obrysů začátkem příštího roku. O budovu v dezolátním
stavu projevilo podle prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila
zájem hned kvarteto kupců. Na
předposledním jednání prostějovského zastupitelstva v tomto roce
o tom informoval zastupitele s tím,
že magistrát je připravený vyhlásit
záměr prodeje. A tak náš už tradiční STÍN MINULOSTI dostal další
díl ságy celého příběhu...

Jednání o připravovaném prodeji
ptenského zámku původní nebylo na
programu 27. jednání zastupitelstva,
které proběhlo v úterý 23. listopadu,
ale diskusi o něm rozproudila jedna
z opozičních zastupitelek. „Volali mi
Francouzi, že by zámek koupili,“ pronesla Zuzana Bartošová.
Už před rokem se na stránkách Večerníku objevila exkluzivní informace, že o objekt v majetku města má
eminentní zájem manželská dvojice
z Francie, která chce ve Ptení vybudovat nejen rekreační centrum, ale
i pivovar. „Manželé z Francie nejsou

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

jedinými zájemci o koupi zámku.
V tuto chvíli evidujeme zájem celkem čtyř potenciálních kupců.
V radě města jsme o tom už jednali
a jsme připraveni na začátku roku
2022 vyhlásit konečně záměr prodeje ptenského zámku. Teprve až
po vyhodnocení nabídek zájemců
bude jasno o novém majiteli této
nemovitosti, která i nadále zůstává
majetkem města Prostějova. Prodej
zámku bude samozřejmě schvalovat
zastupitelstvo,“ uvedl Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
(mik)

V Kauflandu ho vyvedli ze záchodu. 0ěOLKR]D]ORGěMH
Podobných případů v prostějovských supermarketech přibývá.
Samozřejmě, boj proti zlodějům
musí každý slušný člověk podporovat, ovšem v rámci zákona,
profesionality a vhodného přístupu. Ovšem to, co předminulou
neděli provedli členové ochranky
v Kauflandu s šedesátiletým Ivanem Dobrým z Prostějova, to je
vrchol. Slušného člověka, který
zde pořídil nákup za dvě stovky,
vytáhli muži z bezpečnostní služby ze záchodu a odvedli k recepci.
Tam ho před desítkami dalších
lidí šacovali jako zloděje. Neprávem!
Pan Ivan Dobrý se obrátil se žádostí
o zveřejnění svého příběhu a neblahé zkušenosti z Kauflandu na naši
redakci. „Doteď jsem z toho v šoku,

byla to potupa nejhrubšího zrna,“
napsal nám v dopise muž, který je
pravidelným zákazníkem zmíněného supermarketu. Na nedělní dopoledne 4. prosince 2011 ale určitě
do konce života nezapomene. „Po
nákupu a zaplacení zboží u pokladny
jsem musel na WC. Přišel tam i pán,
který zřejmě hledal svého syna.
„Kubo, jsi tady?“ volal a prohlédl
i obě kabinky, zda tam jeho potomek
náhodou není. Říkal jsem mu, že zde
kromě mě nikdo není, a tak hned
odešel. Sotva se tak stalo, a ještě než
jsem stačil dosednout na mísu, vtrhli
na záchody dva muži z ochranky. Zabušili na dveře kabinky, ve které jsem
seděl, a se slovy: ‚policie, okamžitě
otevřete‘ lomcovali klikou a snažili se
dveře otevřít se,“ pokračoval ve svém
vyprávění bezmála šedesátiletý Ivan

Dobrý z Prostějova. „Nejdřív jsem se
zasmál a řekl jim, že jim samozřejmě
otevřu, ale ať chvíli počkají, že jsem
zrovna v tom nejlepším. Když jsem
vyšel ven, muž z ochranky mě slovně
napadl a chtěl vědět, co mi ten muž
předal, a ukázat nákup v tašce. Řekl
jsem mu, že onen muž mi nic nedal,
že pouze hledal svého syna. Nevěřil
mi, myslel, že jsem od něj převzal
nějakou kradenou věc. Ochranka
Kauflandu mě pak vystavila jako
zákazníka do nepříjemné situace.
Vyvedla mě k pultíku na oddělení
informací, všichni další lidé se na
mě dívali jako na zloděje. Byl to
hnus, takhle se přece nejedná se
zákazníkem. Profesionál by přece
člověka, kterého podezírá z krádeže, odvedl někam do kanceláře, kde
by se vše řešilo diskrétně. Ochranka

z Kauflandu ale ne, naprosto mě
zesměšnili a zostudili,“ říká Ivan
Dobrý. Ten pak prožil zhruba deset
minut své největší potupy v životě.
„Musel jsem vyskládat všechno své
nakoupené zboží za 220 korun na
pult, pak mě muž z bezpečnostní
agentury ještě před dalšími desítkami zákazníků prošacoval. Podle
účtenky všechno souhlasilo do
puntíku, v bundě ani kalhotách mi
nic nenašli. Čekal jsem, že projeví
nějakou lítost, ale ochranka mě tam
nechala stát a bez jakékoliv omluvy
odešla pryč! Ani slovo o tom, že
došlo k omylu. Velice mě ponížili
a ztrapnili,“ dodal Ivan Dobrý z Prostějova. O vyjádření k tomuto incidentu jsme požádali vedení uvedeného supermarketu, jeho reakce ale
zatím nedorazila...

$.78/1«
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Těžká věc... Podobných případů s neprofesionálním přístupem
ochranky supermarketů nám během
uplynulé desetiletky popsali Prostějované několik. Na druhé straně
se nesmíme divit, že snaha odhalit
zloděje, obzvláště když existuje vážné podezření, je výsadou každého
člena bezpečnostní služby. Naštěstí
jsme se dozvídali daleko více příběhů, kdy členové ochranky dopadli
skutečné zloděje a zachovali se při
tom absolutně profesionálně. Ti
s opačným chováním ale samozřejmě nemají v řadách bezpečnostních
služeb co pohledávat.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Kravařova ulice
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trpěl halucinacemi, zdrogovaný se zabarikádoval v ložnici
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Přidala si bez zvážení

Nepoctivým způsobem se ve středu
8. prosince zachovala šestačtyřicetiletá žena při nakupování v jednom
z prostějovských supermarketů.
V oddělení ovoce a zeleniny si vybrala postupně banány, mandarinky
a papriku. Zboží zvážila a vložila do
košíku. Zřejmě usoudila, že vzala
malé množství a do zvážených sáčků nenápadně přidala další kusy, ale
převážení samozřejmě neprovedla.
Ochrance obchodu se zdálo její chování podezřelé, proto ji za pokladnami zastavila a přivolala městskou policii. Za přítomnosti strážníků bylo
zboží opětovně zváženo a zjištěný
rozdíl činil 90 korun. Žena je svým
chováním podezřelá z přestupku
proti majetku a vše bude vysvětlovat
u správního orgánu.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Uhodil žárlivou
partnerku
Partnerské vztahy mezi mužem
a ženou bývají někdy složité a tak
strážníci řešili v pátek 3. prosince ve
večerních hodinách fyzické napadení. Čtyřiačtyřicetiletý muž napadl v bytě o pět let starší přítelkyni.
Při podávání vysvětlení muž hlídce
uvedl, že je jeho přítelkyně velice žárlivá. Vyčítala mu různé věci
ohledně jejich vztahu a příteli ruply
nervy. Následně zaútočil na svou
družku a opakovaně ji uhodil rukou
do hlavy. Vše se naštěstí obešlo bez
vážnějšího zranění, napadená žena
lékařské ošetření odmítla. Za přítomnosti strážníků došlo k vyjasnění a uklidnění vypjaté situace. Celý
případ byl oznámen správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití.

Strážníci pomohli
seniorce
Ve čtvrtek 9. prosince před druhou
hodinou odpolední bylo přijato
oznámení prostřednictvím tísňové
linky 156 o ženě, která upadla v bytě
a sama bez cizí pomoci nedokáže
vstát. Vyslaná hlídka na místě zjistila,
že byt seniorky se nachází ve třetím
patře. Strážníci šetřením v nahlášené lokalitě zjistili, kdo všechno má
klíče od bytu. Následně se podařilo
kontaktovat sousedku, která měla
náhradní klíče, kdyby náhodou
k podobné situaci došlo. Společně
vstoupili do bytu a pomohli ležící
ženě vstát a usadili ji na postel. Pětasedmdesátiletá žena byla v pořádku a lékařské ošetření nepožadovala.
Vše dobře dopadlo a o tom, co se
událo, byly také vyrozuměni rodinní
příslušníci seniorky.

Bouchal dveřmi
a křičel z balkonu
Jak by se lidé neměli chovat, předvedl ve čtvrtek 9. prosince jednatřicetiletý muž před půlnocí. Ve svém bytě
se projevoval velmi hlasitě, bouchal
dveřmi a křičel na balkoně. Strážníci jej kontaktovali a upozornili na
dobu nočního klidu a také, že svým
chováním ruší okolní obyvatele. Při
vysvětlení se hlídce k nevhodnému
chování přiznal a přislíbil, že nebude
jednání, které by narušovalo poklidné soužití, opakovat. Celá událost
byla oznámena správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku. Tam může být za
protiprávní jednání v podobě rušení
nočního klidu uložena pokuta do
výše 10 000 korun.

KONICKO Chvíle hrůzy prožil v úterý 7. prosince odpoledne
starší manželský pár v nejmenované obci na Konicku. Zfetovaný
mladík trpící halucinacemi se se sekerou v ruce vloupal do domu
šestaosmdesátiletého důchodce a jeho manželky. Následně se
zabarikádoval v jejich ložnici a tu opustil až po příjezdu policejní
hlídky. Muž obviněný za porušování domovní svobody svého
činu litoval a slíbil omluvu i náhradu škody vystrašeným manželům. Policisté jej pustili na svobodu, na které bude čekat na
soudní přelíčení. Hrozí mu až tři roky vězení.

Michal KADLEC
„Když se šestaosmdesátiletý senior
a jeho manželka doma dívali na televizi, najednou uslyšeli rány z chodby.
Muž vstal a šel se podívat ke vstupním
dveřím. U nich zahlédl mladého muže,
který kolem něj proběhl do prvního
patra. Tam se v ložnici uzamkl a začal
se barikádovat. Senior volal na muže, ať
otevře a okamžitě odejde, ale marně. Slyšel jen přesouvání nábytku. Proto ihned
zavolal na linku 158. Přivolaní policisté
nezvaného hosta vyzvali, aby otevřel
a opustil dům. Zabarikádovaný mladík
vzápětí místnost dobrovolně opustil,“

popsal horké chvilky Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. „Policisté zjistili, že
šlo o sedmadvacetiletého muže, který byl
pod vlivem drog. Provedený test u něj
odhalil přítomnost amfetaminu/metamfetaminu a THC,“ přidal.
Mladík u následného výslechu vypověděl, že asi před pěti dny užil
pervitin a marihuanu. „Od té doby
prý nespal, měl halucinace a bludy.
Slyšel hlasy a domníval se, že jej někdo pronásleduje. Uvedl, že před domem zahlédl ve špalku zaseknutou
sekeru. Tuto vzal a pomoci ní rozbil
uzamčené vstupní dveře rodinného
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Jeho synek
kradl v obchodì!
PROSTĚJOV Nezletilý chlapec svého tatínka rozhodně nepotěšil. Muž
byl ve čtvrtek 9. prosince nakupovat
v jednom z prostějovských obchodů se svým synem, který je mladší
patnácti let. To však netušil, čím ho
vlastní dítě překvapí.
„Chlapec si chtěl pravděpodobně přilepšit nebo zkusit svou odvahu, co vše
mu projde. Nápad, který se mu zrodil
v hlavě, jen přidělal problémy jeho
otci. Kluk dostal chuť na sladkosti a při
výběru ho upoutala čokoládová tyčinka Snickers. A na cestu přibral ještě

bonbóny Jojo. Vybrané dobroty vložil
do kapsy od bundy v domnění, že má
vyhráno,“ uvedl Petr Zapletal, zastupující tiskový mluvčí Městské policie
Prostějov.
Velké překvapení však čekalo nejen na
chlapce, ale i na tátu, když zaplatil za nákup a při odchodu z prodejny je oba zastavila ochranka. „Přivolaná hlídka zjistila odcizené zboží v celkové hodnotě
57 korun. Pro příště si snad klučina vzal
ponaučení, že krást se nemá a nevyplácí.
Případ bude mít dohru u správního orgánu,“ uvedl Zapletal.
(mik)

Půl kila marihuany!
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domu. Potom do něj vběhl a zabarikádoval se v ložnici,“ shrnul mluvčí
krajské policie.
Zdrogovaný muž po lékařském vyšetření skončil na noc v policejní cele.
„Následně si druhý den vyslechl sdělení
pro podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a poškození
cizí věci, za které mu hrozí trest odnětí

svobody na šest měsíců až tři léta. Muž
svého jednání zpětně litoval a omluvu
směřoval k seniorům, které k smrti vyděsil. Dodal, že nikomu ublížit nechtěl, ale
pod vlivem drog dělá věci, které by jinak
neprovedl. Současně slíbil uhrazení škod
na majetku, které způsobil. Po provedených služebních úkonech policisté muže
propustili,“ uzavřel Libor Hejtman.

PROSTĚJOV Agresivního opilce
museli na začátku minulého týdne
zpacifikovat strážníci městské policie.
Muž doma napadl o deset let starší
přítelkyni, kterou v ložnici zranil několika údery otevřenou
dlaní do hlavy.
Strážníci násilníka zadrželi
a ženě přivolali sanitku.
Napadená si stěžovala na bolesti hlavy a pod okem měla
krvavý monokl...
„V pondělí 6. prosince po třiadvacáté
hodině vyjížděli strážníci řešit fyzické
napadení mezi partnery. Žena uvedla, že
její přítel doma celý večer konzumoval alkoholické nápoje, po kterých bývá agresivní. Devětatřicetiletý muž poté vstoupil
do ložnice a bez varování zaútočil na svou
o deset let starší přítelkyni, které právě

spala v posteli. Otevřenou dlaní ruky ji
opakovaně uhodil do hlavy. Napadená
žena měla následkem útoku podlitinu
pod pravým okem a stěžovala si na bolest
hlavy,“ informoval Petr Zapletal, zastupující tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
Strážníci požádali o příjezd
sanitky, která zraněnou ženu odvezla do
nemocnice na další vyšetření. „Agresor byl vyzván k podání vysvětlení,
co bylo příčinou napadení a jak k celé
události došlo. Dechovou zkoušku
i vyjádření, jakým způsobem se vše
událo, odmítl. Všechny zjištěné skutečnosti byly oznámeny příslušnému
správnímu orgánu k projednání,“ uzavřel mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)
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PROSTĚJOV Pokud má člověk hodně přátel, dá se očekávat, že mezi nimi najde i nějakého zrádce... Právě o tom
je dle svých slov přesvědčen Pavel Koleňák. Podnikatel
byl usvědčen z podvodů a měl nastoupit do vězení.
Nikomu však nic neřekl a svoji firmu převedl na kamaráda, který se živil jako traktorista. Bylo přímo nasnadě,
že tohle nemůže dobře dopadnout. Prostějovský soud
minulé úterý rozplétal, kdo z obou mužů je zodpovědný za dluhy zkrachovalé firmy. Jednoduché to tedy rozhodně neměl.

Pavel Koleňák se hájil tím, že pokud by
nemusel do vězení, všechno by fungovalo
BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ reportáž

Martin ZAORAL
„Pavla Koleňáka jsem poznal jako stavebního dělníka, pracoval na pokládání asfaltu. Přišel za mnou s tím, že by bylo dobré
koupit zemědělský stroj na balení sena.
Z jeho pronájmu by se splácel leasing a po
jeho splatnosti by mi stroj zůstal. Ze začátku vše běželo dobře, problém nastal až ve
chvíli, kdy mi místo obžalovaného zvedl
jeho telefon někdo jiný. Pak se vše začalo zadrhávat, domluvené splátky úvěru
chodily pozdě, až nedorazily vůbec. Tak
jsem si stroj převzal, byl v hodně špatném
technickém stavu. Následně se mi jej podařilo prodat kamarádovi, který podniká
v zemědělství,“ popsal jeden ze svědků,

Podvedl jedenáct lidí
Prostějovští
kriminalisté
v těchto dnech sdělili podezření dvacetiletému muži
z Prostějova za přečin podvodu. Mladík měl od března do
října 2021 na internetu podvést jedenáct osob. Na inzertních portálech nabízel k zakoupení vstupenky na různé
výstavy, mezinárodní fotbalová utkání nebo koncerty. Od
podvedených lidí si nechával
peníze posílat na bankovní
účet nebo požadoval úhradu
ve formě herních kupónů pro
on-line hry. Lidé se však lístků
nebo vrácených peněz nedočkali. Mladík si celkem přišel
na téměř 40 000 korun. Nyní
mu za přečin podvodu hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky.

Se zákazem
a pod kokainem
V úterý 7. prosince o půl deváté večer policisté zastavili
řidiče vozidla Škoda Octavia
ve Vrlově ulici v Prostějově.
Vozidlo řídil devětadvacetiletý řidič, kterému Okresní
soud v Prostějově vyslovil
tříletý zákaz řízení motorových vozidel, a to až do března
2024. Muž měl navíc pozitivní test na jiné návykové látky,
a to na amfetamin/metamfetamin, THC a kokain. Lékařské vyšetření však policistům
odmítl. Muži hrozí za přečin
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trest odnětí svobody až na dva roky.

Ze dvora ukradl kolo

pro Večerník
Po hospodaření firmy Pavla Koleňáka zůstaly dluhy a její někdejší majitel
prakticky odmítal policistům odpovídat
na otázky. S velkým nasazením se začal
hájit až u soudu. Tam musel vysvětlovat,
proč svoji firmu přepsal na kamaráda,
který s vedením společnosti neměl žádné zkušenosti. Tvrdil přitom, že to bylo
výhradně kvůli tomu, že za své předchozí podvody musel do vězení. Podle obžalovaného pak jeho nástupce navzdory
slibům firmu špatně vedl. Jeho bývalý
kamarád naopak tvrdil, že jej Koleňák
oklamal, když na něj hodil svoji firmu
i s četnými dluhy.

Až deset let za mřížemi hrozí šestadvacetiletému muži
z Prostějova za zvlášť závažný zločin nedovolené výroby
a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami
a s jedy. Prostějovští kriminalisté muže zadrželi v pátek 3. prosince v Prostějově,
když měl u sebe přes 2 gramy
brutto bílého krystalického prášku a přes 500 gramů
brutto sušené zelené rostlinné hmoty. Muž přitom byl za
takový čin v posledních třech
letech odsouzen Okresním
soudem v Prostějově. Kriminalisté muže po provedených
služebních úkonech propustili a trestní stíhání je vedeno
na svobodě.
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který je jednatelem stavební společnosti.
Obžalovaný se hájil zejména tím, jak věřil
svému příteli, jemuž firmu předal, že vše
řádně povede. Zároveň však připustil, že
svým obchodním partnerům zatajil, že
jej čeká nástup do vězení. „Bylo to pro
mě krajně nepříjemné,“ snažil se objasnit
důvod, proč tak učinil.
Kdo tedy stál za úpadkem firmy? Odsouzený podvodník, nebo jeho neméně
vykutálený kamarád? Odpovědět na tuto
otázku nebylo pro soud vůbec jedno-

duché. „Nemohu říct, kdo z nich dluhy
nadělal. Pravdou je, že po Pavlově zavření
si začal ten druhý žít na vyšší úrovni než
předtím. Koupil si dražší auto, a když
pak měl autonehodu, tak si hned koupil
nové,“ vypověděl další ze svědků, který
dobře znal oba muže.
Navzdory rozsáhlému a podrobnému dokazování rozsudek v celé věci
nepadl, hlavní líčení bylo odročeno,
neboť bude třeba vyslechnout další
svědky.

V době od 25. listopadu do
9. prosince neznámý pachatel
odcizil pánské jízdní kolo za
25 000 korun v Prostějově.
Zloděj nejprve vnikl na dvůr
u domu a poté si to zamířil
k uzamčené kleci. Na ní poškodil visací zámek, vnikl
dovnitř a odcizil z ní dirtové
kolo značky Dartmoor, černo-červené barvy. Pachateli
hrozí za přečin krádeže až dva
roky za mřížemi.

13. prosince 2021

BLAHOPØEJEME!!!

Antonie KUŽELOVÁ
1. 12. 2021 48 cm 2,75 kg
Rozstání

vysvětlil Leopold Dostál s tím, že
zálohy na elektřinu se po zdražení
v případě útulku zdvojnásobily. Po
její výstavbě by náklady mohly naopak klesnout zhruba na polovinu.
„Takto ušetřené peníze pak budeme moci použít na pomoc dalším
pejskům, abychom mohli změnit jejich smutné osudy na šťastný příběh
s dobrým koncem,“ dodal Dostál.
Celkové náklady na vybudování
elektrárny jsou 410 000 korun. Útulek doufá, že se letos podaří vybrat
alespoň 80 tisíc na prvotní rozjezd.
Nástěnný či stolní kalendář přitom není jediný způsob, jak útulek podpořit. Lidé si mohou prostřednictvím webových stránek
www.vorisek.org zakoupit i hrníček či pexeso. Více informací je
možné také získat na telefonním
čísle 606 855 797.

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

se jménem vašeho blízkého

VLASTNÍ POUKAZ
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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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ČECHY POD KOSÍŘEM Koupí
charitativního kalendáře před Vánoci uděláte radost hned dvakrát.
Jednak sobě či svým blízkým, když
jim nadělíte hezkou a zároveň potřebnou věc, ale také provozovatelům útulku pro opuštěné pejsky. Ti
se totiž upínají k vybudování malé
solární elektrárny, která by Voříšku zajistila trochu nezávislosti.
Kalendář Voříšku vychází pravidelně už od roku 2019. Výtěžek z prodeje šel vždy na konkrétní projekt, ať
už to byl veterinární úkon, operace,
nebo oprava, budování a zvelebování útulku pro pejsky. Nyní je to
budování vlastní solární elektrárny.
„Ta by nám dávala dostatek energie
na svícení, topení a na čerpání vody
ze studny. Také na ohřev vody, neboť
8ÚV÷åGM \ RTQFGLG EJCTKVCVKXPÊJQ MCNGPF¾ąG RQRWVWLG PC RQFRQTW ×VWNMW MVGTÚ UG teplou vodu potřebujeme na kouOWUÊRQVÚMCVUP¾TčUVGOEGPGNGMVąKP[
Foto: www.vorisek.org pání pejsků, mytí misek a kotců,“
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VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku v rámci rubriky „Vítejte
na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození,
výška a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení! Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Marie POLÁŠKOVÁ
6. 12. 2021 50 cm 3,10 kg
Prostějov

,2û)&3

Karolína Natálie KRCHŇÁKOVÁ
3. 12. 2021 51 cm 3,00 kg
Prostějov

Posílejte svá
miminka

Veronika HLAVÍKOVÁ
2. 12. 2021 48 cm 2,68 kg
Němčice nad Hanou
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Štěpán VRBA
7. 12. 2021 52 cm 3,60 kg
Pivín

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

Lukáš WITT
6. 12. 2021 49 cm 3,50 kg
Prostějov

děti a pejsci

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

13. prosince 2021

bouřlivá. Zaznívaly argumenty pro i proti.
Zvažovali jsme vše velice pečlivě, obzvláště když jsme Národnímu domu poskytli
finanční prostředky letos už jednou. Bohužel covidová situace je taková, jaká je.
Národní dům měl nasmlouvanou spoustu akcí během tohoto podzimu i zimy
a všechny musely být kvůli pandemii
zrušeny či odloženy. Nakonec jsme v radě
města tedy schválili finanční výpomoc
pro uvedené měsíce tak, aby se provoz
Národního domu udržel. Snad v novém
roce bude vládou vypsán program na
pomoc podnikatelům, kteří vinou protiepidemických opatření přijdou o zisk.
Tím by se mohl konsolidovat i provoz
Národního domu,“ uvedl tento bod programu zastupitelstva primátor František
Jura (ANO 2011).
„Už když jsme stejnou věc řešili letos na
jaře, už tehdy jsem říkal, že Národní dům
je jen díra na peníze a že by bylo lepší celý
Národní dům zavřít a počkat, až se všechno přežene. A potom pomaličku rozjet
znovu. Když jsem vám tehdy říkal, že vám
to připomenu, až se to nepovede, všichni
jste se rozčilovali. Vy jste třeba nevěřili,
že se koronavirová kri ze vrátí, já to ale
čekal. Měli bychom být při vynakládání
finančních prostředků daleko opatrnější
a konzervativnější. Já bych nyní navrhoval
Národní dům uzavřít, zakonzervovat ho
a otevřít, až bude po krizi,“ ozval se Petr
Kapounek (Na rovinu!).
„Neustálé dotování Národního domu
je systém komunálního socialismu, kdy
státními penězi byly lepeny ztráty socialistických podniků. Také já bych se přimlouval za přerušení provozu Národního
domu,“ přidal se další z opozičních zastupitelů František Fröml (Změna pro Prostějov). A další opozičník měl ale na věc
jiný názor. „Říkáte, uzavřít Národ, dobře.

Ale co potom? Složitě získaný personál
se rozuteče a servírky či kuchaři si najdou
práci jinde. Pokud bychom Národní dům
uzavřeli, jeho znovuotevření by nás stálo
mnohem více peněz a také úsilí,“ ozval
se Jan Navrátil (Změna pro Prostějov),
který je zároveň členem správní rady Národního domu.
Diskuse o tom, zda Národnímu domu
ještě jednou finančně pomoci a „nalít“ do
jeho provozu další městské peníze, trvala
ještě zhruba půl hodiny. Nakonec zvítězil
názor, že restaurační provoz ani organizaci kulturních a společenských akcí není
možné nechat padnout a na jaře znovu
složitě obnovovat.
Pětadvacet zastupitelů a zastupitelek
nakonec zvedlo ruku pro udělení dotace, čtyři byli proti a stejný počet se
zdržel hlasování.
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města a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření, dodržování postupu při
vedení úřední desky a plnění povinností
stanovených zákonem o svobodném
přístupu k informacím. Celková kontrola proběhla velice úspěšně pro náš magistrát, shledáno bylo jen několik málo
nedostatků, které už byly nebo v brzké
době budou odstraněny,“ sdělil tajemník
magistrátu Libor Vojtek.
Pozitivní zpráva o úspěšných výsledcích ministerské kontroly ovšem nechala chladnými opoziční zastupitele či
zastupitelky. Jakoby si spíše přáli něco
jiného... Ve finále projevili interes jen
o to, proč s výsledky kontroly nebyli
seznámení už na listopadovém jednání
zastupitelstva. „Vidíte, vy se zajímáte jen
o termíny zveřejnění výsledků, ale vůbec
neberete v potaz, že nejrozsáhlejší kontrola z ministerstva dopadla na výbornou.
Určitě by si to zasloužilo být pyšný na
to, že magistrát pracuje tak dobře,“ vytkl opozičníkům František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOV Už delší dobu je známé,
že v příštím roce chce magistrát začít
s výstavbou dopravního terminálu
v ulici Újezd v Prostějově. Potřebné
pozemky však dosud nejsou v majetku města, ale státu, potažmo Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Odbor správy a údržby
majetku města ale dohodl velice zajímavou směnu.
„Už na konci května letošního roku se
odbor správy a údržby majetku obrátil na
Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje se žádostí o zahájení jednání
o možnosti získat předmětné pozemky
v ulici Újezd. Současně byla navržena
možnost řešit tuto záležitost formou
směny za pozemky v katastrálním území
Vrahovice ve vlastnictví města Prostějo-

va, které se nachází v areálu střelnice ve
Vrahovicích a které jsou v nájmu Policie ČR. Krajské ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje k žádosti sdělilo,
že s případnou směnou předmětných
pozemků souhlasí za předpokladu, že
ze strany policie nebude nutné hradit
případný finanční doplatek rozdílu směňovaných pozemků,“ uvedl Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějov. „Podle
znaleckého posudku byla cena pozemků ve Vrahovicích stanovena celkem na
6 082 850 korun, zatímco cena pozemků
v ulici Újezd na 6 081 192 korun. Směnu pozemků bez jakýchkoliv finančních
vyrovnání tak lze doporučit,“ dodal Jiří
Pospíšil, načež zastupitelé minulé úterý
tuto směnu schválili.
(mik)
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PROSTĚJOV Byla to fuška, ale prostějovský magistrát přečkal nejrozsáhlejší kontrolu v historii ze strany
úředníků Ministerstva vnitra České
republiky bez zjištění vážnějších pochybení. O výsledcích kontroly informoval během úterního jednání
zastupitelstva primátor František Jura
i tajemník magistrátu Libor Vojtek.
„Dne 19. listopadu byla na Magistrátu
města Prostějova provedena kontrola výkonu samostatné působnosti statutárního města Prostějova, a to Ministerstvem
vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly.
Kontrolované období bylo vymezeno od
1. října 2020 do 19. října 2021. Jednalo
se o velmi rozsáhlou kontrolu, která byla
zaměřena na pravidla pro svolávání a konání zasedání zastupitelstva města, dodržování postupu při naplňování pravidel
pro činnost rady města, zřízení a složení
výborů zastupitelstva města, nakládání
s hmotným nemovitým majetkem města,
evidenci a dostupnost právních předpisů
města, kontrolu obecně závazných vyhlášek města, projednání závěrečného účtu

0LQLVWHUVNiNRQWURODGRSDGODGREŐH
Opoziční zastupitele to vůbec nezajímalo...

UTCFPÊOKXLGNKFQXNCUč
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Zpropadený koronavirus! Vedení obecně prospěšné společnosti Národní dům není schopné
za současných protiepidemických
opatření a po zrušení mnoha kulturních a společenských akcí zajistit provoz restaurace, kavárny a společenského sálu. Ředitel Martin Křupka
se tedy obrátil na vedení magistrátu
se žádostí o dotaci, která by pokryla
ztrátu v tržbách od listopadu tohoto
roku do konce ledna roku příštího.
Zastupitelé mu vyhověli a dotaci ve
výši 1 395 000 korun schválili. Předcházela tomu ovšem velice bouřlivá
diskuse.
Už na jaře letošního roku obdržel Národní dům podobně vysokou dotaci, aby
přečkal tehdy drastická protiepidemická
opatření, navíc během lockdownu. Nyní
ale požádal radnici o finanční injekci znovu. „Už když jsme tuto žádost projednávali v radě města, byla diskuse poměrně

æiGDODYHKHPHQWQĚÿiVWRSR]LFH

1¿URGQËGĎPRSøWQHP¿SHQË]HQDSURYR]GRVWDOGDOxËGRWDFL

POSLEDNÍ SEŠLOST ROKU 2021 BYLA Å8=$9ŏ(7(Ä1É52'¶´

Vítejte na svìtì

6
18

21120811564

Zachytil Michal Kadlec

* „Protože jsem ženská,
tak jsem ukecanější“
Náměstkyně primátora Alena Rašková
přetáhla dvouminutový časový limit
během diskusního příspěvku.

* „Ať příští rok nezvítězí
předvolební šílenství...“
Radní Tomáš Blumenstein (ODS)
vyzval ve vánočním přání zastupitele, aby i v předvolební čas byli na
sebe slušní.

* „Já už jsem myslel, že jsem spadl
z hrušky na záda!“
Primátor František Jura takto komentoval nedorozumění v diskusi o pomoci Národnímu domu.

* „Pane architekte, když se někdo
strefuje do vás, tak to bolí, co?
Ale vy to děláte na každém
zastupitelstvu!“
Náměstkyně
primátora
Alena Rašková (ČSSD) neměla
s Františkem Frömlem slitování.

* „Použil bych jiná slova, ale
jsme v adventním čase, tak budu
slušný...“
Alois Mačák (ČSSD) spílal kritikům
Národního domu, ale nakonec zachoval dekorum.

* „Považuji to za komunální
socialismus...“
A podruhé i František Fröml, který
se netajil názorem, že dotace Národnímu domu z něj dělají socialistickou hospodu.

* „Říkal jsem už na jaře,
že to bude díra na peníze!“
Petr Kapounek podruhé, byl
viditelně proti schválení další
finanční pomoci Národnímu domu.

* „Už dříve jsem prosazovala,
aby covid byl prohlášen pouze
za respirační onemocnění.
Byla jsem za blázna!“
Hygienička a opoziční zastupitelka
Zuzana Bartošová (KDU-ČSL) si
takto ulevila na téma koronaviru.

* „Názor koaliční SPD
mě vůbec nepřekvapil“
Takto se Petr Kapounek (Na rovinu!)
vyjádřil k vystoupení Pavla Dopity
(SPD), který projevil souhlas s návrhem rady města.

* „Že si na Facebooku přečtete, že
Pospíšil má u Hloučely spoustu
pozemků, je nehorázný nesmysl!“
První náměstek primátora Jiří
Pospíšil se rozčílil poté, co byl opozicí nařčen ze skupování pozemků.

* „Pořídíme doslovný zápis jednání. Není co skrývat, všechno
je křišťálově čisté...“
Kde jsme jen už tato slova primátora
Františka Jury slyšeli?

* „Nejsem místostarosta,
ale klidně mi říkejte Pospíšile.“
První náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) se nenechal
vykolejit a bleskurychle na slova
Františka Frömla zareagoval.

* „Podívejte se, pane
místostarosto...“
František Fröml (Změna pro
Prostějov) se na zastupitelstvu
zřejmě probudil po více než desetiletém spánku...

* „Mně se neomlouval. Pan inženýr
Lysek je tedy nepřítomen!“
Do Humpolce se opoziční zastupitel Petr Lysek (Na rovinu!) sice
neodstěhoval, jen přišel na jednání se
zpožděním. Primátor František Jura
(ANO) tak hned na začátku konstatoval jeho nepřítomnost.

PROSTĚJOV Na humor nebyla
při mnohdy vyostřeném jednání
zastupitelstva zrovna ta nejvhodnější nálada, přesto komunální
politici během sedmihodinového
zasedání tu a tam vypustili ze svých
úst nějakou tu perličku. A Večerník
jako tradičně některé z nich pro své
čtenáře opět zaznamenal.
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Prostějov (mik) – Zastupitelé v úterý schválili uzavření nové smlouvy
s Domovní správou o zajištění služeb
městských lázní. „Vzhledem k tomu,
že předmětná smlouva skončí ke dni
31. prosince 2021, je třeba uzavřít
novou smlouvu o zajištění služeb
obecného hospodářského zájmu na
zajištění správy a provozu lázní od 1.
ledna 2022. Předmětem smlouvy je
úprava vzájemných práv a povinností
mezi statutárním městem Prostějov
jako objednatelem a poskytovatelem
společností Domovní správa Prostějov. Společným cílem je podpořit
veřejné sportovní a kulturní činnosti
určené široké veřejnosti, zejména pak
občanům města Prostějova a zároveň
poskytování finančních prostředků
objednatelem za účelem kompenzace nákladů prokazatelně vynaložených poskytovatelem na poskytování
předmětných služeb obecného hospodářského zájmu,“ vysvětlil první
náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Nová smlouva
se správcem lázní

Prostějov (mik) – Výstavba návštěvnického zázemí v Kolářových sadech
spěje do finále, ovšem do zdárného
konce přece jen něco chybělo. Tím
byly peníze. Stavba se totiž prodražila a zastupitelé tak v úterý museli
schválit rozpočtové opatření ve výši
180 tisíc korun. „V rozpočtu města
Prostějova pro rok 2021 byly na tuto
akci schváleny finanční prostředky ve
výši 1 007 000 korun, přičemž byla
získána dotace Olomouckého kraje
ve výši 405 500 korun. Projektová
dokumentace pro stavební povolení
a zadání stavby však 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 nepočítalo i s výsadbou popínavých rostlin a podrostového záhonu,“ zdůvodnil nutnost
rozpočtového opatření Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějova. To
bylo schváleno drtivou většinou hlasů zastupitelů.

Peníze pro zázemí v parku

Prostějov (mik) – Radní předložili
zastupitelům návrhy na odmítnutí
požadavků hned několika občanů
Prostějova, kteří po magistrátu chtěli
bezúplatný převod pozemků před jejich nemovitostmi. Nebo také jejich
prodej. Důvodem byl fakt, že obyvatelé těchto domů si zvykli na parkování
svého vozidla přímo před svojí nemovitostí a nechce se jim nyní platit městu
nájemné. Před časem totiž město udělalo inventuru pozemků ve vlastnictví
magistrátu a bylo zjištěno, že více než
tři sta řidičů parkuje před svými domy,
ovšem na pozemcích města. Vedení
magistrátu tak přede dvěma lety rozhodlo, že tito občané budou městu
platit roční nájemné. „Já sám nejsem
pro to, aby se tyto pozemky občanům
prodávaly nebo převáděly do jejich
vlastnictví. Ale prosím, aby při stanovení nájemného bylo zohledněno to,
že tito lidé se o kýžené pozemky sami
starali a upravovali si je,“ přimlouval se
Martin Hájek (Na rovinu!). Výše nájemného se ale nakonec na zastupitelstvu neprobírala, hlasováním pak byly
zamítnuty všechny požadavky občanů
na převod nebo prodej uvedených pozemků.

Parkování pøed
domem? 3ODyWH
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publicistika

Že se každý jazyk v průběhu času mění,
je známá věc. Možná jste viděli úspěšnou českou detektivku Nahá pastýřka,
kde různý pravopis slova hypotéza pomohl k odhalení pachatele vraždy. Mění
se nejen gramatika, ale také slovní zásoba. Slova sice existují dál, ale frekvence
jejich užívání se z hojnosti blíží nule
a naopak.
Vezměme si třeba takové „vymoženosti“. V dnešní době slovo, které se pronese či napíše poměrně výjimečně. Jenže
střední a starší generace pamatuje jeho
časté používání, samozřejmě s ustáleným adjektivem „socialistické“. Mezi
takové socialistické vymoženosti patřilo
třeba bezplatné zdravotnictví a školství,
sociální zabezpečení spojené se samozřejmostí zaměstnání, bezplatné používání dálnice nebo třeba bezúročné
novomanželské půjčky.

TOMÁŠ KALÁB

Evropské unie. To ty tisíce chudáků na
čáře, rovněž hranici EU, proti po zuby
ozbrojeným polským hrdinům s těžkou technikou fakt nemohou tušit.
Vzpomínám si, jak před šesti lety uspořádal Večerník unikátní misi a reportoval přímo z maďarsko-srbské hranice,
kde se oškliví Maďaři tenkrát – jaká
hrůza – snažili stavět ploty. Pokud by
se měla podobná cesta nyní zopakovat, nebylo by ani kam. Poláci totiž pro
jistotu „strážce demokracie“ ke své východní hranici ani nepouští.
No co, ono to zase nějak dopadne. Sice
možná pár dětí umrzne ve východoevropských lesích, ale aspoň se neutopí
ve Středozemním moři. Hlavně že
máme ty evropské hodnoty, které si
musíme pořádně střežit jako oko v hlavě. Škoda že jimi jsou hlavně pokrytectví a dvojí metr.

13. prosince 2021
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ventním čase ve sváteční náladě, ten
se hodně spletl. Zejména diskuse
o další finanční pomoci Národnímu
domu, ale také o nabytí pozemku za
nemocnicí či ohledně regulačního
plánu jižní části centra města byly ze
strany opozice prošpikovány emočními výstupy včetně osobních urážek
členů radniční koalice. Korunu všemu nasadili opozičníci po vyslechnutí výsledků rozsáhlé kontroly magistrátu úředníky z Ministerstva vnitra
ČR. Ta až na maličkosti dopadla nad
očekávání dobře, což ovšem někteří
členové opozičních stran vůbec neocenili. Naopak kritizovali, že zprá-

vu o kontrole radní měli zveřejnit
už během předešlého zastupitelstva.
„Vás zajímá jen to, že jsme zprávu
o ministerské kontrole předložili o dva
týdny později. Ale skutečnost, že jednotlivé odbory magistrátu pracují dle
výsledků kontroly naprosto prvotřídně a bez pochybení, to vůbec nedokážete ani jedním slovem ocenit,“ bouřil
primátor František Jura (ANO 2011).
„Celé volební období do nás jen šijete,“ vmetla vzápětí náměstkyně primátora Alena Rašková do tváře Františku
Frömlovi (Změna pro Prostějov), který se opakovaně dopustil i osobních
urážek. Za tu směřovanou na prvního
náměstka Jiřího Pospíšila (PéVéčko)
se však omluvil.
Úterní jednání prostějovského zastupitelstva ale nakonec komunální
politici napříč politickým spektrem
přece jen uzavřeli po sedmi hodinách diskusí s vlídnými úsměvy na
tvářích a vzájemným blahopřáním
k Vánocům.

radním
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PROSTĚJOV Přistoupit k neobvyklému kroku, jak zajistit financování neprofesionálního sportu, ale
i kulturu a vzdělávání v Prostějově,
se rozhodli prostějovští radní. Zastupitelům navrhli založit nadační fond
s městským vkladem 100 000 korun.
Primátor František Jura věří, že do
fondu věnují peníze i podnikatelé,
kteří by rádi podpořili například mládežnický sport či kulturní spolky.
„Nároky na finanční zajištění těchto oblastí mají vzestupnou tendenci. Nadační
fond je jednou z možností, jak prostřednictvím právnické osoby založené ke
společensky a hospodářsky užitečnému
účelu zajišťovat prostředky pro podporu a rozvoj sportu, kultury a vzdělávání
na území města. Předpokládá se, že
prostředky bude možné získávat jak od
veřejných institucí, tak zejména od soukromých subjektů. Z těchto peněz nechceme v žádném případě dotovat pro-

fesionální sportovní kluby, ale amatérský
a mládežnický sport,“ uvedl František
Jura, primátor Prostějova.
Zastupitelé a zastupitelky neměli
k tomuto návrhu moc připomínek,
někteří opozičníci se ale zajímali o to,
kdo a podle jakého klíče bude získané
peníze rozdělovat? „Bude ustanovena
správní rada, která je navržena jako devítičlenná, zřizuje se rovněž funkce revizora.
Jako první členové správní rady jsou navrhováni zástupci zakladatele, vzdělávací
instituce, sportovní a podnikatelské veřejnosti, jejichž odborná zkušenost a znalost
místního prostředí je předpokladem pro
užitečné vynaložení prostředků získaných do majetku nadačního fondu pro
podporu oblastí vymezených v zakládací
listině,“ uvedl Jura.
Zastupitelstvo pak drtivou většinou
hlasů zřízení nadačního fondu schválilo.
I s tím, že počáteční vklad města bude
zmíněných sto tisíc korun.
(mik)

sport i kulturu
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tutárního města Prostějov. Ten vzápětí
vyzval volební komisi prostějovského
zastupitelstva, aby připravila volební
akt. „Musí ale samozřejmě dojít k úpravě, protože pan Holík je nominantem
na člena rady, ale zároveň je současným
předsedou volební komise. Navrhuji jej
proto nyní vyjmout z této funkce ve volební komisi, a aby ho zastoupil kolega
Aleš Matyášek,“ byl nucen učinit jednu
změnu primátor.
Volba Pavla Holíka následně proběhla veřejně pomocí hlasovacího
zařízení. „Pro jediného kandidáta
na nového člena Rady statutárního
města Prostějova hlasovalo 26 zastupitelů, hlasování se zdrželo šest
zastupitelů,“ oznámil stručně výsledek voleb Aleš Matyášek (Na rovinu!). Po jeho výroku se ozval slabý
potlesk většiny osazenstva hlavního
sálu Společenského domu. „Pane
doktore Holíku, za celé vedení města
vám ke zvolení blahopřeji,“ doprovodil potlesk primátor František Jura.
„A já děkuji za zvolení,“ odpověděl
stručně nový radní města Prostějova
Pavel Holík (ČSSD).

PROSTĚJOV Město Prostějov zaplatí každoročně za městskou hromadnou dopravu okolo dvaceti milionů korun. Pro rok 2022 to však
bude daleko více, společnost FTL
si nárokuje finanční kompenzaci
přes čtyři miliony korun. Důvody
jsou různé, hlavně jde ale o navýšení
platů řidičů, snižující se tržby a naopak zvyšující se cenu pohonných
hmot. Společnost FTL provozuje
v Prostějově 15 autobusových linek
MHD. Zastupitelé smlouvu o kompenzaci nákladů po krátké diskusi
schválili.
Každý rok je k této smlouvě uzavřený
dodatek pro následující kalendářní
rok s finančním modelem obsahujícím výši kompenzace, ekonomicky
oprávněné náklady, čistý příjem a výnosy. Úhrada kompenzace poté probíhá formou měsíčních záloh, které
jsou po uplynutí smluvního
období zúčtovány.
„Pro rok 2022
předložil dopravce finanční
model, na základě kterého je
odhadováno navýšení kompenzace o 4 021 000
korun oproti roku 2021.
Navýšení je z důvodu snížení tržeb
jízdného, kde propad je odhadován na
1 622 00 korun, zvýšení mezd řidičů
na základě připravovaného Usnesení
vlády ČR o minimální mzdě, které
způsobí nárůst mzdových prostředků
a odvodů na sociální a zdravotní pojištění ve společnosti FTL o 857 000
korun oproti roku 2021, další nárůst
je způsoben například odhadovaným

zvýšením spotřební
daně u PHM nebo
zvýšením inflace.
Skutečná částka
bude
zúčtována po uplynutí
smluvního období a případný přeplatek bude městu
vrácen,“ uvedla při
předložení návrhu Alena
Rašková (ČSSD), náměstkyně
primátora pro dopravu v Prostějově.
Zastupitelé drtivou většinou hlasů
schválili úhradu kompenzace společnosti FTL, diskutovalo se pouze
o možnosti navýšení počtu některých
spojů a také zřízení nových zastávek
MHD. Například u haly Sportcentra
DDM v Olympijské ulici. „Vše je v jednání se společností FTL,“ ujistila Rašková.
(mik)
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v Prostějově prodraží

MHD se příští rok

PROSTĚJOV Hned na úvod úterního jednání zastupitelstva došlo k avizované volbě nového člena Rady statutárního města Prostějova. Mandát
zastupitele za rezignujícího Zdeňka
Fišera (ČSSD) získal za již Večerníkem popsaných okolností Alois Mačák, který se do komunální politiky
vrátil po šesti letech. Brousil si zuby
i na post radního, ovšem zastupitelský klub sociální demokracie jej odmítl nominovat a rozhodl se pro bývalého šéfa prostějovské záchranky
a exposlance Pavla Holíka.
„Rezignací pana Fišera klesl počet radních na deset, a proto proběhne volba
nového jedenáctého člena rady města.
Jak vyplývá z návrhu klubu zastupitelů
ČSSD, nominován na tento post je zastupitel Pavel Holík,“ uvedl volby František Jura (ANO 2011), primátor sta-

Pavel Holík je oficiálně novým

Posledního jednání v roce se zúčastnilo třiatřicet zastupitelů. Omluveni byli
radní Miloš Sklenka (ANO 2011),
který po operaci leží v nemocnici,
a z pracovních důvodů Martin Balák
(PéVéčko). V úterý 7. prosince byla
hned v úvodu zasedání na pořadu
volba nového radního. Jak Večerník
informoval v předešlých vydáních, za
rezignujícího Zdeňka Fišera navrhli
sociální demokraté Pavla Holíka. Ten
byl vzápětí zvolen drtivou většinou
hlasů zastupitelů a zastupitelek.
Kdo si ovšem myslel, že poslední
schůze nejvyššího politického orgánu města proběhne v tomto ad-

PROSTĚJOV V pořadí osmadvacáté jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v tomto volebním období bylo posledním v roce 2021. Komunální politici se minulé úterý sešli
v hlavním sále Společenského domu, kvůli náročným protiepidemickým opatřením je totiž návrat do tradičních prostor obřadní síně radnice stále nemožný. Více než sedmihodinové jednání
bylo mnohdy velice bouřlivé a bohužel opět došlo i k osobnímu
napadání členů rady ze strany opozičních zastupitelů.

„Celé období do nás jen šijete,“ kritizovala
opozici náměstkyně primátora Alena Rašková

maltským, řeckým, kyperským nebo
španělským břehům, takto hranicím
Evropské unie, spoustu nás kulturně
obohacujících nových spoluobčanů.
Samozřejmě za souhlasného mručení
z Bruselu a Berlína.
Jenže ouha. Cesty migrantovy po evropské pevnině vstříc Německu jsou
nevyzpytatelné. Titíž mladí, dobře oblečení a drahými mobily vybavení Syřané či Iráčané se s turistickým krytím
vypravili trasou přes Bělorusko a Polsko. Jejich hybatelé jim ale zapomněli
detailně vyložit geopolitickou situaci.
On totiž Abdul připlouvající lodičkou
někde na Sicílii je vítaný pracant a kulturní obohacovač, zatímco jeho bývalý
soused Ibrahim snažící se proniknout
přes bělorusko-polskou hranici je
v očích téhož Bruselu a Berlína živel,
hybridní agresor a rozvraceč drahé

C

stranického vedení. 29. října 1918 pak
na manifestaci na prostějovském náměstí oznámil vyhlášení československého státu. V červnu 1919 po komunálních volbách opustil funkci
starosty města, ale nadále se veřejně
a politicky angažoval. V parlamentních volbách v roce 1920 získal za
Československou národní demokracii
senátorské křeslo v Národním shromáždění, kde setrval do roku 1925.
Profesí byl lékařem v Prostějově. Ještě
v komunálních volbách roku 1925 byl
opětovně zvolen do obecního zastupitelstva v Prostějově, ale kvůli chorobě
musel zakrátko na funkci v zastupitelstvu rezignovat. V roce 1926 se stal
předsedou místní organizace národně
demokratické strany v Prostějově a zůstal jím až do října 1935, kdy odešel ze
zdravotních důvodů. Od března 1935
byl nemocný, zemřel 22. prosince
1936 ve 3 hodiny ráno. Pohřben byl
na Městském hřbitově v Prostějově.
o se týká literární tvorby,
specializoval se na kulturu oblasti Hané. Mnohé své publikace psal
hanáckým nářečím (od roku 1893)
a uváděl v nich vždy malý slovníček
hanáckých pojmů. Psal básně i fejetony. Uveďme například Hanácky pěsničke (1900) - sbírka lidových písní,

Haná a Romža (1914) - pohádka,
Z vojne (1917) - tři knihy básní s válečnou tematikou, Prostějovsky pěsničke (1927) - sbírka lidových písní,
Bévávalo – humoristická vyprávění,
Z těžkých dob Prostějova (1929–
1930) a Červánky Prostějova (1931)
- dějiny města a kraje z historického
a politického hlediska, Kardenálu
klobók (1931) - oslavná báseň husitského vítězství u Domažlic v roce
1431 a jiné.

ANALÝZA
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do Lidové strany pokrokové na Moravě. V jejím rámci představoval Přikryl
a jeho prostějovská skupina konzervativní křídlo, které okolo roku 1911
odmítalo samostatný postup předsedy
strany Adolfa Stránského a trvalo na
užší spolupráci s mladočechy. V červenci 1911 dokonce do Prostějova
přijeli z Prahy Karel Kramář a František Sís a jednali o možnosti vytvoření nového politického subjektu,
který by byl novou mladočeskou
stranou na Moravě. Ve straně nakonec ale zůstal, přestože jeho názorové
rozdíly se Stránským trvaly. Zapojil
se i do vysoké politiky. V zemských
volbách roku 1902 byl zvolen na Moravský zemský sněm za městskou kurii,
obvod Prostějov, Německý Brodek.
Mandát obhájil i v zemských volbách
roku 1906 za českou městskou kurii,
obvod Prostějov, Plumlov a opětovně
zde byl zvolen i v zemských volbách
roku 1913. Díky jeho iniciativě byla
roku 1906 lékařská komora moravská rozdělena na českou a německou sekci (v dosavadní jednotné komoře bylo neúměrně nízké zastoupení
etnických Čechů). Prosadil také zdravotní zemský zákon přijatý v průběhu
let 1908 a 1909 po složitých debatách.

Jako občan Prostějova jsem rád, že město pamatuje ve svém rozpočtu na rok 2022 i na stavební investice v celkem horentní sumě 248
milionů korun. Ale máme na to? Zaskočilo
mě, že v covidové době všichni utahují opasky

Všude šetøí, jen Prostìjov ne
a snižují své rozpočty, ale na naší radnici se
chovají, jako kdyby byl důvod peníze rozhazovat. Navíc je rozpočet plánován se schodkem 153 milionů korun, což v historii Prostějova ještě nebylo! Deficit bude jistě hrazen

z finančních rezerv, ale to je copak všechny
vyprázdníme? Takže vše, co bylo za dlouhá
léta ušetřeno, tak současná radniční koalice
během posledního roku svého vládnutí utratí?
Milan Láznička, Prostějov

Mourka by byla škoda
Reaguji na článek „Mourek má skončit!“ z čísla 43 která někteří jedinci prostě vyhodí a hotovo, což je koťatům, a proto by byla velká škoda, kdyby tento
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ze dne 1. listo- hrozné a hraničí to s týráním. Zřízení případného spolek skončil, i když chápu, že tato práce není jedpadu. Přemnožené a nekastrované toulavé kočky útulku pro kočky bych osobně uvítala, dobrovol- noduchá a hlavně nekončící. Doufám, že se vedení
i kocouři jsou problémem mnoha měst. Výhodou níci by se jistě našli. Pracovníci spolku Mourek od- města Prostějova bude zajímat, jak tento problém
je, pokud magistrát jako u nás přispívá na kastrace vádí záslužnou práci, zachránili mnoho kočičích s toulavými kočkami řešit dál.
Eva Navrátilová, Prostějov
toulavých koček. Zamezí se nechtěným koťatům, životů a hlavně předcházejí dalším nechtěným
Rozhodnutí postrádá logiku
1RYÙVWDGLRQE\PÈVWXVOXvHO
Naprosto nechápu logiku našich radních, kteří rozhodli o zrušení slavnost- Stále nemohu pochopit, proč se cpou desítky milionů korun do maního rozsvícení vánočního stromu s koncertem Václava Noida Bárty a také linkého stadionku za místním nádražím, když by se nový fotbalový
o zrušení silvestrovského ohňostroje. Prý by se tady sešlo více lidí, než po- a společně i atletický stadion mohl vybudovat za aquaparkem, kde
volují vládní pravidla, mohlo by dojít k nakažení covid-19. Budiž. Ale proč je dost místa a pozemek je magistrátu! Zabily by se tak dvě mouchy
tedy zůstává v provozu mobilní kluziště a funguje také vánoční jarmark? jednou ranou a zbytečně by se neinvestovalo do stadionu, který nikdy
To si myslíte, že tady se sejde za den méně lidí a nehrozí jim nákaza? Vždyť nemůže do puntíku splnit kritéria pro druhou ligu, natož pro první,
se podívejte, všichni na náměstí bruslí bez ochrany dýchacích cest a to platí kdyby se náhodou někdy zadařilo. Ostatně nový stadion by sportovtaké o většině návštěvníků jarmarku.
Jiří Šlézar, Prostějov nímu městu slušel.
Milan Reiter, Prostějov

V

arodil se ve Výšovicích, kde
měli jeho rodiče malý statek
a kde Ondřej navštěvoval obecní školu. Rodina se později přestěhovala do
Čechovic. Vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval
roku 1881. Absolvoval studia medicíny na Univerzitě Karlově v Praze,
kde promoval 3. prosince 1886. Od
7. října 1887 působil jako praktický
lékař v Prostějově. V té době bylo ve
městě 5 německých lékařů a pouze
2 čeští. Angažoval se také v komunální
politice, která ještě koncem 19. století
v Prostějově byla pod vlivem německé
strany. Zasloužil se o finální převedení
samosprávy do českých rukou roku
1892. Podobně se angažoval v českém
vítězství v olomoucké obchodní a živnostenské komoře. Od 31. prosince
1913 převzal po Josefu Horákovi
post starosty Prostějova a zůstal jím
až do roku 1919.
e funkci inicioval výstavbu přehrady u Stichovic. Za jeho úřadování
byla dostavěna roku 1914 nová radnice. Od poloviny 90. let 19. století byl
aktivní v Českém politickém spolku
v Prostějově, který měl blízko k Lidové
straně na Moravě (moravská odnož
mladočeské strany). Později vplynul

N

ěhem první světové války patřil
Před 85 lety zemřela jedna z nejvýznamnějších osobností
v Lidové straně pokrokové na
Prostějova, kterou bezesporu byl MUDr. Ondřej Přikryl.
Pojďme si na tomto místě připomenout jeho život a dílo, Moravě k opozičnímu křídlu volně navázanému
na redakci Lidových novin,
protože dějiny města ovlivnil značně. Nejen proto, že jeho
jež odmítalo prorakouský aktivismus
příběh může být pro leckoho inspirující.
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Režim se změnil a vymoženosti jsou
ty tam. Ovšem máme za ně dobrou
náhradu. Tentokrát jsou to „hodnoty“,
samozřejmě též s nezbytným adjektivem „evropské“. Nejsem si sice jistý, že
třeba taková „solidarita“ či všeobjímající „lidská práva“ jsou příznačné pouze
pro evropský kontinent, ale upřesnění
je zde zřejmě nutné.
V rámci oné zmíněné solidarity se
západní Evropané plácli řádně přes
kapsu a začali se před několika lety
kulturně obohacovat, ať to stojí, co to
stojí. A že to stojí nejen hodně peněz,
ale i zbytečně zmařených životů nevinných obětí, je za ta léta dostatečně
známo. A nedosti na tom. Ony se také
štědře financují různé nevládní organizace, které si pořizují tak levné věci jako
námořní plavidla, aby na nich mohly systematicky přivážet k italským,

Vymoženosti a hodnoty
POSLEDNÍ SEŠLOST ROKU 2021 BYLA Å8=$9ŏ(7(Ä1É52'¶´
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Jan Krchňavý, náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
„Na konci listopadu jsme měli třiadvacet tříd základních škol v karanténě, nyní už i tento počet klesl

172 dětí. Podobný trend je patrný
také u členů pedagogických sborů a zaměstnanců základních škol.
Nyní jich máme nakažených 16, týden předtím jich bylo 22,“ prozradil

„Po testování na základních školách
v Prostějově v pondělí 29. listopadu
bylo registrováno 264 nakažených
dětí, o týden později v pondělí
6. prosince už tento počet klesl na

pro Večerník

Michal
KADLEC

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV „Stav ohrožení“ s ohledem na počty nakažených žáků i učitelů se mírní také na prostějovských základních
školách. Po dalším provedení antigenních testů v pondělí
6. prosince se náměstek primátora pro školství v Prostějově
Jan Krchňavý tvářil poměrně optimisticky. A čísla mu dávají
za pravdu.
na sedmnáct. Po provedení antigenních testů v pondělí 6. prosince
bylo zaevidováno 19 pozitivních
testů, na konci listopadu jich bylo
26. Klesající tendence ve všech

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Hromada hodin práce, příprav, vynaložených prostředků i shánění personálu
přišlo po vyhlášení nouzového stavu
25. listopadu vniveč. O den později tak
mohli mít prodejci naposled otevřeno, od 18.00 museli své stánky zavřít.
„Děkujeme za zájem ze strany občanů,
kteří nás přišli v pátek podpořit a nějaké věci nakoupili. Většinou se jednalo
už o známou klientelu a nám opravdu
hodně pomohlo, že se podařilo alespoň
něco prodat. Šli jsme však také hodně
pod cenu, abychom to všechno jen ne-

Jan
FREHAR

pro Večerník

sobotního dne, kdy se kromě farmářských trhů objevili pouze tři
prodejci. „Nechtěli jsme úplně končit, tak jsme této možnosti využili,
ale upřímně řečeno, moc toho tady
neprodáme. S cenou jsme šli hodně
dolů a stejně se příliš nedaří, už ani
nedokážu říct, zda budu ještě otevírat
v dalších dnech, protože nám to klasické příjmy předešlých let nevrátí,“
přiznala otevřeně prodejkyně Marie
Švecová.
Řada trhovců ovšem tuto možnost zavrhla okamžitě. „V tom jsem upřímně
neviděl žádnou perspektivu. Prostějov
znám velmi dobře. Vím, že během tržních dnů je dopoledne zájem občanů
velký, ale jinak se tu téměř nikdo během dne neobjeví. A atraktivita oproti
místu u radnice je téměř nulový. I kdyby bylo možné trhy zachovat a rušil se
třeba jen program, či by bylo zakázáno prodávat punč, tak zájem rapidně
klesne, protože většina občanů jde na
program a k tomu si chce dát něco na
zahřátí, z čehož těžíme i my, jakožto
prodejci různých surovin a výrobků,“ prozradil jeden z dlouholetých
prodejců lahůdek, který si nepřál být
jmenován. Otevřeně však přiznal, že
trhovci pociťují zmar a nejisté vyhlídky na budoucnosti.
„Když vidím, že obchodní centra mohou před Vánoci pomalu praskat ve

švech, jak je plno, a venku nemůžete
prodávat, tak je mi z toho opravu smutno. Netvrdím, že pro všechny, ale minimálně pro polovinu trhovců je to téměř
likvidační. Odpuštěný nájem i kompenzace nákladů jsou sice prima, ale
hodiny práce, příprav a všeho okolo nikdo nenahradí, takže stejně to znamená
obrovské ztráty,“ uzavřel své povídání.
Uzavření trhů příliš nerozumí ani
občané. „To jsou chudáci, to se
jinak říct nedá. Do obchodních

6CMVQUGX-QPKEKQéMQXCNQXDąG\PWNGVQwPÊJQTQMW

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

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

center i do hospod se dostanete,
ale nakoupit si venku nemůžete.
To mi přijde opravdu postavené na
hlavu,“ prozradil Jaroslav Novák
a s jeho názorem se ztotožňovali
i další oslovení.
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Levnější už to nebude

vyhazovali, takže o žádný extra výdělek
nešlo, ale určitě lepší než vše vyházet,“
prozradili trhovci během posledního
otvíracího dne.
Někteří se mohli přesunout na městskou tržnici, což jim vedení města nabídlo. Zájem ze strany trhovců o pronájem na městské tržnici však není
příliš velký. Z možných prodejců se jich
přihlásila zhruba polovina, ale i aktivní
polovinu počáteční nadšení pomalu
přechází. „Z možných zájemců se jich
přihlásilo zhruba polovina. Jednalo se
tak o nějakých pět až šest prodejců. Postupně však zjistili, že mimo tržní dny
se tam moc lidí neprotočí, takže jejich
zájem upadá a už se tam objevují také
pouze v tyto dny,“ potvrdil jednatel domovní správy Vladimír Průša.
Že zájem opravdu není velký, se
Večerník přesvědčili sami během

PROSTĚJOV Nelehké časy nyní prožívají trhovci, kteří téměř okamžitě po svém otevření museli znovu zavírat, takže často až půlroční příprava na adventní čas skončila katastrofou. Magistrát se
snažil nalézt cesty, jak trhovcům pomoct. Odpustil jim tedy kompletně celý nájem a vrátil peníze za odkoupené kelímky. Další variantou pro některé z trhovců je možnost prodávat své zboží na
městské tržnici. U dalších město zvažuje odkup určitého zboží,
které by následně rozdalo tam, kde je třeba. I nadále se vedení
magistrátu snažilo situaci řešit a věřilo, že by se vánoční trhy ještě mohly za splnění hygienických podmínek znovu otevřít. V to
však už nedoufají ani sami prodejci.

žehrají prodejci na zrušení vánočních trhů

„Pro některé z nás je to až likvidační,“

ÍĎăĎƂœĵņ΄œå΄āŜƵĳĈŜƵďő΄ſƂƲǆņƞőƞ

Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se omlouvá prostějovské
nemocnici za nepřesnou formulaci, která byla součástí zpravodajství
o aktuálním stavu v počtu hospitalizovaných pacientů s covid-19 v minulém vydání Večerníku. V něm se objevila věta, že „jeden jediný pacient nakažený koronavirem přibyl do péče lékařů prostějovské nemocnice za poslední týden“.
„Tato podstatná informace se nezakládá na pravdě a může u čtenářů vyvolat
falešný a nebezpečný pocit, že se situace v prostějovské nemocnici z pohledu
pandemie rapidně zlepšila, přitom situace je stále velice vážná a příjem nových pacientů s covid-19 kontinuálně trvá již několik týdnů,“ protestoval na
to konto Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov. Správná formulace měla znít, že ve srovnání s celkovým počtem
hospitalizovaných pacientů z předchozího týdne přibyl jediný pacient.
Za vzniklé nedorozumění se redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Nemocnici Prostějov omlouvá.
(mik)
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DĚTÍ I TŘÍD V KARANTÉNĚ
náct a každou položku jsme pečlivě
zvažovali,“ ujistil Rozehnal, který je ve
vedení města zodpovědný právě za stavební investice v Prostějově.
Ze seznamu schválených investic
je zřejmé, že tou nejnáročnější na
finance bude regenerace sídliště
Brněnská a Dobrovského ulice.
Ta z městské pokladny vytáhne 37
milionů korun. „Namátkou bych ale
dále chtěl zmínit i další akce jako například pořízení projektu na výstavbu
dopravního terminálu v ulici Újezd,
pokračující rekonstrukce Vrahovické
ulice a následně i ulice Wolkerova, první etapa regenerace Sídliště Svornosti
ve Vrahovicích, rekonstrukce brány na
Městském hřbitově v Brněnské ulici,
zateplení bytového domu ve Finské
ulici, investice na základních a mateřských školách a mnoho dalších,“
podotkl náměstek primátora statutárního města Prostějov, který detailně
popsal i již uvedenou nejdražší investici roku 2022. „Magistrát každoročně
realizuje dvě až tři regenerace sídlišť,
v roce 2022 to bude Sídliště Svornosti
a také sídliště Brněnská–Dobrovského. Jedná se o kompletní opravu plochy sídliště, tedy rekonstrukci komunikace, dále tu budou nová parkovací
stání, nová dešťová kanalizace včetně
vsakovacích objektů, nové stání pro
kontejnery a proběhne rovněž kompletní obnova zeleně. Součástí jsou
i vynucené přeložky inženýrských sítí.
Stavba byla zahájena již v letošním
roce a skončí v roce příštím.“
Večerník se ptal také na poměrně
zajímavou stavební investici za 27
milionů korun, kterou je výstavba
běžeckého tunelu v areálu Základní školy Jana Železného? „Tato
sportovní škola se zaměřuje na
atletiku, jejíž tréninkové možnosti jsou v zimním období značně
omezené. Proto jsme se rozhodli
připravit projektovou dokumentaci na přístavbu běžeckého tunelu
ke stávající budově. Tunel bude
mít pět drah včetně doskočiště
a sociálního zázemí. Mimo atletů
jej bude v pozdějších odpoledních
a večerních hodinách využívat
k pohybovým aktivitám i veřejnost. Tunel počítá s možností poskytnutí zázemí také jiným oddílům, například stolním tenistům,
lukostřelcům, aerobiku a vlastně
pro většinu sportů. Předpokládaná cena dle projektové dokumentace je sedmadvacet milionů
korun a stavba se bude realizovat
výhradně v případě, že na ni získáme dotaci,“ upozornil Jiří Rozehnal s tím, že většinu stavebních
akcí ovlivňují stále vyšší ceny za
stavební materiál. „V letošním roce
jsme zaznamenali naštěstí problémy jen u posledních akcí, zejména
šlo o výpadky materiálu na zateplení nebo dodávku oken. Všechny
akce jsme ale měli vysoutěžené dopředu, tím nás zasáhlo minimálně

15 mil.

27 mil.

37 mil.

15 mil.

to hektické a cenově turbulentní
období ve stavebnictví. Odborníci
očekávají postupnou stabilizaci,
ale návrat k původním cenám se

13 mil.

Někteří provozovatelé na veřejnou
výzvu zareagovali správným způsobem. „Zveřejnili jsme snímky zaparkovaných vozidel v různých lokalitách města s propadlou STK a vyzvali
majitele nebo provozovatele, aby tuto
skutečnost řešili. Většina z nich nechala svá vozidla, která lze nazvat vraky, buď odtáhnout a zlikvidovat, nebo
opravit, aby prošla novou technickou
kontrolou. Bohužel někteří jedinci na

9
mil.

8 mil.

výzvu magistrátu a městské policie nezareagovali
vůbec, a to i přes naše varování,“ uvedl Jiří Pospíšil
,CMQRTXPÊRąKwNQPCąCFWXQ\KFNQ4GPCWNV
(PéVéčko), první náměs%NKQQFUVCXGPÆPC5ÊFNKwVK'$GPGwG
tek primátora statutárního

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
města Prostějov.
Minulý týden tak magistrát
přikročil k prvním odtahům. „Nechali jsme odtáh- $G\RNCVPÆVGEJPKEMÆMQPVTQN[D[NQFV¾JPWVK(KCV
nout čtyři vozidla a veškeré $TCXQ\RCTMQXKwV÷X&QNPÊWNKEK

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
náklady budeme vymáhat
po majitelích. Uvedená vozidla mo- nestane, další odhou nyní jít do veřejné dražby. Pokud tahy budou poo ně v dražbě nikdo neprojeví zájem, kračovat v lednu
budou auta ekologicky zlikvidována. 2022. PracovníOpět na náklady majitele,“ objasnil kům magistrátu 1FVCJQX¾UNWåDCUKRQTCFKNCKUXQ\KFNGO8QNMUYCIGP)QNH
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
další postup první náměstek prostě- Odboru správy X/CVJQPQX÷WNKEK
jovského primátora.
a údržby majetVedení města se netají tím, že i na- ku města se za spolupráce Městské vozidel s propadlou STK jich v ulidále budou vyzývat provozovatele policie Prostějov podařilo při řešení cích zůstává asi sedmadvacet. A to
(KCV2WPVQ\WNKEG,QUGHC.CF[X2TQUV÷LQX÷D[NPCNQåGPCQFV¾JPWVD÷JGOP÷MQNKMC vraků, aby si vozidla s neplatnou této problematiky dohledat majite- je pořád hodně,“ vzkazuje Jiří PoOKPWV
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
STK sami odtáhli. „Pokud se tak le vozidel. Zhruba ze sedmi desítek spíšil.
(mik)

PROSTĚJOV Magistrát vyhlásil
boj vrakům vozidel. Těch je v ulicích Prostějova nepočítaně a majitelé či provozovatelé o ně nejeví
zájem. Během uplynulých dvou
měsíců zveřejnila radnice na tři
desítky fotografií odstavených vozidel s neplatnou STK déle než šest
měsíců a vyzvala jejich majitele,
aby je sami odtáhli nebo si vyřídili
technickou prohlídku.
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10
mil.

konat nebude. Ale to nám naznačí
veřejné zakázky na počátku příštího roku,“ míní náměstek primátora
pro stavební investice v Prostějově.

12 mil.
10
mil.
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Pojďme se ale nyní zaměřit na stavební
investice, které Prostějov v roce 2022
čekají a které zastupitelstvo schválilo.
A to i přesto, že zejména ze strany opozice padaly i jiné návrhy na potřebné
rekonstrukce, opravy či nové stavby.
Seznam dvaaosmdesáti akcí je ale již
dán a celkové náklady na stavební investice jsou naplánovány ve výši přes
248 milionů korun. „Objem investičního rozpočtu odpovídá potřebám
města a jeho finančním schopnostem,
opozice má svůj názor, to je pochopitelné, žijeme v demokracii. Pokud
všichni ve státě zatáhnou za brzdu
a sníží se investice na minimum, zastaví se celá ekonomika. Jestliže ty
peníze máme, je lépe je investovat
a nenechat je na účtu podléhat inflaci,“ má jasný názor na zachování
velkého objemu investic Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek prostějovského primátora. Jak vzápětí Večerníku
potvrdil, radní při plánování investic
stavební povahy měli těžkou úlohu
při výběru. Akcí by totiž bylo potřeba
daleko víc. „To mi povídejte! Položková skladba investičního rozpočtu je ale
velmi rozmanitá a vychází z požadavků
jednotlivých odborů magistrátu, požadavků občanů či příspěvkových organizací města a mnoha dalších. Výběr
byl velmi náročný, konečná varianta
rozpočtu po ukončení měla číslo dva-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

2022 a s ním i navržené stavební investice. A je jich požehnaně. Více než osm desítek investic stavební povahy bude
stát městskou pokladnu během příštího roku 248 400 000
korun. Kde na to vzít? Jak jednoduché... Zastupitelé totiž na
návrh radních schválili schodkový roční rozpočet a právě
kvůli nutnosti vysokých investic bude deficit ve výši přes
180 milionů korun pokryt z peněz uspořených v minulých
letech. „Finanční rezervy města ale brzy doplníme minimálně o 100 milionů korun, což je přebytek, kterým nyní oplývá
rozpočet města na letošní rok,“ ujišťuje František Jura (ANO
2011), primátor Statutárního města Prostějov.

TGIGPGTCEGUÊFNKwV÷$TP÷PUM¾t&QDTQXUMÆJQ

laci. I nadále zde pomáhá deset příslušníků Armády ČR, kdy osm vojáků
pomáhá vytíženým zdravotníkům přímo na oddělení, další dva pak pracují
na odběrovém místě,“ popsal aktuální
situaci Večerníku v sobotu odpoledne
bez dalších podrobností Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti AGEL provozující Nemocnici Prostějov. (mik)

D÷åGEMÚVWPGNPC<i,CPCäGNG\PÆJQ

PROSTĚJOV Celkový počet hospitalizovaných pacientů s covid-19
v prostějovské nemocnici klesl,
což je příznivá zpráva. Vyčerpaným
lékařům a zdravotním sestrám ale
stále pomáhá desítka vojáků.
„Nemocnice AGEL Prostějov pečuje
o 74 pacientů, z toho 12 z nich je ve
vážném stavu na umělé plicní venti-

TGXKVCNK\CEGRKXQXCTUMÆJQT[DPÊéMW

hospitalizovaných

\CVGRNGPÊD[VQXÆJQFQOW(KPUM¾

KLESL POČET NAKAŽENÝCH

„Běžecký tunel postavíme, jen když získáme dotace,“

slábne
náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal
Covid-19 deklaruje
NÙFK během listopadového zasedání
YVZastupitelé
MR
È
VW
PROSTĚJOV
UR
S
LQD schválili rozpočet
vNRO½FK statutárního města Prostějova na rok

XÚO÷PCEQRKNKVčPC\KOPÊOUVCFKQPW

V nemocnici je

STAVEBNÍ INVESTICE SE MUSÍ POKRÝT Z REZERV

13. prosince 2021
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COVID-19

zpravodajství

RTQLGMVPCUVCXGDPÊ×RTCX[\¾MNCFPÊEJwMQN

pandemie
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Prostějov (mik) – Zítra, tj. v úterý
14. prosince, zasednou letos naposledy k jednacímu stolu členové
Rady statutárního města Prostějova. Poprvé už i s nově zvoleným
radním Pavlem Holíkem (ČSSD),
který nahradil rezignujícího Zdeňka Fišera. Konšelé mají před sebou
velmi dlouhý seznam projednávaných bodů. Po odvolání Michala
Dadáka z funkce jednatele Lesů
města Prostějova čeká radní i projednávání hospodářských výsledků
této městské organizace. „Nejdříve
projednáme úkoly rady z předchozích jednání a poté přistoupíme na hodnocení ekonomických
výsledků Lesů města Prostějova
za rok 2021,“ potvrdil Večerníku
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov. Konšelé se ale v úterý budou
zabývat dalšími desítkami jiných
bodů programu. „Čeká nás návrh
na udělení odměn pro členy jednotek dobrovolných hasičů, jednání
o nákupu dalších uměleckých děl
a zabývat se budeme také záležitostmi odboru dotací a veřejných
zakázek. Probereme zprávy ohledně průběhu rekonstrukce vstupní
brány Městského hřbitova v Prostějově a stejně tak prodiskutujeme dopravní řešení prostoru před
tímto hřbitovem, návrhy na rozšíření kapacity Reálného gymnázia
a Základní školy Otto Wichterleho
a stejně tak Základní školy v ulici E.
Valenty,“ přidal Jura.

5DGQÉVHVHMGRX
OHWRVQDSRVOHG\

Prostějov (mik) – Bezmála měsíc
byl kvůli nemocnosti pracovníků
silně omezen provoz prostějovského turistického informačního
centra. To už od minulého týdne
neplatí. „Od pondělí 6. prosince
veškeré omezení skončilo a je zde
tak opět možno vyřídit i ověřování
podpisů, ověřování listin a využít
službu CZECH POINT,“ uvedla
Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova.

&HQWUXPMLzYSURYR]X

Prostějov (mik) – Radní na svém
posledním jednání odsouhlasili
výběr dodavatele pro zajištění ostrahy budov Magistrátu statutárního města Prostějova. Ostraha
tak bude opět v gesci firmy SIDA
Prostějov. „Nově vysoutěžená
cena z elektronické aukce byla posuzována podle ekonomické výhodnosti a je v ročním porovnání
oproti předchozímu období vyšší
v podstatě pouze o inflaci, což je,
vzhledem ke všeobecnému trendu
zdražování, velmi dobrý výsledek
výběrového řízení. Druhým neméně podstatným výsledkem tohoto řízení je skutečnost, že firma
SIDA zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce nebo osoby
se změněnou pracovní schopností.
Statutární město Prostějov i tímto
krokem plní povinnost odebírat
služby od firem zaměstnávajících
pracovně znevýhodněné občany,“
uvedl primátor statutárního města Prostějov František Jura (ANO
2011). Bezpečnostní agentura
SIDA tak bude magistrátní budovy
hlídat až do konce roku 2025.

5DGQLFLEXGHKOÉGDW6,'$

Prostějov (mik) – Společnost
FCC Prostějov jako provozovatel placených parkovišť ve městě
minulý týden oznámila, že systém placeného parkování platí od
čtvrtka 9. prosince už i na další
odstavné ploše v Prostějově. „A to
na parkovišti na rohu Brněnské
a Wolkerovy ulice. Od čtvrtka tedy
řidiči musí povinně zaplatit za parkování i tady. Dosud bylo parkoviště využíváno zdarma,“ vzkazuje Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.
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„Určitě ne! Nevím, kdo tento nesmysl šíří. Zůstávám v ČSSD jako řadový
člen a neuvažuji o vstupu do jiné
strany. Bez ohledu, že jsem v ČSSD
neměl nikdy na růžích ustláno a politickou cestičku mi nikdo neumetal,
byl jsem vždy velmi loajální a disciplinovaný člen strany.“
yy Dokončíte toto volební období v zastupitelstvu jako člen
ČSSD, nebo se stanete bezpartijním zastupitelem?
„Znovu zdůrazním, že toto volební
období dokončím v zastupitelstvu
jako člen ČSSD. Samozřejmě jako
koaliční zastupitel budu respektovat
a prosazovat věci vyplývající z Programového prohlášení Rady města
Prostějova a volebního programu
ČSSD.“
yy Nejste uražen tím, že prostějovská ČSSD nominovala do rady
města Pavla Holíka místo vás?
„Uražený nejsem! (úsměv) Ve veřejném životě působím již od listopadu 1989, kdy jsem se angažoval
v Občanském fóru a zároveň spoluzakládal polistopadové odbory
a postupně tak načerpal mnoho
zkušeností. Ve své pestré politické
kariéře jsem se musel totiž mnohokrát vyrovnat se spoustou různých
okolností a s prominutím spolykat
hodně žab. Kolegu Holíka nenominovala do rady města prostějovská
ČSSD, ale klub zastupitelů ve složení
A. Rašková, B. Sekaninová, P. Holík
a A. Mačák. Nebudu ale tajit, že mě

mrzí, jak kolegové na tomto klubu
přistoupili k mojí velkorysé a přitom
realistické nabídce na členství v radě
města a také, co jsem chtěl v tomto
důležitém orgánu města realizovat.“
yy Můžete být konkrétní?
„Možnosti a manévrovací prostor
člena rady jsou na rozdíl od zastupitele podstatně větší i vzhledem
k tomu, že do komunálních voleb
jsou plánována už jen čtyři řádná zastupitelstva, kdežto rada města jedná
každých čtrnáct dnů. Nejsem spasitel a nemohu zaručit, pokud bych
i se stal členem rady, že přeskočíme
v příštích komunálních volbách bariéru 5 %. A jak potvrdily i výsledky
krajských a parlamentních voleb,
bude to velmi náročné. Chtěl jsem
se však o to pokusit a bojovat tak, jak
mě to naučil život a sport. Přiznám
se, že jsem byl natolik naivní a čekal
od kolegy Holíka jeho osobní podporu. Nejen na začátku jeho politické kariéry jsem mu významně pomohl do různých funkcí, například
v roce 2008 do Rady Olomouckého
kraje, kdy jsem odmítl pozici prvního náměstka hejtmana za jeho členství v tomto důležitém orgánu kraje,
nebo na rozdíl od mých kolegyň
v klubu zastupitelů jsem jej podpořil
jako kandidáta v senátních volbách.
Bohužel na Obvodní nominační
konferenci ČSSD v květnu 2018
o pár hlasů neuspěl a nominaci získala kolegyně Sekaninová.“
yy Co z toho vyplývá?
„Moje nabídka na členství v radě
města tedy nebyla akceptována
a předsedkyně klubu zastupitelů
kolegyně Rašková navrhla nominovat kolegu Holíka se zdůvodněním,

kých funkcí a nebudu kandidovat
v příštích komunálních volbách za
ČSSD. Na základě rozhodnutí těchto tří zastupitelů odmítám hrát roli
jakéhosi užitečného ´blbínka´, který opět zajistí peníze a odpracuje
nejen volební kampaň. Především
oni tři ponesou v příštích komunálních volbách politickou odpovědnost za jejich výsledek.“
yy A můžete tedy sdělit onu vaši
nabídku za členství v radě města
a co jste chtěl v ní realizovat?
„Nabízel jsem mimo jiné svoje dlouholeté bohaté zkušenosti jak z komunální, tak i krajské a celostátní
politiky, včetně zkušeností ze stranických funkcí, které jsem postupně všechny absolvoval. Dále jsem
nabídl, že zajistím a poskytnu na
transparentní účet ČSSD významnou finanční částku pro kampaň
na komunální volby a od počátku
příštího roku až do data těchto voleb uhradím a uzavřu s některými
médii takzvané smlouvy o mediální
prezentaci pro stávající zastupitele
zvolené za ČSSD, ale i pro kandidáty na předních místech kandidátky
pro příští komunální volby, aby bylo
o nás opět slyšet a abychom lépe
prodávali naši odvedenou práci. Za
samozřejmé jsem považoval vyvinout, zejména v radě města, větší
tlak na našeho dominantního partnera hnutí ANO 2011, abychom se
mohli více podílet na úspěších radniční koalice a zviditelnění ČSSD.
Když jsou ale v radě města naši
zástupci, kteří si nedokázali vytvo-

„Za tohoto stavu již nemohu a nechci
nést politickou odpovědnost hlavně
za výsledek v komunálních volbách.“

že měl více preferenčních hlasů.
Nabídku kolegy Holíka za členství
v radě města a jeho představu, co
chce v ní realizovat, jsem se nedozvěděl... Při vší úctě k němu jsou
moje zkušenosti větší a rozmanitější. Navíc umím důrazně prosazovat
nejen projekty z našeho volebního
programu. Na tomto klubu zastupitelů konaném dne 1. prosince,
kdy jsem neobdržel nominaci,
jsem také oznámil svým kolegům, jaké kroky učiním
po zasedání zastupitelstva a mimo jiné odstoupím ze stranic-

v komunálních volbách v roce 2018
jsme z původních deseti získali jen
čtyři mandáty, přestože jsme měli
primátora a celkem sedm našich
členů v radě města. Úspěšnost politika a jeho práce se posuzuje především podle výsledků voleb. Byl
to nejhorší výsledek od roku 1994,
kdy ČSSD měla samostatnou kandidátku. Do určité míry jsme doplatili na celostátní politiku strany,
ale zejména na to, že někteří členové si dělali pouze svoji individuální
kampaň a nebyli jsme jednotní...
Chci končit pozitivně. A protože
jsme v adventním čase, dovolím si
popřát čtenářům Večerníku hlavně
pevné zdraví, hezké prožití svátků
vánočních a všechno nejlepší v roce
2022.“
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řit respekt a autoritu, nemohou se
potom divit, že koaliční partneři nás
neberou dostatečně vážně!“
yy
Zdá se, že sociální demokracie se vaší nenominací do rady
města ještě více zakonzervovala
a bojí se změn. Cítíte to stejně?
„Moje nenominace bylo rozhodnutí pouze tří zastupitelů. Nemyslím si, že
se sociální demokracie
v Prostějově tímto zakonzervovala a bojí
se změn. Dodnes je mi ale
velmi líto, že

PROSTĚJOV Pozitivní zpráva pro
ty, kteří chtějí pracovat, méně potěšitelná zpráva pro firmy, které dlouhodobě marně shánějí zaměstnance.
Během listopadu v celém kraji znovu
poklesla skupina uchazečů o zaměstnání na 13 026 osob, přičemž počet
hlášených volných pracovních míst
se snížil na 9 471 a podíl nezaměstnaných osob setrval na rovných třech
procentech. Vyplývá to z aktuální
statistiky nezaměstnanosti.
K 30. listopadu 2021 bylo evidováno
celkem 13 026 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 135 nižší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku
pak dokonce o 2 771 osob,“ šokoval vysokým číslem Jaroslav Mikšaník, hlavní
analytik trhu práce Krajské pobočky
Úřadu práce ČR v Olomouci.
Z tohoto počtu bylo 11 840 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
od 15 do 64 let. „To je o 236 méně
než na konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 073.
V průběhu uplynulého měsíce bylo
nově zaevidováno 2 066 osob, což je
oproti říjnu o 306 více a v porovnání se

stejným obdobím předchozího roku
naopak o 302 osob méně,“ prozradil
Mikšaník s tím, že z evidence aktuálně
odešlo celkem 2 201 uchazečů. „Bylo
to o 176 osob méně než v předchozím
měsíci a o 375 více než ve stejném
měsíci minulého roku. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 376, což je o 124 méně než v říjnu
a o 148 více než ve stejném měsíci minulého roku. Dále bylo 301 uchazečů
o zaměstnání umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je o 56 méně než
v předchozím měsíci a o 65 více než ve
stejném období minulého roku. V neposlední řadě je třeba podotknout,
že 825 uchazečů bylo vyřazeno bez
umístění,“ poskytl podrobné shrnutí
vývoje nezaměstnanosti během uplynulého měsíce hlavní analytik trhu
práce olomoucké pobočky ÚP.
Vývoj nezaměstnanosti byl ve většině
regionů Olomouckého kraje podob-

ný – nezaměstnanost klesala. Jedinou
výjimkou byl okres Jeseník, kde se
počet uchazečů o zaměstnání meziměsíčně zvýšil o 123 osob, tedy o 13
procent, což je nejvyšší procentuální
nárůst nezaměstnanosti v celé České
republice. Naopak nejvíce se počet
nezaměstnaných snížil na Olomoucku
(o 164 osob), což byl zároveň i největší
procentuální pokles v kraji (o 3,7 procenta). Co se týká Prostějovska, tady
zdejší pobočka Úřadu práce ČR evidovala poslední listopadový den 1 609 lidí
bez zaměstnání, z toho 914 žen. „Volných pracovních míst je zde hlášeno 1
841 a podíl nezaměstnaných na Prostějovsku činí 2,1 procenta,“ přidal Jaroslav
Mikšaník.
Ke konci listopadu bylo v Olomouckém kraji evidováno bez práce
6 842 žen, jejich podíl na celkovém
počtu uchazečů činil 53 procent.
„V evidenci bylo dále 2 270 osob se

zdravotním postižením, což představovalo sedmnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných. Ke
konci měsíce bylo registrováno 753
absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl
ve srovnání s předchozím měsícem
o 88 osob a ve srovnání se stejným
měsícem minulého roku byl nižší
o 198 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli šesti procenty,“ uvedl
dále analytik trhu práce.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 082 uchazečů o zaměstnání,
což je 31 procent všech uchazečů vedených v evidenci. „Podíl nezaměstnaných osob, to je počet dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od 15
do 64 let k obyvatelstvu stejného věku,
k 30. listopadu meziměsíčně setrval na
3 procentech. Je to o 0,3 procentního
bodu nižší hodnota než v celé republice,“ dodal Jaroslav Mikšaník.
(red)
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podíl nezaměstnaných v okresech kraje (mapa kraje)

je aktuálně bez práce

V prostějovském regionu

yy Podle informací Večerníku
jste rezignoval na všechny funkce v prostějovské ČSSD. Můžete
uvést konkrétní důvody, které vás
vedly k tomuto rozhodnutí?
„Je to vůbec poprvé od roku 1994, co
se angažuji v ČSSD, kdy vnitrostranické věci komentuji veřejně. Činím
tak proto, abych uvedl na pravou míru
některé nesmysly a nevznikaly další
možné spekulace. V tomto případě
potvrzuji, že ke čtvrtku 9. prosince
2021 jsem odstoupil ze stranických
funkcí nejen v prostějovské ČSSD.
Konkrétně z funkcí místopředsedy
městského a okresního předsednictva a člena těchto orgánů. Důvody
jsem písemně sdělil všem členům
těchto stranických orgánů minulý
týden, aby moje slova nemohl nikdo
formulovat jinak, než je uvedeno.
Stručně řečeno, je to z důvodu, že již
nemohu a nechci nést politickou odpovědnost, zejména za neuspokojivý
stav v prostějovské ČSSD, výsledky
v komunálních a senátních volbách
v roce 2018 a hlavně za výsledek
v příštích komunálních volbách.“
yy Chápeme to správně, že zároveň opouštíte ČSSD jako její
člen?

Michal KADLEC

pro Večerník
se ptal

v rámci exkluzivního
interview

PROSTĚJOV Chtěl být radním. Teď Alois Mačák (na snímku)
rezignoval na funkce v ČSSD. Za známých okolností, o kterých
Večerník v uplynulých vydáních podrobně referoval, převzal
mandát zastupitele statutárního města Prostějova za ČSSD
a po šesti letech se tak vrátil do komunální politiky. Intenzivně se
však jednalo i o tom, aby zamířil ještě výš, rezignujícího Zdeňka
Fišera chtěl nahradit v radě města. Zřejmě se ale netěší velké popularitě u členů zastupitelského klubu sociálních demokratů.
Ten navrhl zvolit jako nového člena rady Pavla Holíka.
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K nedělnímu poledni 12. prosince
registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již 145 593 případů pozitivně testovaných osob v celém Olomouckém kraji od začátku
pandemie covid-19. Mezitýdenní
nárůst je nejnižší za posledních
sedm týdnů. Z tohoto počtu je 19
754 případů u seniorů nad 65 let.
Počet vyléčených pacientů dosáhl
výše 123 800 osob, na druhé straně
ale v Olomouckém kraji od začátku pandemie zemřelo v přímé souvislosti na covid-19 již 2 050 osob.
Velice pozitivní je ovšem fakt, že ke
včerejšku výrazně poklesla hodnota

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Samé pozitivní informace. Sice není ještě v žádném
případě vyhráno, ovšem ze statistik
Krajské hygienické stanice z uplynulého týdne lze jednoznačně vyčíst, že nákaza covid-19 je v celém
Olomouckém kraji na ústupu.
Počet nově pozitivně testovaných
lidí je nejnižší za posledních sedm
týdnů. A navíc přesně o 1 085 lidí
pokles počet aktuálně nakažených
v prostějovském regionu.

počtu potvrzených případů nákazy
za posledních sedm dní v přepočtu
na 100 tisíc obyvatel, v kraji jde aktuálně už „jen“ o 951 obyvatel. Je to
o bezmála 400 lidí méně než ve statistikách minulého týdne.

Zdroj: KHS Olomouc

Jak dále vyplývá ze statistik hygieniků,
aktuálně je v celém kraji koronavirem
nakaženo 19 739 osob. To je o 4 819
nakažených méně než před týdnem.
Nejvíce aktuálně nakažených je na
Olomoucku, a to 5 371 osob, další

v pořadí je Prostějovsko (3 190), následuje Šumpersko (2 307) Přerovsko
(2 207) a stanice Zábřeh na Moravě
(1 149) a Hranice na Moravě (851).
Na Konicku je aktuálně koronavirem
nakaženo 369 lidí.
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zjistili jsme
„Dopředu jsme se snažili zjistit zájem
mezi lidmi o očkování. Šlo nám o to
zajistit, aby k nám zdravotníci nemířili
zbytečně. Jen z Konice se nám ozvalo
více jak 60 lidí, kteří přislíbili, že se
dostaví, k nim se jistě přidají někteří
občané z okolních 21 obcí. Už nyní
se tedy dá říci, že očkovat se v Konici před Vánoci určitě bude,“ potvrdil
Večerníku na konci uplynulého týdne
konický starosta Michal Obrusník.
(mls)
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P

očet nově nakažených klesá
a v mezitýdenním srovnání se
jedná o tisíce případů. Stále ale nejsme
v situaci, kdy bychom si měli vyskakovat a s radostí oslavovat, že jsme zvládli
pátou vlnu. Už se nejednou ukázalo, že
předčasné slavení může přinést daleko
tvrdší vlnu následnou. Obzvláště nyní
není moc co slavit. Stačí si uvědomit,

D

že čísla, která jsou na denním pořádku
a přesahují hranici deseti tisíc, tu ještě
před měsícem a půl ani nebyla, a když
tuto hranici překročila, začínalo se
troubit na poplach. Paměť často bývá
zapomětlivá, ale na tohle se snažme
i nadále myslet.
ruhým pádným argumentem
je situace v nemocnicích. Čas-

Z hlediska čísel se dá říct, že to nejhorší máme za sebou, zda tomu
však tak skutečně je, se nedá s jistotou říct. Obzvláště v našem kraji i regionu byly poslední týdny skutečně nepříjemné a z klasické
otázky znáš někoho, kdo to prodělal, se stala otázka, znáš ještě někoho, kdo to neměl? Ano, až takto zasáhla pátá vlna právě Moravu.
Olomoucký kraj s Prostějovem dlouho kraloval v počtu nakažených. Rekordní čísla se přepisovala téměř obden a situace vypadala opravdu kriticky. Teď už to vypadá lépe, ale nesmíme zapomínat,
že se situace může měnit téměř okamžitě.

A

tokrát se totiž díváme jen na počty
nakažených, ale to nejdůležitější číslo
udávají právě nemocnice, kde je stále
přes 6000 pacientů vinou koronaviru a více než tisícovka bez nadsázky
bojuje o život. O tom, jaké úsilí musí
vykazovat zdravotníci, snad ani nemusím hovořit, a za jejich obětavost a nekonečné služby by si zasloužili jedině
slova uznání. Pro ty, kteří se na jejich
adresu zmohou jen na nadávky, by
spektrum urážek nestačilo.
do třetice si opět procvičíme paměť. Myslím si, že si moc dobře
všichni pamatujeme, co zapříčinilo
loňské nepochopitelné prosincové
povolení všeho na startu nového roku,
a pokud nechceme něco podobného,
je to hlavně o nás a naší zodpověd-

Z

nosti, nikoliv o vládě, ke které se ještě
následně dostaneme. Samozřejmě
Vánoce a svátky si chceme všichni užít
a snad zažít i nějaký ten odpočinek
a penzum příjemných a pozitivních
zpráv, které tak nutně potřebujeme.
Ale zkusme si taky vzpomenout, že
ne všichni mohou svátky trávit s nejbližšími, že je musí trávit třeba právě
v nemocnici ať už z pozice lékaře, zdravotní sestry, nebo samého pacienta.
A někdo dokonce ani takové štěstí, že
by byl v nemocnici, neměl.
pomalit epidemii se do jisté míry
podařilo i vládě, ať jste jejich zastáncem, nebo ne, něco na tom je. Jenže i tu se najde jedno obrovské ale. Ale
stoprocentně jsem si jistý, že to není
díky zrušeným vánočním trhům. Ne,

T

opravdu ne! Opatření, která se s odsouhlasením nouzového stavu zavedla,
dávala smysl a svým způsobem neochromila celou republiku jako lockdowny
předešlé. Proč však do těchto opatření
vláda zavedla i takovou kravinu, jakou
je zrušení trhů, mi hlava nebere.
akže na nákup vánoční výzdoby, dárků a vlastně všeho, co mě
napadne, si do přeplněných obchodních center zajít můžu, ale nakoupit si
tyto věci u stánkaře venku ne, protože
mezi stánky se zřejmě viru líbí nejvíce.
Hlavní, nebo spíše jakékoliv jiné logické vysvětlení jsem hledal dlouho, ale
opravdu jsem nenašel. Určitá omezení
bych ještě pochopil, aby na náměstích
nekřepčilo půl města, ale kompletnímu
zrušení vážně nerozumím…

()"01, )"36%/+,+"+¡

KONICE Nepojedou zbytečně. Kvůli plánovanému příjezdu mobilního
týmu do města se konická radnice rozhodla pro jistotu dopředu zjistit zájem
o očkování. Výsledek byl pozitivní,
očkovat by se tak mělo už v pondělí 20.
prosince v komunitním centru.
Co nejdříve proočkovat co nejvíce
lidí. Tento úkol si vzali za svůj zdravotníci z Červeného kříže, kteří projíždějí
republikou. Mobilní očkovací tým dorazí v pondělí 20. prosince také do konického komunitního centra. Zájemci
ať už o první, či posilující dávku vakcíny proti covidu, mohou na očkování
přijít bez registrace.

ZÁJEM O OČKOVÁNÍ JE

Do Konice dorazí mobilní tým.

ohledech je velice příznivou zprávou a já jsem přesvědčen, že tomu
tak bude i nadále. Zdá se, že na
školách boj s covidem vyhráváme,“
dodal Krchňavý.
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Prostějov (jaf) – Pokračujeme
i v rubrice bizarností spojených
s pandemií. Ve středu informovala italská média o případu, kdy
se pětapadesátiletý Ital nakažený
koronavirem
rozhodl
kvůli
zhoršujícímu se zdravotnímu
stavu nechat převézt do nemocnice. Nebyla to však nemocnice
v Čechách, ale v jižní Itálii. A objednal si k tomu soukromou italskou
sanitku. Více než 1500 kilometrů
dlouhá cesta byla úspěšná, kolik
peněz ale tento převoz stál, italská
média neuvedla.

Sanitkou z Prahy
do Itálie

Prostějov (jaf) – Nová mutace
koronaviru omikron, která se
poprvé objevila v Africe, je podle
světové zdravotnické organizace
(WHO) nakažlivější než současná
varianta delta, ale oproti ní má
mírnější průběh. Mezi příznaky
omikronu patří stejně jako u delty
bolest hlavy, kloubů a únava, na
rozdíl od původní varianty však
zatím nejsou zaznamenávány stejné dýchací potíže a lidé tak nemusí končit na kyslíku, případně
mimotělním oběhu.

2PLNURQMHQDNDzOLYÈMvÉ
DOHVODEvÉWYUGÉ:+2

Prostějov (jaf) – Během
následujících dvou týdnů by do
Česka měly dorazit dvě zásilky
léků molnupiravir proti nemoci
covid-19. Tuto informaci potvrdil
ve středu na svém twitterovém
účtu dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Lék od americké firmy Merck měl mít podle
této společnosti padesátiprocentní účinnost při předcházení hospitalizace. Podle posledních
zpráv by se ale mělo jednat pouze
o třicetiprocentní účinnost.

Léky proti covidu
dorazí do Èeska

Prostějov (jaf) – Každý
neočkovaný senior, který si
přijde pro očkování, dostane na
Slovensku nově 200 euro. Stejný
příspěvek by měl čekat také na
ty, kteří se již naočkovat nechali.
Pro osoby starší 60 let, které za
sebou mají už všechny tři dávky
nebo se nechají naočkovat do
15. ledna, se tento příspěvek
zvyšuje na 300 eur. Slovensko se
tak snaží reagovat na velmi nízký
počet proočkovanosti a současný
stav, kdy země patří mezi ty
nejpostiženější.

Na Slovensku
k oèkování odmìna
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^ƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĐŬĄŽƌĚŝŶĂĐĞZ/DĞŶƚƐ͘ƌ͘Ž͕͘ŬƚĞƌŽƵ
ŶĂũĚĞƚĞǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢǀWůƵŵůŽǀƐŬĠƵůŝĐŝ;ŶĂƉƌŽƚŝ
<ƵďƵƐƵͿ͕ǌĂēĂůĂũĂŬŽƉƌǀŶşƉŽƵǎşǀĂƚdǀǇƓĞƚƎĞŶş
;ϯƌĞŶƚŐĞŶŽůŽŐŝĐŬĠǀǇƓĞƚƎĞŶşͿ͘şŬǇƚŽŵƵǌĚĞŵŽͲ
ŚŽƵƉƌŽǀĄĚĢƚŶĞũƌƽǌŶĢũƓşŵĢƎĞŶş͕ŚŽĚŶŽƚŝƚŬǀĂůŝƚƵ
ŬŽƐƚş͕ǌŽďƌĂǌŽǀĂƚƉƎşēŶĠēŝƉŽĚĠůŶĠƎĞǌǇŽƌƽǌŶǉĐŚ
ƚůŽƵƓƛŬĄĐŚǀƵƌēĞŶĠ;ůŝďŽǀŽůŶĠͿƌŽǀŝŶĢŶĞďŽůĠƉĞ
ƉůĄŶŽǀĂƚŬŽŶŬƌĠƚŶşĚƌƵŚǇŽƓĞƚƎĞŶş͘şƐŬĂŶĄĂǌƉƌĂͲ
ĐŽǀĂŶĄǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŬĄŽďƌĂǌŽǀĄĚĂƚĂŵĂũşǀĞůŵŝƓŝͲ
ƌŽŬĠƐƉĞŬƚƌƵŵƵƉůĂƚŶĢŶşǀĐĞůĠŵŽďŽƌƵǌƵďŶşŚŽ
ůĠŬĂƎƐƚǀş͕ĂůĞƚĂŬĠǀĚĂůƓşĐŚŽďŽƌĞĐŚŵĞĚŝĐşŶǇ͕ũĂŬŽ
ũĞŶĂƉƎşŬůĂĚKZ>ĂƉŽĚ͘
yy WĂŶş ĚŽŬƚŽƌŬŽ͕ ŵƽǎĞƚĞ ŶĄŵ
ƵƉƎĞƐŶŝƚ ĐŽ ũĞ ƚŽ d ǀǇƓĞƚƎĞͲ
Ŷş Ă ĐŽ ǌŽďƌĂǌƵũĞ͍ s WƌŽƐƚĢũŽǀĢ
ũƐŵĞŽƚĂŬŽǀĠŵƉƎşƐƚƌŽũŝƉĂƚƌŶĢ
ũĞƓƚĢŶĞƐůǇƓĞůŝ͙
ͣŶŽ͕ǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢũĞƚŽŶŽǀŝŶŬĂ͘
WĂĐŝĞŶƚŝ ƐĞ Ƶ ŶĄƐ ŵŽŚŽƵ ƉŽƚŬĂƚ
Ɛ ŶŽǀǉŵ ƚǇƉĞŵ ƐƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĐŬĠͲ
ŚŽƌĞŶƚŐĞŶŽůŽŐŝĐŬĠŚŽǌŽďƌĂǌŽǀĂͲ
ĐşŚŽǀǇƓĞƚƎĞŶşd(Cone Beam
Computed Tomography) ŶĞďŽůŝ
ϯ ƐŶşŵŬĞŵ͕ ŬƚĞƌǉ ǌĂĐŚǇĐƵũĞ
ǌǀŽůĞŶǉ ŽďũĞŵ ƚŬĄŶş ǀĞ ǀƓĞĐŚ
ƌŽǀŝŶĄĐŚ Ă ƵŵŽǎŸƵũĞ ƚĂŬ ǌşƐŬĂƚ
ƉƌŽƐƚŽƌŽǀǉƉƎĞŚůĞĚĂĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐͲ
ŬĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞǌŶŝĐŚ͘>ĂŝĐŬǇƎĞēĞͲ
ŶŽ͕ĚşŬǇƚŽŵƵƚŽƉƎşƐƚƌŽũŝŵƽǎĞƚĞ
ǀŝĚĢƚ ĚĂůĞŬŽ ŚůŽƵďĢũŝ ĚŽ ǌƵďƽ͕
ŬŽƐƚşŚůĂǀǇĂƐŶĂĚŶĢũŝƐĞƚĂŬĠƉůĄͲ
ŶƵũş ŶĄŚƌĂĚǇ ǌƵďƽ ;ŝŵƉůĂŶƚĄƚǇͿ͕
ŬǀĂůŝƚŶĢũŝ ŵƽǎĞŵĞ ŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚ
ēĞůŝƐƚŶş Ă ŶŽƐŶş ĚƵƚŝŶǇ Ă ēĞůŝƐƚͲ
Ŷş ŬůŽƵďǇ͘ ^ŝŵƵůƵũĞ ǀ ƌƽǌŶǉĐŚ
ƌĞǎŝŵĞĐŚ ƚǀƌĚĠ ŝ ŵĢŬŬĠ ƚŬĄŶĢ
ŝŽďůŝēĞũēůŽǀĢŬĂ͘ŽǎũĞŶĂƉƌŽƐƚŽ
ƷǎĂƐŶĠ͘ sŝĚşŵĞ ǀĞůŝĐĞ ƉŽĚƌŽďŶĢ
ƚŽ͕ĐŽũƐŵĞĚŽƉŽƐƵĚǀŽƌĚŝŶĂĐşĐŚ
ŶĞŵŽŚůŝǀŝĚĢƚ͘͞;ƷƐŵĢǀͿ
yy <ĚĞƐĞǀǇƵǎşǀĄdǀǇƓĞƚƎĞŶş͍
ͣsǇƵǎŝƚşŶĂůĞǌŶĞǌĞũŵĠŶĂǀǌƵďŶşŵ
ůĠŬĂƎƐƚǀş͘ĂēşƚŵƽǎĞŵĞƚƎĞďĂƵŶĄͲ
ŚƌĂĚǇǌƵďƵŝŵƉůĂŶƚĄƚĞŵ͕ŬĚĞƉƎĞƐͲ
ŶĢǀŝĚşŵĞŵŶŽǎƐƚǀşĂŬǀĂůŝƚƵŬŽƐƚŝ͕
ƉƌƽďĢŚ ĚƽůĞǎŝƚǉĐŚ ŶĞƌǀƽ Ă ĚşŬǇ

ƚŽŵƵŵƽǎĞŵĞƉƎĞƐŶĢŶĂŵŽĚĞůŽͲ
ǀĂƚ ƉŽůŽŚƵ Ă ǀĞůŝŬŽƐƚ ĚĂŶĠŚŽ ŝŵͲ
ƉůĂŶƚĄƚƵ͘ĄůĞũĞũƉŽƵǎşǀĄŵĞƵĞǆͲ
ƚƌĂŬĐĞ;ǀǇďĂǀĞŶşͿǌƵďƽŵŽƵĚƌŽƐƚŝ͕
ǀŝĚşŵĞ ƉƎĞƐƉŽēĞƚŶĠ ǌƵďǇ Ă ǌƵďǇ
ĂƚǇƉŝĐŬǇ ƵůŽǎĞŶĠ ǀ ŬŽƐƚŝ͘ WŽŵĄŚĄ
ǀĞůŝĐĞ ĚŽďƎĞ ŝ Ƶ ĞŶĚŽĚŽŶĐŝĞ ;ēŝƓͲ
ƚĢŶş ǌƵďŶşĐŚ ŬĂŶĄůŬƽͿ͕ ŬĚĞ ǌŽďƌĂǌş
ŵŝŬƌŽĂŶĂƚŽŵŝŝ ǀŶŝƚƎŶşŚŽ ƉƌŽƐƚŽƌƵ
ǌƵďƵ͕ƉŽēĞƚĂƚǀĂƌŬŽƎĞŶŽǀǉĐŚŬĂͲ
ŶĄůŬƽĂƉƎşƚŽŵŶŽƐƚƌƽǌŶǉĐŚĂƚǇƉŝş͘
sǉďŽƌŶǉũĞŝƉƎŝƉĂƌŽĚŽŶƚŽůŽŐŝŝ͕ŬĚĞ
ůǌĞ ƉƌĞĐŝǌŶĢ ƉŽǌŽƌŽǀĂƚ ƌŽǌƐĂŚ ƉŽͲ
ƓŬŽǌĞŶşŬŽƐƚŝǀŽŬŽůşǌƵďƽĂƉƎĞƐŶĢ
ůŽŬĂůŝǌŽǀĂƚƉŽƓŬŽǌĞŶş͘hǀĄĚşŵƉŽƵͲ
ǌĞǌĄŬůĂĚ͕ŵŽǎŶŽƐƚşǀǇƵǎŝƚşũĞŽƉƌĂǀͲ
ĚƵŵŶŽŚŽĂŶĞŶşŵŽǎŶĠǀƚŽŵƚŽ
ƌŽǌƐĂŚƵƵǀĠƐƚƷƉůŶĢǀƓĞĐŚŶŽ͘͞
yy :ĂŬǉũĞƌŽǌĚşůŵĞǌŝϯƐŶşŵͲ
ŬĞŵĂϮƐŶşŵŬĞŵ͍
ͣKďƌŽǀƐŬǉ͘ :ĂŬ ũƐĞŵ ƎşŬĂůĂ͕ ϯ
ƐŶşŵĞŬ ǌŽďƌĂǌş ǀǉƌĂǌŶĢ ƉƎĞƐŶĢũŝ
ǌƵďǇĂƚŬĄŶĢǀƎĞǌĞĐŚ͕ŬƚĞƌĠŶĄŵ
ƵĚĢůĂũş ƚƌŽũƌŽǌŵĢƌŶǉ ƉƌŽƐƚŽƌŽͲ
ǀǉ ŽďƌĂǌ͘ :Ğ ƚŽ ŽƉƌĂǀĚƵ ƉƎĞƐŶĄ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝŬĂ ǀĞ ƐƚŽŵĂƚŽůŽŐŝŝ͘ Ϯ
ƐŶşŵĞŬŶĄŵƵŬĂǌƵũĞƉŽƵǌĞǌƵďǇ
ĂƚŬĄŶĢǀƌŽǀŝŶĢ͕ĂƉƌŽƚŽŶĞũƐŽƵ
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞƚĂŬƉƎĞƐŶĠ͘͞
yy :ĞdǀǇƓĞƚƎĞŶşďĞǌƉĞēŶĠ͕
ŶĞŽŚƌŽǎƵũĞǌĄƎĞŶşēůŽǀĢŬĂ͍
ͣŶŽ͕ ũĞ ďĞǌƉĞēŶĠ͘ dĞŶƚŽ ǌƉƽͲ
ƐŽďǀǇƓĞƚƎĞŶşũĞǀŚŽĚŶǉũĂŬƉƌŽ
ĚŽƐƉĢůĠ͕ ƚĂŬ ŝ ĚĢƚŝ͘ &ƵŶŬĐĞ K

prezentace
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DRIM Dent tým.

ĚŽƐĞ Ă ^ĂĨĞĞĂŵ ǌĂũŝƓƛƵũş ŶĞũͲ
ŶŝǎƓş ŵŽǎŶŽƵ ĞǆƉŽǌŝēŶş ĚĄǀŬƵ
ǀŚŽĚŶŽƵ ƉƌŽ ĚĂŶǉ ƚǇƉ ǀǇƓĞƚƎĞͲ
Ŷş͘sŬŽŵďŝŶĂĐŝƐĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬǉŵ
^ĐŽƵƚͲsŝĞǁ ƌĞǎŝŵĞŵ ũĞ ŽďƐůƵŚĂ
ǀĞůŵŝƐŶĂĚŶĄĂǀǉƐůĞĚŬǇƉƌĞĚŝŬͲ
ƚĂďŝůŶĢŬǀĂůŝƚŶş͘ĞůŬĞŵůǌĞƵϯ
ǀǇďşƌĂƚǌĞƚƎşƌƽǌŶǉĐŚƷƌŽǀŶşĞŵŝͲ
Ɛş;K^ĐĂŶ͕ZĞŐƵůĂƌ͕ĞƐƚYƵĂůŝͲ
ƚǇͿ͕ƉŽĚůĞĂƉůŝŬĂĐĞƐŽŚůĞĚĞŵŶĂ
ŵŝŶŝŵĂůŝǌĂĐŝĚĄǀŬǇƉƌŽƉĂĐŝĞŶƚĂ͘
EĞũŬƌĂƚƓş ĚŽďĂ ϯ ǀǇƓĞƚƎĞŶş ũĞ
ϲ͕ϰƐĞǆƉŽǌŝēŶşŵēĂƐĞŵƉŽĚĚǀĢ
ƐĞŬƵŶĚǇ͘͞
yy ^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞƚĞŝƐŬŽůĞŐǇǀĞ
ƐǀĠŵŽďŽƌƵ͍
ͣĂēşŶĄŵĞƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀĂƚŝƐŬŽůĞͲ
ŐǇǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢĂũƐŵĞǌĂƚŽƌĄĚŝ͘
ŽďĂũĞǀĞůŝĐĞƉŽŬƌŽēŝůĄ͕ĚŶĞƐƵǎ
ǀşŵĞ͕ǎĞĚşŬǇŶŽǀǉŵƚĞĐŚŶŽůŽŐŝşŵ
ƐĞ ŽďŽƌ ǌƵďŶş ůĠŬĂƎƐƚǀş ƉŽƐŽƵͲ

(QVQCTEJKX$)T[ICTQXÆ

ǀĄ ĚĄů͕ ĐŽǎ ũĞ ǀ ƉƌĞǀĞŶĐŝ Ă ůĠēďĢ
ƉƌŝŽƌŝƚĂ͘ s ǌĄũŵƵ ƉĂĐŝĞŶƚƽ ũĞ ƉŽͲ
ƚƎĞďĂ ǀǇƵǎşǀĂƚ ǀƓĞĐŚ ĚŽƐƚƵƉŶǉĐŚ
ŶŽǀŝŶĞŬ͕ ŬƚĞƌĠ ƵŵŽǎŶş ŬǀĂůŝƚŶş
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝŬƵĂƵƓĞƚƎşƐƉŽƵƐƚƵēĂƐƵ
ĂƚĂŬĠƐƚƌĂĐŚƵƉĂĐŝĞŶƚƽŵ͕ƉƌŽƚŽǎĞ
ƐĞƚşŵƵƌǇĐŚůşƉƎşƉĂĚŶǉƉŽƐƚƵƉǀĞ
ƐƚĂŶŽǀĞŶşůĠēďǇĂǀĚĂůƓşůĠēďĢ͘͞
yy DŽŚŽƵ ƐĞ ŶĂ ǀĄƐ ŽďƌĄƚŝƚ
ŝƐĂŵŝƉĂĐŝĞŶƚŝēŝĚĂůƓşŬŽůĞŐŽǀĠ
ǌŽďŽƌƵ͍
ͣŶŽ͕ƵƌēŝƚĢ͕ŵĄŵĞǀŶĂƓĞŵƐƚŽͲ
ŵĂƚŽůŽŐŝĐŬĠŵǌĂƎşǌĞŶşƉƌŽƓŬŽůĞŶǉ
ƉĞƌƐŽŶĄů Ă d ǀǇƓĞƚƎĞŶş ƵŬůĄͲ
ĚĄŵĞŶĂŶŽƐŝēĞŶĞďŽŶĂĨůĂƐŚ
ĚŝƐŬ ǀēĞƚŶĢ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ƉƌŽ ǌŽďƌĂͲ
ǌĞŶş͘ dŽƚŽ ǀǇƓĞƚƎĞŶş ƉƌŽǀĄĚşŵĞ
ǀƉƌĂĐŽǀŶşĚŶǇƉŽƉƎĞĚĐŚŽǌşŵŽďͲ
ũĞĚŶĄŶşĂƉĂĐŝĞŶƚƐŝŽĚŶĄƓşƐŶşŵŬǇ
ŚŶĞĚ ĚŽŵƽ͘ DƽǎĞ Ɛŝ ŚŽ ŶĞĐŚĂƚ
ǌŚŽƚŽǀŝƚŝƉĂĐŝĞŶƚƐĂŵŽƉůĄƚĐĞ͘͞

yy ŽǀƓĞĐŚŶŽǀĞǀĂƓşĂŵďƵůĂŶͲ
ĐŝŵƽǎĞƚĞŬƌŽŵĢdǀǇƓĞƚƎĞŶş
ŶĂďşĚŶŽƵƚ͍
ͣEŽǀĢŵĄŵĞƚĂŬĠŝŶƚƌĂŽƌĄůŶşƐĐĂŶͲ
ŶĞƌ͕ĐŽǎũĞƉƎşƐƚƌŽũ͕ŬƚĞƌǉǌĂēşŶĄŶĂͲ
ŚƌĂǌŽǀĂƚŽƚŝƐŬŽǀĄŶşǌƵďƽŶĂŬŽƌƵŶͲ
ŬǇ͕ŵƽƐƚŬǇ͕ŽǀĞƌůĂǇĂũŝŶĠ͘WĂĐŝĞŶƚ
ǀŝĚş ŶĂ ĚŽƚǇŬŽǀĠ ŽďƌĂǌŽǀĐĞ Ɛǀƽũ
ƐƚĂǀǀĚƵƚŝŶĢƷƐƚŶşǀƌĞĄůŶĠŵēĂƐĞ
ǌĞǀƓĞĐŚƷŚůƽ͘ĄƐĞǀǇƚŝƐŬŶŽƵƚϯ
ŵŽĚĞůǀĂƓŝĐŚǌƵďƽ͘ŽƷƐƚƐĞũŝǎŶĞͲ
ƉŽƵǎşǀĄǀƚŽŵƚŽƉƎşƉĂĚĢŽƚŝƐŬŽǀĂĐş
ŚŵŽƚĂ͕ǀǉŚŽĚŽƵũĞƚĂŬĠŬƌĂƚƓşĚŽďĂ
ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşǀůĂďŽƌĂƚŽƎŝĂůĞƉƓşŬŽŵͲ
ĨŽƌƚ ƉƌŽ ƉĂĐŝĞŶƚǇ͘ ^ĂŵŽǌƎĞũŵŽƐƚş
ũĞƵŶĄƐůŝĚƐŬǉƉƎşƐƚƵƉ͘hǀĢĚŽŵƵͲ
ũĞŵĞƐŝ͕ǎĞǌƵďĂƎƽƐĞƐƚĄůĞƐƉŽƵƐƚĂ
ůŝĚşŽďĄǀĄ͕ĂůĞǀĢƎşŵ͕ǎĞƐǀůşĚŶǉŵ͕
ƉŽǌŝƚŝǀŶşŵĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşŵƉƎşƐƚƵͲ
ƉĞŵĐĞůĠŚŽŶĂƓĞŚŽƚǉŵƵŶĞŵƵƐş
ŵşƚƉĂĐŝĞŶƚŝƐƚƌĂĐŚ͘͞;ƷƐŵĢǀͿ

yy ĄǀĢƌĞŵ ŶĄŵ ƉƌŽƐşŵ ũĞƓƚĢ
ƉƌŽǌƌĂěƚĞ͕ ũĂŬĠ ǌĄŬƌŽŬǇ ƉƌŽǀĄͲ
ĚşƚĞ͍
ͣEĂƓĞ ŽƌĚŝŶĂĐĞ ƐĞ ƐƉĞĐŝĂůŝǌƵũĞ
ŶĂƉĂƌŽĚŽŶƚŽůŽŐŝŝʹŽƓĞƚƎĞŶşǌĄͲ
ǀĢƐŶĠŚŽ ĂƉĂƌĄƚƵ ǌƵďƽ Ă ƚŬĄŶş͘
ĄůĞ ŶĂ ĚĢƚƐŬŽƵ ƐƚŽŵĂƚŽůŽŐŝŝ͕
ƐƚŽŵĂƚŽĐŚŝƌƵƌŐŝŝ ũĂŬ Ƶ ĚŽƐƉĢͲ
ůǉĐŚ͕ƚĂŬƵĚĢƚş͘:ĞǌĚĞŵŽǎŶŽƐƚ
ĂŶĂůŐŽƐĞĚĂĐĞ
;ďĞǌďŽůĞƐƚŶĠ
ŽƓĞƚƎĞŶşͿ ǀ ƉŽĚŽďĢ ƌĂũƐŬĠŚŽ
ƉůǇŶƵ(Entonox).WƌŽǀĄĚşŵĞĞŶͲ
ĚŽĚŽŶĐŝĞ ;ēŝƓƚĢŶş ŬŽƎĞŶŽǀǉĐŚ
ŬĂŶĄůŬƽͿ Ă ƌĞĞŶĚŽĚŽŶĐŝŝ ;ŽƉĂͲ
ŬŽǀĂŶĄ ůĠēďĂ ŬŽƎĞŶŽǀǉĐŚ ŬĂͲ
ŶĄůŬƽͿ͘dǇƚŽǌĄŬƌŽŬǇƉƌŽǀĄĚşŵĞ
ǀǉŚƌĂĚŶĢ Ɛ ůƵƉŽǀǉŵŝ ďƌǉůĞŵŝ
ŶĞďŽŽƉĞƌĂēŶşŵŵŝŬƌŽƐŬŽƉĞŵ͘
dĢƓşŵĞ ƐĞ ŶĂ ŶĂƓĞ ƉĂĐŝĞŶƚǇ
ĂƉƎĞũĞŵĞǀƓĞŵŚĞǌŬĠĂŬůŝĚŶĠ
ƐǀĄƚŬǇ͘͞;ƷƐŵĢǀͿ

NOVINKA V PROSTÌJOVÌ
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Projekt vzniká v krásném prostředí kolem potoka Osina
KRUMSÍN Sem se už brzy opravdu vyplatí vyrazit na výlet!
V malebné lokalitě kolem potůčku Osina na okraji Krumsína
v těchto dnech vzniká nové arboretum. V okolí dvou zdejších
rybníků bude v několika etapách vysázeno přibližně 500 druhů často exotických dřevin, keřů a rostlin z Evropy, Ameriky,
Afriky i Asie. Počítá se třeba i s druhy ze vzdáleného Japonska.
Speciální botanická zahrada zaměřená zejména na stromy by
měla sloužit studentům brněnské Mendelovy univerzity, přístupná by však měla být i široké veřejnosti.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Projekt vzniká díky spolupráci Vojenských lesů a statků ČR (VLS)
s Mendelovou univerzitou v Brně.
Jejich spolupráce odstartovala dlouho odkládaný plán na založení botanické zahrady specializující se na výzkum a pěstování dřevin, která u nás
bude sloužit lesníkům i veřejnosti.
Záměr vybudovat v okolí Drahanské
vrchoviny arboretum vznikl na lesnické divizi VLS Plumlov už v roce
2012, několikrát byl však odložen.
„Spolupráce s Mendelovou univerzitou dává projektu další rozměr,“ upozornil Petr Král, ředitel VLS, v jehož
vlastnictví arboretum bude.

Kudy povede chodník?

Nejlepší
možné místo
Původně se uvažovalo o třech různých územích, až nakonec zvítězila přírodní lokalita za lesní školkou
u Krumsína. Jeho výhodou byla
různorodost a členitost terénu.
V lokalitě se nachází dvojice rybníků Osina a Osinka. V jednom
z nich byl už v době jeho budování
vytvořený ostrov, který by měl být
zajímavým prvkem arboreta. K výsadbě dřevin je zde navíc možné
využití několika typů ekosystémů
včetně bažin.
Skladbu dřevin plánují lesníci VLS
s univerzitou rozdělit do několika
úseků dle geografických celků. Zastoupena tu bude tuzemská vegetace, ale i druhy pocházející z Evropy,

Plánují skatepark

Kostelec na Hané (mls) – Speciálně upravenou plochu pro skateboardisty, jezdce na kolech BMW,
na koloběžkách, inline bruslích
či případně na horských kolech,
na níž jsou různé překážky, dráhy
a rampy, chystají v Kostelci na
Hané. V Prostějově podobné
zařízení funguje v prostoru u velodromu v Kostelecké ulici. Město
v současné době v této věci žádá
o dotace.

2ąÊTQFPÊNQMCNKVC\CNGUPÊwMQNMQWW-TWOUÊPCPCDÊ\ÊMTQO÷FXQWT[DPÊéMčKéNGPKVÚVGTÆP

Severní Ameriky, severní Afriky, níka Osina. Naše arboretum není
možné vysázet najednou, půjde
a dokonce i Asie včetně Japonska.
proto o projekt rozdělený do několika fází,“ vysvětlil ředitel VLS Petr
Postupná
Král. Studenti by pak měli pomáhat
výsadba
nejen při výsadbě, ale i při následné
údržbě arboreta.
Připravený projekt počítá nejen
s výsadbou dřevin, ale i s budováZahrada
ním ostatních stavebních prvků,
pro veřejnost
jako je oplocení, uzavření areálu,
výstavba přístřešků, pěšin a na ně
navazujících lávek. „V letošním roce Dendrologická zahrada by měla
máme naplánovanou část výsadby v neposlední řadě sloužit také vedřevin spíše okrasných v okolí ryb- řejnosti, proto bude její prostor

Foto: Martin Zaoral

propojen chodníčky osazenými lavičkami a koši, vyroste zde altán, ostrov v rybníku Osina spojí s břehem
lávka. Jednotlivými sekcemi dendrologické zahrady bude návštěvníky provázet informační systém.
„Doposud se podařilo vybudovat
oplocení a dřevěné přístřešky, další
infrastruktura bude vznikat postupně. Plánujeme, že Arboretum
Osina bude zajímavým rekreačním
místem Prostějovska, které bude
sloužit jak místním obyvatelům, tak
i přespolním návštěvníkům,“ uzavřel Petr Král.

.MBELZTFQPTOöIPWÅOBEÉMDFPUFWÉSBKÉ
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PROSTĚJOV Skvělá zpráva pro
lyžaře je, že od uplynulého víkendu nebudou muset na lyže
daleko. Alespoň pokud bydlí na
Prostějovsku. Uplynulou sobotu se totiž rozjel lyžařský areál
v Kladkách. I když jen částečně,
prozatím byl zprovozněn jen
kratší z vleků. I tak se ale začíná
lyžovat v téměř rekordním čase.
„Dříve jsme lyžovali i v listopadu, nebo na Mikuláše. Na to si
dobře pamatuji. Ale je pravda, že
za posledních pět let je to asi nejdříve, co otevřeme sjezdovku,“
zavzpomínal před Večerníkem
provozovatel Jiří Křeček.

Michal SOBECKÝ

0CUXCJWD[NQJPGFRTXPÊFGPTWwPQ<CXÊTCéMCUGCNG\CVÊOMQPCNCWåXGéV[ąKJQFKP[QFRQNGFPG

Foto: Michal Sobecký
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sezóna

datum zahájení

2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2017–2018
2018–2019
2019–2020
2020–2021
2021–2022

19.
18.
31.
3.
9.
19.
18.
9.
11.
11.

ledna
ledna
prosince
ledna
prosince
ledna
ledna
ledna
ledna
prosince

2013
2014
2014
2016
2016
2018
2019
2020
2021
2021

Chladné počasí doprovázené vydatným sněžením přineslo do Kladek více než deset čísel přírodního
sněhu. Vývoj zimy tak nemálo zaskočil nejen třeba řidiče. „Spousta
kamarádů, co nám měla pomáhat, je
z toho zaskočená. Říkám jim, že je to
o počasí, ne o datu,“ smál se Křeček.
Prozradil rovněž, jaké čekají zájemce
novinky. „Moc se toho udělat nemohlo. Zvlášť ne po loňské sezóně,

kdy panovala velká nejistota. Loni
jsme totiž kvůli nařízením nejeli
vůbec, navíc jsme spláceli úvěr, takže jsme rádi, že jsme se dostali díky
podpoře na nulu,“ řekl. Přesto dvě
věci jsou jinak. „Oproti dřívějšku je
rozšířené parkoviště a opravená příjezdová cesta,“ poznamenal Křeček.
Tyto změny však osazenstvo areálu
provedlo už před minulou sezónou.
Zvyšování cen energie i zrušená loňská
sezóna se pak podepsaly ve mnoha
ski areálech na ceně jízdného. Kladky
nejsou výjimkou. Přichystali zde však
i jednu příjemnou zprávu pro lyžaře.
„Jízdné jsme upravovali oproti době
přede dvěma roky podobně jako konkurence, tedy o nějakých deset až patnjáct procent nahoru. Máme ale ještě
jednu změnu, lidé si stěžovali na rozdělení jízdenek na odpolední a dopolední. Nově je z toho čtyřhodinová, aby
nebyl někdo, kdo přijede třeba chvíli
před polednem, ošizený,“ informoval
Jiří Křeček.
Exkluzivní reportáž redaktora
Večerníku, který okusil sníh na
vlastní kůži, najdete v dnešním
vydání v rámci tematické čtyřstrany 29 až 32.

&(1$/<æ29É1Ì9./$'.É&+
časové jízdenky

dospělí

děti

4 hodiny všední dny
4 hodiny víkend
celodenní
večerní lyžování 17-21

300 Kč
350 Kč
420 Kč
420 Kč

220 Kč
250 Kč
300 Kč
300 Kč

bodové jízdenky

dospělí

děti

100 bodů
200 bodů

200 Kč
330 Kč

150 Kč
220 Kč

Konice (mls) – V Konici již několik měsíců připravují výstavbu
potřebného chodníku v ulici Zádvoří a diskutují jeho napojení
na prostor před chystaným supermarketem, který by měl vyrůst na místě bývalé traktorové
stanice. V této věci se lidé s vedením města mohou sejít tuto
středu 15. prosince od 16:30
hodin v místním komunitním
centru. Tématem bude představení projektové dokumentace
a konzultace k úpravám vjezdů.

V Èelechovicích
ubyl poèet kontejnerùh
Čelechovice na Hané (jaf) –
Zredukovat počet kontejnerů na
tříděný odpad se rozhodli v Čelechovicích. Sběrná místa zůstanou
i nadále v ulici Nádražní a Světničky. V ulici Ruská už budou
pouze kontejnery na sklo. S plastem a papírem tak budou muset
občané zajít o kousek dál.

Ve velkém obnoví
i osvìtlení
Určice (mls) - Obnovu veřejného
osvětlení plánují v Určicích. Vše by
mělo souviset s chystanou rekonstrukcí průtahu obcí a silnice ve
směru na Alojzov. Po demontáži
stávajících sloupů zde bude umístěno celkem 76 nových stožárů
a 82 LED svítidel. Dvě z nich budou osvěcovat i sochu. Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.

Kdo má nejhezèí
YÙ]GREX"
Nezamyslice (jaf) - Kulturní
komise městyse vyhlásila soutěž
o nejhezčí vánoční výzdobu v obci,
kterou chce městys přispět k vánoční atmosféře. Obyvatelé mohou fotografii své vánoční výzdoby
na domě i v předzahrádce zasílat
na e-mail podatelna@nezamyslice.
cz. Důležité je uvést identifikační
údaje, jejichž prostřednictvím budou kontaktováni. Zúčastnění totiž
mohou obdržet věcnou cenu.

Pro balíky chodí
do Z-Boxu
Ludmírov (mls) - Zajímavou službu pro občany nabízí v Ludmírově.
Nedávno se zde objevilo samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
tzv. Z-Box. Lidé v obci mohou
nonstop využívat bezkontaktní
box, do něhož si je možné nechat
doručit zásilky. K obsluze je třeba
stáhnout si mobilní aplikaci.

Minulé úterý 7. prosince dopoledne
prováděla hlídka dopravního inspektorátu měření rychlostních limitů
v Boskovické ulici v Plumlově. Před
osmou hodinou zastavila vozidlo
Audi A4, jehož devatenáctiletý řidič
překročil nejvyšší povolenou rychlost
o 19 kilometrů v hodině. Policisté při
kontrole dále zjistili, že vozidlu před
pár dny skončila platnost technické
kontroly. Řidiče podrobili testu na
jiné návykové látky, které byly pozitivní na amfetamin/metamfetamin
a kokain. Policisté následně převezli
mladíka k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Řidič je podezřelý z několika
dopravních přestupků, za které mu
hrozí ve správním řízení pokuta od
2 500 do 20 000 korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

Rychle a pod
vlivem drog
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VÍCOV Nevhodné umístění, málo
prostoru a problematická rekonstrukce dosluhujícího zázemí. To
byly tři hlavní důvody, proč se ve Vícově rozhodli pro stavbu nové hasičské zbrojnice. Začali s ní letos v září,
hotovo by mělo být na konci června
příštího roku.
Nová hasičská zbrojnice vyrůstá v centru obce u rušné silnice kousek nad
místním kostelem. „Ta stávající stojí
na nevhodném místě v zatáčce, takže
rychlý výjezd z ní není bez rizika. Kro-

aneb jsme s vámi u toho...
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Víkendové prohlídky prostě ukázaly, že lidé byli, jsou a nepochybně
i budou schopni věřit ledasčemu,
obzvláště když se jim z toho rýsuje
splnění jejich přání. Kromě zajímavých a leckdy kuriózních informací návštěvníci mohli rovněž obdivovat stylovou vánoční výzdobu interiérů zámků,
v níž nechyběl samozřejmě stromeček,
adventní věnec, betlém, cukroví napečené dle historických receptů či třeba
štědrovečerní menu o devíti chodech.

jjaké
aké js
jsou
sou vánoce
vánnocce naa zá
zámku...
ámku...

Pokud se totiž po vašem zaklepání na
kurník ozve kohout, pak by už veselka
měla být na spadnutí, jestliže to však bude
slepice, pak máte smůlu. V případě, že
to u kurníku nevyjde, pak je dobré si to
překontrolovat hodem pantoflem. Bude-li jeho špička směřovat ven, pak je určitá
šance, že se přece jen vdáte. Abyste zjistily,
odkud můžete příchod svého ženicha
očekávat, je dobré před domem zatřást
bezovým keřem. Ze směru, z něhož se
ozve psí zaštěkání, dorazí ten pravý.

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

3x foto: Martin Zaoral

Lidé se díky tomu dozvěděli, že panstvo si na zámku postupně pochutnávalo na rybí polévce s noky, lososu vařeném s holandskou omáčkou, kuřecí

mě toho už v devadesátých letech byla
kvůli stabilitě stažena ocelovými lany,
jenže je v ní málo místa a její rozšíření
by nebylo možné,“ vysvětlila starostka
Jana Rozsívalová důvody, proč se v obci
už před lety rozhodli pro stavbu nové
hasičské zbrojnice. O dotace usilovali
už od roku 2017, teprve nedávno byli
úspěšní. „Získali jsme 4,3 milionu korun z Ministerstva vnitra. Celkové náklady však budou i s DPH o necelých
deset milionů vyšší. Z tohoto důvodu
chceme ještě požádat o podporu Olo-

moucký kraj,“ vysvětlila Rozsívalová.
Dobrovolní hasiči ve Vícově letos oslavili 130 let své existence. Sbor byl v obci
založen už v roce 1891, ve stejném roce
jeho členové koupili i stříkačku z Čech
pod Kosířem. Na okraji Vícova disponují hasiči vlastním hřištěm, na němž
se pořádají soutěže v požárním sportu
i řada dalších akcí. Hasiči v obci mimo
jiné založili také tradici oblíbeného Pohádkového lesa, který se letos ve spolupráci s obcí konal poslední srpnovou
sobotu.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral

pěně, kaštanových kančích žebírkách,
husí paštice s mandlemi, pečeném bažantu plněném husími jádry, chřestu
vařeném s máslem, smažených jablcích
s vinnou pěnou a konečně čokoládovém pudinku.
Po prohlídkách celé rodiny mířily do
blízké Hanácké ambasády, kde mohly od zdejších řemeslníků jako dárek koupit rukodělný výrobek, děti
se tam pak pustily do tvorby ozdob
s vánoční tematikou, kdy například
vybarvovaly připravený keramický
vánoční stromeček.
„S vánočními prohlídkami jsme spokojení, dopředu byly téměř všechny
vyprodané a zájemce se podařilo rozprostřít v průběhu obou dnů tak, aby

8MNCXÊTPÊOU¾NGPGOQJNEJ[D÷VPC\FQDGPÚX¾PQéPÊUVTQOGéGM

,GFPÊO\PGL\P¾O÷LwÊEJX¾PQéPÊEJ\X[MčLGTQ\MTCLQX¾PÊ 0CUVQNGUGQDLGXKNQKEWMTQXÊX[VXQąGPÆRQFNGRčXQFPÊEJ 8*CP¾EMÆCODCU¾F÷D[NQåKXQF÷VKUKX[DCTXQXCN[MG
LCDNMCD÷JGOwV÷FTQXGéGTPÊXGéGąG
TGEGRVčåGP[MVGT¾PC\¾OMWUNQWåKNC
TCOKEMÚX¾PQéPÊUVTQOGéGM
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Dívky, stále jste nenašly toho pravého?
A zkoušely jste před Vánoci klepat slepicím na kurník? Či házet pantoflem
směrem ke dveřím? Nebo dokonce třást
bezovým keřem? Že ne a že absolutně
nechápete, proč byste něco takového
měly dělat? Pak jste zřejmě nebyly na
letošních Vánocích na zámku v Čechách
pod Kosířem. Jinak byste věděly, že tyto
prapodivné rituály sloužily k tomu, abyste se dozvěděly, zda se v příštím roce budete vdávat.

ČECHY POD KOSÍŘEM Naladit se na vánoční náladu, nahlédnout do dob dávno minulých, seznámit se starodávnými zvyky
a třeba si i jeden nový sami vytvořit. To vše jste mohli o uplynulém víkendu během vánočně laděných prohlídek zámeckých interiérů na zámku v Čechách pod Kosířem. Zájem o jednu z mála
pořádaných adventních akcí v regionu byl více než slušný, téměř
všechny kapacitně omezené prohlídky byly vyprodané.
BYLI JSME
U TOHO

nevznikaly žádné davy. Přitom jsme
letos prohlídky pojali komorněji a místo pohádky pro děti je zaměřili spíše na
tradiční vánoční zvyky. Vše jsme připravovali na poslední chvíli, neboť jsme
si do poslední chvíle nemohli být jisti,
zda je nebudeme muset zrušit. Pokud
už bude příští rok normální, vrátíme
se k oblíbenému pohádkovému pojetí,
jež bude více určeno dětem,“ zhodnotil
kastelán zámku Martin Váňa, s nímž
vám Večerník přinese v příštím vydání exkluzivní rozhovor.

Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

Většinu kapacitně omezených prohlídek se podařilo vyprodat

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

strana 25
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Foto: Facebook

jediného dne přebarvil na bílo. Nejlépe to vyniklo na záběrech pořízených ze vzduchu, a to
například v okolí Běleckého Mlýna. Sněhová
nadílka navíc vydržela až do neděle, bohužel
po relativně chladném víkendu se na začátku
tohoto týdne oteplí, a tak na většině míst bílou
opět vystřídá hnědá.
(mls)

6CMVQVQQFéVXTVGéPÊJQQFRQNGFPGX[RCFCNQXQMQNÊ$÷NGEMÆJQ/NÚPC

BĚLECKÝ MLÝN „Bílá, bílá, bílá, bílá, komu
by se nelíbila? Bílá vrána, bílá noc, bílé není
nikdy moc.“ Melodii známou z oblíbeného
dětského večerníčku Příběhy včelích medvídků jsme si od čtvrtka mohli prozpěvovat snad
všichni. Díky vytrvalému sněžení, které nemá v
posledních letech obdoby, se celý region během

natøené na bílo

Prostìjovsko

čtvrtek odpoledne mezi Hvozdem
a Ludmírovem,“ přiblížil Petr Walter.
Na kluzkých silnicích se sice počet nehod oproti průměru lehce zvýšil, žádná z nich si však nevyžádala vážnější
zranění a většinu z nich řidiči vyřídili
bez asistence policie.

5KNPKEG UG RQO÷TP÷ DT\[ RQFCąKNQ QwGVąKV K X PGLX[wwÊEJ RQNQJ¾EJ TGIKQPW 6CMVQ VQ
XR¾VGMX[RCFCNQX$TQFMWW-QPKEG
(QVQ6GTG\C/CEJQX¾

Vše komplikovaly autobusy a kamiony, které stejně jako každý rok zůstaly
viset téměř všude, kde se cesta trochu víc zvedala. „Tradičně se jednalo
například o silnici ve směru na Malé
Hradisko, dále pak v okolí Bohuslavic
a Polomí. Jeden autobus také uvízl ve

Levnější už to nebude

Ve čtvrtek ráno se nad regionem
roztrhla bílá peřina, poměrně husté
sněžení vydrželo téměř po celý den.
„Situace byla poměrně složitá, do terénu vyrazila veškerá technika včetně
externích partnerů. Díky tomu se nám
podařilo všechny silnice ošetřit a udržet je po celou dobu sjízdné,“ ohlédl
se za čtvrtečními událostmi konický
cestmistr Petr Walter.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Tohle tady nebylo minimálně posledních pět let.
A kdo ví, jestli ne i víc... Místy až 20
centimetrů sněhu během jediného
dne napadlo ve čtvrtek 9. prosince
na Prostějovsku. Situace řádně prověřila silničáře, ti však s nasazením
veškeré techniky situaci zvládli.
I díky tomu žádná silnice nemusela
být na delší dobu uzavřená, potíže
způsobovaly pouze uvízlé kamiony
a autobusy.

VÁNOCE NA ZÁMKU POD KOSÍŘEM
Chumelenice:
SE OHLÉDLY ZA DÁVNÝMI ZVYKY PQÁUGTF<HDJITD<POJ=PNT

'RSUDYQËVLWXDFLYUHJLRQX]NRPSOLNRYDOVQËK

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region
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NO<MJPI@=TGJHJÜI½MJUnÁüDO
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rozhovor večerníku

Učitelka prostějovské ZUŠ Eva Hrabalová vydala své první album Old Photos
PROSTĚJOV Vzpomínky na
krásné a bezstarostné okamžiky našeho života nám mohou
zpříjemňovat život, na druhou
stranu pouze bez zapomínání
by byl život prostě nesnesitelný.
Ohlédnout se za jednou životní
etapou plnou bezstarostnosti,
lásky a velkých plánů byla ochotná zpěvačka a kytaristka Eva
Hrabalová (na snímku), když vydala své první hudební EP s názvem Old Photos. A to už byla
dobrá příležitost pro povídání
s touto rodačkou z Uherského
Hradiště, kterou do Prostějova
už před sedmi lety zavála profese učitelky na zdejší Základní
umělecké škole.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

které provázela hudba, přátelé
a cestování. S mými nejlepšími
kamarády, mezi něž patří i sourozenci, jsme založili kapelu a kromě
společného hraní a koncertování jsme spolu také rádi jezdili na
dovolené. Například do Benátek
jsme s sebou vzali nástroje a hráli jsme v ulicích, kolemjdoucí se
zastavovali a zpívali s námi nebo
tančili. To bylo moc krásné. Na
cestách po Španělsku jsme zase

spávali pod širákem a občas se nám
podařilo, že jsme se v noci ‚ubytovali‘ na nějakém místě za městem
a ráno jsme zjistili, že je odtud nádherný výhled na moře. Jindy jsme
zase museli přespat třeba u hřbitova, a to už tak romantické nebylo.“
(pousměje se)
yy Jako první z vašeho nového
EP jste do světa poslala skladbu
Old Photos. Co bylo prvotním
impulzem k jejímu vzniku?

„Takové nemám. Všechny své sny
plánuji uskutečnit, říkám tomu naplnění mého osobního příběhu.“
yy Old Photos je součástí vašeho
debutového alba. Kolik písniček
obsahuje a co mají společného?
„Album obsahuje celkem čtyři
písničky a všechny pojí myšlenka týkající se neustálého pohybu,
osobního růstu a životní cesty.“
yy Po vydání EP a křtu v pražském Cafe V lese jste vyrazila na

Moc bych si přála, aby se posluchači
při mých koncertech odpoutali od reality
a nechali se na chvíli unášet jen hudbou...
„Jeden z nostalgických momentů,
vzpomínka na krásné zážitky z cest
s přáteli.“
yy K písničce vznikl také
klip, který svým zpracováním evokuje nahrávky na starých VHS
kazetách. Máte vy
osobně nějaká taková videa například

Martin
ZAORAL
yy Vaše písničky provází jistá
nostalgická atmosféra. Nedá mi
to, abych se nezeptal, na co ze
svého dosavadního života zatím
nejraději vzpomínáte?
„V mých písničkách vzpomínám
na nedávné období,

takovou koncertní šňůru. Jak se
vám hraje a jaké máte ohlasy od
posluchačů?
„Hraje se mi dobře a ohlasy jsou
moc hezké. Zatím vystupuji sólo,
ale nedávno jsem k sobě přizvala na koncerty vokalistku, která
nejenže krásně zpívá, ale je mi také
velkou oporou.“

yy Proč si myslíte, že by měli
lidé přijít právě na váš koncert?
„Moc bych si přála, aby to byl pro
posluchače moment, kdy se odpoutají od reality a nechají se na
chvíli unášet jen hudbou.“
yy V Prostějově jste měla vystoupit v rámci zrušené Noci
divadel. Máte za to nějaký alternativní plán?
„Plánuji vystoupit opět až na jaře
příštího roku v mé oblíbené kavárně Špalíček.“
yy Pocházíte z Uherského Hradiště. Pokud má Prostějov nějakého
sourozence, pak by to mohlo být
právě toto město. A to nejen proto,
že v obou městech stojí prakticky
totožné budovy určené k promítání filmů. Máte také ten dojem?
„Ano. Mezi oběma městy nevidím
žádné zásadní rozdíly, užívám si atmosféru na obou místech. Myslím,
že je to i díky tomu, že v obou městech je poměrně hodně podporována kultura.“
yy V jednom z předchozích rozhovorů jsme zaznamenali názor,
že dnešním dětem chybí přirozené muzicírování v domácím prostředí, že vše leží na kantorech

a ti to mají o to složitější. Máte
stejný pocit?
„Je to hodně individuální. Mám
děti i z ‚hudebních‘ rodin, s nimiž
je práce malinko jiná než s dětmi
z rodin, kde k hudbě nemají nějaký
bližší vztah.“
yy A co vy? Dostala jste se
k hudbě také prostřednictvím
rodinného prostředí?
„U nás se odmalička muzicírovalo, naši jsou oba hudebníci,
takže v tomto ohledu to bylo velmi přirozené. Hráli jsme, zpívali
a poslouchali desky například od
Simona a Garfunkela nebo Petera
Gabriela.“
yy Co vám hudba vlastně dává?
„Hudba mi dává neuvěřitelné
možnosti sebevyjádření, sdílení
a vytváření hudebního prostoru
s dalšími lidmi. Hudba mě přivedla ke spoustě úžasných lidí, za což
jsem jí moc vděčná.“
yy Začínali jsme tématem nostalgie a vzpomínání. V závěru se
přenesme v čase o něco dopředu. Na co byste ráda vzpomínala, až vám bude osmdesát?
„Na to, že jsem se nebála a šla do
toho!“

vizitka
EVA HRABALOVÁ
✓ narodila se roce 1989 v Uherském Hradišti
(přesné datum respondentka odmítla uvést)
✓ po maturitě na gymnáziu absolvovala
Konzervatoř Evangelické akademie
v Olomouci, kterou dokončila v roce 2015
✓ současně studovala také obor Muzikologie na Univerzitě Palackého
v Olomouci, jenž úspěšně zvládla v roce 2016
✓ již během studií začala učit na základních uměleckých školách, od
roku 2014 působí na ZUŠ v Prostějově, kromě toho učí také v Olomouci
✓ má bratra Antonína (28), který se věnuje filmové tvorbě, a sestru
Annu (30), která pracuje jako designérka
✓ kromě hudby je její velkou vášní cestování, ráda by v budoucnu
procestovala severní Španělsko, jejím snem je navštívit Japonsko
✓ vedle toho se zajímá o psychologii a osobnostní rozvoj, má ráda přírodu
a procházky v ní
zajímavost: ve svých 17 letech založila s o čtyři roky mladším bratrem
Antonínem indie kapelu Side Effect, později se k nim
přidala i sestra Anna a společně vystupovali dlouhých 10 let
až do roku 2017, kdy uspořádali poslední koncert,
avšak všichni tři sourozenci i nadále spolupracují,
a to například při vytváření klipů k písničkám

z dětství, a pokud ano, při jakých
příležitostech se na ně díváte?
„Ano, máme doma taková videa
a díváme se na ně většinou, když se
o svátcích sejdeme celá rodina a chceme se pobavit nad tím, jak jsme jako
děti vypadaly, co všechno jsme podnikaly, jak jsme se tehdy smály, ale
třeba i vztekaly, což je z dnešního pohledu taky dost vtipné.“
yy Jste ve věku, kdy lidé kromě
vzpomínek mají také spoustu
plánů. Jaké jsou ty vaše?
„Jedním z mých velkých plánů
bylo žít v zahraničí a vyrážet na nekonečné dovolené s partou mých
nejoblíbenějších lidí. Tento sen
se mi zatím nesplnil, ale to se ještě
určitě stát může. Teď cítím, že potřebuju žít tady u nás.“
yy Říká se, že pouze sny, které
se nikdy nevyplní, jsou věčné.
Máte nějaký sen, u něhož tak
trochu doufáte, že se vám nikdy
nesplní?

21120711560

Foto: Facebook

13. prosince 2021

15

21120911579

WWW.VECERNIKPV.CZ

21120111580

prezentace

20

13. prosince 2021

Ja

en?
šd

bude v¿
ký

Konstelace hvězd Prostějova
Přichází doba, kdy pomalu bilancujeme celý rok. Mnozí Prostějované tak upadnou
do určité melancholie a spíše než připomínat si hezké vzpomínky se budou trápit
výčitkami, proč něco neudělali lépe či jinak.

SLUŽBY

KOUPÍM

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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,

Koupíme pro rodiče byt 1+1 nebo 2+1 .
Tel.: 604 635 465

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Většinou vás nic nerozhodí, tentokrát vám ale na nervy bude pořádně brnkat blízký člověk. Rodinné
zázemí nemáte příliš velké, takže
soustavné invektivy jednoho z příbuzných vás budou přímo štvát.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Pokud chcete tento týden zachovat
klid v rodině, musíte to být právě
vy, kdo zachová chladnou hlavu.
Partner bude roztěkaný a často i naštvaný a nervózní. Důvodem bude
finanční situace.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Jestli ještě nemáte plán na vánoční
svátky, nezoufejte. S partnerem si
užijete pohodu i doma u televize. Ve
vašem případě bude nejlepší, když
celé Vánoce prolenošíte a hlavně si
důkladně odpočinete.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Pokud si v závěru roku chcete splnit jedno velké přání, musíte pro to
něco udělat. Sice je možné, že někdo blízký vám ho vyplní, ale nespoléhejte na to. Napněte vlastní síly
a úspěch se zcela jistě dostaví.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Rádi cestujete a nyní v rámci možností k tomu dostanete příležitost.
Blízká osoba vás pozve na výlet do
přírody na místa, která jste v životě
ještě nenavštívili. Budete v sedmém
nebi, navíc se zamilujete.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Kolega v práci vás požádá o pomoc,
v úkolech zadaných nadřízeným totiž pořádně plave. Vy mu rádi pomůžete, ovšem jen za cenu toho, že vaše
práce bude stát na bodě nula. Zloba
šéfa tedy padne na vás.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Jestliže jste aktuálně beze vztahu, nic
se neděje. Dejte si delší pauzu a spíše
si ujasněte, co od svého budoucího
partnera budete očekávat a co mu
také naopak nabídnete vy sami. Nikam se bezhlavě nežeňte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Najednou dostanete chuť vyřešit veškeré své resty na úřadech. A uděláte
dobře, když hned několik věcí dáte
do pořádku. Udělejte všechno pro to,
abyste to stihli do konce roku a do nového vstoupili s čistým štítem.

REALITY
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.

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

Hledám ke koupi starší dům (opravím si
sám). Tel.: 737 601 184
Koupím chatu/zahradu. Kdekoliv na
Prostějovsku. Děkuji, tel.:736 791 091

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

FINANCE

Nabízím vedení účetnictví pro OSVČ
i s.r.o. Levně, rychle, kvalitně.
Tel.: 775 664 178

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. prořez ovocných stromů, štěpkování
Tel.: 603 218 330
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.

nákupní
servis
pro vás

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.
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

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

21102921407

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Obvykle býváte v myšlení i činech
krok před ostatními, ovšem během
tohoto týdne si prožijete malou krizi. Nápadů budete mít velice málo,
a navíc je hned zavrhnete. Do ničeho velkého se tedy nepouštějte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Opět se budete těšit na Vánoce jako
malé děti. Víte totiž, že je nestrávíte sami, jak jste původně očekávali.
Pokud nemáte ještě dárky pro své
blízké, urychleně je sežeňte. Nenechávejte to na poslední chvíli.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Na manuální práce nejste příliš
zdatní, proto se v tomto směru do
ničeho většího nepouštějte ani teď.
Spíše se zaměřte na svoji fyzickou
kondici, která není bůhvíjaká. Pusťte se do cvičení.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Často jste rádi o samotě, potřebujete si oddechnout od pracovního
stresu. Nejinak tomu bude i v příštích dnech, kdy se jen neradi ve
dnech volna necháte vyrušit. Dokonce ani partnerem ne.

infoservis / řádková inzerce
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Pečení cukroví je v Česku jednou z velkých vánočních tradic. Snad devět z deseti hospodyněk každý rok pravidelně zakládá na těsto a rozpéká troubu, aby mohla o svátcích
polaskat chuťové buňky nejen všech příbuzných a sousedů. Vůně perníčků, skořice a hlavně vanilky je prostě neodmyslitelnou součástí vánočního pečení, a tak je dobré vědět, jak
dobře namazat a přitom ušetřit nějakou tu korunku. Nejvíce oblíbenou Heru aktuálně
pořídíte nejlevněji hned na třech místech (Kaufland, Tesco, Penny market). Jihočeské
máslo Madeta zakoupíte nejvýhodněji v Albertu, který jako jediný nabízí značku Stella.
To Omegu a privátní značku tuku má za nejnižší cenu Tesco. A značku Laktos neměl
v regálech žádný z marketů.
Ať Ať se dílo daří a následně přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 8. prosince 2021.

Oznámení
o přerušení
dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Smržice
Obec: Soběsuky
Dne: 14. 12. 2021 od 7:30 do Dne: 17. 12. 2021 od 8:00 do
13:30 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Soběsuky - oboustran- část obce Smržice - pravá strana
ně od č. 4 a 53 (naproti trafosta- ul. Prostějovská od č. 2 po č. 42
nice) sm. náves (celá) a dále RD (konec obce sm. Prostějov) a ul.
Za Kobližnicí s č. 1-5 + č. 471/7.
až po č. 62 a 103.
Obec: Smržice
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 20. 12. 2021 od 8:00 do 15:00 Dne: 20. 12. 2021 od 8:00 do
hodin. Vypnutá oblast: zahrady 11:00 hodin. Vypnutá oblast:
parc. č. 720/4, 721/1, hřiště TJ jednostranně Kravařova ul.
Sokol s parc. 815, č. p. 360 za hřištěm č. 1-5, nám. T. G. Masaryka č. 17.
EG.D, a.s.
ve směru na Lutín.
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdci žijí dál.

Dne 10. prosince 2021
jsme vzpomenuli 3. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný,
moudrý, hodný a nejlepší tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Stanislav JANKŮ

rolझmh
f;m-

21

13. prosince 2021

Jsou chvíle, se kterými
se člověk nikdy nesmíří.

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

Dne 16. prosince 2021
vzpomeneme na moji maminku
paní Silvu EJEMOVOU.
S láskou vzpomíná syn Milan
s rodinou.

Utichlo srdce,
zůstal jen žal, ten,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 14. prosince 2021
vzpomeneme 35. výročí,
kdy nás opustila naše
maminka a babička
paníí Marie POPELKOVÁ
pan
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Otta s rodinou.

Dnes, tj. 13. prosince 2021,
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka KOLAŘÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami.

Dne 17. prosince 2021
vzpomeneme 19. smutné výročí
úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Emila PETERKY
ze Ptení.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje nejbližší rodina.

Očím jsi odešel,
v srdci jsi zůstal.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít! Láska
však smrtí nekončí, v srdcích
Tě navždy budeme mít.
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a dne 15. ledna 2022
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná
a nejlepší maminka,
babička a prababička
paní Anna JANKŮOVÁ.
S láskou v srdci vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.
Dcera Stanislava a syn Roman
s rodinami. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Život je poznání,
loučení a vzpomínání.

Dne 22. prosince 2021
by se dožil 85 let
pan Karel BARTOŠEK
z Bílovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 17. prosince 2021
vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Radoslava KUČEROVÁ
ze Seloutek.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují synové
s rodinami.

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád. Proč osud byl
tak krutý a musel Ti ho brát!

Dne 16. prosince 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef KNAJBL
z Hluchova.
S láskou v srdci stále vzpomíná
a nikdy nezapomene manželka
Marie, dcera Dáša, synové Lukáš
a Josef s rodinami.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Dne 18. prosince 2021
to budou 2 roky plné smutku,
kdy zemřel náš milovaný
pan Ing. Pavel SEKANINA.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.
Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 16. prosince 2021
uplyne 21 let
od úmrtí námi milované
paní Věry VOZIHNOJOVÉ.
Ve vzpomínkách je stále s námi.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
prosím s námi. Děkuje a s láskou
stále vzpomíná manžel
s rodinou.

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

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala...

Dne 15. prosince 2021
uplyne první rok od úmrtí
pana Zbyňka KARÁSKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a syn s rodinou.

Dnes, tj. 13. prosince 2021,
vzpomínáme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Štěpánka BLAŽOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Čas neúprosně letí
a bolest v srdci zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí a domov
prázdný zůstává. Jen svíci hořící
a hezkou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 11. prosince 2021
jsme vzpomenuli
10. smutné výročí úmrtí
paní Milady GREPLOVÉ
z Dobrochova.
S láskou vzpomínají manžel
Pavel a Oldřiška, syn Pavel
a dcera Martina s vnoučaty.

V srdci jsme stále spolu.

Dne 17. prosince 2021
uplyne 7. smutné výročí od úmrtí
pana Jiřího GREGORA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
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

Dne 18. prosince 2021
si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní Anny BENEŠOVÉ
z Hluchova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Za celou rodinu
děkuje dcera Maruška.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
17. prosince,

v 10.00
hodin

Zádušní mše za zesnulého
Lukáše KAŠTILA
z Prostějova
se koná v kostele
Povýšení svatého kříže
v Prostějově
v úterý 14.12.2021
v 18.00 hodin.
Přijďte uctít jeho památku.
Poslední rozloučení
se zesnulým
Lukášem KAŠTILEM
se bude konat
v lednu 2022 v Anglii.
Rodina Kaštilova
z Prostějova

Dne 14. prosince 2021
vzpomeneme 4 roky,
kdy nás opustil
pan František PERNICA
z Alojzova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
S láskou vzpomíná bráška
s rodinou.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme
Ti naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Milada Hrabálková 1937 Klenovice n. H. Středa 15. prosince 2021
Anna Cetkovská 1931 Prostějov 8.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Indrychová 1951
Prostějov
Iveta Spielmannová 1967 Držovice 9.30 Obřadní síň Prostějov
Josef Čundrla 1936
Bedihošť
Zdeněk Zapletal 1930 Plumlov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslava Herzigová 1932
Prostějov
Miroslav Krychtálek 1943 Soběsuky 13.00 hodin Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Kovačíková 1953
Mostkovice
Čtvrtek
16. prosince 2021
Josef Božek 1954
Ptení
Karel Mareš 1928 Prostějov 10.00 kostel Plumlov
Vlasta Vykoupilová 1937
Přemyslovice
Svatava
Kalábová 1940 Klenovice na Hané 14.00 kostel Klenovice na Hané
JUDr. Leopold Chlup 1937
Prostějov
Anna Karkanová 1932
Prostějov Pátek 17. prosince 2021
Jaroslav
Chren 1951 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
František Hudec 1947
Prostějov
Jiří Brablec 1953
Vrahovice
Alžběta Lišková 1930
Prostějov Josef Biras 1951 Brodek u Prostějova Mária Dirdová 1937
Vyškov
Václav Vrba 1953
Pivín Antonín Novotný 1948
Prostějov František Formánek 1934 Opatovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Dne 17. prosince 2021
uplyne 15 let od úmrtí
naší maminky a babičky
paní Františky ČECHOVÉ
ze Stražiska.
S láskou vzpomíná syn Jaroslav,
snacha Jana, vnučka Ivana
a vnuk Miroslav s rodinami.

Tomáš Machala 1941
Prostějov
Jana Čmeláková 1940
Lutín
Ing. Jaromír Homolka 1952
Vrahovice
Jan Hájek 1951
Luběnice
Ing. Robert Halouska 1945 Nezamyslice
Vlasta Rozehnalová 1934
Držovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 13. prosince 2021
Karel Antoníček 1937 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Josef Gabrhelík 1952 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 15. prosince 2021
Zdeňka Koláříková 1959 Plumlov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Eduard Skácel 1955 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Kubalčíková 1938 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Šmudlová 1932 Žárovice 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiřina Palatková 1941

Vrahovice

Marie Dvořáková 1938

Prostějov
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13. prosince 2021

nabídka pracovních míst
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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&,

Firma na šití kožené konfekce hledá
šiče, šičky, plat. podmínky 18.500 Kč. Firemní benefity, stabilizační příspěvek
5.000 Kč. Nástup možný ihned.
Info. na tel.: 603 834 529.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

21112421545

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Vazač/-ka květin
19 700 Kč
jednosměnný základní+praktická Pavel Makový, Prostějov
Žehlíř/-ka
17 000-21 500 Kč jednosměnný základní+praktická PRO LEN, Prostějov
Brusič/-ka odlitků
32 000-42 000 Kč třísměnný
základní+praktická Slévárna Anah, Prostějov
Elektrotechnik/-čka
24 800-32 300 Kč jednosměnný střední odborné
Windmöller&Hölscher, Kralice n.H.
Obsluha lakovacích zařízení 20 160 Kč
nepřetržitý
základní+praktická Lakovna Adecolor, Prostějov
Operátor/-ka
20 857 Kč
třísměnný
střední odborné
Kendrion, Prostějov
Řezník/-ce
22 200 Kč
dvousměnný základní+praktická Makovec, Držovice
Svářeči
18 500-22 200 Kč třísměnný
střední odborné
Zámečnictví Winkel, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
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Za pouhou desetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

21120321588

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
17. PROSINCE
V 10.00 HODIN

OTEVŘENO až do 23. prosince.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Okružní ulice
Karel VEČEŘA, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Také devětačtyřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 16. 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
Martina Pártlová
Adéla ZÁMEČNÍKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KAPR K NÁKUPU...
Miloslav VYSLOUŽIL, Vrahovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup kapra.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 1, 9, 4
Jiří BAJER, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby salonu.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jsme tu pro žáky, studenty i dospělé, pomůžeme každému.
František STROUHAL, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

20050760687

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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AALBURG, ACRI, ARNAULD, AŠAN, BAČKORA, ČÍŇANKY, HERB,
KLAS, LAMB, LUBLAŇ, OENO, OHEŇ, OKAP, OŠKUBAT, OTTO,
POMO, RÁMĚ, SEAL, SOBO, SRBA, ŠIKMĚ, ŠPECH, TOAST, TOUR,
UMKA, VELEBA, ZÁKRSEK

21061860779
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nedávnou posilu prostějovských
hokejistů, který vytvořil v kabině Jestřábů nerozlučnou
dvojici s bratrem…
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VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA
KDY: ÈTVRTEK 16. PROSINCE 2021, 17:00 HODIN
KDE: KULTURNÍ KLUB DUHA, ŠKOLNÍ 4, PROSTÌJOV
Na několika místech České republiky se tuto sobotu
18. prosince uskuteční vzpomínkové a pietní akce.
Důvod je nasnadě, přichází den desátého výročí úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla. V Prostějově proběhne u této příležitosti výstava fotografií,
jejíž vernisáž je na programu ve čtvrtek 16. prosince
v Kulturním klubu DUHA.
Letos je to již deset let od úmrtí dramatika, esejisty,
disidenta, později politika a státníka Václava Havla. Na
tohoto prvního českého prezidenta vzpomínají lidé
rádi, připomínají si i den, kdy Havel odešel. V letošním
roce se jeho památka bude po celé České republice
uctívat ve velkém. Vzpomínkovou akci má v plánu také
Kulturní klub DUHA.
Vernisáž proběhne v galerii současného umění ve čtvrtek
16. prosince od 17.00 hodin, výstava pak potrvá až do
28. ledna 2022. K vidění budou fotografie Boba Pacholíka
pořízené během návštěvy Václava Havla v Prostějově. Tento oblíbený první český prezident navštívil naše město 28.
května 1990. Na vernisáži vystoupí i členové Divadla Point,
kteří přednesou ukázky z Havlova díla.

BASKETBAL:
sobota 18. prosince
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – TBS
Přerov (7. kolo středomoravského přeboru starších minižáků U13, tělocvična
ZŠ Dr. Horáka Prostějov)
neděle 19. prosince
10.00 BCM Orli Prostějov – BVK Holice (14. kolo extraligy juniorů U19,
Sportcentrum DDM 1 Prostějov)

FLORBAL:
sobota 18. prosince
8.00 TJ Sokol Kostelec na Hané – HK
„B“ – FBC Falcons Šternberk „B“ (6.
kolo Olomouckého přeboru mužů,
sportovní hala Kostelec na Hané)
11.30 TJ Sokol Kostelec na Hané – HK
„B“ – FBC ZŠ Uničov „B“ (6. kolo Olomouckého přeboru mužů, sportovní
hala Kostelec na Hané)
18.00 SK K2 Prostějov – FBC TJ Sokol
Frenštát pod Radhoštěm (14. kolo Divize mužů, sportovní hala RG a ZŠ Otto
Wichterleho)

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 13. prosince
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
komedie ČR
20:00 ZAČÁTEK
francouzské drama
úterý 14. prosince
17:00 WEST SIDE STORY
romantický muzikál USA
20:00 KINO NASLEPO
film vybírá Kino Metro 70
středa 15. prosince
15:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
17:30 SNĚŽIT UŽ NIKDY NEBUDE
německá komedie
20:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
akční sci-fi USA
čtvrtek 16. prosinec
15:00 METRO SENIOR:
KLAN GUCCI
americký thriller
18:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
pátek 17. prosince
15:00 ENCANTO
animovaná komedie USA
17:30 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
20:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
sobota 18. prosince
15:30 DRAČÍ PRINCEZNA
norská pohádka
17:30 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
20:30 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
neděle 19. prosince
10:30 ENCANTO
14:00 ZPÍVEJ 2
animovaný muzikál USA
16:30 LOUSKÁČEK
balet v kině
20:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA

Zlatá
brána
nám. T. G. Masaryka 2

čtvrtek 17. prosince
18:00 VÝSTAVA DUCHŮ
vernisáž vánoční výstavy Galerie
současného umění Prostějov, která
využívá nalezené materiály a dávám
jim nový život
do 17. prosince
PO STOPÁCH MISTRŮ
výstava žáků letní výtvarné školy

Státní okresní
archív
Třebízského 1, Prostějov

do 17. prosince
XII. KLUBOVÁ VÝSTAVA
výstava Fotoklubu Prostějov

Divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

pátek 17. prosince
19:00 LÉTAJÍCÍ RABÍN 20 LET
výroční koncert prostějovské
klezmerové kapely, kde zazní okouzlující melodie židovské východní
Evropy, jedinečné písně v jazyce jidiš i jejich soudobá přebásnění, tradice a současnost – to vše se snoubí v působivé a originální muzice
Létajícího rabína!

Knihovna

ZUŠ
V. Ambrose

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov

sobota 18. prosince
8:30 VÁNOČNÍ STROMEČEK
pásmo pohádek ČR
10:00 PAT A MAT
ZIMNÍ RADOVÁNKY
animovaný film ČR

Skálovo nám.6, Prostějov

čtvrtek 16. prosince
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit?
do 23. prosince
VÁNOČNÍ KVÍZ
můžete si vyzvednou kvíz, který je věnovaný adventu, Mikuláši a Vánocům
a každý, kdo jej odevzdá získá malou
odměnu

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

17. prosince
16:00 HANÁCKÉ CURLING
akce na ledě pro veřejnost
sobota 18. prosince
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE
S MICHALEM NESVADBOU
14:30 VÁNOČNÍ MINIDÍLNA
výroba dekorativního stromečku
17:00 MICHALOVI MAZLÍČCI
Michal si myslí, že už je moc velký
na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho
„plyšáci“, největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě
nevyrostl a hrát si může klidně dál…
(KK Duha)

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

do 23. prosince
OBRÁZKY KARLA TOMANA
vernisáž ze soukromé sbírky pana
Josefa Drobného ze Sušic
VÝSTAVA OBRAZŮ VIKTORA
HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho
jakýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život
virtuální prohlídka
a video na www.teliportme.com

LEDNÍ HOKEJ:

Kravařova 14, Prostějov

do 31. ledna
JEŽÍŠKOVA DÍLNA
výstava prací výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Galerie
Mánes Club
Kostelecká 18, Prostějov
do 17. prosince
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
přehlídka originálních dárků a textilně
šitých výrobků Katky a Martiny

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

do 17. dubna 2022
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb na skle

Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov

do 30. ledna 2022
VÝSTAVA BETLÉMŮ
výstava dřevěného vyřezávaného
betlému z dílen několika regionálních
autorů, Břetislav Vávra, Jaroslav Beneš,
Bedřich Šilar

Duha
Kulturní klub
Školní 4, Prostějov
čtvrtek 16. prosince
17:00 VZPOMÍNKA
NA VÁCLAVA HAVLA
vernisáž výstavy fotografií Boba
Pacholíka z návštěvy prezidenta Václava
Havla v Prostějově 28. května 1990
neděle 19. prosince
16:00 TANEČNÍ ODPOLEDNE
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
do 28. ledna
PEDAGOGOVÉ A ŽÁCI ART
ECON
výstava maleb, grafik a fotografií
pedagogů V. Kopkové, J. Dosoudil
a L. Sedláček a jejich žáků

OTEVŘENO
až do 23. prosince.

středa 15. prosince
17.45 SK Prostějov 1913 – HC Bobři
Valašské Meziříčí (15. kolo ligy juniorů,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
sobota 18. prosince
SK Prostějov 1913 – HC Studénka (1.
kolo nástavby ligy starších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
SK Prostějov 1913 – SK Prostějov 1913
„B“ (1. kolo nástavby ligy mladších žáků,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

LUKOSTØELBA:
sobota 18. prosince
8.15 halový závod v lukostřelbě (1. kolo
Halového poháru Prostějova, hala na lukostřelnici Prostějov)

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
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 14. prosince od 17:00 do 19:00
hodin bude probíhat seminář ABY NOHY
NEBOLELY pod vedením fyzioterapeutky
p. Frantalové. V semináři stručně probereme
anatomii nohy a správné postavení dolních
končetin. Povíme si, jak ovlivňuje palec
u nohy krční páteř, jak korigovat vbočený
palec, patní ostruhu, zborcení klenby nohy.
Dozvíte se, která obuv je vhodná, a získáte
praktické tipy na cvičení chodidel a strečink
nejčastěji zkrácených svalů dolních končetin.
* ve čtvrtek 16. prosince od 17:00 do 19:00
hodin je na programu TVOŘIVÁ DÍLNA,
kde si vyzkoušíte domácí výrobu svíčky,
kterou pak můžete využít jako hezký vánoční dárek. Každý si bude moci vyrobit dvě
svíčky, které si nakonec ozdobí podle vlastní
fantazie a vkusu. Veškerý materiál je zajištěn.
SONS PROSTÌJOV
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, 14.00-16:30,
čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.

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,
MC Cipísek
např. polohovací lůžka, ortopedické
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
* pondělí 6. prosince začíná vždy
v dopoledních hodinách VÁNOČNÍ jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
TÝDEN, kdy budeme zdobit stromeček, info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
poslouchat a zpívat koledy, vyrábět
různé vánoční dekorace, probíhat budou
vánoční minidílničky.

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozraEkocentrum Iris
kým občanům na adrese: Kostelecká
Husovo nám. 67, Prostějov
17, Prostějov. Provozní doba: pon* ve středu 15. prosince od 9:05 do 13:00 dělí od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do
hodin proběhne vycházka LÁZNĚ SKAL- 14:00. V úterý a ve středu po teleKA A BIOCENTRUM ČELČICE nejen fonické domluvě.
pro seniory, kdy se vydáme nad lázně Skalka
po části trasy nové naučné stezky. Navštívíme jezírka nad Skalkou a v lázeňském lese
si vyzkoušíme hravé interaktivní prvky projektu „Tóny lesa“ (dendrofon, lesní megafon,
691~0×7<32=9~1.<
pexeso, strom jako dům, balanční a fitness
1$$.&(1~03,Ĝ7(
prvky). Dále se vydáme kolem nové přírodní
nádrže a biocentra do Čelčic. Ráno společný
INFO@VECERNIKPV.CZ
odjezd autobusem v 9:05 do Skalky (st. č. 2).
Délka trasy 4-5 km.

KDE SE CO DÌJE?

k¢¯a΄¯*k΄¢ÍkÕ΄¢͟͟͟
MIL
U
2!Þ JEME
!.*
'

¢¯m¯*΄¢*΄Í-kÕi΄tk*k¯*i΄t¢¯-]tÍ¢_+It΄Í**kO_¶΄
t΄t_΄2022΄΄¶$*¯*΄iO¯΄ktÍNkÔ΄_à$+΄tk$-aO

œƼœĵ΄ǆå΄őĳőŜƄæĈœđ΄ǆƵƽĮŜĈœđœŜƞ΄āĎœƞ΄

999 _ă ̆̊̅̅΄_ă

+ ÞO¢_¯*΄$_tÍÕ΄t¶_Þ΄t΄ÞÍ**]k-kO΄ÍÞtiOk_Ô΄Í΄It$kt¯-΄̈̊̅΄_΄Þ$i΄
+΄$*_΄]_t΄*_Í*kO΄t$΄¢¯ti**_
+΄$t¶*kO΄à΄$t΄$ti¶΄Þ$i

JEŽÍŠEK UŽ U NÁS BYL...

...TEĎ MÍŘÍ
K VÁM!
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Pokud ANO, tak 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.

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

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

A CO NA VÁS ČEKÁ?
...ubrusy nebo prostírání na Váš stůl...

od firmy

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

od firmy

PLATNOST AKCE DO 31. 12. 2021 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB.
Objednávejte na e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz a tel. 608 960 042,
nebo přes formulář na internetových stránkách www.vecernikpv.cz,
případně se stavte osobně v redakci na adrese: Vápenice 19, Prostějov.
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PROSTĚJOV K nepoznání se předminulou sobotu večer proměnil přednáškový sál Národního domu v Prostějově. Divadelní představení se zde sice odehrávají normálně. Ovšem málokdy se stane,
že by se jeho část změnila na útulně vypadající byt. Přesně to se ale stalo právě o víkendu. Proč?
Protože Moje divadlo, spolek divadelnických nadšenců, zde odehrálo derniéru komedie Klíč pro dva.
Hra napsaná Davem Freemanem slibovala vtip, komické situace a taky situační humor, kdy se herci
nebojí hrát se slovy. A postavy hry s city druhých.
humoru, publikum se smálo opravdu
skoro nepřetržitě. A zvláště u scény,
kdy se dva milenci jedné ženy – Harriet
ztvárněné skvělou Martinou Drmolopro Večerník
vou – setkají v její posteli. A každý má
toho druhého za někoho jiného. ZouMichal
falé blekotání Gordona / Romana SloSOBECKÝ
váka, když si myslel, že hovoří s vrahem,
Pokud přesně tohle diváci očekávali, do- násilníkem, hlavně však navrátivším
stali toho měrou vrchovatou. Zejména manželem, bylo naprosto dokonalé.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

9ÛVWDYDPRGHOĎYH6SRUWFHQWUX]UXxHQD

9OiÿN\XYLGtPHDæYEŐH]QX
PROSTĚJOV Od pátku do neděle
minulého týdne se v sídle Sportcentra DDM na Vápenici v Prostějově
měla uskutečnit jedinečná výstava
Lego modelů nejrůznějších druhů,
ale také modelů lokomotiv a vláčků.
Na poslední chvíli byla akce zrušena, bohužel.
„S lítostí musíme sdělit, že z důvodů
vládních proticovidových opatření
a současné epidemické situace organizátoři výstavy s názvem Prostějovské

kostičky rozhodli o přesunutí výstavy
na březen příštího roku,“ oznámil Karel Ondrůj, hlavní vedoucí Sportcentra
DDM na Vápenici.
„Osobně je mi to také nesmírně líto,
jde o velice atraktivní výstavu, která
má vždy vysokou návštěvnost. Bohužel nám covidová doba vše překazila.
Konkrétní březnový termín konání
akce včas oznámíme,“ dodal ještě ředitel prostějovského Sportcentra DDM
Jan Zatloukal.
(mik)

Betlémy v Dobromilicích
DOBROMILICE1DYêVWDYXSDStURYêFKEHWOpPĤ]UR]ViKOpVEtUN\
SĜHURYVNpKRVEČUDWHOH6WDQLVODYD'RVWiODVHPRKRXQiYãWČYQLFLSĜLMtW
SRGtYDWRGQHGČOHSURVLQFHNG\E\ODYêVWDYDYUHJLRQiOQtPPX
]HXY'REURPLOLFtFK]DKiMHQD
9ãHFKQ\EHWOpP\6WDQLVODYD'RVWiODMVRXY\UiEČQ\UXþQČVGRNRQDORX
SUHFL]QRVWtDMHMLFKYêVWDY\SUREtKDMtSRFHOpUHSXEOLFH1\QtVLMHPĤåHWH
SURKOpGQRXWLY'REURPLOLFtFKYGpOFHWUYiQtFHOpKRYiQRþQtKRREGREt
1DWDWRPLVWURYVNiGtODEXGHXPRåQČQYVWXSDåGROHGQDYåG\Y~WHUê
RGGRKRGLQþWYUWHNRGGRKRGLQDQHGČOLRG
GRKRGLQ
 MDI

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
a VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

A nejen to. Už jen samo uvedení hry
stálo za to. Ujal se ho Pavel Drmola. Nejprve zdůraznil řadu zajímavostí o hře.
„Poprvé jsme použili živou hudbu, živé
hudebníky. Poprvé jsme taky protočili
jeviště s hledištěm,“ uvedl. A pak se rozjel. „Odpovídal jsem na známou otázku,
zda musí herečky spát se svými režiséry,
aby získaly hlavní roli. Odpověď je ano,“
konstatoval ke všeobecnému veselí.

/CTVKPC&TOQNQX¾D[NCLCMQ*CTTKGVPGFQUVKåP¾+MF[åX[PKMCLÊEÊEJJGTGEMÚEJXÚMQPčD[NQMXKF÷PÊJQFP÷
Foto: Michal Sobecký
Následovaly už dvě hodiny skvělé zá- holu, tak je velice puritánská. Vždyť si kolegové navzájem tajně chystají
bavy. V ženských rolích se představily je imrvére marinovaná v lihu,“ zněla různá překvapení. Což se i během hry
Martina Drmolová a Hana Švédová. pohotová odpověď. Jak po předsta- několikrát stalo,“ usmívala se DrmoObě se svými mužskými protějšky vení připustila Martina Drmolová, lová.
„na place“ excelovaly. „Mám mamin- pohotovost byla namístě. „Vzhledem Herci však vyvedení z míry na sobě neku. A víš, jaká moje matka je? Pří- k tomu, že to byla derniéra, tak jsem dali znát. A předvedli strhující výkon,
močará a strašně moc puritánská,“ si užívala každou minutku představe- kterým naopak zcela vyvedli z míry divarovala Martina Drmolová Aleca ní. Navíc musel být člověk obezřet- váky, pokud se tak dá označit dohnání
/ Jakuba Dohnala. „Co se týká alko- ný, protože u derniéry, jak je známo, k slzám smíchu.

PROSTĚJOV „Těšíme se, jak sviňa!“ vzkazují všem svým fanouškům členové kapely Létající rabín,
kteří už 20 let lákají na okouzlující
melodie židovské východní Evropy, jedinečné písně v jazyce jidiš
i jejich soudobá přebásnění. Přijít
na narozeninový koncert do prostějovského městského divadla
můžete tento pátek 17. prosince od 19:00 hodin. Skupina při
této příležitosti pozve na pódium
i hosty.
Členové kapely Létající rabín už společně hrají 20 let. Poprvé se tři jeho
členové setkali při přípravě hry R. Nashe Obchodník s deštěm, kde si v režii Aleše Procházky zahráli Miroslav
Ondra, Vojta Peštuka a Vojta Pospíšil.
Milníkem pro vznik Létajícího rabína
se však stal druhý ročník hudebně-di-

vadelního tábora Arnolda Prokopa
a Aleše Procházky v Městečku Trnávce v létě 2001. Tam vznikl muzikál,
v němž zahrál Vojtěch Peštuka tak
sugestivně, že se Vojta Pospíšil sedící tehdy v publiku rozhodl, že s ním
musí založit kapelu.
Létající rabín má na svém kontě stovky koncertů po celé České republice
i řadu koncertů v Evropě, USA, a dokonce i Africe. V Prostějově „rabíni“
pravidelně vystupovali před Vánoci,
letos se na tuto tradici rozhodli navázat. „Kromě hraní nás nejvíce fascinuje objevování a studium starých
materiálů. Vzrušuje nás, když můžeme dávat dohromady něco, čím lidé
kdysi žili, ale co už téměř nenávratně
d4CDÊPKqJTCLÊXGUNQåGPÊ \NGXC 5CWN*QTQYKV\ 2CXGN,WTGéMC ,CPGNG4QUGPHGNFQ upadlo v zapomnění,“ vysvětlil již
X¾ ,CPC&QUGF÷NQX¾ /QTFGEJCK-CV\OCP /KTQUNCX1PFTC )KORN(NGKUEJOCP před časem klarinetista a manažer
8QLVC2GwVWMC C+TC.GYKPUMK 8QLV÷EJ2QURÊwKN 
Foto: www. flyingrabbi.eu. kapely Vojtěch Pospíšil.
(mls)

Å5DEtQL´RVODYtOHW koncertem v divadle

Zlatá brána láká na výstavu vánočních duchů

1D÷WO÷NM[P÷XOKPWNQUVKX[VXQąKN[PCRąÊMNCFFWEJCOCUQRWUVWéKUXCVGDPÊJQFW
EJC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Do OC Zlatá brána
budete moci vyrazit na netradiční
vánoční výstavu, která využívá nalezené materiály a dává jim nový život. Vernisáž výstavy Ghost in our
Closet se uskuteční ve čtvrtek 17.
prosince od 18.00 hodin.
Ghost in our Closet je společný projekt studentky umělecké školy ve
švýcarském Bernu Karolíny Jansové
a návrhářky filmových kostýmů Natálie Košťálové. „Karolína a Natálie se
seznámily na DAMU, kde spolu začaly spolupracovat. Setkaly se v rámci
několika divadelních a filmových
projektů a později si vytvořily vlastní
dlouhodobý projekt s názvem Hadra,
který zkoumá kostým, masku a jejich
propojení s prostorem. Pracují s jed-

noduchou podobou ducha, kterou
zasazují do odlišných míst a situací
a tím vyjadřují různá témata. V minulosti vytvořily například ducha
masopustu, ducha recyklace nebo
svatebního ducha,“ představil práci
obou umělkyň kurátor výstavy Mira
Macík z pořádající Galerie současného umění Prostějov.
V rámci výstavy Ghost in our Closet v nákupním centru Zlatá brána
tvoří umělkyně instalaci duchů, kteří
reagují na období Vánoc. Prostřednictvím instalace se tak vypořádávají
s tradičním shonem a s některými
z nastavených zvyků, které tyto svátky obnáší. Výstavní prostor má pak
posloužit jako možnost pozastavení
se a oddychu.
(mls)

Z VÝSTAVY

V Otaslavicích si mohli prohlédnout evropská DGYHQWQtPĚVWDLÅ0HWODŐVNp´EHWOpP
OTASLAVICE7UDGLþQtGRSURYRG
QêSURJUDPNUR]VYtFHQtYiQRþQtKR
VWURPXY2WDVODYLFtFK]UXãLOLRVWDW
QČVWHMQČMDNRYGDOãtFKREFtFK.YL
GČQt YãDN E\OD DOHVSRĖ MHGLQHþQi
YêVWDYDIRWRJUDILtNGHVHPRKONDå
Gê ] QiYãWČYQtNĤ SRGtYDW MDN Y\
SDGiYiQRþQtDWPRVIpUDYUĤ]QêFK
HYURSVNêFK PČVWHFK REMHNWLYHP
PtVWQtKRURGiNDDIRWRJUDID3DYOD
'ROiND.URPČIRWRJUDILtE\ODSUR
QiYãWČYQtN\SĜLSUDYHQDLYLGHRSUR
MHNFH QHMKH]þtFK PČVW D Y PDOpP

ViOHPtVWQtVRNRORYQ\QHVFKi]HODQL ]DMtPDYpVOHGRYDWMDNWRGRNiåHEêW FXNURYLQND ]D VSOQČQt ~NROX$WPR
EHWOpPNWHUêSURSRMLOGĤOHåLWiPtV YãXGHUĤ]QRURGp0QČRVREQČVHWĜHED VIpUXIRWRJUDILtMHãWČXPRFĖRYDODYi
YHOPLOtELODYê]GREDY,WiOLLDĢXåVH QRþQČODGČQiKXGED
WDYREFLVYiQRþQtWHPDWLNRX
MHGQDORR0LOiQQHERětP³SUR]UD 9HONêP OiNDGOHP E\O WDNp Ä0HWODĜ
Jan FREHAR
GLODXWRUNWHUêNURPČ,WiOLHQDYãWtYLO VNp³ EHWOpP MHQå YãLFKQL QiYãWČYQt
Výstava probíhala po celé odpoledne WDNpâSDQČOVNR1ČPHFNR5DNRXVNR FL REGLYRYDOL Ä&KWČOL MVPH Y\WYRĜLW
SUYQtDGYHQWQtQHGČOHDQHFK\EČOXQt DĜDGXGDOãtFK]HPt
QČFRNGHVSRMtPHYiQRþQtDWPRVIpUX
DQLDXWRU3DYHO'ROiNNWHUêNIRWRJUD 3UR QiYãWČYQtN\ E\OR SĜLSUDYHQR VNUiVDPLQDãtYHVQLFHDP\VOtPåHVH
ILtP UiG SĜLGDO L SiU RVREQtFK Y]SR LPDOpNLQRNGHVHPRKOLQDåLGOtFK WRRSUDYGXSRGDĜLOR&HOiWDWRYêVWDYD
PtQHNSUR]YtGDYpQiYãWČYQtN\Ä'R XVDGLWDSRGtYDWVHLQDYLGHRSURMHNFL MH]DMtPDYiDSRXWDYi,IRWRJUDILHQD
NXGWRMHãWČE\ORPRåQpWDNMVHPSR NWHUiE\ODSĜHGVWDYHQDKQHGYHWĜHFK þORYČNDGêFKQRXWXNUiVQRXVYiWHþQt
YiQRþQtFKDWPRVIpUiFKUĤ]QêFKPČVW YDULDQWiFK3URQHMPHQãtE\ODNGLVSR DWPRVIpUX³GRSOQLOVWDURVWDREFH0D $GVNÆOUGU[ODQNKMQW1VCUNCXKEURQNGéP÷UX¾PQéPÊVGOCVKMQWUNCXKNXGNMÚ×UR÷EJ
Foto: Jan Frehar
UiGMH]GLO0iWRVYpNRX]ORDMHYHOLFH ]LFLWDNpYiQRþQtNĜtåRYNDDQiVOHGQi UHN+êEO
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Výtěžek půjde Charitě
PROSTĚJOV Tady to bude ještě
zajímavé. Organizátoři jsou stále připraveni uspořádat v neděli
19. prosince definitivně poslední letošní Sběratelský a bleší trh
v Prostějově. Měl by mít tentokrát
charitativní rozměr.
Akce se má konat tuto neděli
19. prosince od 9:00 do 12:00
hodin. Ve srovnání s předchozími
čtyřmi letošními Sběratelskými
trhy by měl být tentokrát zdarma
vstup nejen pro veřejnost, ale i stoly pro prodávající. „Výtěžek z prodeje věcí Galerie umění bude věnován Charitě Prostějov,“ přislíbil
galerista a hlavní organizátor akce
Jindřich Skácel, který všechny pozval na neopakovatelnou atmosféru trhu.

Po jeho skončení bude také připraven vánoční guláš a cukroví pro lidi
bez domova. „Tuto menší jednorázovou venkovní akci jsem při zacho-

PROSTĚJOV Koncem září
v prostorách Společenského
domu proběhlo moravské kolo
soutěže v aranžování květin. Na
něj navázalo celostátní finále,
které se konalo v říjnu na olomouckém výstavišti coby doprovodná akce podzimní Flory. Do
něj se probojovali i čtyři zástupci
z Prostějovska. Mezi floristickou
elitou se rozhodně neztratili.
Vítězem prostějovského Zemského
kola Floristiky se stal Matěj Tesárek (16), jemuž se se mezi juniory
podařilo obhájit loňský triumf ze
žákovské kategorie. V celostátním

srovnání pak skončil na výborném
druhém místě. Stejného umístění
se v Olomouci dočkala také Eliška
Ganzarová (15), která tak zopakovala své umístění ze Zemského
kola. Prostějovsko mělo na Floře
zastoupení i mezi seniory. Veronika
Mikulášková v této kategorii skončila třetí a Jitka Šišuláková na pátém
místě.
Nebyla to přitom rozhodně jediná
soutěž, do níž se prostějovští milovníci
přírody zapojili. „V celostátním kole
Mladého zahrádkáře obsadili letos
v říjnu Jan Hanák 2. místo v kategorii mladších žáků a 5. místo Patricie

vání všech zákonných opatření stále
připraven uspořádat,“ potvrdil aktuálně Jindřich Skácel i po pátečním >>> dokončení ze strany 3
vyhlášení nouzového stavu. (mls)
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Flora SURVWøMRYVNÛPDUDQæÇUĎPY\NYHWODVWĆËEUQø
Kmentová v kategorii starších žáků,“
upozornila Ivana Hasalová, předsedkyně prostějovských zahrádkářů, kteří
v průběhu roku pořádají celou řadu
akcí zejména pro děti.
V Olomouci prostějovští zahrádkáři zaznamenali ještě jeden výrazný
úspěch. „Nejlepší exponáty z Okresní výstavy ovoce, zelenin a květin
v Čelčicích byly vystaveny právě na
podzimní Floře, kde byla naše expozice oceněna 3. místem za široký sortiment ovoce,“ upozornila Hasalová,
která na závěr poděkovala statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji za podporu.
(mls)

„Chvilku posedíme a zase půjdou,
tady bychom se na delší čas stejně všichni nevešli,“ dodal Sumec,
který se však odmítl fotit. „Po
těch článcích ve Večerníku, jak
jste psali, že tu jeden bezdomovec
málem zabil druhého, jsem měl
problémy s majiteli. Pan Pořízka
je v pohodě, horší to bylo s panem
Čechmánkem. Ale i s ním už je to
v cajku. Naposledy tu byl asi před
třemi měsíci. Přijel v Porsche,
a dokonce mi přivezl pečivo,“ prohlásil „Sumec“ v souvislosti s bývalým skvělým hokejovým brankářem. Zda je tato jeho historka
skutečně pravdivá, nelze úplně
ověřit. Faktem je, že někdejšího
olympijského vítěze z Nagana
rozmařilý způsob života a podnikání s bývalým majitelem LeRKu
Prostějov Bořivojem Krestou dostaly do astronomických dluhů.
Ty musel řešit osobním bankrotem. Letos Roman Čechmánek
oslavil padesátiny. Navzdory jeho
slavné minulosti mu ve zdlou-

havém soudním řízení za údajný mít aspoň po smrti klid,“ dodal Supodvod stále hrozí i nepodmíně- mec na Smržovo konto.
ný trest vězení.

9UDæHGQÛØWRN
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Ještě na jaře na LeRKu ve dvou
garážích žili „trvale“ bezdomovci tři. Patřil mezi ně i Pavel Látal,
který přežil brutální útok svého
kolegy kladivem. Hádka mezi nimi
se strhla kvůli Látalově partnerce,
na kterou si druhý z bezdomovců
dělal zálusk. Za následný brutální pokus o vraždu dostal útočník
osm let. „Pavel Látal s tou ženskou
jsou už pryč, přestěhovali se pod
most k bývalým jatkám u nádraží.
Nějaký čas jsem o nich neslyšel.
Nedávno se tady akorát stavoval
Jarda Smrž. Dělal bordel, tak jsem
ho vyhodil. Tuším, že teď žije se
ženskou někde na Šárce,“ prohlásil
„Sumec“ na konto recidivisty, který nechvalně proslul tím, že kradl
urny z prostějovského hřbitova,
vysypával z nich popel zemřelých
a následně je rozbíjel a prodával do
sběrny. „Něco takového odsuzuju,
to se vážně nedělá, člověk by měl

=KLVWRULH
SURVWøMRYVNÛFK
EH]GRPRYFĎ

„Skalní“ bezdomovci žijí po
svém a odmítají mimo jiné i pomoc prostějovského Azylového
centra. Činí tak zejména kvůli
tomu, že pobyt v něm je spojen
s nutnou abstinencí. V minulosti přežívali v ruinách jezdeckých
kasáren či v lesíku u nájezdu
na dálnici poblíž prostějovského Tesca. Drtivá většina z nich
však již nežije. Další větší osada
se souběžně vytvořila v opuštěných drážních domcích, a to jak
u hlavního, tak i u místního vlakového nádraží. Po jejich zbourání se bezdomovci „sestěhovali“
do opuštěných garáží u bývalého fotbalového stadionu klubu
LeRK Prostějov. Ovšem i tato
kolonie už v současnosti prakticky neexistuje. Solitérní bezdomovci nyní přežívají zejména
v jednotlivých „hnízdech“ v okolí
říčky Hloučely.
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Veselé vzpomínky na krásnou a sympatickou bývalou kolegyni, kterou si
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predplatne@vecernikpv.cz,
608 960 042
či se stavte osobně
na provozovně:
Vápenice 19, Prostějov
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Fjodor Michajlovič Dostojevskij

„Člověk rád počítá své
potíže, ale neumí počítat
své radosti.“

Motto nejen
na tento týden:

Drazí přátelé
srdečně vás vítám v posledním vydání oblíbené tematické
strany nejen pro ženy v tomto roce.
Doufám a věřím, že se máte hezky,
klidně a nenecháte se nikým i ničím
rozhodit. Období svátků se blíží,
a tak si slibme, že čas, který nás od
nich dělí, strávíme v pohodě a radosti. Snad jsme již všichni zjistili,
že nejsou potřeba velké dary,
ne náhodou se totiž říká, že
malé dárky dělají přátele,
zatímco ty velké spíše
nepřátele. Obrňme se
v tomto období před
stresem a dokonalostí, prožijme všechny
sváteční dny hlavně
v pohodě a harmonii, to
je vše, co je potřeba. Zkusme si
zrekapitulovat celý uplynulý rok
a pustit vědomě to, co již není
potřeba, odpustit sobě i svému
okolí a přestat soudit. Více se na
toto téma dočtete právě v dnešním prosincovém dílu Servisu
pro ženy, jehož součástí je opakované představení vítězky vánoční
PROMĚNA IMAGE a nechybí tolik
potřebné cvičení.Tradičně si můžeteitentokrátnazákladěnašehotipu
něcodobréhoupéct.
Ať každý den prožijete
s úsměvem a radostí
vám přeje
Aneta Křížová

13. prosince 2021
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fesionálnom prístupu a skvelej starostlivosti. Úprimne povedané tento druh
premeny bol vždycky mojím snom, a tak
som neváhala a poslala som vám žiadosť,“
pokračovala Olívia Kondásová.
A jak sebe tato mladá žena pečuje?
„O svoj šatník sa veľmi zaujímam rovnako
ako o nové techniky líčení a prevážne to
tak bolo v minulosti. Bohužiaľ minulý rok
bol po stránke štúdia veľmi náročný a tak
som prestala vnímať samu seba, a preto
vás prosím, abyste mi pomohli nájsť cestu späť k sebe. Na premeny sa teším, som
plná očakávania,“ končila přihlášku v tuto
chvíli již naše pětašedesátá vítězka.
Na Olívii se celý tým již moc těší. Vánoční PROMĚNA IMAGE je vždy
naplněná příjemnou atmosférou a věříme, že opět udělá radost všem zainteresovaným. A my se vynasnažíme,
aby naše aktérka opět nalezla sama
sebe. Přijede k nám z daleka, máme tak
v plánu pořídit jí zážitek na míru, který
si bude jistě pamatovat celý život. Nejdříve zavítáme vybrat slušivé oblečení,
dále navštívíme optiku, posléze přijde na řadu kosmetika a líčení a závěr

(QVQCTEJKX1-QPF¾UQXÆ

no naprogramuje do celého těla. Strach
snižuje imunitu, strach umí napadnout
i silný organismus. Nenechte tedy oslabovat svoji mysl a tělo, na to nemá nikdo
aneb
názorse přestat bát. Ostatně,
právo.
Zkuste
kdyby raději
z médií zněly informace
Simony
BAJUSZ
typu „Nebojte se, zvládneme to!“.
Tento fakt vám již při přečtení či poslechu
navodí úplně jiné procesy v mysli i v těle
(pozitivní). Zkuste na to myslet příště, až
zase budete číst něco negativního. Skončete s negací, není potřeba ji šířit dál v žádné formě. Šiřte světlo a dobro. Nenechte
se zatlačit někam jen kvůli tomu, že se na
vás bude někdo dívat jinak. Konejte vždy
pro své nejlepší dobro se svobodnou
a čistou myslí, bez nátlaků, strachu a manipulace. Vždy je jen na nás, síle mysli
a síle naší vůle, jak si se vším poradíme.

Někdy je však těžké zjistit, co je vlastně
dobře a co je špatně. Již dávno víme, že
neplatí, co je psáno, to je dáno, ne vše, co
se píše a říká, musí být zákonitě pravda.
Lidstvo už se mýlilo tolikrát, že dnešní
doba nemusí být výjimkou. Vše někam
vede, vše má svůj vyšší důvod, a ať se tedy
rozhodneme jakkoliv a pro cokoliv, není
to špatně. Každý zde máme jiný úkol,
každý z nás má jiný způsob transformace,
a proto každý konáme jinak. Přijměte to.
Nemějte to nikomu za zlé. Naučme se
respektovat názory a postoje ostatních.
Pokusme se neodsuzovat a neposuzovat,
nikdy nevíme přesné důvody a příčiny cizího rozhodnutí. Každý z nás vyrůstal na
základě jiných vzorců a procesů, každý
z nás má jinou úroveň intuice. Řiďme se
intuicí a pamatujte si, že nic není náhoda.

Máme to, co máme mít, kdyby měly být
věci jinak, tak věřte, že jsou jinak. Jen někdy trvá, než si to uvědomíme.
Poslouchejte své srdce. Když si nevíte
v životě rady, přestaňte vše řešit a jen žijte, žijte naplno. Žít je mít rád sám sebe
a jedině tak budeme zdraví. Mějte rádi
sebe se vším všudy, s nemocemi, strastmi i trápeními, ptejte se sami sebe, co
vám tělo říká, promluvte si sami se sebou, lépe pak pochopíte sebe i ostatní.
Zkusme v sobě najít světlo, lásku a přítomný okamžik. Dbejme na upozornění, kterých se nám dostává, a všímejte si
všech darů, které jsou nám k dispozici.
Ukončete minulost, ukončete vědomě
to, co vám již neslouží, situace, které vás
sužují a trápí. Stačilo to, co bylo, poděkujme za to a pojďme dále.

0

Žijte naplno, protože dnešní den se již nikdy nebude opakovat, na to si vzpomeňte vždy, až se budete zaobírat čímkoliv, co
vás bude zatěžovat. Dělejte radost sobě
a svým blízkým, ale vlastně komukoliv
můžete. Stačí pomoc, laskavost, vlídnost
a člověk se v tu chvíli stane nesmrtelným,
protože tyto činy v nás zůstávají. Pamatujte si, že na omluvy a odpuštění (alespoň v duchu) není nikdy pozdě, lidé si
nás pamatují podle našich činů.
S mírným předstihem bychom vám
rádi popřáli ze srdce vše nejlepší. Mějte
hezké a klidné svátky, udělte si je tak, ať
se cítíte dobře. Do nového roku přejeme nekonečně mnoho zdraví, štěstí, lásky, hodně radosti a co nejméně starostí,
také plno úsměvů, porozumění a klidu
v mysli, v duši i v srdci.

Přestaňme se bát, věnujme se životu a odpuštění

rady a tipy

celého týmu a velké focení naší vítězky.
Během celého dne bude vše zaznamenáno prostřednictvím kamery. Olívia
Kondásová si zkrátka užije den jako
filmová hvězda a bude o ni postaráno
od „A“ až do „Z“.
Na prosincový díl seriálu PROMĚNA IMAGE a novou vizáž naší dvaadvacetileté vítězky se můžete těšit již
v příštím, ryze vánočním dvojčísle
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

www.vecernikpv.cz

A já se těším zase příště!

myšlenky odejít, zavřeme oči a jen
dýcháme. Při každém výdechu vnímáme uvolnění svalů. Držíme klidně
i pět minut, nebo dokud je nám to
příjemné. Cvik pomáhá na uvolnění
hrudníku, hlavy, krční páteře, zad,
stehen a celého těla. Na závěr si určitě
udělejte strečink, ať vás následně nic
nebolí.

4x foto: archiv A. -ąÊåQXÆ
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hou, zmírní napětí celé spodní části
těla, pomáhá při kompletní únavě
těla, také zlepšuje trávení, protože
rozproudí tekutiny v těle a harmonizuje mysl i tělo. Pokud zvládnete cvik
třikrát za týden, budete cítit pokaždé
velkou úlevu a těšit se na něj.
3. V dalším cviku si klekneme
(viz. foto). Nyní
se od břicha začneme pomalu
nadechovat.
Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit, že se
žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.
4. Nyní natáhneme ruce nahoru
a předkloníme se dopředu, jak jen
to jde. Pomalu se dostaňme rukama až na podložku, opřeme hlavu
o čelo, uvolníme ji, stejně tak paže,
krk, ramena, záda a vědomě celé tělo
(viz. foto). K tomu uvolníme i mysl
a své myšlenky. Necháme všechny

zadek můžete klidně umístit menší
polštář. Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
2. Nohy můžeme mít opřené s mírně pokrčenými koleny. Hrudník,
bedra a celá záda leží na zemi. Teď
už jen budeme ležet 5 až 10 minut se
zavřenýma očima, zhluboka dýchat,
vnímat jen sebe a každičkou část svého těla (viz. foto). Cvik je ohromný
na bolestivé nohy, žíly a otoky no-

Nejvíc potěšila suverenita druhého venkovního triumfu
patří vrcholu
v podobě změnyprotivníkem
účesu.
za sebou nad papírově
slabším
Následně proběhne společné focení

jiskru v očích a dodáme potřebné sebevědomí. Podařilo se tak již u čtyřiašedesáti předchozích vítězek či vítězů, což je
neuvěřitelně vysoké číslo. Pod rukama
nám prošly především ženy, vysoko ceněnou kuráž však našli i muži. Nyní je
na řadě díl s pořadovým číslem 65.
Už jednou k nám přijela vítězka ze Slovenska a my vám tentokrát již podruhé
s o to větší radostí představujeme druhou
výherkyni pocházející z této krajiny. Co
nám o sobě prozradila v zaslané přihlášce?
„Volám sa Olívia Kondásová a pochádzam zo Slovenska, presnejšie z juchovýchodu. Narodila som sa v malej dedinke
s názvom Svinice, ktorá je blízko Kráľovského Chlmca. Táto oblasť sa nachádza
blízko maďarských hraníc, práve preto
aj ja mám maďarskú národnosť a moje
priezvysko sa číta po maďarsky ‚Kondášová‘. Momentálne študujem v Hradci
Králové v druhom ročníku na lekárskej
fakulte Univerzity Karlovej,“ neslo se
úvodem přihlášky dvaadvacetileté dívky.
„O premenách som sa dozvedela vďaka
priateľovi, ktorý mi povedal o vašom pro-
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Rok se s rokem sešel a máme
před sebou opět vánoční
PROMĚNU IMAGE,
tradičně poslední díl letopočtu. Minulý měsíc
přitom proběhla nejen
proměna, ale i přímo
výměna vítězek, když
původně vybraná
slovenská účastnice
se musela z důvodu
nemoci omluvit.
Přesunuli jsme tedy
její díl do prosincového termínu a v listopadu se usmála
štěstí na narychlo zvolenou náhradu. A tak
„až“ vánoční proměna
ponese punc zahraniční
návštěvy.
V každém případě jsme rádi, že
i v dnešní složité době můžeme pokračovat v našem poslání. V PROMĚNĚ
IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku totiž měníme nejen vizáž,
ale děláme i velkou radost, zažehneme

VK SVOU
LXXXVIII.
DÍL

Po každé pracovní rutině
nebo i v mezičase naše tělo
i mysl ocení odpočinek. Pokud je to navíc
formou cvičení a můžeme tak posílit své tělo, uděláme jedině dobře.
Jednostranné pohyby v zaměstnání nejsou pro nás dobré, proto si
najděte denně pár minut na cvičení
a uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe, navíc zabráníte špatnému držení těla a z toho plynoucím
problémům. Mimo jiné uvolníte
i stres a napětí. Přitom není potřeba
hned chodit do posilovny. Pojďme
tedy na to, v dnešním osmačtyřicátém dílu se opět zaměříme na uvolňovací techniky...
1. Jako první je potřeba se vždy rozcvičit, ta je základ a měla by předcházet
úplně každému cvičení. Následně si
pusťte nějakou oblíbenou pomalejší či
relaxační hudbu, dejte si podložku na
zem a můžeme začít. Sedneme si na
zem (nikoliv gauč nebo postel) a posuneme se až ke zdi, nohy o ni opřeme
a ruce necháme ležet v klidu vedle těla,
avšak dlaněmi vzhůru (viz. foto). Pod

PRO TĚLO
I DUŠI

CVIČENÍ

servis pro ženy
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Vánoční díl v zahraničním duchu
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tematického seriálu
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Již druhý
rokvidí
jsme vystaveni nemaJak to
lým zkouškám, denně odoláváme
KAPITÁNKA
tlakům,
informacím a obavám všeho druhu. Nejeden z nás tak bojuje
se svým okolím, ale i se svou myslí.
Není divu, někdy si člověk připadá jako ve špatném snu nebo ve
sci-fi filmu, kde je děj až nápadně
podobný tomu, co se děje. Silou
vůle se tak snažíme udržet v klidu
a v harmonii. A nepřestávejte s tím.
Vypněte zprávy všeho druhu, není
to nic, co by vám pomohlo...
Mějte na paměti, že nejlépe se lidé vždy
ovládají pomocí strachu, který se snad-
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BYLI JSME
U TOHO

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Marek SONNEVEND

yy Byl jste po pozitivním testu
opravdu nemocen, nebo v pohodě?
„Ze začátku mi nic nebylo, ale postupně se covid projevil. Nejvíc mě bolelo
v krku a kašlal jsem, k tomu teploty.
Rychle mi však zabrala i pomohla antibiotika, pak už se mi ulevilo a docela rychle jsem se vyléčil. Teď se cítím
dobře, bez nějakých následků. Nejpodstatnější pro nás s manželkou bylo,
že malý syn zůstal celou dobu zdravotně v pohodě. Sice měl pozitivní test,
ale blbnul jako obvykle.“ (smích)
yy Sledoval jste mančaft během
vaší absence?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

„Samozřejmě ano, byť jen na dálku
z izolace. S Mirkem Čadou jsme si často volali, v přípravě i při zápasech mu
hodně pomáhala Soli (Solange Soares
– pozn.red.), pochopitelně taky Kuba
Krčmař. A během tréninků se někdy
zapojili i další koučové od mládeže.
Všichni zaslouží poděkování za to, že
neváhali pomoct, když bylo potřeba.“
yy Těšil jste se už do pracovního
procesu?
„A jak! (směje se) Doma jsem se určitě nenudil, ale celá rodina delší dobu
zavřená pořád doma bez možnosti
aspoň na chvilku jít ven, to není nic
příjemného. Navíc mi úplně přestalo
chutnat jídlo i pití, například moje oblíbené pivo bylo pro mě najednou vyloženě nechutné. Což jsem hodně těžce nesl. (se smíchem) A nemohl jsem jít
hrát tenis, ten mi vedle volejbalu též
moc chyběl. Proto jsem byl velice rád,

PROSTĚJOV Na více než dva týdny vypadl z tréninkového i zápasového kolotoče asistent kouče volejbalistek VK Prostějov
Lubomír Petráš (na snímku). Byl jedním z menšiny členů družstva,
která v současné vlně koronaviru prodělala tuto nemoc. Po návratu k přípravnému procesu se smíchem ujišťoval, jak moc už se
těšil zpátky do práce.

že už je mi zase dobře, izolace skončila a můžu se zapojit do normálního
života. I to pivo opět chutná, jak má.“
(úsměv)
yy Co říkáte na výkony a výsledky
týmu za poslední období?
„Holky výborně zvládly čtyři důležité
venkovní zápasy v řadě za sebou. Jak
na Olympu Praha, tak u Šelem Brno
se povedlo vyhrát 3:1 a tím bodově
odskočit těmto soupeřům v tabulce,
kde jsou hned za námi. Potom jsme
bez větších problémů zvítězili i v Přerově a ve Frýdku-Místku, neztratili
tam žádný set. A teď naposledy předvedli fakt kvalitní výkon. Jen škoda
domácích porážek 0:3 od
Liberce i Králova Pole,
hlavně proti Dukle bylo
na mnohem víc. Každopádně se držíme
v horní polovině extraligy a neztrácíme
tolik bodů na celky
před námi.“
yy Půjde uspět v sobotu na olomouckém hřišti?
„Je pravda, že Olomouc se poslední
dobou hodně zlepšila a její cizinky

začaly šlapat. Nejsme ale předem poražení, rozhodně tam nepojedeme
prohrát. Pokud zahrajeme opravdu
dobře, může být celé utkání výsledkově otevřené.“
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Asistent trenéra Lubomír Petráš už je po covidu zpět u týmu

najednou vyloženě nechutné“
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zjistili jsme

„Moje oblíbené pivo bylo pro mě

„Šlo o nešťastnou náhodu. Hráli jsme
bagrovanou a Míša při snaze o vybrání
balónu skočila na zem, ale to se jí ještě nic
nestalo. Až když se snažila normálně vstát
jako vždycky, smekla se jí ruka a blbě si
vykloubila palec na ruce. Navíc na pravé,
tedy její smečařské,“ kroutil hlavou trenér
žen VK Miroslav Čada při popisu úrazu.
Následná lékařská vyšetření odhalila, že
má Beránková na palci přetržený vaz.
„Tím pádem bylo jasné, že musí na ope-

raci, během které jí tohle nepříjemné
zranění dají dohromady. Na zákrok šla
v úterý 7. prosince a dobrá zpráva je, že
se operace zdařila. Hned druhý den ve
středu ji pustili domů, teď probíhá léčení,“
prozradil Čada.
Po nějaké době se Michaela zapojí do přípravy, ale samozřejmě jen částečným způsobem a opatrně. „Vše budeme průběžně
konzultovat s doktory tak, aby Míše hlavně nehrozily žádné zdravotní komplikace.
S trénováním začne pozvolna a pouze to,
co bude v danou chvíli moct dělat. Určitě
využije i ortézu.“
Než ale jeho svěřenkyně znovu naskočí
do soutěžního duelu, to logicky potrvá. „Záleží na době rekonvalescence
a veškerých okolnostech, nicméně odhadujeme, že zůstane minimálně dva
měsíce bez utkání. Potom se uvidí,“
potvrdil Čada už dříve zmíněný časový
údaj o délce absence.

PROSTĚJOV Ze základní části
UNIQA extraligy ČR 2021/22 zbývá
ženám VK Prostějov odkrojit už jen
poslední zápasový dílek – a to maximálně atraktivní, navíc za vrcholícího předvánočního času. V sobotu
18. prosince od 17.00 hodin jím bude
střetnutí 18. dějství soutěže na hřišti
UP Olomouc.
Když se oba týmy krajských rivalek
utkaly na státní svátek 28. října zatím
naposledy, vékáčku v Národním sportovním centru PV citelně chyběla první nahrávačka Simona Bajusz. Přesto s
favoritkami svedlo hodně vyrovnanou
bitvu, leč nakonec vedoucí k hostujícímu obratu na výsledných 1:3 (21, -18,
-24, -19).
Teď bude mít výhodu domácího prostředí úpéčko, které navíc šlo poslední
dobou výkonnostně nahoru. Z uply-

nulých devíti extraligových soubojů
ztratilo jen dva (Ostrava 1:3, KP Brno
2:3), až do sobotního těsného podlehnutí Královu Poli táhlo třízápasovou
šňůru vítězství včetně pokoření silného
Liberce 3:0 a podobně suverénních triumfů u Šelem Brno i na Olympu Praha.
Tím se svěřenkyně Martina Hrocha dostaly na čtvrté místo průběžné tabulky.
Prostějovské lvice jsou páté o dva body
za olomouckým kolektivem, jenž spoléhá na početnou cizineckou legii. Zahraniční akvizice tvoří kromě libera Denisy
Kulové celou základní sestavu, jsou jimi
nahrávačka Lara Štimac, univerzálka
Elena Babič, smečařky Jéssica Silva a
Zuzana Šepelová plus blokařky Aleoscar
Blanco s Viktorií Mostsitskou.
„Nejen podle výsledků je znát, že se
Olomouc poslední dobou hodně zlepšuje. V daném složení se asi potřebovala

víc sehrát a sžít, teď tvoří velmi kvalitní
družstvo tažené především bosenským
účkem Babič a venezuelskou střeďačkou Blanco. Proto je zřejmé, že nás čeká
moc těžké utkání na hřišti rozjetého
soupeře, kterému se daří. Také nám se
ale většina předchozích zápasů povedla,
není tedy důvod se něčeho bát. Budeme
bojovat, jakýkoliv bodový zisk půjde
považovat za dílčí úspěch,“ řekl hlavní

kouč volejbalistek VK Miroslav Čada.
A ještě jedna perlička na závěr. Důležité
sobotní derby o co nejlepší postavení v
horní polovině ligové tabulky (vlastně
přímý střet o čtvrtou pozici) se stane
úvodním dílem vzájemného trojboje,
neboť nadcházející protivníci na sebe
po Novém roce narazí i ve vzájemném
čtvrtfinále Českého poháru. Fandové,
máte se na co těšit!
(son)

vs.
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Prostějov (son) – Další dva pokračující
týmoví zástupci českého ženského volejbalu v aktuálním ročníku evropských
pohárů nastoupili k prvním zápasům
osmifinálové fáze shodně venku, ale
s rozdílně nadějnými rezultáty.
Výběr UP Olomouc v rámci CEV
Cupu cestoval do francouzského Le
Cannet, kde tamnímu Voleru sice
vzdoroval poměrně vyrovnaným způsobem, ale přesto neurval jedinou sadu.
Z konečného skóre 3:0 (20, 28, 20) je
zřejmé, že škoda byla především druhého dějství.
„Prohráli jsme sice 0:3, ale tento výsledek vůbec neodpovídá průběhu utkání.
Od prvního balónu holky sváděly neskutečný boj proti výrazným individualitám v domácím dresu. Byl to z naší
strany bojovný výkon, a navíc šlo vidět,
že se naše hra posunula kvalitativně dál.
Předváděli jsme to především v útoku,
při obraně v poli i na nahrávce. Uvidíme, co přijde v odvetě. Volero je sice
obrovský favorit, ale my určitě neskládáme zbraně,“ řekl kouč úpéčka Martin
Hroch.
Šelmy Brno vyzvaly v Challenge Cupu
srbský Tent Obrenovac na jeho půdě,
aby po dramatickém průběhu urvaly
alespoň trochu naděje pro druhý vzájemný mač v jihomoravské metropoli.
Protivnice zvítězily 3:2 (12, 27, -24, -21,
2), nicméně brněnským volejbalistkám
stačí v odvetné bitvě doma k postupu
vyhrát i 3:1.

Olomouc ve Francii bez setu,
Šelmy v Srbsku vydøely dva

Prostějov (son) – Na desetileté tažení
volejbalistek VK Prostějov evropskou
Champions League a následnou jednoroční epizodu UP Olomouc v základní
části tohoto elitního klubového poháru letos navazují premiérovou účastí
ženy Dukly Liberec. A v Lize mistryň
2021/22 zatím herně ani výsledkově
nestačí.
V extrémně nabité skupině C nejprve
podlehly na palubovce Dynama Moskva 0:3, aby teď v úvodním duelu na
vlastním hřišti padly stejně hladkým
poměrem s Gorgonzolou Novara po
sadách 11:25, 16:25 a 19:25. Silný italský tým měl jasně navrch, byť jeho zpočátku výraznou převahu Severočešky
postupně vyrovnávaly.
„Do utkání jsme nastoupili trochu nervózně. Nedařilo se nám na přihrávce,
čímž byl poznamenán úvodní set. Potom jsme začali lépe přijímat soupeřovo
podání a tím jsme se i celkově trochu
zlepšili. Viděli jsme sílu také druhé šestky Novary, takže výborná volejbalová
zkušenost pro děvčata. Jen škoda toho
našeho špatného začátku, a že jsme se
začali osmělovat tak pozdě. Přesto to byl
dnes svátek volejbalu,“ zhodnotil liberecký trenér Libor Gálík.
Champions League žen, základní skupina C 2021/22 – průběžné pořadí po
2. kole: 1. Gorgonzola Novara (Itálie) 6,
2. Dynamo Moskva (Rusko) 5, 3. THY
Istanbul (Turecko) 1, 4. Dukla Liberec
(Česko) 0.

Liberec dostal
klepec od Novary

RYCHLÝ
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Z příchodu jedné zkušené posily do hráčského kádru volejbalistek
Prostějova bohužel sešlo, jak jsme
informovali minule. Angažování jiné
plejerky na smeč nebo univerzál se
však pro změnu zase přiblížilo, byť
ještě zdaleka není definitivní.
„Dokud nebude oboustranně podepsaná smlouva a nová hráčka u nás
nezačne trénovat, tak neprozradím
vůbec nic,“ nechtěl po předchozí nedobré zkušenosti sdělit jakékoliv bližší
informace hlavní kouč ženského kolektivu Hanaček Miroslav Čada.

Ze zákulisního prostředí se
Večerníku podařilo zjistit alespoň
následující.
Vedení
vékáčka
intenzivně pracuje na získání tentokrát věkově mladší smečařky či
univerzálky, která momentálně
působí v Šelmách Brno, ale projevila
přání odejít jinam.
V prostějovském klubu by za její
nástup byli vzhledem ke zhruba
dvouměsíční absenci zraněné Michaely Beránkové hodně rádi. Klapne tedy
lanaření číslo dvě – a třeba už během
aktuálního týdne?

RÝSUJE SE JINÁ AKVIZICE

Z VÉKÁČKA
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VYBERTE SI
VLASTNÍ
POUKAZ
se jménem
vašeho blízkého
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FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Vyloženě smolný moment na jednom z tréninků připravil
prostějovskou volejbalistku Michaelu
Beránkovou o část probíhající sezóny. Jak už Večerník informoval, dvaadvacetiletá smečařka či univerzálka si
zranila palec pravé ruky, momentálně
je na marodce a ještě tam delší dobu
zůstane.
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odjakživa zvyklá na klasický režim pět pracovních dnů plus dva dny oddechu, o čemž
si profesionálky zpod vysoké sítě mohou
v zápasově intenzivnějších částech sezóny
nechat jen zdát. Prostě je potřeba hrát a hrát,
k tomu ještě kvalitně trénovat. A prostor na
osobní volno jde logicky stranou, pokud má
být družstvo úspěšné.
Třeba hráčky, které vedle vrcholové sportovní kariéry navíc i studují, to mají ještě
mnohem náročnější. Často je to v jejich
případě vysilující honička mezi halami,
posilovnou a školou, přičemž natolik intenzivní zátěžový režim nezvládne plnohodnotně zdaleka každá. Proto lze jedině
pochopit, jestli se holky po osmnácti mistrovských duelech a nespočtu přípravných
jednotek absolvovaných za šestasedmdesát uplynulých dní opravdu moc těšily
na to, že víkend výjimečně stráví něčím
jiným. A pokud se nebudou věnovat zmíněnému studiu, tak si konečně znatelněji
odfrknou.

TÌŠENÍ NA DVA VOLNÉ DNY

Někomu to může připadat jako zanedbatelná banalita, ale pro členky A-týmu žen
VK Prostějov měl uplynulý víkend značný
význam. Ačkoliv nehrály žádné utkání,
nebo spíš právě proto. Poprvé od zahájení
soutěžního ročníku 2021/22 – to znamená
od konce září (v součtu se závěrem přípravy
však ještě o několik týdnů déle) – totiž měly
dva celé dny volna. Navíc o víkendu, což jejich radost ještě znásobilo.
Víc času na odpočinek umožnil předehrávaný termín duelu na frýdecko-místecké
půdě, s velkým předstihem daný plán naštěstí nic nezhatilo. Tedy ne jako nedávno za
situace, kdy mělo být střetnutí u Šelem Brno
původně odloženo, Hanačky se už začaly
těšit na víkendový „veget“, a po následném
potvrzení platnosti původního data dle extraligového rozpisu logicky nebyly vůbec
nadšené.
Volejbal je samozřejmě jejich práce, kterou
se (většinou) živí, tudíž není příliš nač si
stěžovat. Na druhou stranu spousta lidí je

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

6

Pošesté v řadě za sebou vyhrály ženy VK
Prostějov na palubovkách soupeřů! Do
této venkovní série výsledkových úspěchů patří jedno utkání Českého poháru
(KP Brno B 3:0) a pět mačů UNIQA
extraligy (Šternberk 3:1, Olymp Praha
3:1, Šelmy Brno 3:1, Přerov 3:0, Frýdek-Místek 3:0).

Ü½NGJU±K<NP

„Čtvrteční zápas ve Frýdku-Místku byl celou dobu v našich rukách. Soupeř
si nedokázal přihrát a následně odútočit. My jsme sice chvílemi dělaly chyby
při balónech zadarmo, ale vzhledem k výkonu domácích to až tak nevadilo.
Jsme rády za tři získané body i vítězství 3:0 v jednoznačném utkání, během
kterého jsme byly jasně lepší. Díky tomu, že šlo o předehrávku, máme poprvé
od začátku sezóny dva dny volna a tím celý víkend na odpočinek, což nás po
dlouhé době potěšilo. Od pondělí se pak důkladně připravíme na poslední zápas letošního kalendářního roku, v Olomouci budeme bojovat a zkusíme tam
i zabodovat.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

schránce pořád za „dvacku“

Na stánku dražší, ale ve

Levnější už to nebude
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do většího náskoku (3:8, 2:12, 3:8),
načež pouze v úvodním dějství se Sokolky později trochu přiblížily (5:12
– 12:16). Jinak nebylo absolutně co
řešit a souboj nabral jednostranný spád
k celkovému skóre 19:25, 10:25, 16:25.
„Mezi oběma týmy byl velký herní rozdíl v podstatě ve všem. Mnohem lépe
jsme útočili i bránili, pomáhali si dobrým podáním, neměli větší problémy
na přihrávce a celý zápas drželi jasně
pod kontrolou. Vlastně jsme pořád
vedli, většinu času výraznějším bodovým rozdílem. Proto za nás určitě pa-

na bloku a v závěru naskočila na nahrávce i Klárka Dvořáčková. Mančaft
samozřejmě táhly obvyklé opory, díky
nim a také zásluhou soudržnosti celého
kolektivu máme určitou sílu. Osa týmu
je velmi kvalitní, nabalují se na ni další
děvčata.“
Při vydatném zisku současných
dvaatřiceti bodů to vypadá, že prostějovské ženy by do devítikolové
nadstavbové fáze mohly jít s až desetibodovým náskokem na šesté místo
a tím spodní polovinu tabulky. „Za
tak slibnou výchozí pozici vděčíme
tomu, že jsme v letošní sezóně zatím
vždy porazili hůře postavené soupeře. Určitě se však nespokojíme s naší
momentální pátou příčkou, zkusíme
zaútočit ještě výš. I když to bude těžké,
družstva před námi mají sílu,“ uvažoval
Čada.

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Podobně jako minule v Přerově
neměly prostějovské volejbalistky
větší starosti s dalším triumfem na
hřišti papírově slabšího celku. Čtvrteční předehrávku 17. kola UNIQA
extraligy žen ČR 2021/22 ve Frýdku-Místku bezpečně ovládaly od
úplného začátku do samého konce
a s jistotou dokráčely k rychlému výsledkovému úspěchu.
Hanačky neotálely a nerozhodný stav
2:2 bleskově změnily na 3:8, posléze
5:12. Útokem se prosazovaly Karolína
Fričová s Gabrielou Kopáčovou i Raquel Löff, ovšem poté přišlo několik
nevynucených chyb. A domácí družstvo se zvedlo dotažením na rozdíl čtyř

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

jak se utkání vyvíjelo...

bodů - 12:16. Žádné drama se však
v zahajovací sadě nekonalo. Ke skórujícím plejerkám se přidala ještě Michaela
Smolková, vékáčko znovu odskočilo
(13:20) a závěr kontrolovalo pravidelným ztrátováním – 19:25 a 0:1.
Druhou část rozhodl hned úvod, naprosto dominantní ze strany hostujícího týmu. Vše parádně rozjela nezastavitelná Fričová, podpořily ji parťačky
včetně Kateřiny Kvapilové a Sokolky
vůbec nestíhaly - 1:5 a 2:12. Favoritky
lépe přihrávaly, mnohem úspěšněji
podávaly i zakončovaly. Jejich převaha
v téhle pasáži střetnutí dosáhla maximálních rozměrů, čímž soupeřkám
hrozil jednociferný debakl - 7:21. Tohle nebezpečí odvrátily až v koncovce,
nicméně i tak dobře fungující mašina
značky Prostějov nemilosrdně válcovala – 10:25a 0:2.
Navíc také start třetího dějství se nesl
jednoznačně v režii VK zkušeně dirigovaného Simonou Bajusz. Chyběly sice
častější vítězné bloky, leč obrana na síti
často nadrážela útočné pokusy TJ (solidně se chytila střídající Petra Kožouš-
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ková) a polařská defenziva v čele s Adélou Stavinohovou toho dost pochytala.
Celkově náskok Čadových svěřenkyň
opět utěšeně rostl (1:6, 6:15), když ve
frýdecko-místeckých barvách se víc
prosazovala jediná Tereza Diatková.

Teprve na sklonku mače Severomoravanky trochu zazlobily korekcí na 9:16
a 14:21, ale nešlo o nic vážného. Kvalitnější kolektiv měl duel pevně pod kontrolou, zanedlouho již propukla jeho
konečná radost – 16:25 a 0:3. (son)

„Za nás určitě spokojenost, protože jsme celý zápas neustále vedli a byli ve všem
jasně lepší. Holkám se dařilo v útoku i v obraně, dobře podávaly, neměly problémy na
přihrávce. Frýdku to naopak nešlo, proto utkání nabralo tak hladký vývoj.“

0,526/$9¤$'$– trenér VK Prostìjov:

„Zahráli jsme velice špatně a soupeři to hodně usnadnili, Prostějov měl jednoznačně
navrch od začátku až do konce. Za celé utkání vlastně nepřišla jediná chvíle, kdy bychom
průběh nějak víc zdramatizovali a získali aspoň malou šanci na lepší výsledek.“

ALEXANDRA DEDKOVÁ sKODYQÉWUHQÅUND7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Severomoravanky šly poslední dobou
od jedné hladké porážky ke druhé,
a tohle trápení v předehrávce 17. kola
potvrdily. Za celé střetnutí jedinkrát
nevedly, místo toho se jen marně snažily dohánět ztrátu. Suverénní Hanačky totiž v každé ze tří sad rychle utekly

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

nuje spokojenost s tím, jak jsme utkání
zvládli,“ hodnotil hlavní trenér vékáčka
Miroslav Čada.
Po Přerovu šlo o druhé takzvaně povinné vítězství na půdě papírově slabšího
protivníka. „Frýdku to po pravdě moc
nešlo, hodně kazil a tím nám všechno
usnadnil. Přesto holky zaslouží pochvalu za zodpovědný přístup. Od začátku
do toho šly naplno, dostávaly domácí
pod tlak, hrály celkově dobře. A díky
tomu jsme zvítězili přesně tak hladce
bez ztraceného setu i bez vyrovnanějších koncovek, jak jsme chtěli,“ těšilo
Čadu.
Kromě zraněné Michaely Beránkové
zapojil do akce všechny svěřenkyně.
„Velmi solidně se po nemoci chytila
uzdravená Gábina Kopáčová na univerzálu, skoro polovinu zápasu slušně
odehrála střídající Peťa Kožoušková

Nejvíc potěšila suverenita druhého venkovního triumfu
za sebou nad papírově slabším protivníkem

VK SVOU

PROSTĚJOV Los UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022 nadělil volejbalistkám VK Prostějov v předvánočním prosincovém čase
třízápasovou šňůru na hřištích soupeřek. Druhou zastávkou
téhle série v končící základní části soutěže byl čtvrteční duel
35č%÷å1§32ą$'«SRGOHSUĎPøUX]Q¿PHN.DUROËQD)ULêRY¿ na palubovce TJ Sokol Frýdek-Místek, který hostující družstvo
6LPRQD%DMXV]5DTXHO/ÔII$GÇOD6WDYLQR zvládlo výborně ke svému vlastnímu potěšení.
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PØEROV – PROSTÌJOV
 1HKRGQRFHQ\

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

KAROLÍNA FRIÈOVÁ
Velice jasný byl čtvrteční duel prostějovských volejbalistek
ve Frýdku-Místku, kde zvítězily ve třech více či méně rychlých setech. Přesto slovenská smečařka stihla i za takhle
krátké střetnutí pokořit hranici dvaceti dosažených
bodů, čímž dala nejlepší důkaz svého dalšího skvělého výkonu. Kája kvalitně útočila s úspěšností 44
procent, solidně přihrávala na 40 procent a výborným podáním nasázela 4 esa, dohromady
měla užitečnost +12. Fričová si prostě zdravě
věří, dostává důvěru a splácí ji.

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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VLASTNÍ
POUKAZ
se jménem
vašeho blízkého

1i7,3
1$'5(.

Texty připravil:
Michal Sobecký

Venku psí počasí, na
první pohled nepohoda. Zima s sebou zkrátka
přináší často i to nepříjemné. Mráz a sníh jsou
jedna věc, inverzní počasí, při kterém je nejen
venku nehezky, navíc se
ale i špatně dýchá, je věc
druhá. Nezapomínejme
LI JSME
však, že jeBUYTmožnost,
jak
OHO
se tomu vyhnout. A nemusíte přitom volit Egypt
nebo Thajsko. Stačí vyrazit blíže, do českých
a moravských hor, které
mají své nenapodobitelné kouzlo. A nemusíte
být ani veskrze aktivní
lyžaři, zimní hory totiž
dokážou táhnout nejen
na sjezdovky, ale taky
do přírody. Jen je potřeba mít vždy při cestě na
paměti dvě věci. Zaprvé
určitou míru pokory, zadruhé to, že je potřeba
se na hory dobře připravit. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník pro vás se startem lyžařské sezony připravil následující tematickou čtyřstranu.
KLADKY Chumelí se, chumelí, padá snížek
bílý! Takto zavýsknout si v minulé zimní sezóně vlekaři nemohli. Ne proto, že by nebyl
sníh, to zase ano. Ale protikoronavirová opatření vlády jim sezónu ukončila ještě před jejím
začátkem. Letos je ale situace jiná, tedy aspoň
na sjezdovkách. „Bílého nesmyslu“ napadlo
poměrně dost, navíc dříve než obvykle. A nadílku dostali i v Kladkách. A to by bylo, aby se
nerozjely vleky!
Teplota lehce pod nulou, na silnicích skluzavka
a nebe pod mrakem. Ale co, řadu lidí drobné nedostatky sobotního dne neodradily. Řekli si, že si
chtějí zalyžovat „dokud se to může“. A tak jeli.
Cílem mnoha z nich se staly Kladky na Prostějovsku. Areál je to malý, ale milý. Sjezdovka není
plackou, ale dokáže uspokojit jak úplné začátečníky, tak ještě mírně pokročilé lyžaře. Hlavně však
rodiny s dětmi. Proč by taky ne. Ostatně dětí na
svahu vidím víc než dospělých. „Kam jedeš?“ volá
mladá žena na dítko, které se tak trochu „trhlo“. A
málem mi skončilo v náručí. „Asi do mě,“ směju
se a sám si vzpomínám na doby, kdy fajn kratochvílí, byť trochu nebezpečnou, bylo brždění na
lyžích, třeba právě o přítomné…
O ty taky ale není nouze. V Kladkách to hned první den na svahu fičí. Bezvětří, fajn teploty. Navíc to
nevypadá na obrázek větších středisek, tedy hlava
na hlavě. Jen je občas potřeba postrčit sem tam
někoho i s autem z parkoviště – klouže to. Zdá se,
že panující spokojenost je až hmatatelná. „Bylo to
super, pro nás letos poprvé. A moc jsme si to užili.

vs.

Známe i Hlubočky, ale jezdíme rádi sem,“ uvádí
třeba pan Jiří, který přijel z Olomouce s rodinou.
O kus dál se chystá občerstvit banda náctiletých.
„Berou zde karty?“ ptají se, i když očekávají odpověď. V občerstvení si ale i tak naplní zobáčky.
Je libo párky? Nebo „tribitku“? Není problém. Že
pak Česku nadále vládne koronavirus a s ním spojená (ne)rozumná opatření vlády, připomíná cedulka nad výdejním okénkem hovořící o zákazu
prodeje a konzumace alkoholu. Ve skiareálu to ale
zase až tolik nikoho nepřekvapí. V případě popíjení by totiž mohla následovat komická jízda s více
kličkami, než je potřeba. Ale také lyžařské kuželky.
A to už by sranda přestala.

-NCFM[\CU[RCNUPÊJ#P¾UNGFP÷KN[åCąK

Zábavy plno má naopak obsluha areálu. Po dlouhých přípravách, včetně objednávek energií, to
mohli konečně v Kladkách rozjet. Dřív než v předchozích letech a s o to větším elánem. Lyžařská
školička jela uplynulou sobotu také hned naplno.
Stejně tak půjčování. Čeká se vlastně jen na zprovoznění většího z vleků. „Myslím, že po prvním dni
můžeme být spokojení. Kdo přijel, vypadal, že si to
užívá a den proběhl bez kritických připomínek. Vše
šlo hladce. I když areál ještě není plně v provozu,“
usmíval se provozovatel areálu Jiří Křeček.
Nyní už tedy jen čekat, co pomalu kralující zima v
dalších dnech a týdnech vymyslí. Bude k lyžařům
milosrdnější než vláda?

Foto: Michal Sobecký

Kladky zahájily sezónu už o víkendu. Lidé byli nadšení
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bunda, která jen tak neprofoukne. Ve
chvíli, kdy se nedejbože ztratíte, je
dobré oblečení ještě důležitější, může
pomoct přežít. Důležité je rovněž mít
obalený batoh tak, aby do něj nezateklo. A v něm nějaké to náhradní oblečení pro případ nouze. O pevné obuvi
a kvalitních ponožkách ani nemluvím.
Druhou věcí jsou pak zásoby. Alespoň
nějaké jídlo a pití jsou povinnosti. Stejně jako dobrá mapa (a ideálně slušný
orientační smysl k tomu). Důležité je
rovněž spojení. To se hodí vždy, při
zimních toulkách po horách ještě více
než kdy jindy. Takže nabitý mobil je
základem! Sice je ošemetné se spoléhat na to, že je všude signál. Ale mnohde na něj narazíte a i mobil udělá svoje.

Poslední věcí pak je samo plánování.
Dáváme si pozor na změny počasí,
mohou cestu do hor notně pokazit.
Stejně tak si pečlivě plánuji trasu/
trať. Jsem lyžař/začátečník? Dobrá,
červenou sjezdovku raději ne. Ani
nějakou šílenou túru na běžkách či
na sněžnicích, pokud ani s jedním
nemám příliš zkušeností. Otužilci
pak říkají, že je důležité nepřecenit
vlastní síly, nedělat hrdinu. V případě (nejen) zimních výletů do hor
platí totéž. Je dobré vždy myslet na
své limity, neposouvat je za cenu
zdraví. A mít tedy určitou míru sebereflexe. Pokud to vše splníme, tak
hurá na hory. Užít si je, ovšem s respektem k nim.

%G<QIîN@?J=ü@KüDKM<QDO
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predplatne@vecernikpv.cz,
608 960 042
či se stavte osobně
na provozovně:
Vápenice 19, Prostějov

se jménem
vašeho blízkého

VLASTNÍ
POUKAZ

VYBERTE SI

ZAUJALO NÁS
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Leckdo občas trochu trpí tím, že je
Haná poněkud placatější. Ne úplná
placka (zajeďte si na Nymbursko),
ale jen mírně zvlněná. Zoufat si
však mi „kopcomilové“ příliš nemusíme. I kousek od Prostějova
jsou ostatně slušné vlny. Drahanská
vrchovina je jednou z možností,
další pak Jeseníky, Hostýnské vrchy, a ještě o kus vzdálenější Beskydy. Rázem je zkrátka o cíle výletu
postaráno.
Stačí vám menší, kratší a ne tolik prudké sjezdovky, když vybíráte, kam na
lyže? Zkuste Kladky. Nebo Hlubočky
či Hrubou Vodu. Tamní skiareály nabízí pohodové lyžování za velmi slušné ceny. Průběžně pak zlepšují služby
ať už větším občerstvením, nebo parkovištěm. Sjezdovky nejsou prudké
a vhodné i pro začátečníky.
Kdo chce trošku dál, je tu Stupava na
Zlínsku. Nebo také areály v Hrubém
Jeseníku. Karlov, Klepáčov, ty jsou spíBeskydy.

vs.

Prostějov (rei) – Jelikož Jakub Málek letí
na mistrovství světa juniorů, reaguje Vsetín příchodem Adama Berana. Druhý
jmenovaný muž v masce dočasně opouští
Sokolov. Za větším herním vytížením míří
k prvoligové konkurenci na měsíční hostování. „Vzhledem k tomu, že David Gába
je stále ve stavu zraněných a Kuba Málek
pravděpodobně odletí příští týden na MS
dvacetiletých, tak právě Adam vytvoří s Davidem Sachrem brankářskou dvojici na
toto období,“ vysvětloval na internetových
stránkách vsetínského hokeje jeho jednatel
Daniel Tobola. Beran už s valašským týmem
trénuje, jeho štace na Lapači potrvá do 6.
ledna. „Dostal jsem na výběr, jestli na Vsetín
chci jít, nebo ne. Hned mi bylo jasné, že
tam chci jít,“ prozradil tento dvaadvacetiletý
brankář. Pro Berana půjde o třetí působiště
v rámci první ligy. Začínal v Litoměřicích,
které v létě vyměnil za Sokolov. Nyní
oblékne slavné zeleno-žluté barvy.

hNDWXODWD
YEUDQNRYLvWL9VHWÉQD

Prostějov (rei) – Prvoligový FrýdekMístek hlásí zajímavou posilu se
zkušenostmi z KHL, jeho obranné řady
vyztuží ruský obr Dmitrij Ogurcov. Sedmadvacetiletý obránce naposledy působil
v Čeljabinsku, za který v předchozím
ročníku odehrál 44 zápasů s bilancí dvou
branek a čtyř nahrávek. Dřív hrál i v Dynamu Moskva, Nižněkamsku, Togliatti
a v CSKA Moskva. Celkem v kontinentální lize naskočil do 362 utkání, zaznamenal
v nich 49 bodů za 16 gólů a 33 asistencí.
Nyní Dmitrij Ogurcov vyrazil na první
zahraniční štaci, nastupovat bude v Chance
lize za Frýdek-Místek. „Čekal jsem na
příležitost z KHL, ale zatím nepřišla žádná
nabídka a nechtěl jsem už čekat déle.
Agent mi řekl o možnosti hrát tady, kde
bych mohl dostat prostor, protože minulý
rok jsem v KHL příliš nehrál,“ řekl obránce
pro klubový web. Ruský bek bude na
ledě k nepřehlédnutí – měří rovných 200
centimetrů a váží 110 kilogramů.

)UÙGHN0ÉVWHNXORYLO
XURVWOÅKRREU½QFH
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REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Středeční souboj páté Jihlavy se šestým
Prostějovem se proměnil v pořádnou přestřelku, kterou rozhodly poslední minuty třetí třetiny. Ani pět branek nepomohlo
Hanákům k vítězství. Dvěma
asistencemi se na výsledku
5:6 podílel kapitán prostějovského celku Martin Novák
(na snímku), který po zápase
hodnotil hořkou prohru.

MICHAL SOBECKÝ

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

13. prosince 2021

nům. A hraje nedále v ofenzivě prim.
Jáchym se nyní trochu schoval do
stínu jiných. Ofenzivě však zdatně
vypomáhá útočník Štefka a obránce
Klimíček. Jich se nějaký extrémní výpadek formy a produktivity zjevně
příliš netýká…
Hodnotí se však hlavně body. A v tomhle směru se Prostějovu příliš nedaří. Oproti jiným celkům má formu
průměrnou až podprůměrnou. Nedaří se udělat bodové série, tým se

navíc před uplynulým týdnem dost
natrápil i se slabšími celky. Hlavně
se pak nechal porazit od Kolína.
A to jsou body, co mohou na konci
sezóny při sčítání zajíců po pomyslném honu chybět.
Nicméně je sezóna ještě dlouhá. A jak
připomíná trenér Totter, jen letos ještě Jestřáby čeká nemálo zápasů. Co
se tedy dostat nejen do sváteční, ale
i herní pohody? Bylo by to moc hezké
skloubení příjemného s užitečným.

HOKEJOVÉ

$-h|o f;7;m  =-mohৄ
hodnotil výsledek se Vsetím;lĺ " 7o࣒|h;lķ ৴; f;_o
ovo0m࣒rংझѴbm;rং;h-rbѴĺ

„Z deseti zápasů
s celkem hratelnými
soupeři je šest proher.“

Výrok:

6

Tentokrát jde o docela nehezké
číslo. Právě tolik branek totiž Jestřábi obdrželi jak od Jihlavy doma,
tak také ve Vsetíně.

31
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ně více momentů, které rozhodly
o dnešním utkání. Byli jsme zas
mnohokrát vyloučení, a to se pak
hraje těžko.“
ƔƔPoznamenalo zápas i to, že jste
stále museli dotahovat?
„Vždycky se hraje lépe, když člověk dá
prvního gól a vede. My prakticky celou
sezónu utkání dotahujeme. Na to bychom už měli být zvyklí. Když prohráváme o dvě branky, tak to se člověk nadře
extra navíc. Stojí nás to pak hodně sil.“

(QVQJEXUGVKPE\
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Úvod utkání vyzněl spíše pro Vsetín. Tým

Romana Stantiena točil Jestřáby v jejich
obranném pásmu. Velké šance si však
nepřipisoval. Až ve 4. minutě se na druhé
straně osmělil Kloz hledající nahrávkou
0iOHN ± -HURIHMHYV âWDFK â -HQiþHN 6PHWDQD -
-HQiþHN 2QGUDþND +U\FLRZ ± -RQiN 3ãXUQê 5RE ±
Rudovského. Selhalo však zpracování. Vět+RĜDQVNê3LWXOH3ĤþHN±%HUJHU9ODFK*DJR±%ĜH]LQD
ší problémy nadělal dalekonosnou střelou
.XFKDUF]\N=HPDQ7UHQpU6WDQWLHQD6UGtQNR
Havlík, brankář domácích měl co dělat, VHVWDYD3URVWčMRYD
aby puk udržel před brankovou čárou.
%OiKD±0-iFK\P.OLPtþHN+DYOtN=DMtF9DOD%DEND.UHMþt±1RYiN.OR]5XGRYVNê±âYHF7
Následnou kombinaci domácích přerušil
-iFK\P0Ui]HN±-HOtQHN-DQHþHNâWHIND±%HUiQHN.REOtåHN'XEVNê 7UHQpĝL7RWWHUD:RMQDU
Mrázek nedovoleně a byla z toho první
z řady přesilovek. Hosté byli aktivní, střílel vyzkoušel přesilovku Prostějov. Nejprve Hra ve druhé třetině nabídla opět pohledtřeba Pšurný a Rob. Jen bez efektu. Pak si sice z brejku hrozil Hořanský, následně ný hokej. Týmy se předháněly v kombise ale Jestřábi prosadili střelou Mrázka nacích a útocích. Ve 24. minutě posílal
z kruhu – 0:1. Brzy nato ale Vsetín srovnal. do velké šance Krejčí puk Babkovi, ten
Odražený puk dokázal Vlach přeposlat o něj přišel. Na druhé straně přišly taky
Štachovi, který potvrdil roli produktivního zajímavé akce, Berger například nastřelil
obránce. V utkání to ale taky hodně jiskřilo. tyč. Když ale tohle varování nepomohlo,
-DQ65'©1.2DVLVWHQWWUHQÅUD9+.52%(9VHWÉQ
„Bylo to docela bojovné utkání, chvílemi divoké, bylo hodně vyloučených na obou stranách. Co se 14. minuta na ledě zastihla faulovaného přišlo před polovinou zápasu srovnání.
týká naší hry, tak prakticky jsme měli zápas pod kontrolu. Hráli jsme ale špatně první třetinu. Pak se Půčka. A padly dva tresty: za faul pro Milo- Jonák byl před bránou špatně pokrytý,
naše hra začala zlepšovat. Pomohli jsme si přesilovými hrami, důraznou hrou a byli jsme efektivní slava Jáchyma, za zdržování hry pro Bláhu. dostal od zadního mantinelu nahrávv zakončení. I díky tomu jsme slavili dneska úspěch. Jinak oboustranně tam byl velký náboj, na ledě Vsetín navíc pohotově přesilovku využil. ku a příležitost nepromarnil – 3:3. Hru
to jiskřilo. Rovněž si myslím, že i pro diváky bylo utkání velice atraktivní. A jsme za to moc rádi.“
Pšurný dokázal tečovat střelu a otočil vý- následně znovu kouskovaly časté fauly,
$OHv7277(5/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
voj utkání. Jenže Jestřábi brzy odpověděli. za potyčku u brány putovali na trestnou
„O vítězi rozhodla naše disciplína. Zbytečně jsme pomáhali rozhodčím a Vsetínu tím, že jsme byli Nejprve Vsetín chyboval v rozehrávce, což Babka a Gago, kteří loni oba hráli u svého
nedisciplinovaní, a to i včetně střídačky. To jde tedy za námi. Škoda že jsme neodskočili na dva góly
a nedostali jsme domácí pod větší tlak. Byla tu super atmosféra, řekl bych tak dva tisíce lidí. Byla to po zásluze potrestal Beránek – 2:2. A chvíli současného soupeře. I přes šanci Kloze
výborná zkušenost pro zbytek sezóny pro náš tým. Někteří kluci se s tím museli popasovat. Je to určitý nato při další přesilovce – po velké šanci pak Vsetín ustál oslabení 3 na 4. To Jestřáobrázek našeho týmu. Víme, na čem musíme zapracovat. Dnes to pro nás byla studnice, hráli jsme asi Ondračky – šli díky pohotovému Štefkovi bům se nedařilo, šli totiž do tří a v početní
s nejlepším kádrem v sezóně. Je to pro nás důstojná prohra, ale mrzí nás, že jsme nic neuhráli.“
do vedení.
výhodě poslal do vedení Vsetín Jan BerVSETÍN, PROSTĚJOV Velmi atraktivní utkání se čekalo od souboje Vsetína s Prostějovem. A stejně tak dobrá
divácká kulisa. Vyplnilo se obojí, na
utkání osmadvacátého kola Chance
ligy si našlo cestu přesně 1000 povolených diváků. Zápas navíc nenudil.
Zprvu se vedení přelévalo ze strany na
stranu. Od poloviny zápasu však třímal
jeho otěže v rukavicích Vsetín. A ten
taky nakonec došel k vítězství, Jestřábi
tak prohráli podruhé v řadě, navíc znovu inkasovali šestkrát.

%UDQN\ âWDFK 9ODFK-HURIHMHYV 3ãXUQê 6PHW
DQD-RQiN -RQiN .XFKDUF]\N*DJR %HUJHU
âWDFK 5RE   6PHWDQD 5RE -HQiþHN   -RQiN
3ãXUQê 0iOHN  ±  0Ui]HN 1RYiN .OLPtþHN  
%HUiQHNâWHIND 0Ui]HN+DYOtN 6WĝHO\QDEUDQNX:
5R]KRGÿtýHFK6NRSDO±*DQþDUþtN.RQYLþND
9\ORXÿHQtSOXV0LORVODY-iFK\P 39 PLQXWDRVRE
QtWUHVWGRNRQFHXWNiQt]D]iVDKGRREODVWLKODY\DNUNX
9\XæLWt 2:2. 'LYiNĥ
VHVWDYD9VHWtQD

9+.5REH9VHWtQ²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
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ƔƔCo říct k nevydařenému zápasu s Jihlavou?
„Nebylo to úplně ideální z naší strany. Škoda že jsme doma
dali pět gólů a ani to nám na uhrání nějakých bodů nestačilo. Když už jsme prohrávali o dvě branky, a srovnali jsme
to, tak jsme zápas mohli dotáhnout alespoň do prodloužení.“
ƔƔKde nastala na konci zápasu chyba, když to bylo
5:5 a soupeř odskočil do jednobrankového vedení, po kterém bral všechny tři body?
„Možná jsme tam tak trochu zbytečně ztratili puk, když jsme vyjížděli ze třetiny. Je
to prostě hokej a to se holt stává. Nás to
samozřejmě mrzí. Bylo tam ale rozhod-

Martin Novák

NRQVWDWXMHNDSLWiQ-HVWőiEOţ

ger pěknou střelou z voleje. Ve 39. minutě
navíc obrana Prostějova propadla a situaci musel při akci dvou na nikoho zachraňovat Bláha. Úspěšně.
Třetí třetinu začal akcí Babka, ale puk
byl příliš neposedný. Následně ale měl
velkou šanci Pšurný. Neuspěl, hned poté
ale Rob ukázkově našel najíždějícího
Smetanu, který vsítil už pátou branku
Vsetína. Jestřábi přidali, ale příliš se jim
nedařilo ohrožovat bránu soupeře. V brzké přesilové hře navíc soupeři dvakrát
ujeli, opět u toho byli Pitule a Hořanský.
Sebevědomí zvedla Prostějovu rána Tomáše Jáchyma, který jen těsně minul tyč.
Zápas pokračoval velkou šancí Jelínka, na
Málka si nepřišel. V polovině třetiny se do
sebe pustili Mrázek a Pšurný, oba kohouti
skončili na trestné. Jestřábi ale nové situace nijak nevyužili, stejně tak ani další přesilové hry. V 56. minutě tak trenéři sáhli
k power-play. Nicméně se s úspěchem
nesetkalo. Minutu nato vystihl nepřesnou
rozehrávku Jonák, který si s prázdnou bránou poradil – 6:3. Zbytek zápasu byl už
v režii Vsetína, který po ose Štach – Vlach
– Berger mohl ještě navýšit. Když ale ani
Štefka proti Málkovi neuspěl, zastavilo se
skóre definitivně na 6:3 pro Vsetín. (sob)

8GNMÚ P¾XTCV OG\K OCPVKPGN[ PGF¾XPQ
Q\P¾OKN\P¾OÚDQWąNKX¾MCVCMÆJQMGLQ
XÚ JTCéKéMC 4CFGM &WFC %ÊN" 2QOQEK
$GP¾VM¾OMWFTåGPÊX%JCPEGNK\G6ÚO
\CVÊORąÊNKwPGwNCRG&WFCUGCNGWMC\WLG
XGUMX÷NÆOUX÷VNGO¾XÊEGPGåDQFPC\¾
RCUPCRQUNGF[FCNFXCIÐN[-QNÊPW

'XGD]QRYXÔ½GÉ

8GXGNKEGOK\GTPÆUKVWCEKUGQEKVN*CXÊąQX
6ÚOLGCMVW¾NP÷PCRQUNGFPÊOwGUVP¾E
VÆOCVÊOKUGUVWRQXÆOOÊUV÷/WåUVXW
UGVTXCNGXčDGEPGFCąÊCP[PÊ\CRUCNQWå
UGFORQT¾åGMXąCF÷0CRQUNGF[X[JT¾N
*CXÊąQX\CVąKDQF[ąÊLPC
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0WEGPQWRCW\WUKF¾X¾2ąGTQX&čXQFGO
LGRąÊNKwRQéGVP¾OCTQFMCMVGT¾VÚORQ
UNGFPÊFQDQWVT¾RÊ5V¾NCLGLFQDTÆWOÊUV÷PÊ
XVCDWNEGXÚUNGFM[CP[PÊLG\VQJQVCMÆ
QFNQåGPÆWVM¾PÊU6ąGDÊéÊ
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Petr Beránek, Šimon Jelínek ani
Jan Štefka nepatří k vyhlášeným
střelcům. Nicméně právě tito borci
minulý týden bodovali. Připsali si
pěkné trefy a zejména Štefka ukázal, že se umí dostat do řady šancí.
A při troše štěstí je i promění.

3UREX]HQÉ
VWÔHOFL

…mírně řečeno. Dvanáct inkasovaných branek je i s takovými soupeři
prostě moc. Navíc Jihlavě se předtím dvakrát nedařilo. Například
proti Jihlavě se hrálo místy hlava-nehlava, do otevřené obrany. A to
se nevyplácí.

3URVWXSQ½
REUDQD

„My prakticky celou sezónu utkání dotahujeme,“ !&҃ ࡡ

– i od beků. A horší směrem vzad –
i od útočníků. Z tohoto stereotypu
se zatím ne a ne vymanit. Bohužel
se zatím nedaří realizovat pravidelně myšlenku, že brání každý a útočí
každý. Kvalitně. Vždy se tak zadaří
zápas dva, zbytek je horší.
Jak se ale daří některým oporám?
Sláva hráčů jako Rudovský a Kloz,
kteří nastoupili ve velkém stylu, trošičku povadla. Mrázek? Ten se brzy
vrátil ke svým předchozím výko-

Rozjetá mašina? Bývávalo
Sportovní tým není kapela, aby
pořád jen vyhrával. Ano, to se říká
běžně. Platí to o amatérských i pro7VM¾PÊU,KJNCXQWRąKPGUNQąCFWR÷MPÚEJ fi družstvech. A u Jestřábů to platí
wCPEÊ 5QWRGą DQJWåGN FQM¾\CN X[WåÊV také. Rozpačitý zápas s Ústím naQLGFPWXÊEG
Foto: Michal Sobecký hradili dobrou sérií venkovních zákterý se dostává na led. A zatím kro- pasů. Ty vystřídalo několik úspěchů
mě Robina Staňka by měl být tým doma. Nyní? Jsou z toho přestřelky.
zdravotně v pořádku. Jsme rádi, že se Nepovedené přestřelky.
po návratu zvedne konkurence v muž- Tým vlastně ale potvrzuje to, co se
stvu,“ uvedl Aleš Totter. V souvislosti od něj se startem sezóny očekávalo.
s tím se už delší čas hovoří o změnách. Tedy kvalitní hru směrem dopředu
Trejd se nakonec konat nebude, zato
posílení by nastat mohlo. „Uvidíme až
v lednu. Máme v týdnu meeting s majitelem, kde se sejde realizační tým.
Z toho by měl vyplynout nějaký závěr
a následný postup do začátku roku,“
upřesnil Aleš Totter.
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Ani z Hané to není do hor daleko
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Jak na hory?

1.
1.

téma večerníku

1  i
7,31$
'  5 ( .

30
42

Vyjet na hory. Pro někoho noční
můra, pro jiného sen. A pro někoho
v podstatě rutina. Obracíme se ale
nyní spíše ke čtvrté skupině. Tedy
k těm, kteří jezdí na hory rádi, ale ne
příliš často. Právě jim se může čas od
času stát, že se tak trochu zapomenou. Pominou některá základní pravidla. A výsledkem může být klidně
pátrací akce záchranářů. Proto si na
následujících řádcích připomeneme, jak se chovat krátce před návštěvou hor a taky v jejím průběhu.
Základem je dobře se připravit. Ať už
jedu na pěší vycházku, nebo na lyže.
A mezi základ nepochybně patří oblečení. Tedy například to funkční, více
vrstev. Stejně tak dobrá, nepromokavá

21120711563

1.
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1. star: PKMFQ DQF[ 2. star:2GVT/T¾\GM DQF[ 
star:2GVT$GT¾PGM DQF 

VSETÍN – PROSTĚJOV 6:3

1. star: 2GVT /T¾\GM  DQF[  2. star: ,CP iVGHMC
DQF[ UVCTiKOQP,GNÊPGM DQF 

PROSTĚJOV – JIHLAVA 5:6

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Foto: Michal Sobecký



















-TK\G" 6Q LG RąÊNKw UKNPÆ UNQXQ #NG
Q\PCéGPÊ dJNWEJÆ QDFQDÊq LG PC
OÊUV÷ 2TQUV÷LQX Cé UV¾NG X[UQMQ
X VCDWNEG PG\CåÊX¾ \TQXPC RQXG
FGPÆ\¾RCU[#CéPGJTCLG×RNP÷
wRCVP÷ RTQJT¾X¾ PGUDÊT¾ DQF[
C UVąGF VCDWNM[ UG \CéÊP¾ PGOKNQ
UTFP÷RąKDNKåQXCV
8 éGO LG RTQDNÆO" 8 RąGUKNQX
M¾EJ"0GVCMFQEGNC2TQVK,KJNCX÷
K8UGVÊPW2TQUV÷LQXX[WåKNRQFXQW
EQå LG XGNKEG UQNKFPÊ RQéKP LGNKMQå
CPKXLGFPQO\¾RCUGPGD[NQOQE
X[NQWéGPÚEJ 2TQDNÆO PCUV¾X¾
URÊwGXMNÊéQXÚEJQMCOåKEÊEJ\¾RC
UW /ÊUVQ PCFGEJQX¾PÊ M XGNMÆOW
QDTCVWLG\FGéCUVQRTQRCFCMQ
PGEPCF÷LÊ-QPEQXM[\¾RCUčTQX
P÷å PGRCVąÊ M RQXGFGPÚO 0CXÊE
LCMRTQVK8UGVÊPWVCMU,KJNCXQW,GU
Vą¾DK FQRNCVKNK K PC VQ åG PGWFTåGNK
XGFGPÊ7VM¾PÊUKXQDQWRąÊRCFGEJ

Takhle by
to asi nešlo
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RTQJT¾NKFTWJQWVąGVKPQW
%GNMQX÷ CNG RąÊNKw PGNGRÊ QDTCPP¾
JTC8VÆEJ[DÊXÊEGTQFčTC\WLKUVQ
V[COÊUV[KVXQąKXQUVK1DTCPP¾JTC
QXwGO PGPÊ LGP Q QDT¾PEÊEJ #NG
VCMÆQ×VQéPÊEÊEJCEGNMQXÆORQ
LGVÊFGHGP\KX[2ąKRQOGÿOGåGPG
LGPXJQMGLKRNCVÊåGWå\FGF¾XPQ
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Mezi hokejovými mantinely

2VWDWQt YëVOHGN\  NROD 8TEJNCDÊ t
.KVQO÷ąKEG      $TCPM[
 6 -CWV 0GFDCN /TÿC  t  ,ÊEJC
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Přívlastek nezastavitelný si za poslední dvě sezóny vysloužil útočník
Petr Mrázek. Útočník, který v Prostějově nosí čtrnáctku, je trvale produktivní a v každém zápase opakovaně ohrožuje bránu soupeře. Jenže
není to tak dlouho, co on i další opory zažívali menší herní výpadek.
Poslední čtyři zápasy však ukázaly, že je Mrázek zpět, nasbíral v nich
šest bodů, ve Vsetíně byl vyhlášen nejlepším hráčem. Navázal tak na
skvělé představení, které předvedl proti Šumperku.

VLASTNÍ
POUKAZ

VYBERTE SI

rozhodlo. Spolu s naší disciplínou,“
konstatoval s odstupem prostějovský trenér Aleš Totter. I tak ale ocenil
to, že utkání se Vsetínem kupříkladu
nabídlo mnohé: obraty, přesilovky,
rychlé kombinace soupeře i psychicky
vypjaté momenty. „Byl to zápas, který
nám může do druhé poloviny sezóny
hodně dát,“ byl si vědom Aleš Totter.
Pozitivem každopádně je, že zatímco
třeba v Přerově nadále bojují s marodkou, ta prostějovská se vyprazdňuje.
Do utkání již znovu pravidelně zasahují Lukáš Motloch i Marek Švec.
„Ještě čekáme na Tomáše Jiránka,

se jménem

západní části Ostravy se neskutečně trápí
a místy se propadá až na 14. místo tabulky. Ambice měl přitom před sezónou
nemalé, hovořilo se dokonce o postupu
do extraligy. Nyní je z toho nečekaně boj
o udržení. Celek ze severomoravské metropole by jej ale měl zvládnout. V týmu
má například zkušené obránce Žovince,
Szathmáryho, Voráčka nebo někdejšího
reprezentanta Barinku. Útok pak oproti
předešlé sezóně doznal řady změn, přišli
například Tomáš Guman, Michal Vachovec či exprostějovský Dominik Hrníčko.
Právě ofenzivě se ale zase až tolik nedaří.
Porubskou útočnou sílu už tři týmy zcela
vynulovaly, další tři jí povolily jediný gól.
Druhým soupeřem Prostějova bude
Přerov. A ani věčný rival na tom není
kdovíjak dobře. Z pěti zápasů na přelomu listopadu a prosince totiž Přerov vyhrál jen jeden, právě proti Porubě. Jinak
se tým trápil a ani jindy kvalitní defenziva se příliš nedařila. Vysvětlení ale můžeme hledat
i v marodce. Ta není
malá, Přerované
už požádali o odklad dvou zápasů.
Zubři i tak mají trochu problém s formou. Nedaří se jim
například udělat delší vítěznou sérii. Tým přitom
Zubři nemají špatný. Zkušenosti dodávají někdejší extraligoví Jakub Herman
a Jakub Svoboda. Totéž platí o Tomáši
Doležalovi a Romanu Pšurném. Útok
celkově patří k velmi zkušeným. V obraně za matadory platí Jiří Krisl a Josef
Hrabal, zdatně jim sekundují třeba František Hrdinka s Danielem Krenželokem.
A brankáři? Zatím dostali možnost tři.
Nejvíce toho ale odchytal Michael Petrásek.
(sob)

vs.

5
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Už úvod zápasu nabídl zajímavou podívanou. Ve 14. vteřině totiž zavezl Fronk puk
do pásma, vystřelil a kotouč umně do brány dorazil Mareš – 0:1. Prostějov kontroval řadou pokusů o útok. Stříleli Janeček,
Štefka, blízko srovnání byl Dubský. Ale
brankář Žukov odolával. Další minuty
nabídly poněkud divokou podívanou.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Pro nezaujatého diváka
skvělý duel, pro fanouška některého
ze soupeřů infarktový. Utkání 27. kola
Chance ligy mezi Prostějovem a Jihlavou nabídlo prakticky vše: spoustu
zvratů, pohledné přesilovky a taky divoký závěr plný branek. Bohužel právě
v něm Prostějov sice nejprve soupeře
dorovnal, následně ale ztratil utkání
v jeho úplném konci. Pět branek tentokrát na vítězství nestačilo.

Nejprve se dostal Prostějov do čtyř, pak
o jednoho hráči v poli přišli i hosté. Týmy
si v následné hře 4 na 4 vyměnily několik
šancí, zejména ty Rudovského a Illéše
neměly k brance daleko. V 10. minutě
měl Bláha co dělat, aby odolal Máchově
zakončení. Prostějov navíc doplácel na
nekázeň a šel znovu do čtyř. Početní výhodu ještě hosté nevyužili, následně ale
udeřil Harkabus. Jeho první střela úspěšná nebyla, následně už ale trefil prostor
mezi rukou a tělem Bláhy – 0:2. Prostějov
se ale rychle dostal zpět do zápasu, v přesilové hře totiž napřáhl Mrázek a přesnou nahrávku napříč pásmem proměnil
v prudkou a přesnou ránu – 1:2. Odskočit mohla ještě Jihlava Illéšem, z mezikruží ale nebyl přesný.
Ve druhé třetině ofenzivní show pokračovala. Prostějov začal lépe, Tomáš
Jáchym sice trefil bránu z boku, Jestřábi

äXNRY ± 0DUHã .RZDOF]\N 9DOHQWD (OLiã .DFK\ĖD 0DOtN ± +HOW /LFKDQHF )URQN ± +DUND
EXV6NRĜHSD,OOpã±&DFKQtQ-XGD%URå±+DYUiQHN6HPDQ0iFKD
7UHQpU9LNWRU8MþtN

VHVWDYD-LKODY\

%OiKD±0-iFK\P.OLPtþHN+DYOtN%DEND9DOD=DMtF
0RWORFK±1RYiN7-iFK\P0Ui]HN±âYHF.OR]5X
GRYVNê±%HUiQHN.REOtåHN'XEVNê±-HOtQHN-DQHþHN
Štefka.
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%UDQN\ 16. Mrázek (Novák, Kloz), 23. Jelínek (Štefka,
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však tlačili dál. A bylo z toho vyrovnání,
Štefka poslal pohlednou nahrávku Jelínkovi, který se nemýlil – 2:2. Polovina
prostřední části nabídla neskutečné
množství akcí a fakticky hru bez obran.
Obrovskou šanci měl například Vala, Jelínkův nájezd z boku skončil zákrokem
Žukova. Bláha se musel zase zaskvět
proti Cachnínovi. A šance dál přibývaly, Illéšovo sólo přes celé hřiště skončilo
na Bláhovi, Janeček dorážku z voleje do
brány neproměnil. Postupně začala Jihlava do obrany více tepat, prostějovská
defenziva místy nabízela mezery. Dukla
ve 34. minutě zatlačila, roztočila si obranu a byla z toho střela z mezikruží od
Filipa Helta – 2:3. Dukla se ale neradovala dlouho, Jestřábi totiž oplatili stejnou
mincí. Po delším tlaku a střele od modré
se dorážkou prosadil Jan Rudovský. Prostějovská obrana však byla nadále prostupná a bylo velkým štěstím, že Mareš
nahrávku před poloprázdnou bránou
minul.
Třetí třetina byla zprvu nejklidnější částí
zápasu. Fronk střílel do Bláhy, ten byl na

místě včas. Na druhé straně se po střele Jelínka dostal k puku Štefka. Ani on
však nezměnil skóre zápasu. Rozuzlení
mohla nabídnout 49. minuta. Nechal
se totiž vyloučit Janeček a hned poté
také Havlík, Jihlava tak hrála proti třem.
Po akci Skořepy se tak sice ještě na jihlavské střídačce neslavilo, po pohledné
kombinaci se však Jihlava prosadila a Jiří
Fronk ji poslal do vedení. V 55. minutě
už to bylo 5:3 pro hosty, nahození od
modré přeskočilo hokejku a přes ni se
dostalo k Harkabusovi, který bekhendem cílil přesně. Nicméně ani tento stav
nebyl pro Prostějov konečnou, Jestřábi
totiž povstali z popela. Za minutu a půl
tečoval Štefka Babkovo nahození – 4:5.
V 57. minutě už bylo vyrovnáno, v další
přesilovce dostal Klimíček nahrávku na
kruh a ranou z první prostřelil Žukova.
Jenže Jestřábi se zase zapomněli v obraně. A tak dovolili Illéšovi objet branku
a zakončit k tyči. Tentýž hráč při závěrečném power-play málem dostal puk do
prázdné brány. Ale nezadařilo se. Dukla
však i přesto náskok už uhájila.

„Jasný cíl, za kterým jsme si jeli, byly tři body. A ten jsme splnili. Zápas byl bláznivý a dvakrát jsme
neudrželi vedení o dvě branky, což je špatné. Ale bojovností kluků jsme dokázali zápas minutu
a půl před koncem přehoupnout na naši stranu a vedení už udržet. Nejsme spokojení s tím, že dostaneme pět gólů. Na druhou stranu v naší, nechci říct úplně nepohodě, ale po čtyřech prohraných
zápasech bez bodu, jsme rádi.“

.DUHO1(.9$6,/DVLVWHQWWUHQÅUD+&'XNOD-LKODYD

„Bodově nejsme spokojení. S Jihlavou jsme nehráli dobře. Tam jsme nehráli tak systémově. Paradoxně jsme ale utkání ztratili až v závěru. Byl to otevřený hokej. Oba týmy měly problémy s obranou. My jsme hráli podobně doma hned první zápas s Ústím nad Labem. Pořád jsme dotahovali,
takže se šlo do rizika a bylo to tedy vzadu otevřenější.“

$OHv7277(5s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
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aneb zápas se smutným koncem

Drama body nepřineslo

Atraktivní program přinese po reprezentační pauze Chance liga. Přinejmenším prostějovským Jestřábům.
Ti se v pondělí 20. prosince nejprve
utkají s Porubou, ve středu pak bude
následovat souboj s rivalem z Přerova.
Oba soupeři mají sice nemalé ambice,
zároveň však velmi špatnou formu.
Jestřábi toho mohou využít a prodloužit trápení obou celků.
Začátek vánočního týdne zastihne Prostějovany na jejich ledě a v souboji s ostravskou Porubou. Tým Jestřábi dobře
znají, tedy hlavně ti, kteří loni za Prostějov
hráli, právě s Porubou totiž tehdejší družina trenéra Jiřího Šejby vypadla v prvním
kole vyřazovacích bojů. Poruba tehdy
byla v sérii favoritem a svou roli potvrdila. Letošek ale vypadá jinak, tým ze

WWW.VECERNIKPV.CZ

Foto: internet
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še menší. Ale co třeba Ovčárna? Nebo
Červenohorské sedlo? Obě střediska
patří k největším na Moravě. A zejména v případě Červenohorského sedla
taky k nejvyhledávanějším. Tam už
jsou v nabídce i červené sjezdovky
a tratě pro běžkaře pro náročnější. Příjemné je taky zázemí řady rekreačních,
horských objektů, kterých je v lokalitě
požehnaně.
Co ale zimní vycházky? Nebojte, myslíme i na ně. Fajn jsou právě v okolí
Ovčárny a Červenohorského sedla.
Zde je provoz i přes zimu. Ovšem
pozor na závěje a nechodit z vyznačených tras! Zaváté stromy do značné
míry suplují dřevěné kůly. I tak je ale
namístě velká opatrnost. V Beskydech je pak pojmem cesta z Pusteven
na Radhošť. Ale pozor, očekávejte
v pěkných dnech velký nápor lidí. A je
klidně možné, že místo na parkovišti
u Pusteven skončíte zpět v Rožnově.
A z horského výletu nic nebude…

Ani z Hané to není do hor daleko

bylo utkání velice atraktivní. A jsme za
to moc rádi,“ řekl mimo jiné po zápase
na tiskové konferenci vsetínský trenér
Jan Srdínko. O atraktivnost se ostatně v obou zápasech postaralo velké
množství faulů, s Jihlavou některé
z pohledu diváka sporné momenty, se
Vsetínem vyšší trest pro Jáchyma.
Nakonec je z toho ale nula bodů. „Ve
Vsetíně jsme odehráli lepší zápas než
s Jihlavou doma nebo předešlý zápas
se Vsetínem. Utkání se lámalo za stavu 3:2, kdy jsme nedokázali proměnit
dvě velké šance na 4:2. A za stavu 3:3
tam byla ještě přesilovka 4 na 3. To asi

Prodlouží jim trápení? Jestřábi se chystají na Porubu a Přerov

Michal

Pořádná vřava se čekala v zápasech
s Jihlavou a Vsetínem. Vždyť jde o tradiční celky, na které se prostě chodí.
A s nimiž je hokej malým svátkem.
Ukázalo se, že to stále platí. I když na
Jihlavu přišlo jen šest set lidí, atmosféra nebyla špatná. Totéž platí i o dění
ve Vsetíně. „Myslím si, že i pro diváky

PROSTĚJOV Dva dlouho očekávané duely, navíc krátce po sobě.
Bohužel však pro Prostějov v době, kdy se mu mezi mantinely tolik
nedaří. Utkání proti Jihlavě a Vsetínu to zčásti potvrdila. Jestřábi
totiž obě prohráli, navíc dostali shodně šest branek. Dojem ze hry
nebyl ale až tak zlý. Tedy kromě četných faulů. Pozitivem je zároveň
postupné vyprázdnění marodky.

SOBECKÝ
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Jestřábům se v atraktivních mačích nevedlo.
Na Vsetín bylo „vyprodáno“
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Jak na hory?
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Hory? To nejsou jen Alpy nebo Tatry. A pro náročnější pohoří jako
Hindúkuš nebo Himaláje. Stačí
zajet i doslova za roh. Ano, v Jeseníkách divoké horolezecké výstupy
nenajdete. Ani ferraty. Ale rozhodně se tam má milovník divočejší
přírody na co těšit. A nejen v Jeseníkách, výběr je širší.
Stačí sbalit batoh, zkouknout předpověď počasí a pořádně vše naplánovat.
A hurá na hory. Přitom se nemusíte
plahočit davem turistů. Stačí si dobře
zvážit, kam a kdy jít.
Zejména mimo sezónu jsou některé části Jeseníků liduprázdné. Třeba
okolí Nýznerovských vodopádů. Také
okolí Videlského sedla. A ani na hlavní hřebenovce mezi Skřítkem a Ovčárnou nejsou žádné zástupy lidí. Jen
pozor, pořádně tam fičí. Pokud ale fakt
nechcete potkávat mnoho lidí, můžete
zkusit spíše sousední Rychlebské hory.
Jsou méně prochozené, s divočejší přírodou, s méně lákadly pro turisty. Navíc tam najdete méně chat. Někdy to

pravda není ideální, záchytný bod se
hodí. Pokud ale chcete odpočinek od
lidí, není nic lepšího.
Totéž slibují také Beskydy. Chcete-li
klasiku, zajeďte do Rožnova pod Radhoštěm a odsud na Pustevny. Ale je
zde jedno velké ale, z této části hor se
stal prakticky lunapark. Se spoustou
lidí, zábavních míst. A zejména s místy,
která lákají spíše než milovníky přírody
milovníky selfie a zážitků. Ne, zkuste
spíše začít svou cestu třeba v Ostravici.
Nebo jinde, bokem od hlavních cest.
Pokud budete mít štěstí, budete mít na
hory klid, čas, pohodu. Navíc také třeba
s nějakým tím ledopádem.
Hory na Moravě však nejsou jen
„Rychlebky“, Jeseníky a Beskydy. Co
takhle zkusit Bílé Karpaty? Není to
do nich daleko. A nabízí taky spoustu zajímavých a krásných míst. Nebo
Chřiby. Divili byste se, jak prudké umí
být a jak krásné a husté jsou jejich lesy.
Když to navíc spojíte s návštěvou míst,
jako jsou Koryčany nebo třeba vyhlídka Kazatelna, nebudete litovat.
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Zásady horského turisty: nic nepodcenit!
Do přírody, zejména pak do hor
bychom měli jezdit s nadšením,
natěšením, ale taky ohleduplností a pokorou. To jsou známá
fakta. Jak se ale říká, opakování
matka moudrosti. Někdy totiž
nad tím, jak se lidé v přírodě
chovají, zůstáváme v ohromení. Bohužel ne v „pozitivním“
ohromení. A tak si raději ještě jednou připomeňme, co na
horách určitě nedělat. Výčet je
stručný, tím spíš apelujeme na
to, aby si výletníci zapsali poučky za uši.

2100811204

Mlčeti zlato
V přírodě to platí dvojnásob. Neřveme, nehulákáme po sobě. Chováme se ohleduplně nejen k sobě
navzájem, ale hlavně ke zvířatům.

Nejsme tu sami, říká se někdy o lidech ve vesmíru. „Nejsme tu sami,“
zdůrazňuji já při procházkách po
lesech i mezích.

Co si doneseš, to si i odnes
Odpadky do přírody nepatří! Není
to tak dlouho, co jsem při cestě
z Červenohorského sedla na Švýcárnu a dále z Karlovy Studánky
na Praděd zažil neskutečný nepořádek na odpočívadlech. Někteří si
bohužel právě odpočívadla pletou
se skládkami. Příroda trpí, lidé trpí.
Uvědomte si, že odpadky samy od
sebe nezmizí!

No, neplatí to. A tak můžeme sice
doufat, že v bouřlivém dni vysvitne slunce. Ale většinou je to
doufání marné. Když tedy vidím,
že se nebe zatahuje a v dálce lije,
rychle se zachumlám a obracím.
Zbytečně neriskuji. Zažít pořádnou bouři na vrcholu hor je mnohonásobně horší než uprostřed
civilizace.

Zkoušej, jinak nebreč

Zní to divně? Snad. Ale myslíme
hlavně oblečení a obuv. Předně
tedy obuv. Nejlepší je rozchodit
si boty dopředu, někde v dosahu
civilizace, v klidu, na krátké traPočasí neochočíš
se. Pokud totiž vezmete neprošlápnuté boty na túru, připravu„Poručíme větru, dešti,“ říká se jete si nezapomenutelný, zároveň
někdy v souvislosti s komunisty. však příšerný zážitek.
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Příjemná zpráva přišla v týdnu z mládežnického hokejového oddílu SK Prostějov 1913.
Dorostenecký brankář David Kroupa se totiž od uplynulé neděle účastní reprezentačního kempu. Prostějovští
hokejisté přitom aktuálně v reprezentačních výběrech zatím tolik nefigurují. „Jsem moc rád, že jsem dostal
šanci u národního týmu ukázat, co ve mně je. Teď už je jen na mně, jestli této šance využiji, nebo ne,“ hlásí
patnáctiletý brankář, který už trénuje i se staršími juniory. To vše ale v nižších soutěžích. Bylo to proto překvapení?„Ano, nečekal jsem to. Ale myslím si, že i ve druhé nejvyšší soutěži se najdou kvalitní hráči, kteří si tu šanci
zaslouží,“ vyjádřil se pro Večerník David Kroupa.

Návrat, a jaký! Mladý judista

slaví comeback

PROSTĚJOV U každého sportovce je po zranění nebo nemoci
velký a výstražný otazník, v jakém
rozpoložení a v jaké formě se vrátí
na sportovní kolbiště. Jsou sportovci, kteří restart nezvládnou.
Pak jsou tací, kterým se povede.
Je ale i třetí kategorie. V ní jsou ti,
kteří zažijí neskutečný návrat ke
sportování ověnčený okamžitým
úspěchem.
Právě k těm patří judista Matouš
Havlíček. Člen oddílu Sokol I Prostějov měl delší pauzu, načež hned po
návratu vyhrál důležitý závod. „V so-

botu 11. prosince jsme měli zastoupení na posledních závodech v tomto roce, na šampionátu Moravy ve
Veselí nad Moravou. Matouš Havlíček nedal svým soupeřům šanci a ve
své váhové kategorii obsadil první
místo. Byl přitom po dlouhé pauze
vlivem nemoci,“ konstatoval za oddíl
spokojený Zdeněk Gottwald.
„Matouš Havlíček byl nemocný, měl
i koronavirus, a tak nějak tím od září
proplul. Od té doby byl na svých
prvních závodech,“ uvedl pro Večerník trenér judistů. Podle očekávání
byl z úspěchu nadšený, i když ne úpl-

ně překvapený. „Je to moc šikovný
klučina, který je schopný ukazovat
podobné výsledky. Kvůli opatření
a koronaviru nemohl trénovat a na
závody. Teď se dostal zpět na žíněnky a hned úspěch,“ liboval si lodivod.
Bohužel kromě úspěchů sčítá prostějovské judo i ztráty. I zde jsou
jako následek protikoronavirových
omezení. „Po koronaviru nám ubylo hodně mladších dětí, zejména
těch do jedenácti let, kteří zůstali
tři. Pořád je ale dost mladších a starších žáků,“ dodal Zdeněk Gottwald.
(sob)
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PROSTĚJOV Nejprve dlouhé
čekání na první zápasy, které se
nakonec loni rozběhly, poté ale
uzávěra. Tato sezóna je tak první,
která se „počítá“. A HC Rebels
Prostějov do ní vletěl opravdu
pěkně. Po první polovině zápasů
je tým na čtvrtém místě z osmi.
Nováček z Hané zkrátka vystrčil
drápky.
Poslední svůj zápas, na podzim sedmý, sehrály prostějovské hokejistky
uplynulou neděli, kdy v prvoligovém utkání vyzvaly Břeclav. „Byly
jsme v jednu chvíli překvapené třígólovým vedením. Až do konce to bylo
drama, na poslední gól jsme se dostaly ještě v oslabení, nějakých třicet
vteřin před koncem,“ byla spokojená
předsedkyně a zároveň hráčka Jitka
Trnečková. Družstvo srdnatě druhé
Břeclavi vzdorovalo. A i když nakonec prohrálo 6:7, rebelky nesmutnily. „Vyhodnotily jsme to jako velice
dobrý zápas. Nepočítaly jsme s tím,
že to takto dobře dopadne. Čekaly
jsme naopak daleko větší rozdíl,“
konstatovala Trnečková.
Očekávání se s realitou srazila taky
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Listopadové zpřísnění epidemických opatření proti
šíření koronaviru, jež doteď umožňuje účast na hromadných akcích jen očkovaným lidem a těm, kteří
za posledního půl roku prokazatelně onemocnění
prodělali, se výraznou měrou podepsalo i na běhu
sportovních soutěží.
Ze dne na den přestaly platit negativní výsledky testů.
A bez možnosti dál oficiálně pokračovat ve své pohybové a tím vlastně zdravé činnosti tak rázem zůstaly
tisíce sportovců odmítajících vakcinaci i nemajících
„štěstí“, že koronavirus poslední dobou měli.
Hlavně v nižších a mládežnických soutěžích různých
odvětví se tu více, tu méně odkládají zápasy, neboť
leckde by prostě za daných podmínek ani nedali dohromady dostatek hráčů či hráček. Obecně se doufá
v to, že nová vláda ČR alespoň vrátí v platnost zmíněné testování.
Každopádně zásah, který tohle dění sportovní komunitě způsobilo a nadále způsobuje, má bez přehánění
za následek vážné narušení regulérnosti soutěží kvůli
nerovným podmínkám, jež se sportem vlastně vůbec
nesouvisí. Kdo se nepřizpůsobí, má zatím smůlu.

Nedlouho po finálovém klání ženského Billie Jean
King Cupu (dříve Fed Cupu) proběhlo i závěrečné
vyvrcholení mužského Davis Cupu. Rovněž nově
turnajovým způsobem a také s českou, potažmo prostějovskou účastí, za níž se chci krátce ohlédnout.
Na rozdíl od něžného pohlaví nepatřil chlapský výběr ČR ani zdaleka mezi největší favority, naopak platil za jednoho z outsiderů. Přesto dokázal v základní
skupině potrápit jak Francouze, tak Brity, tedy papírově (rozuměj žebříčkově) mnohem silnější týmy.
Za TK Agrofert PV se na vzdorování kvalitním soupeřům podíleli pod vedením nehrajícího kapitána
Jaroslava Navrátila dva Jirkové. Mladý Lehečka se
odvážně rval a ve dvouhře i čtyřhře nebyl daleko od
dílčího překvapení. Starší Veselý naopak znovu potvrdil, že lepší výkonnostní časy v jeho případě už asi
nepřijdou.
Celkově bych vystoupení našeho národního výběru v letošním DC nehaněl, ale na druhou stranu ani
příliš nepřeceňoval. Naději pro budoucnost určitě
znamená, ovšem před talentovanými nadějemi ještě
zůstává trnitá cesta nahoru.

Foto: internet

v případě celkového postavení v tabulce. I v tomhle případě však šlo
o překvapení příjemné. „Obrovská
spokojenost, s tím jsme vůbec nepočítaly. Říkaly jsme si, že budeme
rády za předposlední místo,“ smála
se představitelka klubu Rebelek.
Ženský tým Prostějova se před sezónou zčásti obměnil, posílil, získal
také nového trenéra se zkušenostmi
s vedením reprezentačního týmu.
Změny zjevně byly ku prospěchu
týmu. „Spokojenost je opravdu vel-

-(67ìÉ%Ì3ì(&+2''25($/,7<"
Letos jen zpovzdálí sleduji snažení hokejistů Prostějova
o průlom do užší špičky Chance ligy, po němž dlouhodobě touží klubový šéf a majitel Jaroslav Luňák. Po minulé sezóně neváhal vyměnit podstatnou část realizačního týmu a ve spolupráci s novým koučem poskládat
většinově jiný hráčský kádr. To vše s cílem minimálně
postoupit do čtvrtfinále, optimálně rozrazit semifinálovou bránu.
Začátek prvoligové soutěže vypadal slibně, až do čtrnáctého kola Jestřábi skoro jen vítězili, drželi se v popředí tabulky. A kromě kvalitativně slabších či srovnatelných protivníků dokázali porážet i favorizované
celky (Sokolov 5:0, Jihlava 4:1, Poruba 5:1, Vrchlabí
6:2, Litoměřice 4:2).
Od skolení průběžně druhého Stadionu je však patrný
pokles jak herní, tak výsledkový. Šestá příčka v aktuálním pořadí sice nevypadá vůbec špatně, nicméně čerstvé prohry 5:6 s Duklou i 3:6 ve Vsetíně napovídají, že
přímá čtvrtfinálová účast – tedy umístění v elitní čtyřce
po základní části – utíká mimo reálné možnosti LHK.
A navíc nehluboko pod Hanáky číhá celá řada silných
vlčáků, kteří je mohou přeskočit.

ká, čtvrté místo je rozhodně nad
naše očekávání. Snad si to teď nepokazíme,“ zopakovala Trnečková.
Ženstvo může nynější úspěch vylepšit, čeká jej ještě šest zápasů. A osmnáct bodů, ty ještě mohou pořadím
pořádně zamíchat.
(sob)
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VYBERTE SI

VLASTNÍ
POUKAZ
se jménem
vašeho blízkého

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

si vedli prostějovští F:NL pohledem
fotbalisté v podzimní části
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ƉŽƐƚ͗KZE

-

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗6
ƉŽƐƚ͗>KE1<

WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉ ŽĚĐŚŽǀĂŶĞĐ ƐďşƌĂů
ǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ ŶĂ ƚƎĞƚŝůŝŐŽǀǉĐŚ ƚƌĄǀͲ
ŶşĐşĐŚ͕ ǌĂǀşƚĂů ĚŽŬŽŶĐĞ ĚŽ ƐƚƎĞĚŽͲ
ēĞƐŬĠ ,ŽƐƚŽƵŶĢ͘ EĂ ƉŽĚǌŝŵ ƐĞ ŶĂ
ŚƎŝƓƚĢ ŶĞĚŽƐƚĂů͕ ŶĞŶş ƚĞĚǇ ŚŽĚŶŽͲ
ĐĞŶ͘

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗8
ƉŽƐƚ͗>KE1<

sĞƐƚƎĞĚƵŚƎŝƓƚĢƐŝƉůŶşƐƉşƓĞĚĞĨĞŶǌŝǀŶş
ƷŬŽůǇ͕ŶĂĚŽďƌŽƵƌŽǌĞŚƌĄǀŬƵũĞƉŽƚƎĞͲ
ďĂ ĚŽƉŝůŽǀĂƚ ƉƎĞƐŶŽƐƚ ƉƎŝŚƌĄǀĞŬ͘ EĞͲ
ƉŽĚĂƎŝůŽƐĞǌůĞƉƓŝƚēĂƐƚĠŬĂƌĞƚŶşƚƌĞƐƚǇ͕
ŬƚĞƌĠũĚŽƵŶĂǀƌƵďĞŵŽēŶşŚŽƉƌŽǎşǀĄͲ
ŶşǌĄƉĂƐƽ͘

s ƉŽĚǌŝŵŶş ēĄƐƚŝ ŶĞĚŽƐƚĂů ŽĚ
ƚƌĞŶĠƌƽ ŶĂ ƐǀĠŵ ŽďǀǇŬůĠŵ
ƉŽƐƚƵ ůĞǀĠŚŽ ŽďƌĄŶĐĞ͕ ĂŶŝ ŶŝͲ
ŬĚĞ ũŝŶĚĞ͕ ǎĄĚŶŽƵ ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚ͘
WƌŽƚŽ ƉƌŽ ƚĞŶƚŽŬƌĄƚ ŶĞŶş ŚŽĚͲ
ŶŽĐĞŶ͘

ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϳͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϬͬϬ

:ĞŚŽǀǉŬŽŶǇƉŽǌŶĂŵĞŶĂůŽĚůŽƵŚŽĚŽͲ
ďĠ ǌƌĂŶĢŶş ǌ ƉŽēĄƚŬƵ ƐĞǌſŶǇ͕ ŶĄǀƌĂƚ
ĚŽƐĞƐƚĂǀǇďǇůŽƚŽƚĢǎƓş͘DŽĚĞƌŶşďĞŬ
ƉŽĚƉŽƌƵũşĐş ŽĨĞŶǌŝǀƵ͕ ǀĞ sĂƌŶƐĚŽƌĨƵ
Ɛŝ ƉƎŝƉƐĂů ŐſůŽǀŽƵ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝ͘ ƎşŵĄ
ǀŶĢŵǀǇƓƓşƉŽƚĞŶĐŝĄů͘

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

5

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗4
ƉŽƐƚ͗>KE1<

ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϵͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϬͬϬ

EĂƐŬŽēŝůƐŝĐĞĚŽŽƐŵŝƵƚŬĄŶş͕ŽĚĞŚƌĄů
ǀŶŝĐŚǀƓĂŬƉŽƵǌĞŶĢĐŽƉƎĞƐĚǀĢƐƚŽǀͲ
ŬǇŵŝŶƵƚ͘,ƌĄēǌŽůŽŵŽƵĐŬĠůşŚŶĢƉƵͲ
ƚŽǀĂů ŵŽƌĂǀƐŬǉŵŝ ŬůƵďǇ͕ ǀ ůĠƚĢ ƉƎŝƓĞů
ǌ hŶŝēŽǀĂ͘ EĂ ĚƌƵŚŽƵ ůŝŐƵ ŶĞŵĄ ƉŽͲ
ƚƎĞďŶĠǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ͘

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

6

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗15
ƉŽƐƚ͗KZE

7

>ƵďŽŵşƌD,zE<
ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϭϬͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϭͬϭ

WŽ ƉƎşĐŚŽĚƵ ^ĐŚĂĨĨĂƌƚǌŝŬĂ ǀǇƉĂĚů ǌĞ
ǌĄŬůĂĚŶşƐĞƐƚĂǀǇ͕ĚŽƉůĂƚŝůŶĂƐůĂďĠǀǉͲ
ƐůĞĚŬǇ ĚĞĨĞŶǌŝǀǇ ŶĂ ƉŽēĄƚŬƵ ƐĞǌſŶǇ͘
ŽŬĄǎĞŬǀĂůŝƚŶĢǌĂƐŬŽēŝƚŶĂŵşƐƚĢƐƚŽͲ
ƉĞƌĂ͕ĚŽďƌǉŚůĂǀŝēŬĄƎ͘ŶŝŽŶƐĞŶĞǀǇͲ
ŚŶƵůǀǇůŽƵēĞŶş͘

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗16
ƉŽƐƚ͗KZE

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

6

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗14
ƉŽƐƚ͗>KE1<

ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϭϰͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϭͬϬ

ĂƐĄŚů ĚŽ ǀĢƚƓŝŶǇ ǌĄƉĂƐƽ͕ ŽǀƓĞŵ
ũĂŬŽ ƐƚƎşĚĂũşĐş ŚƌĄē͘ KĚĐŚŽǀĂŶĞĐ
<ĂƌǀŝŶĠ ƉƎŝƓĞů ŶĂ ,ĂŶŽƵ ǌ ůĂŶƐŬĂ͕
ŬĚĞ ǀ ĚĞǀşƚŝ ǌĄƉĂƐĞĐŚ ǀƐƚƎĞůŝů ũĞĚŶƵ
ďƌĂŶŬƵ͘ EĂ ,ĂŶĠ ƐĞ ƐƚƎĞůĞĐŬǇ ũĞƓƚĢ
ŶĞƉƌŽƐĂĚŝů͘

ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϭϭͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗Ϯͬϭ

^ ǀǉũŝŵŬŽƵ ƉƌǀŶşŚŽ ǌĄƉĂƐƵ ŶĂƐƚƵƉŽͲ
ǀĂůŶĂƐƚĂďŝůŶşŵŵşƐƚĢƉƌĂǀĠŚŽŽďƌĄŶͲ
ĐĞ͘ ^ ƉƎşĐŚŽĚĞŵ hƌďĂŶĐĞ ǀǇǀƐƚĂůĂ
ŬŽŶŬƵƌĞŶĐĞ͕ ǌǀůĄƓƛ ƉƎŝ ƚƎşǌĄƉĂƐŽǀĠŵ
ĚŝƐƚĂŶĐŝ Ŭǀƽůŝ ǀǇůŽƵēĞŶş ǀ ǌĄƉĂƐĞ
Ɛ>şƓŶş͘

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

DĂƌƚŝŶs>,Ks^<|

sƉŽĚǌŝŵŶşēĄƐƚŝƐĞŵƵǌĚĂůĞŬĂŶĞǀĞĚůŽ
ƚŽůŝŬ ũĂŬŽ ǀ ƉƎĞĚĐŚŽǌş ƐĞǌſŶĢ͘  ƉŽǌŝĐĞ
ǀǉďŽƌŶĠŚŽƐƚƎĞůĐĞǌƽƐƚĂůĂƉŽƵǌĞũĞĚŝŶĄ͕
ďǇƛ ǀĞůŵŝ ĚƽůĞǎŝƚĄ ǀǇƌŽǀŶĄǀĂĐş ďƌĂŶŬĂ
Ɛ>şƓŶş͘:ĞŚŽƉƌŽƐƚŽƌƐĞƚĂŬĠǌŵĞŶƓŝůƉƎşͲ
ĐŚŽĚĞŵ:ŝƌĄēŬĂ͘

^ ũĞŚŽ ƉƎşĐŚŽĚĞŵ ĚŽƌĂǌŝůĂ ŶĂ ,ĂŶŽƵ
ƉŽƚƎĞďŶĄ ǌŬƵƓĞŶŽƐƚ͘ sĞ ĚǀŽũŝĐŝ Ɛ ůĞͲ
ƓĞŵ^ĐŚƵƐƚĞƌĞŵƐĞŵƵƉŽĚĂƎŝůŽǌƉĞǀͲ
ŶŝƚĚĞĨĞŶǌŝǀƵ͕ŽǀƓĞŵĂŶŝũĞŵƵƐĞŶĞͲ
ǀǇŚŶƵůĂŶĞĚŝƐĐŝƉůŝŶŽǀĂŶŽƐƚǀƉŽĚŽďĢ
ǀǇůŽƵēĞŶş͘

:ĂŬƵďs/,d

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗13
ƉŽƐƚ͗KZE

7

ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϭϰͬϭ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϮͬϬ

ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϵͬϭ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϰͬϭ

6

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗10
ƉŽƐƚ͗>KE1<

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗17
ƉŽƐƚ͗KZE

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

ĂŶŝĞů/><
ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϭϮͬϭ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϱͬϬ

:ĂŬƵď<KW\/s
ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϬͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϬͬϬ

<ĂƉŝƚĄŶ Ɛ ƌĞƐƉĞŬƚĞŵ ŽĚ ƐƉŽůƵŚƌĄēƽ
ĚşŬǇǀǉŬŽŶƽŵ͕ŬƚĞƌĠǀĞƐǀĠŵǀĢŬƵƐƚĄͲ
ůĞƉƎĞĚǀĄĚş͘^ĞǌſŶŽƵƉƌŽƓĞůďĞǌǌƌĂŶĢͲ
Ŷş͕ũĞũŝƐƚŽƚŽƵŶĂŵşƐƚĢƐƚŽƉĞƌĂ͕ŝŬĚǇǎ
ĂŶŝ ũĞŚŽ ǌĄŬƌŽŬǇ ŶĞďǇůǇ ǀǎĚǇ ƷƉůŶĢ
ƐƚŽƉƌŽĐĞŶƚŶş͘

7

-

DŝĐŚĂĞů^<\

ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϭϱͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϯͬϬ

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗18
ƉŽƐƚ͗KZE

ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϵͬϭ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϭͬϭ

^ŽůŽŵŽŶKD>
ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϬͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϬͬϬ

ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗21
ƉŽƐƚ͗KZE

DŝĐŚĂů^d\1

EĂ ,ĂŶŽƵ ƉƎŝƓĞů ƉŽēĄƚŬĞŵ ǌĄƎş ƉƎŝ
ǌŵĢŶĄĐŚ ǀ ŬĄĚƌƵ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƉƌŽƉĂͲ
ĚĄŬƵƐsǇƓŬŽǀĞŵ͘ŬƵƓĞŶǉƵŶŝǀĞƌǌĄůŶş
ŚƌĄēƐĐŚŽƉŶǉŚƌĄƚŶĂŬƌĂũŝǌĄůŽŚǇŝŶĂ
ďĞŬƵ͘ aŬŽĚĂ ďƌǌŬĠŚŽ ǀǇůŽƵēĞŶş ǀĞ
sĂƌŶƐĚŽƌĨƵ͘

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

ZĂĚĞŬ^D<>

:ĂŶ^,&&Zd/<

ůĞƓ^,h^dZ

8

:ĂŬƵďhZE

ZŽŵĂŶ>
ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗5
ƉŽƐƚ͗KZE

ǌĄƉĂƐǇͬēŝƐƚĄŬŽŶƚĂ͗ϬͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϬͬϬ

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

5

8

9

WƎşůĞǎŝƚŽƐƚ
ĚŽƐƚĂů
ƉŽƵͲ
ǌĞ
ǀ
ƉŽŚĄƌŽǀǉĐŚ
ǌĄƉĂƐĞĐŚ͕
ũŝŶĂŬ
ƉŽƵͲ
ǌĞ
ŬƌǇů
ǌĄĚĂ
&ŝůŝƉƵ
DƵĐŚŽǀŝ͘ WƌŽƚŽ ƚĞŶƚŽ ŚƌĄē ŶĞŶş
ŚŽĚŶŽĐĞŶ͘

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

DŝĐŚĂůZd
ǌĄƉĂƐǇͬēŝƐƚĄŬŽŶƚĂ͗ϭϲͬϲ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϬͬϬ

ˇ
Vecerníku

ǌŶĄŵŬĂ
sĞēĞƌŶşŬƵ͗

10
ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗27
ƉŽƐƚ͗ZE<\

fotbal
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8

WĞƚƌ:/Z<
ēşƐůŽĚƌĞƐƵ͗19
ƉŽƐƚ͗>KE1<

ǌĄƉĂƐǇͬďƌĂŶŬǇ͗ϭϱͬϬ
ǎůƵƚĠͬēĞƌǀĞŶĠŬĂƌƚǇ͗ϭͬϬ

WĢƚĂƚƎŝĐĞƚŝůĞƚǉƌŽĚĄŬǌĞ^ŽŬŽůŽǀĂĂďǉǀĂůǉ
ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶƚďǇůŶĞũǀĢƚƓşůĞƚŶşĂŬǀŝǌŝĐş͕ĚŽ
ĞƐŬĄēŬĂƉƎŝƓĞůǌƉƌǀŽůŝŐŽǀĠŚŽůşŶĂ͘sĞƐƚƎĞͲ
ĚƵǌĄůŽŚǇŶĂƐƚƵƉŽǀĂůĂǎŶũĞĚŶƵǀǉũŝŵŬƵ
ƐƚĂďŝůŶĢ͕ǌĂƚşŵǀƓĂŬƉůŶĢŶĞǀǇƵǎşǀĄƚǀƽƌēş
ƉŽƚĞŶĐŝĄůǀƌŽůŝĚŝƌŝŐĞŶƚĂŚƌǇ͘

fotbal
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MUCHA NA ODCHODU!? <#,ª/5'10ö,&7-.#
Prostějovské eskáčko může
přijít o brankářskou jedničku +2481.+)18¦6'2.+%'
PROSTĚJOV To by byla velká ztráta. Na odchodu z prostějovského eskáčka může totiž už nyní být brankář Filip Mucha.
Jasná jednička pátého týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY má za
sebou na Hané tři velmi úspěšné sezóny, kdy se brzy propracoval mezi nejlepší brankáře soutěže. Jen v podzimní části
má za sebou šest vychytaných nul. Není tak divu, že je o devětadvacetiletého brankáře zájem!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
„Ve čtvrtek probíhalo jednání
s Teplicemi, ale ty mají teprve poslat návrh kompenzací ohledně
Muchy. Ve hře by ale mohli být
ještě Žák i Schaffartzik. A teď se
řeší, zda půjde o hostování nebo
přestup,“ prozradil Večerníku Ladislav Dudík, sportovní ředitel
1.SK Prostějov.

Navíc Teplice nejsou samy, kdo
o brankáře Prostějova projevil zájem. „Má velice dobrou nabídku
z Dukly Praha. Volal manažer, jak
s Muchou. Řekli jsme mu, že za-

tím musí ještě vydržet,“ podotkl
s úsměvem Dudík.
„Je to super, jsem za to samozřejmě rád, protože sezóna se opravdu
povedla. Nyní to ani není tak na
mně, jako na klubech a jejich dohodě. Protože mám zde ještě rok
platnou smlouvu. Takže nebudu
zadarmo,“ vyjádřil se sám brankář
Filip Mucha. To, která z nabídek je
mu bližší, nechtěl komentovat. Potvrdil pouze, že zájem je od vícero
klubů z první i druhé ligy.

Pro eskáčko by to byla samozřejmě
velká ztráta, vždyť Mucha už druhou
půlsezónu nepustil svého kolegu do
brány při soutěžním zápase. Nicméně sportovní ředitel se dívá i na jinou
stránku věci. „Chceme Muchu za
každou cenu posunout. Zaslouží si
to,“ má jasno Ladislav Dudík.
Podobně se v nedávné minulosti
povedlo do nejvyšší soutěže z Prostějova dostat třeba Davidu Píchalovi,
Jakubu Matouškovi nebo Davidu
Juráskovi.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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Tři hráči z hostování končí,
=PøQ\YHVN¿êNXPRKRXEÛWPLQLP¿OQËLYÛUD]QÇ

Vzhůru na BANÍK!

osa týmu by měla zůstat

PROSTĚJOV Podzim F:NL 2021
je minulostí. Sotva však skončil,
rozjela se jednání o tom, jakou podobu tým 1.SK Prostějov získá na
jarní část sezóny. Dopadnout to
přitom může podobně jako před
začátkem této sezóny. Původně se
totiž nepočítalo s velkými změnami. Nakonec však odešli hráči jako
Matoušek, Jurásek, Zlatohlávek
nebo Píchal, navíc následovaní
trenérem Pavlem Šustrem. I nyní
je přitom na stole jak možnost,
že se tým obmění minimálně, tak
druhý extrém, tedy hromadné odchody. Někteří hráči navíc nemají
s Prostějovem plnohodnotnou
smlouvu.

Michal SOBECKÝ
„Máme na hostování hráče jako
Vichta, Vlachovský nebo Bartolomeu. Trenéři s nimi mluvili, zde ale
definitivně jasno ještě není. Nadále
visí otazníky. Vše záleží i na tom, zda
nám někdo odejde do první ligy.

Víme, že je zájem o Muchu a taky
o Žáka,“ konstatuje sportovní ředitel 1.SK Prostějov Ladislav Dudík.
Koncem uplynulého týdne se pak
potvrdilo, že v týmu končí. „Dostávali jen málo prostoru. A ti kluci
potřebují hrát,“ prozradil předseda
1.SK Prostějov František Jura.
Další hráči jsou pak navíc ještě v jiných klubech na zkušené. „Straňák
si hledá angažmá, je dost možné, že
zůstane v Uničově. Bala se coby náš
hráč vrací na přípravu, Dittmerovi se
budeme snažit sehnat nějaký klub.
Nenahrál toho moc ani v Uničově,
ta minutáž je malá. S Kadlecem byla
rozvázaná smlouva, rozhodl se, že
zůstane v Kozlovicích. Ohledně Martina Suse volali z Bohunic, že by měli
zájem o další působení. My problémy
dělat nebudeme. Pokud se bude chtít
zapojit do přípravy u nás, zapojí se.
Pokud ne, můžeme prodloužit hostování,“ vypočítává jednotlivce Dudík. U dalších tří plejerů, kteří jsou
oporami Prostějova, pak není ještě

pokračovat Alda Schuster. Ten odvádí skvělou práci. A je pravděpodobné,
že by zde mohl ještě půlrok zůstat,“
zadoufal Ladislav Dudík ohledně nejstaršího hráče Prostějova. Na závěr
ale něco pozitivních zpráv. Pár hráčů
už je totiž do jara prakticky jistých.
„Michal Bárta, myslím si, že Alda
Schuster, dále Lubomír Machynek,
Honza Koudelka, Michal Zapletal,
Michal Stříž, Michal Sečkář nebo Solomon Omale. Na jaro zůstane určitě
i Petr Jiráček, na devadesát procent
taky Vasil Kušej. A Dan Bialek se určitě rovněž zapojí do přípravy,“ předeslal Dudík.

PROSTĚJOV Zlín, Baník Ostrava, Slovácko. To jsou jen některé
ligové týmy, s nimiž se během letní či zimní přípravy v posledních
letech Prostějov poměřil. Ani
během blížící se zimní přípravy
na úvod roku 2022 nebude o obtížné soupeře nouze. I díky účasti v Zimní Tipsport lize, které se
eskáčko účastní potřetí v řadě.
„Přemýšleli jsme, zda se přihlásíme.
Nakonec jsme se rozhodli, že ano.
I proto, že liga začíná už v únoru.
Takže s nimi bychom jen těžko jinak sehnali přípravné zápasy,“ uvedl
předseda prostějovského fotbalového klubu František Jura.
V Zimní Tipsport lize přitom i letos
čekají ve skupině „C“ Prostějov zajímaví soupeři. Mezi 15. a 26. lednem
se eskáčko postupně utká s Baníkem
Ostrava, Karvinou a Pardubicemi,
s nimiž se ještě nedávno Prostějov
potkával ve druhé lize. „Chceme se

konfrontovat s ligou, byť je to hned
na začátek přípravy. Aspoň to ukáže
nám, trenérům i celému týmu, kde
nás tlačí bota, kde je třeba přidat.
Taková prověrka je vždycky dobrá,“
uvedl František Jura.
Svá utkání Prostějov odehraje v Ostravě-Zábřehu, konkrétně ve fotbalovém areálu Vista.
(sob)

lo. (smích) Trenéři si na nás ještě připravili
běhací test, který jsme moc nečekali. Ale
jinak už to bylo klidnější a zahráli jsme si
fotbálky staří proti mladým.“
yy Měli jste i večeři s vedením klubu. Jaká panovala nálada a jak jste si
to sám užil?
„Ano, v úterý jsme měli slavnostní
večeři s vedením klubu, kde jsme se
všichni sešli a slavnostní večeři jsme
spojili ještě s jednou radostnou novinou, kdy jsme si přiťukli na narození
potomka, kterého se dočkal Michal
Sečkář. Takže nálada byla velmi pozitivní a myslím si, že jsme si to všichni
opravdu užili.“
yy Vracel jste se domů hned po
posledním tréninku, nebo jste ještě
zůstal v Prostějově?
„Ano, domů jsem se vracel hned ve
středu, kdy jsme s přítelkyní po tréninku dobalili poslední věci, vzali jsme
pejska a vyrazili na cestu.“
yy Jaký program máte během prosince? Užíváte si odpočinku, nebo
jste ještě v zápřahu?

„Svým způsobem se musím přiznat,
že už těch posledních čtrnáct dnů jsem
sám trošku upustil páru, ohledně jídelníčku a všeho okolo. Jak se odložil zápas se Spartou, tak to moc nevypadalo, že by se utkání ještě dohrávalo, tak
jsem mírně zahřešil a jídlo si úplně nehlídal, ale včas jsem to naštěstí zase utnul. (úsměv) První dva dny po návratu
domů jsem si tedy užil, že jsem nedělal
téměř nic, ale už jsem opět v zápřahu.
Chodím do posilovny a nyní mě čekají
tréninky s kondičním i fotbalovým
trenérem. Budu se tak snažit nabrat co
nejlepší kondičku na zimní přípravu.“
yy
y Během svátků si ještě nějaké volno dopřejete?
„Čekají mě nějaké futsalové turnaje,
na které chodíme každým rokem,
a přijdou nám i individuální plány od
trenéra Šmejkala, takže se hýbat určitě
budeme, ale samozřejmě si i v mezích
možností užiji Vánoce s rodinou.“
yy
y Máte za sebou půl roku v Prostějově, jak jste se zabydlel a máte už
třeba nějaká oblíbená místa?

„Já jsem v Prostějově opravdu rád.
Kluci mě přijali parádně, máme vynikající partu, a to je takový základ. Jsme
dva body od baráže a jsem opravdu
šťastný. V oblibě máme například
Corso, kam rádi chodíme na kávu,
nebo Plzeňku, tam na jídlo. Nejvíc
času mimo byt a tréninky ale trávím
se psem na procházkách.“ (smích)
yy
y Hodně o vás stál kouč Jarošík,
který odešel do Teplic. Rýsuje se
možnost, že bychom vás už v Prostějově na jaře neviděli?
„Já k tomu nemám co říct. Když
kouč Jarošík odcházel, tak jsme
spolu mluvili naposled. Co mám informace, tak s někým je pan Jarošík
v kontaktu, ale ohledně mé osoby
ne. Uvidíme, co přinesou další týdny, ale já jsem v Prostějově spokojený, slíbil jsem i vedení, že pokud
nepřijde nabídka z ligy, a to ať už od
trenéra Jarošíka, či jiných klubů, tak
v eskáčku chci zůstat. Navíc nerad
chodím od rozdělané práce, kterou
jsme na podzim slušně načali.“

<čUVCPQW"6QVQUNQXQUGP[PÊPGLéCUV÷LKX[UNQXWLGXUQWXKUNQUVKUEGNQWąCFQW
JT¾éč
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zcela jasno. „Jednalo se s triem Urbanec, Kopřiva a Kušej. Ti mají ještě
smlouvu na půl roku. Pokud by řekli,
že chtějí jinam, muselo by se shánět
na jejich posty. Tedy střední záložník,
krajní bek a Urbanec krajní half,“ doplnil sportovní ředitel.
I přes nejistou situaci s celou řadou
hráčů už ale nastínil, o jaké posty
bude mít na trhu s hráči eskáčko zájem. „Stoprocentně budeme hledat
někoho do útoku. Máme jen jednoho útočníka, který je plně vytížený.
A kdyby se mu něco stalo, dalšího už
nemáme. Určitě by se řešil post stopera, ale i podle toho, zda bude chtít

Jízdní øád tipsport
ligy – skupina „C“ (Ostrava)

6. 1. 2022 10:30
FC Baník Ostrava - MFK Karviná
8. 1. 2022 13:00
FK Pardubice - FC Baník Ostrava
13. 1. 2022
13:00
MFK Karviná - FK Pardubice
15. 1. 2022
10:30
)&%DQtN2VWUDYD6.3URVWč
jov
19. 1. 2022
10:30
6.3URVWčMRY0)..DUYLQi
26. 1. 2022
11:00
6.3URVWčMRY).3DUGXELFH

Å0RFSRNOLGQěMåtSRVOHGQtWìGHQWHGDQHE\O´
SUR]UDGLO9DVLO.XåHM
PROSTĚJOV Uplynulou EXKLUZIVNÍ
středu se naposledy v tom- rozhovor
to roce sešli hráči eskáčka na pro Večerník
společném tréninku a znovu
se budou trenérskému duu Jan FREHAR
Šmejkal, Šmarda hlásit na začátku ledna. Šikovný ofenzivní hráč Vasil Kušej (na snímku) se
tak už vrátil domů. Poslední tři dny před pauzou si podle svých
slov užil, ale že hráče ještě v úterý čekaly běžecké testy, jej
samého překvapilo. Po krátkém odpočinku se v domácím
prostředí chystá na blížící se zimní přípravu. Do Prostějova
hráče přivedl kouč Jarošík, takže se nabízela i otázka, zda
se během zimní pauzy nepřesune za ním do Teplic. „S nikým jsem zatím nemluvil, a pokud nepřijde nabídka z ligy, tak
chci na Hané zůstat,“ má jasno hráč.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

-DNêE\OSRVOHGQtWêGHQSĜHG „Po tom za mě zaslouženém vítězství už
]DVORXåHQRXSDX]RX"%\OLWURã nálada na poslední tři tréninky byla velmi
NXSRNOLGQČMãt"
dobrá. Ale moc poklidnější to tedy neby-
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MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE, SK. E – MLADŠÍ DOROST
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MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ DIVIZE, SK. E – STARŠÍ DOROST

5NQX¾EMQ
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MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – MLADŠÍ DOROST

1. Jihlava
5KIOC1NQOQWEd$q
5NQX¾EMQd$q
$CPÊM1UVTCXCd$q
.ÊwGÿ
$TPQd$q
<NÊPd$q
iWORGTM
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1RCXCd$q
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-TQO÷ąÊå

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – STARŠÍ DOROST

Michal SOBECKÝ a Jan FREHAR

Výsledkové servis pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Uff, povedlo se. Převážně 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. V něm se ohlédneme 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 jsme si stručně probrali dosud skončené soutěže a to,
jak se v nich prezentovaly týmy z Prostějovska. Následně 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. Třetí pokračování z minulého týdne jsme věnovali přehledu
výsledků podzimní části ve všech mužských soutěžích od Přeboru
Olomouckého KFS až po III. třídy OFS Prostějov, přidali jsme také ženská
klání s regionálním zastoupením. Tento sumář do kapsy byl perfektním
doplňkem obsáhlé, osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL EXTRA,
která byla součástí také minulého vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Dnes přichází řada na fotbalový potěr, tedy mládež. Stejně jako u mužů
a žen nabízíme jako prolog souhrn napříč soutěžemi doplněný
o konečné tabulky a exkluzivní rozhovor.
Pohodlně se tedy usaďte, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa
fotbalu! A příště se zaměříme na Konici, tak se těšte!

13. prosince 2021
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V Olomouckém kraji je jen jedna soutěž
starších žáků, jejich krajský přebor. A to jen
o jedné skupině. V ní tentokrát bojovaly tři
týmy, což je oproti loňsku úbytek o jeden.
Konkrétně o spojený tým Smržic s Konicí.
A jak si tedy trojice z Prostějovska vedla?
Nebylo to zlé, nebylo to ale ani vyloženě
skvělé. Nejvýše, na pátém místě, skončilo
spojené mužstvo Čechovic a Mostkovic.
O místo a dva body níže skončily Olšany.
A deváté místo obsadilo spojené družstvo
Nezamyslic s Němčicemi nad Hanou. Právě duel tohoto celku s Čechovicemi-Mostkovicemi završil podzim. Nutno pak ještě
dodat, že Olšany a taky Čechovice-Mostko-

Nejvýše postavenou mládežnickou soutěží v
kraji je krajský přebor dorostu. Zde se zástupcům Prostějovska bohužel příliš nedařilo.
Nejlépe se vedlo spojenému výběru Kostelce na Hané a Mostkovic. Mužstvo podávalo
v rámci celého podzimu solidní výkony. Nakonec zaznamenalo zejména velice slušnou
obranu. A hlavně 23 bodů. Což týmu stačilo
na páté místo. Ve vyrovnané tabulce je to docela úspěch. Navíc družstvo podzim zakončilo cennou výhrou nad třetími Novými Sady.
A to je slušný úspěch… Na dalších místech
se usadily desátá Konice, které mohl pomoci
i konec týmu starších žáků – což znamenalo
možnost více je vytížit v dorostu. Na posledních příčkách pak jsou Čechovice a spojený
tým Brodku u Prostějova a Otaslavic. Posledně jmenovaný tým už na zbytek pelotonu
kouká s odstupem. A zejména směrem dozadu se mu na podzim vůbec nedařilo. Co
předvede na jaře?
Přesuňme se k Olomoucké soutěži dorostu, která má dvě skupiny. Ve skupině „A“
se skvěle dařilo Olšanům u Prostějova. Ty
potvrdily, že mládež v obci jde postupně nahoru. Tým totiž skončil druhý. Jenže má jen
malý náskok na třetí Bělkovice-Lašťany. Na
první Haňovice naopak tým ztrácí zdánlivě
nedostižných deset bodů.


















6WDUvÉz½FL

Dorost

Jestli nějaká soutěž přináší divoké výsledky
ve fotbale, jsou to soutěže mladších žáků.
Týmy jsou značně nevyrovnané, děti se hledají a hřiště jsou menší. A tak to ve výsledku
potom vypadá. A někdy to tam holt padá…
Naštěstí týmům z Prostějovska se příděly vyhnuly. Přinejmenším těm v krajském přeboru mladších žáků. A pokud, byly spíše těmi,
které rozdávaly, než aby dostávaly. Například
Olšany u Prostějova se mohou pochlubit
třetím největším počtem vstřelených branek z celé soutěže. 73 branek v 11 zápasech
je vynikající vizitkou. I přes divokou bilanci
26:62 skončil tým Nezamyslice/Němčice
nad Hanou v polovině tabulky. A sousedí
tak s Čechovicemi/Mostkovicemi. Jestli pak
mají oba výběry něco společné, tak nepříliš
produktivní ofenzivu.
O úroveň níže, v krajské soutěži mladších
žáků, zápolí o poznání méně týmů, a sice
deset. Prakticky třetina týmů je však z Prostějovska. Konkrétně jde o prostějovské
eskáčko, dále spojený tým Jesence a Přemyslovic i Smržic a Kostelce na Hané. Celkově
spojování týmů v mládeži spíše přibývá.
Není to přitom tak dlouho, co Kostelec
mládež nespojoval.

0ODGvÉz½FL

vice jeden zápas neodehrály a je přesunut na
jaro. Což poněkud tabulku zkresluje.

Foto: Michal Sobecký.
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Kompletní podzimní část zvládla odehrát
přípravka. Zde se však tabulky neřeší. Celky
jsou rozděleny podle kategorií a v každé z
nich se během podzimu utkal každý s každým. Velký počet klubů hlásí starší i mladší
přípravka. Pro letošek ještě vznikla novinka
ve formě předpřípravky, kde spolu hrají ti
nejmenší turnaje bez brankářů a projekt se
zatím jeví úspěšně.

Pøípravky

řice a sedm bodů před zbytkem tabulky.
Šestá příčka patří Otaslavicím, které hned
tři zápasy zvládly na penalty. Bodově stejně
jsou na tom také v Držovicích. Osmý Vícov
ztrácí na tuto dvojici bod, devátý Hvozd dva
a desátý Protivanov jeden. Kromě Otaslavic
však nikdo nemá odehraný kompletní podzim a každému schází jedno utkání. Pokud
jej zvládnou, mohla by se ještě před startem
jarní části tabulka hodně měnit.
Tabulku zde uzavírá spojený celek Brodku
u Konice s Lipovou a s jedinou výhrou na
penalty se na poslední příčce nachází Pivín.

(QVQ,CP(TGJCT

Dvanáctka klubů se letos objevuje v soutěži
mladších žáků. První příčka patří Bedihošti,
soutěží zatím prochází bez jediné ztráty. Na
předních příčkách se pak drží ještě další tři
celky. Určice se drží v závěsu za lídrem a poslední slovo ještě neřekl ani sloučený klub
Horního Štěpánova s Konicí na třetím místě a Kralice na čtvrtém.
Páté místo patří Hané Prostějov, která je zde
zcela osamocená. Pět bodů od první čtve-

0ODGvÉz½FL

dek u Konice zapsaly shodně šest bodů a
tabulku uzavírá Bedihošť, před sezónou
totiž odešli někteří hráči do vyšší soutěže.

1MTGUPÊUQWV÷åG\čUVCN[NGVQUDG\XÚTC\PÚEJ\O÷P

V rámci regionálního uspořádání najdeme už pouze soutěže žáků a přípravek.
Dorost se ani v letošní sezóně nepodařilo opět poskládat kvůli nízkému počtu,
takže kluby této kategorie hrají automaticky vyšší soutěže. Žáci jsou rozděleni
na starší a mladší a v letošní sezóně tvoří
dohromady 23 celků. Mimo to fungují
také soutěže přípravek, které však nemají
vlastní soutěž a hrají systémem turnajů,
kde se střetává každý s každým. U přípravek funguje větší počet klubů a kromě už
dřívějšího rozdělení na starší a mladší letos nově vznikla také předpřípravka.

2.5(61©6287¨l(

Aleš Rus

lové věci. Hráči padali do karantén,
někdy šlo o jedince, pak i o většinu
kádru, ale to hlásily pravidelně i další
kluby. Často tak docházelo k různým
odkladům a přesunům a pro všechny
kategorie i naše trenéry to nebylo
jednoduché, někdy jsme si
ani dva dny dopředu nemohli být jistí, že zápas
skutečně proběhne.“
yy Poslední dva
ročníky na jaře
mládež
nehrála. Zákaz platil
i u tréninků.
Ovlivnilo to kvalitu u mládeže?
„My jsme se od
první vlny snažili
vymyslet pravidelný program pro naše hráče, společně
jsme chystali individuální tréninky.
Hráči nám pak posílali různé výsledky
a k tomu také zpětnou vazbu. Já jsem
se jim například jezdil věnovat i osobně, pokud to bylo možné. A zkoušeli
jsme například i různá cvičení na
zahradách a podobně, což byla pro
všechny taky novinka. Myslím si, že
jsme tak díky tomu o hráče nepřišli,
ba naopak nám jich ještě přibylo, což
beru jako velmi pozitivní. Ale ty neodehrané zápasy, kterých bylo nespočet, samozřejmě schází citelně, určitě
se to na kvalitě musí projevit. I práce
v kolektivu je něco jiného než individuál.“
yy Jaké budou cíle do druhé části
sezóny?
„Cíl máme jasný, u naší kategorie
jsme si už před startem ročníku
předsevzali být v první šestce, která se dostane do nadstavby. Během
zimní přestávky tak budeme pracovat na maximum a uděláme všechno pro to, abychom se tam dostali
už po dohrávkách a drželi se tam
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po zbytek sezóny. Mluvilo se o tom,
že nemáme zrovna silný ročník, ale
kluci ukazují, že se mohou poměřovat a díky skvělé práci jdou neustále
nahoru. Ohledně přátelských zápasů se nám ozývají i ty nejlepší české
celky v čele se Spartou a Slavií, což
jasně ukazuje, že kvalita jde nahoru.
Má to význam i pro tyto velké kluby
a musím jen zopakovat, že si kluci
zaslouží obrovský respekt, pochvalu
a kredit za svou píli.“
3Ĝ(%252)635267Č-290/$'ãÌåÉ&,

ci dvaadvacet hráčů. Ještě před startem
ročníku jsme absolvovali soustředění
a vše jsme postupně chystali k sezóně.
Letní měsíce musím hodnotit jedině
kladně. Utvořila se velmi dobrá parta
a kluci šli nahoru i fotbalově.“
yy Už jste sám naznačil, že podzim
ovlivnil i covid. Jak náročný byl
i mimo zápasy?
„Podzim byl svým způsobem hodně
komplikovaný, kde nás zase postihly
různé karantény a další mimofotba-

Ohledně přátelských zápasů
se nám ozývají i ty nejlepší české celky
v čele se Spartou a Slavií, což jasně
ukazuje, že kvalita jde nahoru.

“

yy Jak jste spokojený s letošním
podzimem?
„Pokud se na to podíváme směrem
k výsledkům, tak je těžké hodnotit
přímo tabulkové postavení, které je
hodně zkreslující. Protože ne všichni odehráli stejný počet zápasů, my
třeba máme ještě odložené dva zápasy do jara. Takže bychom se mohli
z toho osmého místa ještě dostat
nahoru. Začátek nebyl úplně podle
našich představ, ale postupně jsme šli
nahoru a po pauze vinou koronaviru
jsme to zvládali velmi dobře a dokázali jsme se poměřit i s těmi nejlepšími. Bohužel nám však trošku chyběly
body proti celkům, kde jsme bodovat
měli.“
yy Jak jste celkově spokojený s kádrem a přišla i nějaké obměna během
posledních dvou let, kdy neplánovaně nastaly dvě dlouhé pauzy?
„K nějaké větší obměně nedošlo a kluci u toho zůstali, ba naopak jsme ještě kádr spíše posílili. Byl jsem hodně
šťastný, že se nám před sezónou podařilo kádr doplnit a měli jsme k dispozi-

(QVQ5-2TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Není to tak dlouho, co Aleš Rus (na snímku)
oblékal dres eskáčka. Už v té době se také věnoval mládeži
a v tom nadále pokračuje. V současné době má na starost nejstarší žákovské družstvo 1.SK Prostějov, se kterým mu vypomáhá Adam Pospíšil. Mrzí jej zbytečné ztráty bodů z podzimní části MSŽL,
ale je spokojený s tím, že mužstvo šlo postupně nahoru. I během podzimní
části však kromě fotbalu musel řešit řadu situací vinou pandemie, které znamenaly nemalé komplikace. Jeden čas dokonce přistoupil k individuálním
tréninkům, jezdil osobně za hráči, tréninky probíhaly u nich na zahradách.

çiNţ6.3URVWěMRY

na zahrady,“SőHNYDSLOWUHQpU

Z jedenácti celků vyšla podzimní část nejlépe Jesenci, který je spojen s Přemyslovicemi a vévodí pořadí se 26 body. Druhou
příčku získaly Mostkovice, které ztrácí
čtyři body. U dalších celků už pak nemají
všichni odehranou kompletní porci zápasů, ale na tuto dvojici nikdo nedosáhne
ani po dohrávkách. Třetí příčka nyní patří
Otaslavicím díky lepšímu vzájemnému
zápasu s Vrahovicemi. Otaslavice mají
navíc ještě zápas k dobru, takže se mohou případně od svého soupeře odpoutat. Páté místo patří sloučenému celku
Kostelce se Smržicemi, ten však má ještě
dva zápasy k dobru. Šestý Brodek u Prostějova dokonce vinou karantény odehrál
pouze šest zápasů, takže jej na jaře čeká
řada dohrávek. Celky od sedmého místa
už trošku ztrácí.
Sloučený klub Vícova s Plumlovem se drží
na sedmé příčce se dvanácti body. Osmá
příčka patří Protivanovu, který má na kon8MTCLUMÚEJUQWV÷åÊEJPGF÷NCLÊTGIKQP¾NPÊ\¾UVWREKQUVWFW tě devět bodů. Deváté Určice a desátý Bro-

Ve skupině „B“ jsou hned čtyři týmy z Prostějovska. Nejlépe si vedou Nezamyslice.
Mužstvo nastupuje samostatně a vyválčilo
krásné 4. místo. Zejména se může chlubit
těžko prostupnou obranou. V závěru týmu
pomohly tři zápasy v řadě, v nichž bodoval.
O kousek níže v tabulce najdeme rezervu
Čechovic. Skvělá ofenziva, o něco horší
obrana. To je vizitka tohoto týmu. Ještě níže
jsou spojené týmy Pivína s Určicemi a celek
z Plumlova. Plumlov loni soutěž nehrál.
U Pivína se dá ale porovnávat. Tým zatím
bohužel navazuje na loňský nedokončený a
nepodařený podzim.

.5$-6.¥6287¨l(

V krajských kláních najdeme hned dvě soutěžní úrovně, ať už jde o dorost, nebo o žáky.
A tím i nemálo týmů z Prostějovska. Nejvíce jich Prostějovsko reprezentuje z Konice
a Čechovic. Pozadu ale nezůstává třeba
ani Brodek u Prostějova nebo Kostelec na
Hané. Celkově se dá říct, že mnohé týmy
se držely v lepších polovinách tabulek, pár
jich ale příliš podzim nepotěšil. Trenéři nicméně po koronavirových stopkách, které
se dotkly jak docházky do škol, tak mládežnického sportu, jsou nejspíš vesměs hlavně
rádi, že se hraje. A že se má s kým hrát…

2CPFGOKGMQTQPCXKTWPG\CUVCXKNCCPKV[PGLOGPwÊMVGąÊUGURQNGéPÚEJVTÆPKPMčPGOQJNKFQéMCV
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Prostějovská „devatenáctka“ pod vedením koučů Grosse a Vybíhala v letošním
ročníku Moravskoslezské ligy nenadchla,
ale ani nepropadla. Po polovině soutěže, kde však nemají všechna mužstva
odehranou kompletní porci zápasů, se
nachází ve středu tabulky na devátém
místě. Nejlepší pasáž sezóny přišla v září,
kdy mužstvo získalo minimálně bod v
každém zápase. Zbytek podzimu už ale
tak růžový nebyl a dorostenci bodovali
pouze v jediném utkání, což znamenalo
postupný pád tabulkou. Obzvláště ztráty
s rezervou Opavy, Hlučínem nebo Znojmem mohou hráče mrzet. Lize letos jednoznačně kraluje Jihlava, která si dokázala
vypracovat náskok před rezervními celky
Sigmy, Slovácka a Baníku.

MSDL staršího dorostu

Čtyři kategorie dorostenců jsou rozděleny
dle ročníků do svých soutěží. U19 a U17
hrají moravskoslezskou ligu a kategorie
U18 a U16 se snaží pravidelně bodovat
v divizi. Společným rysem všech celků je
poklidný střed tabulky a z tohoto průměru
nikdo nevybočuje. „U dorostů to máme trochu komplikovanější. Na rozdíl od žákovských mužstev zde nehrajeme vyšší soutěž a
stává se tak, že nám v patnácti letech někteří
hráči utečou. Na druhou stranu zase dostanou větší šanci a větší využití hráči, kteří ho
dříve neměli, a jsou také schopni ukázat, že
fotbalově na tom nejsou vůbec špatně. Velké poděkování patří také všem trenérům za
jejich aktivní přístup,“ prozradil k dorosteneckým výběrům Matěj Vybíhal.
S podzimními výkony jsou pak v klubu i trenéři ne zrovna spokojení, ale ani zklamaní.
Před jarní částí vyvstaly ještě různé otazníky
opět spojené s koronavirem. „Do 18 let platí, že stačí testování. Na nejstarší dorost už
se to tak nevztahuje a netroufám si odhadnout, jak se to bude případně na jaře řešit,
pokud pravidla zůstanou stejná jako nyní,“
doplnil Vybíhal.
A jak si vedly kategorie dorostů
po jednotlivých soutěžích?

Dorost 1.SK Prostìjov

„Máme to za sebou,“ mohli si říct koncem listopadu mládežníci napříč okresem.
Až koncem listopadu? Ano a není divu: je malý zázrak, že se při současné situaci
dala podzimní část soutěží vůbec nějak odehrát. Loni, kdy na tom byla společnost s koronavirem podobně, se přeci v půlce října vše stoplo. A bylo hotovo.
Tentokrát ale mládežnické týmy odehrály vesměs plnou porci naplánovaných
zápasů. To je asi největší úspěch. Dalším ale je, že velká část týmů z Prostějovska
nepropadla. Pravda, jen málokterý se dokázal prodrat někde do popředí tabulky. Úspěchem však budiž i její střed. A po divokých lockdownech a dvou přerušených sezónách se musí i s osmým místem počítat. Pokud tedy tabulka nemá
právě osm členů. Ale co, hlavně že se hraje. Mládež v regionu si vedla docela obstojně. PROSTĚJOVSKÝ Večerník zmonitoroval, jak dopadly jednotlivé týmy?

Situaci s mládeží také silně ovlivnil koronavirus. Ani ta kvůli předchozím vlnám už dva
ročníky neodehrála kompletní, přesto se snažila pracovat. Nyní je situace zase podobná,
ale trenéři to nevzdávají. Během minulých
vln, kdy nebylo možné ani trénovat chystali
trenéři společně individuální tréninky a postupně si předávali zkušenosti, jaké varianty
fungují, a které naopak úspěch neslavili. A
tyto praktiky měly u hráčů úspěch. Během
dlouhé doby bez fotbalu se tak s výrazným
úbytkem nepotkali, ba naopak se u někteMSDD-E staršího dorostu
rých kategorií podařilo dokonce i posílit.
Starší dorost nastupuje také v divizi, kde
A jak si vedly kategorie žáků
tvoří kostru mužstva hráči s menším herpo jednotlivých soutěžích?
ním vytížením. Zde je na tom mužstvo
velmi podobně. Nutno však dodat, že má
06l/8
odehráno o dva zápasy méně, a pokud do- Kategorie do patnácti let se připravuje pod
hrávky zvládne, mohou se svěřenci kouče vedením bývalého hráče Prostějova Aleše
Musila posunout až na třetí příčku.
Ruse a Adama Pospíšila. Letošní podzimní
část je zakončena velmi vyrovnanou bilancí
MSDL mladšího dorostu
a žáci jsou na tom téměř totožně jako jejich
„Sedmnáctka“ eskáčka zcela kopíruje statis- vrstevníci z Jihlavy a Slovácka. Konečných
tiku svých starších kolegů v Moravskoslez- 21 bodů stačí na osmé místo po podzimní
ské lize. Bilance pěti výher, tří remíz a sedmi části. Tabulka je však také nekompletní a
porážek je zcela totožná, zde to však stačilo například právě Prostějovu schází ještě odeaž na konečné desáté místo ve vyrovnaném hrát dva zápasy, které jsou přesunuty vinou
středu tabulky. Pod vedením Romana Po- karantén až do jarní části.
pelky měli hráči výsledky jako na houpačce
a bodové zisky se celkem pravidelně stří06l/8
daly s porážkami. I zde se pak velmi dobře Stejnou příčku po podzimu okupuje také
daří Jihlavě, která okupuje druhou příčku. ročník níže vedený Jakubem Jamrichem,
Nejlepším celkem podzimu byla rezerva který své utkání absolvuje zároveň se staršíSlovácka, a i další místa opět doplňují re- mi kolegy. Shodně tak i u něj tabulka mírně
zervy Baníku a brněnské Zbrojovky. Kdo zkresluje, protože celky nemají odehraný
se naopak v obou soutěžích celkem trápí, je stejný počet utkání a trošku mohl trenér
Kroměříž a Poruba.
žehrat na nekonzistentní výkony. Zatímco
se podařilo zahrát perfektně některé zápasy
MSDD-E mladšího dorostu
proti nejlepším celkům, pak zase přišla zbyZe standardu nevybočuje ani nejmladší tečná ztráta s celky „poblíž“.
dorost Prostějova v divizi, který se také
řadí do středu tabulky, po podzimní části
6S608MLK
je na jedenáctém místě s bilancí pěti výher, Shodnou osmou příčku obsadila po podzijedné remízy a osmi porážek. Během pod- mu i kategorie U13. Stále ještě mladší žáci
zimu však bodů mohlo být více a mužstvo mají už daleko vyšší počty branek v utkádokázalo potrápit nejeden celek z vyšších ních. Po opět nedokončeném kompletním
pater tabulky, jenže do bodového zisku se to podzimu je střed tabulky zasloužený. Na
dotáhnout nepodařilo.
nejlepší celky to není, na druhou stranu
proti klubům ze spodní části tabulky to jsou
l½FL6.3URVWÈMRY
jednoznačné výsledky.
Žákovské kategorie v Prostějově jsou pevnou
součástí nejvyšší soutěže. I zde je to v letošním
6S608MLK
ročníku takový průměr, kde ani jedna z kate- Nejmladší žákovský celek Prostějova se zagorií přímo nezáří, zároveň však nemá pro- tím trápí ze všech nejvíce a podzimní pouhé
blémy se záchranou. Po herní stránce jsou tak tři výhry jej řadí na třetí místo od konce. K
s výkony mužstev relativně spokojení, i když tomu se mu nedaří ani dávat branky, kterých
někde jsou si vědomi, že to mohlo být lepší. Z má nejméně z celé soutěže. U této kategopohledu tabulky je na tom nejhůře nejmladší rie je však stále naděje na zlepšení výkonů
žákovská kategorie, což trenéři přisuzují stále a umístění směrem nahoru. Eskáčko v této
ještě zvyku na větší hřiště, která jako jediná ze kategorii dlouhodobě trápí přechod na větší
čtyř kategorií nepřezimuje na osmé příčce.
hřiště a chvíli trvá, než si na něj hráči zvyknou.

Děti a mládežníci předváděli šikovnost,
pár týmů však také skončilo

·UR÷wPÚRQF\KO*NCXP÷XwCMQFGJTCPÚtON¾FGåOčåGDÚVURQMQLGP¾ „Jezdil jsem trénovat kluky k nim
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rozhovor večerníku - 2. díl

Muž se slavným jménem. O kondici nejen tenisových talentů se stará Radek Štěpánek
Z MINULÉHO
VYDÁNÍ
PROSTĚJOV Jeden Radek Štěpánek je bývalým profesionálním tenistou ověnčeným mnoha úspěchy,
druhý se stará o fyzickou pohodu
zdejších sportovců. Oba milují pohyb jako máloco a málokdo. V prvním díle obsáhlého rozhovoru, který
jste mohli najít v minulém vydání
Večerníku, popsal ten méně známý
ve službách TK Agrofert právě svůj
vztah ke sportu i cestu, jak se dostal
k práci kondičního trenéra u prostějovských tenistů. Boskovický rodák slavil v mládí největší úspěchy
v atletických soutěžích, když se stal
i mistrem republiky. Přesto ale nejvíce ze všeho tíhl k fotbalu, jenž hraje
dodnes za Klenovice na Hané. I díky
svým atletickým dovednostem se
však rozhodl pro studium na fakultě
tělesné kultury a sportu, a tak dnes
má po kondiční stránce na starost
jedny z největších talentů českého tenisu. Mimo to se věnuje také dalším
nadějím a tvoří individuální plány
i pro amatérské sportovce. „Vždycky je nejlepší vyhledat odborníka
v oboru,“ nabádá Radek Štěpánek
(na snímku). V dnešním druhém díle
například prozradil, kde vidí rezervy
ve společnosti, co je naopak na vzestupu a vyhnout jsme se nemohli ani
pandemii koronaviru, která ovlivnila profi sportovce i amatéry.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Jan
FREHAR
yy Jak moc ovlivnila právě ta pandemie tenisty? Přeci jen v tom loňském
roce se nějaký čas turnaje rušili.
„Těch omezení byla spousta a stále se
to měnilo. Takže se stávalo, že hráči
nemohli ani na kurt. Všechno jsme se
snažili dělat individuální přípravou, ale
kvalita nebyla na nejvyšší úrovni, jak
bychom sami chtěli. U těch starších se
vždy našly nějaké výjimky ze svazu a podobně. Náročné to však bylo i tak. Nekonečné testování po každém přejezdu
a mnoho dalších povinností. U těch
mladších byl problém ještě větší. Ve
věku, kdy by měli ukazovat nějaký progres, byli bez zápasů, scházela jim i konkurence. Trénink jsou jedna věc, ale bez
zápasů výsledky mladí hráči neudělají.“
yy Snažíte se pracovat hodně i s psychikou hráčů, která je obzvláště v tenise důležitá?

„Je to tak. Čím jsem starší, tak více
vnímám tuto problematiku sportu.
Říká se, že až devadesát procent výkonu je v hlavě. Ten největší progres
v tomto vidím právě u Jirky Lehečky,
který je často srovnáván s Tomášem
Berdychem. Zatímco Tomáš už byl
v devatenácti ve světové stovce, Jirka
tam ještě není. Úderově se však o něm
mluví, že je na tom ještě lépe než Berdych, ale scházela tomu trošku mentální stránka, ve které vidím v posledních
měsících největší progres, postupně
míří nahoru.
Největší podíl na tom má jeho trenér
Michal Navrátil, který je mu zároveň
osobním psychologem a dále spolupracujeme také přímo s psycho kouči.
Tím nejznámějším je asi Jan Mühlfeit,
který pracoval dlouhé roky v Microsoftu a nyní se věnuje českým olympionikům. Posledním jmenovaným
je Dušan Hajátko, který je něco jako
duševní mentor. Takovýto lidé vám
předají opravdu velkou řadu zkušeností, pozitivní energii a mentální sílu,
z čehož můžete následně čerpat.“
yy Co vy a tenis? Jakým jste hráčem?
„Věnuji se mu v amatérské lize a baví
mě to. Dříve jsem hrál pouze rekreačně, ale chtěl jsem se klukům přiblížit
po herní i mentální stránce, abych sám
dokázal porovnat, co během zápasu
zažívají. Myslím si, že mi to dalo moc
a dokážu se tak lépe vcítit do mentální
i fyzické přípravy.“
yy Kromě tenisu se věnujete v Prostějově atletům. Specializujete se na
konkrétní disciplíny?
„Poslední dobou už je to spíše na bázi,
že se spolu pouze domlouváme na dálku a časově to není v mých silách řešit
úzkou spoluprací. Ale je možné, že do
budoucna se k tomu opět vrátím.“
yy Je o vás známo, že se věnujete
i řadě dalších sportovců, mohl byste
některé zmínit?
„Když přišel do Prostějova kouč Jarošík, tak jsme rozjeli nějakou spolupráci
ohledně kondičních tréninků s „A“
mužstvem fotbalového eskáčka. Po
jeho skončení to však zatím opadlo.
Individuálně ale i nadále spolupracuji
s Vasilem Kušejem, což je za mě velký
talent, kterému jen chybí udělat větší
krok k tomu, aby se stal top hráčem.
Pak spolupracuji s lukostřelci, kde je
řada opravdu šikovných sportovců. Za
zmínku jistě stojí Josef Křesala a Michal Hlahůlek, což jsou kluci, kteří by
se chtěli poprat i o olympiádu. Kromě
toho pořádám i pro mladší určité skupinové tréninky.“
yy Jaké jsou rozdíly v přípravě sportovců?

vizitka
RADEK ŠTĚPÁNEK
✓
✓
✓
✓

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

„Základ v tom správném držení těla
je stejný, ale pak už jsou tam velké rozdíly. U lukostřelců se snažíme hodně
pracovat s cviky ve statických polohách s různým působením sil a jejich
přenášení a samozřejmě kompenzaci
jednostranného zatížení. U fotbalistů
se snažím zase dávat důraz na určité
prvky dynamiky a stability, které se
projeví především v soubojích s protihráčem nebo při akceleraci ve startu na
míč. U těch tenistů je to strukturované
především na práci nohama s krátkým
přesunem ve snaze o snížení těžiště
před úderem a přenášení síly z dolních
končetin na horní ve směru úderu.
Fotbal je z tohoto pohledu oproti těm
dalším poměrně jednoduchým sportem na ty cvičení (úsměv).“
yy Kromě práce kondičního trenéra se věnujete i následné regeneraci.
Jak důležitou složkou sportu je?
„Regenerace je součástí tréninku. Pokud provedu trénink co nejlépe, tak
musím umět správně regenerovat.
Vždy samozřejmě záleží na současném
stavu organismu a na zátěži v poslední
době. Používáme k tomu i měření variability srdeční frekvence, která nám
hodnotí stav organismu nezávisle na
subjektivním pocitu. Podle toho tak
dokážeme zjistit, jestli sportovec má
nějakou zpětnou vazbu organismu.
Takže i pokud se hráč cítí unaveně,
ale graf ukazuje, že je tělo v pohodě,
tak vím, že se mu nemusím bát naložit těžší trénink. Fungovat to ale může
i opačně. Přestože se cítí dobře, tak
podle zprávy vidím, že bude lepší udělat lehčí trénink a předejít tak možnému zranění.“
yy Jak probíhá regenerace vrcholových sportovců?
„Vždy ta regenerace musí být úměrná
zátěži. Po tréninkovém dnu regenerace
začíná lehkým aktivním či pasivním
strečinkem. Dále se jedná o masáže, saunu, ice bath, který využíváme
opravdu hodně, kde si sportovci ledují
tělo a dochází k rychlejší výměně látek
a obnově sil. Také pravidelná návštěva fyzioterapeuta může dopomoct,
a hlavně předcházet zranění. Intenzita
a kvalita je otázkou především individuálního přístupu.“
yy Věnujete se i individuálním tréninkům a plánům postupného rozvoje. Co všechno nabízíte?
„Věnujeme se běžným klientům. Lidé
mě často oslovují ohledně snahy zhubnout či posílit tělo. Snažím se vycházet
z nějaké komplexní analýzy, kterou
spolu uděláme. Týká se to denního harmonogramu i jídelníčku, aby postupně
docházelo k určitým výsledkům. Pracujeme na správném držení těla, což je
problém především u sedavých zaměstnání, teprve potom se snažíme nejen
o hubnutí, ale také o postupné zlepšování fyzických sil. Je to taková komplexní
služba, poslední dobou je však i na tuto
službu stále méně času, ale určitě u ní
chci i nadále zůstat.“
yy Dalo by se říct, co v naší společnosti z pohledu pohybu dlouhodobě schází? V čem máme největší
nedostatky?
„Je samozřejmě propastný rozdíl mezi
zdravým a nezdravým životním stylem a lidé si to často ani neuvědomují.
Moc se neřeší například kvalita spánku, spousta lidí u nás nesnídá, pak do
sebe rychle hodí oběd a večer dohání
energii, což není dobře. Nějaká balance pak schází. Nejvíce u nás pokulhává
komplexní péče o vlastní tělo i pravidelný režim.“

Ze začátku si řada lidí myslela, že dorazí
jmenovec, a pak se trošku divili... Je to trochu
rarita, že se to v tenisovém prostředí takhle sešlo.
Osobně se už nějaký pátek známe a vždy jej rád
vidím. Máme vztah na profesionální úrovni
a dokážeme si z rozhovorů každý něco vzít...

(QVQCTEJKX4CFMCiV÷R¾PMC

yy Čím to podle vás je?
„Těžko soudit, čím je to přesně způsobeno. Zda malou informovaností,
nebo i stresem. Řada lidí také přichází
s tím, že už zkoušela řadu diet či jiných
poradentství, což není úplně dobře,
protože často měnit návyky není dobré. Někdy zase často chybí vůle, aby
u toho lidé vydrželi déle.“
yy Dá se na tom pracovat i v pozdějším věku nebo i zde platí čím dříve,
tím lépe?
„Nikdy není na nic pozdě, jak se říká.
(pousměje se) Samozřejmě je lepší mít
aktivní pohyb od mala, kdy se tělo
ještě učí. Ale v žádném případě to
neznamená, že se v pozdějším věku
nemohu lidé naučit hýbat lépe než
ti mladí. S pohybem je to stejné jako
třeba s jazyky a dalšími věcmi. Vždy je
to především o píli, drilu a trpělivosti.
Pokud není tělo už v opravdu špatném
zdravotním stavu, tak se vždy může
zlepšovat a jít postupně nahoru.“
yy Řekl bych, že v posledních letech
jde o témata hojně diskutovaná,
spousta lidí se snaží o sebe více dbát.
Vnímáte to stejně?
„Ano, to je určitě znát. Sám sleduji, že
stále více osob se snaží o své tělo starat
a je to pak na nich i vidět. Na druhou
stranu spousta i třeba mých známých
ve zhruba stejné věkové kategorii se
zase o sebe příliš nestará, vypadá i třeba o deset let starší než ve skutečnosti
je. Životní styl tak má opravdu velký
vliv. Celkově jsem ale spíše optimistou
a spíše sleduji ty osoby, které se snaží
něco opravdu dělat.“

yy A co covid? Promítl se do našeho
zpohodlnění?
„Musím přiznat, že mě tedy nijak neovlivnil, i když jsem jej sám prodělal
a jsem i naočkován. Ale zpráv o tom,
že lidé posléze pociťují dušnost či
právě různé bolesti pohybového aparátu také často slýchám. Vnímám to
i u svých známých. Je tu skupina těch,
kteří se s tím snaží něco dělat a postupně tělo vracet znovu do normálu. Druhou skupinu to zcela odradilo od další
motivace. Kromě nemoci jako takové
není dobré ani dlouhé ‚sezení‘ doma
v rámci lockdownu. A neustálé sledování spíše negativních zpráv určitě
řadu lidí poznamenalo nejen fyzicky,
ale také psychicky. A je to zase o mentálním tréninku, aby se dokázali vrátit
ke svým koníčkům i dalším aktivitám.“
yy Co byste vy osobně doporučil
začátečníkům?
„Vždycky je nejlepší vyhledat odborníka v oboru. Protože řada lidí si najde
různé rady a možnosti na internetu,
které však mohou ve finále spíše ublížit, protože se nejedná o individuální
rady, ale globální, a to nemusí každému vyhovovat. Samozřejmě je to také
o nějakých vynaložených financích,
ale když se jedná o něco, co vás do budoucna může posunout, tak se vám to
mnohonásobně vrátí.“
yy Sám se navíc aktivně věnujete
ještě fotbalu. Co vám přináší?
„Teď jsem zase přešel na tu více amatérskou úroveň a vrátil jsem se do Klenovic, kde je skvělá parta a výborně funguje místní fotbal i za přispění obce. Takže

tam jsem opravdu spokojený. Fotbal tak
už beru spíše jako doplněk, i když jsem
jej vždy miloval, tak jsem neměl možnost začít v lepších klubech. Pro mě to
bylo vždy na bázi lásky, věnuji se mu
s radostí. Vyšší soutěže mě také lákaly
a vyzkoušel jsem si krajský přebor, po
něm jsem dostal nabídku i do Rakouska, což beru jako dobrou zkušenost, ale
dojíždění a další náležitosti pro mě nebyly. Uvidíme, co mi ještě fotbal připraví. Nicméně si myslím, že by bylo hezké
zakončit mé snažení zpátky ve Vícově.“
yy Váš jmenovec Radek Štěpánek
je bývalým vynikajícím tenistou.
Zažil jste s tím nějakou vtipnou situaci?
„Ze začátku si řada lidí myslela, že
dorazí právě jmenovec, a pak se trošku divili (smích). Je pravdou, že právě
v tenisovém prostředí je to trošku rarita, že se to takhle sešlo. V průběhu
let už nás však dokáží rozeznat i podle
našich svěřenců, takže teď už se nějaké
překvapení nekonají. Myslím si ale, že
kromě toho jména ale máme více společného. Je také zapáleným sportovcem a velkým profesionálem, který navíc vždy ukazoval, že se dokáže bít jako
lev a chovám k němu velký respekt.“
yy Jaký máte spolu vztah?
„Už se nějaký pátek známe a vždy jej
rád vidím. Je to opravdu skvělý člověk. Vždycky spolu řešíme především
pracovní záležitosti. Měli jsme i nějaké
tréninky, kde si proti sobě zahráli naši
svěřenci s těmi jeho. Máme vztah na
profesionální úrovni a dokážeme si
z našich rozhovorů každý něco vzít.“

tenis
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MONETA Tenisová extraliga:
RPM Praha a LTC Pardubice

prolétly do semifinále
PRAHA, PROSTĚJOV Pořádně se česká MONETA Tenisová extraliga rozjede až v pondělí, předkrm v podání dvou utkání předkola však nabídla už neděle. Týmy RPM Praha a LTC Pardubice nepoznaly hořkost porážky a deklasovaly své soupeře.
Čtyři nejlepší týmy z minulého ročníku extraligy TK Sparta Praha, I.ČLTK Praha,
TK Agrofert Prostějov a TK PRECHEZA Přerov měly účast v semifinálových skupinách předem jistou a v této fázi je díky jednoznačnému úspěchu v předkole doplnily
týmy RPM Praha a LTC Pardubice, které si udržely stoprocentní bilanci v utkáních
proti Severočeské tenisové, resp. TK Spartaku Jihlava.
(red)
















3URVWčMRY/7&3DUGXELFH²7.6SDUWDN-LKODYD
9RMWčFK9ONRYVNë±/XERã/DãWRYLþND
=X]DQD=iODEVNi±.OiUD3RGãNXENRYi
9HURQLND9ONRYVNi – Hana Hejdová 6:0, 6:1
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3UDKD5303UDKD²6HYHURÿHVNiWHQLVRYi
-HVLND0DOHÿNRYi – Vanesa Nikolovová 6:0, 6:1
-Lĝt-HQtÿHN – Jan Pleva 6:7, 6:2, 6:4
-HNDWčULQD$OH[DQGURYRYi 5XVNR ±.ULVWêQD+UDQiþRYi
0DWčM9RFHO±-LĜt.URXåHN
)LOLS'XGD±0DW\iãýHUQê
3HWU1RX]D±0DUN+DYOtþHN
9OÿNRYi1RYi±+UDQiþRYi1LNRORYRYi
9RFHO/DQJPDMHU±+DYOtþHNýHUQê

TK AGROFERT před extraligou doplnil Zelenay a Schmiedlová
PROSTĚJOV První utkání
v extralize smíšených družstev čeká 13. prosince tenisty
TK Agrofert Prostějov. Proti
Přerovu nastoupí v upravené
sestavě. Původní soupisku
ovlivnily zdravotní problémy
několika hráčů.

jsme oslovili deblového specialistu
Igora Zelenaye. V jednotlivých zápasech se bude počítat každý bod
a Igorovy obrovské zkušenosti ve
čtyřhře se budou hodit,“ uvedl kapitán prostějovského družstva Jaroslav Navrátil.
Zranění vyřadilo předpokládanou
ženskou jedničku Terezu Smitkovou.
Do sestavy se tak dostala Slovenka
Původní zpravodajství
Karolína Schmiedlová nebo polská
pro Večerník tenistka Maja Chwaliňská. „Soupisku jsme doplnili také o naše naděje.
Ladislav VALNÝ
Chceme, aby si všichni zvykali na at„Kvůli potížím ukončil sezónu Da- mosféru seniorské týmové soutěže.
libor Svrčina. Zůstal na soupisce, A není vyloučeno, že třeba do nějahrát ale nemůže. I z tohoto důvodu kého zápasu nastoupí,“ poznamenal

Navrátil s tím, že u mužů se do sestavy
dostal Adam Jurajda a Jakub Menšík
a u žen Kristýna Tomajková.
Na začátku soutěže obhájci loňského
stříbra narazí na soupeře z nedalekého Přerova. „Je to derby, čeká nás
těžký zápas. Chceme vyhrát a udělat
důležitý krok k postupu,“ prohlásil
prostějovský kapitán.
Druhým soupeřem prostějovských
tenistů bude celek LTC Pardubice,
který v předkole porazil jednoznačně
6:0 Jihlavu.
Tenisová extraliga 2021 se hraje od
neděle 12. prosince v Praze (areál
TK Sparta Praha) a v Prostějově.
Zápasy se budou hrát v tenisové

hale NTC MORAVA vždy od 10.00
hodin. Extraligu hraje 8 týmů a jsou
nasazeni do skupin podle výsledků
loňské extraligy. Vítězové semifinálových grup se utkají ve finále, které
je na programu 17. prosince v Milovicích. Vysílat jej bude ČT SPORT.
Všechna utkání Tenisové extraligy
2021 se odehrají bez diváků.
TK AGROFERT: Mladí stále
na prvním místì

nácté v historii extraligy smíšených
družstev. Pak přišly prohry a bylo
jasné, že se TK AGROFERT musí
vydat jinou cestou, dát šanci především mladým, kteří rostou v prostějovském klubu.
„Jaká je naše základní týmová filozofie? Dávat příležitost našim odchovancům, prostějovským juniorským
nadějím! V posledních třech letech
jsme byli dvakrát ve finále, loni nás
jen pár míčů dělilo od zlaté týmové

radosti, od titulu týmového mistra
České republiky. Naše naděje do budoucna jsou oprávněné, prostějovské
mládí v letošní sezoně opět potvrdilo,
že patří k absolutní české špičce,“ říká
ředitelka tenisových projektů Petra
Černošková.
Všechny další informace najdete
ve speciální příloze TENISOVÁ
EXTRALIGA STARTUJE, která
je součástí dnešního vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Velkou vítěznou extraligovou sérii
Semifinálová skupina „Prostìjov“
prostějovského tenisu už není třeba
připomínat, ten je naposledy zapsán SRQGčOt  7.$JURIHUW3URVWčMRY²7.3UHFKH]D3ĝHURY
jako mistr v roce 2017, to klub z Hané ~WHUë  7.3UHFKH]D3ĝHURY²/7&3DUGXELFH
vyhrál titul podesáté v řadě a popat- VWĝHGD  7.$JURIHUW3URVWčMRY²/7&3DUGXELFH

6LQLDNRYiV.UHMĀtNRYRXdeblovým SiUHPURNX
/21'é1 35267ċ-29 'YČ
zlaté olympijské medailistky
YH þW\ĜKĜH D YtWČ]N\ 7XUQDMH
PLVWU\Ė .DWHĜLQX 6LQLDNRYRX
D %DUERUX .UHMþtNRYRX SRGOH
SĜHGSRNODGĤ ]YROLOR YHGHQt WH
QLVWRYp :7$ GHEORYêP SiUHP
URNX .UHMþtNRYi QDYtF ]tVNDOD
WDNpFHQX]DQHMOHSãt]OHSãHQtQD
VYČWRYpPåHEĜtþNX
Ä%\ODWR~åDVQiVH]yQDDUR]KRG

QČVHEXGXVQDåLWDE\VHRSDNRYD
OD&HQ\YQtPiPMDNRRGPČQX]D
SUiFLYWUpQLQNX7HQLVXMVHPWRKR
REČWRYDODKRGQČYUiWLORVHPLWR³
WČãt.UHMþtNRYRXNWHUiE\ODQDYtF
MHãWČ Y QRPLQDFL QD KUiþNX URNX
WRX VH DOH VWDOD VYČWRYi MHGQLþND
$VKOHLJK%DUW\RYi]$XVWUiOLH
0H]L Y\YROHQp KUiþN\ VH GRVWDOD
WDNp 6LQLDNRYi ÒVSČãQi KUiþ
NDNWHUiMHMLåGHOãtGREXVSRMHQD

LVSURVWČMRYVNêPNOXEHP]DNRQ
þLODVH]yQXMDNRVYČWRYiMHGQLþND
YGHEOXFRåVHSURMHYLORWDNpSĜL
XGČORYiQtFHQQDNRQFLURNX
Ä3RFKRSLWHOQČPČWRWČãt.RQþtFt
URNPLSĜLQHVOKRGQČWHQLVRYpUD
GRVWLâNRGDMHQåHVHPLQHSRGD
ĜLOR]tVNDWQČMDNêWLWXOYVLQJOX$OH
WĜHEDVHWRSRYHGHYSĜtãWtVH]yQČ³
KRGQRWtXSO\QXOpPČVtFH6LQLDNR
Yi
(lv)

3"ß"/ *&01/ă

-/,í%+"3+/,!+¡*

21120911569

0-,/1,3+¡* "+1/2
PROSTĚJOV Po roční pauze se
k obvyklému formátu vrací tradiční Večer mistrů a medailistů, který
proběhne ve znamení ocenění výkonů nejúspěšnějších mládežnických
tenistů klubu TK Agrofert Prostějov
ve středu 15. prosince od 18.00 hodin v Národním sportovním centru.
Vedení klubu chce tímto způsobem
poděkovat hráčům všech věkových

kategorií za úspěšnou reprezentaci
na domácí i mezinárodní úrovni.
„Celý rok naši zástupci pracovali na tom,
aby byli úspěšní. Získali řadu medailí
i titulů v individuálních a týmových
soutěžích. Slavnostní večer si zaslouží,“
prohlásil šéftrenér mládežnického prostějovského tenisu Ivo Šilhánek s tím,
že o hudební vystoupení se tentokrát
postará skupina Soukup Band.
(lv)

1i7,31$
'5(.
VYBERTE SI

VLASTNÍ
POUKAZ
se jménem
vašeho blízkého

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

KADETKY VK vyhrály extraligovou skupinu C
*îNOJ-MJNOîEJQa POSTOUPILY DO BÉČKA!
KJHĄÜ@NJMB<IDU<>Á

*DNOMJQNOQÁ"QMJKT
PROSTĚJOV Český volejbalový svaz uspořádá v příštím roce
Mistrovství Evropy ve volejbalu žen U17 a jedním z měst, ve
kterých dojde k vybraným utkáním, bude také Prostějov. Svaz
tak požádal prostějovské zastupitele o schválení dotace ve výši
jednoho milionu korun.
„Žádost volejbalového svazu jsme
řešili na svém posledním jednání. Jde o poskytnutí individuální dotace na jednorázovou akci
z rozpočtu města Prostějova na
rok 2021. Rozhodli jsme se dotaci udělit, snížili jsme ji ovšem
na 800 tisíc korun,“ uvedl Jan

Krchňavý, náměstek primátora
Prostějova. „Požadovaná dotace
by měla podpořit Mistrovství Evropy ve volejbalu žen U17 v roce
příštím. Konkrétně by finance
měly být využity na přípravu
projektu, ubytování, stravování
a pronájmy,“ okomentoval dotační možnost Jan Krchňavý, který
má sportovní oblast ve městě na
starost.
Zastupitelé a zastupitelky s návrhem radních poskytnout dotaci
ve výši 800 000 korun souhlasili.
Doporučující stanovisko v této
věci dala také Komise sportovní
Rady města Prostějova.
(mik)

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

PROSTĚJOV O poznání lépe
než v dosavadním průběhu tohoto ročníku extraligy ČR U17
si vedly volejbalové kadetky VK
Prostějov ve 3. kole soutěže. Při
turnaji výkonnostní skupiny C
o 11. až 15. místo měly výhodu
domácího prostředí Národního
sportovního centra PV, kterou
dokázaly využít k celkovému
prvenství! A tím i k postupu do
vyšší grupy B pro příští dějství.

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Prostějovské klání čítající dohromady deset zápasů
odstartovalo již v úterý večerní předehrávkou, v níž vékáčko porazilo
Šternberk 3:0 (22, 14, 21). Druhé
předehrávané střetnutí přišlo na
řadu v pátečním podvečeru, tentokrát si Hanačky poradily s Olympem
Praha B 3:0 (20, 20, 16).
„Holky zvládly obě utkání výborně,
podaly velice dobré výkony. Teď
už je v podstatě jisté, že nemůžeme
spadnout do déčka. Naopak platí, že
pokud zdoláme za tři body i Střešo-

www.vecernikpv.cz

8QNGLDCNQXÆMCFGVM[8-2TQUV÷LQXUK\FQN¾PÊO5VąGwQXKERQOQJN[MRQUVWRWFQGZVTCNKIQXÆUMWRKP[$(QVQ4CFGM8¾ÿC

vice, hodně se přiblížíme případnému postupu výš,“ říkal kouč kadetek
VK Aleš Novák.
Jeho svěřenkyně v sobotu odpoledne skutečně přemohly Tatran
3:1 (-13, 22, 23, 21), když po špatné
zahajovací sadě zabraly a dramatickou bitvou prošly úspěšně díky těsně zvládnutým koncovkám všech tří
dalších setů. Leč v neděli dopoledne
je čekal nejtěžší mač proti do té doby
rovněž neporaženým Českým Budějovicím.
A ten mladým Prostějovankám příliš
nevyšel. Sice postupně zvedaly svůj
zpočátku slabší výkon, ale po získaném třetím dějství nepřišlo setové
vyrovnání, nýbrž obnovená domi-

nance Jihočešek. Těm hanácká parta podlehla 1:3 (-17, -21, 20, -14),
vypadalo to na druhou pozici a tím
setrvání v céčku.
Avšak posléze dopadlo vše jinak.
Budějovická děvčata totiž v posledním souboji turnaje nečekaně padla
s dosud nulovými Střešovicemi 0:3,
čímž Novákovy svěřenkyně přece
jen uhájily první příčku! „Měli jsme
samozřejmě i štěstí, na druhou stranu za tři vydařené zápasy si jej holky
zasloužily. Příště budeme chtít určitě
udržet skupinu B,“ pravil spokojený
trenér, jehož mančaft se průběžně
posunul na třináctý extraligový post
kousek za dvanáctý Tatran. „Pokud
dobře zvládneme další kolo po No-

PROSTĚJOV Čtyři své zástupce
vyslal zápasnický oddíl TJ Sokol
Čechovice na mistrovství republiky volným stylem 2021 juniorské a žákovské kategorie do
Hnidous u Kladna. Polovina se
domů vracela ověšena získanou
medailí.
Zlato a tím titul letošní šampionky
ČR vybojovala Kristýna Polanská.
Její bratr Adam Polanský přidal
bronz, když věkem teprve kadet
předvedl proti starším soupeřům

vém roce, můžeme se dost přiblížit
desátému místu, což je náš cíl v téhle
sezóně,“ připojil Aleš Novák.
(;75$/,*$.$'(7(.þ5
7851$-.2/$6.83,1$&
35267Č-29 ².21(þ1e32Ĝ$'Ì
9.3URVWČMRYýHVNp%XGČMRYLFH
2O\PS3UDKD%6WĜHãRYLFHâWHUQ
EHUN
([WUDOLJD NDGHWHN ý5  ± SUĤEČåQp
SRĜDGtSRNROH/LEHUHF&KRGRY
%UQR2O\PS3UDKD+UDGHF
.UiORYp2VWUDYD)UêGHN0tVWHN
3ĜHURY69%&+DYOtþNĤY
%URGýHVNp%XGČMRYLFH6WĜH
ãRYLFH9.3URVWČMRYâWHUQEHUN
2O\PS3UDKD%3O]HĖ
.UDOXS\2ULRQ3UDKD9$02OR
PRXF0LNXORYD3UDKD

krásné bitvy a v duelu o třetí místo
přemohl čechovického odchovance
Vsevoloda Sakala.
Nepopulární čtvrtá pozice (zvaná
bramborová) těsně pod stupni vítězů zbyla na Šimona Polenu, zatímco
mladý Filip Kouřil odjel zatím na zkušenou a obsadil sedmou příčku. „Naše
vystoupení na tomto republikovém
přeboru bylo celkově úspěšné, určitě jsme spokojeni,“ krátce zhodnotil
hlavní trenér zápasníků Sokola Čechovice Vojtěch Szilva.
(son)

(NQTDCNPCNGF÷D[N
èGEJQXKéVÊ\¾RCUPÊEKPCURQNGéPÆOUPÊOMW\/è4X*PKFQWUÊEJ\NGXC(KNKR-QWąKN8UGXQNQF5CMCN#FCO2QNCPUMÚ-TKUVÚPC2QNCPUM¾CiKOQP2QNGPC (QVQCTEJKX8QLV÷EJC5\KNX[

!MPC½FJGJ%<Iµ>F½CJ>PMGDIBP
Seriál pokračuje v pátečním večeru
QTCMµGOÑH# !
PROSTĚJOV Ještě jednou se vracíme ke druhé části původně čtyřdílného seriálu turnajů pro veřejnost Hanácké curling
2021. Na mobilním kluzišti u muzea bylo původní 2. kolo
vlastně prvním reálně uskutečněným, neboť úvodní zrušil
covid. Nyní už by snad zbytek populární série v rámci letošní
Prostějovské zimy měl proběhnout.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V uplynulém dějství změřilo síly čtrnáct libovolně složených družstev,
jež nejprve absolvovala základní
část. Po ní vzniklo následující pořadí: 1. FCD 6, 2. Veselá pometla 4, 3.
Žízeň 3, 4. Ficovi 3, 5. Mistři Hané 3,
6. Modří ptáci 1, 7. Vrbky 0, 8. Andrýsci 0, 9. SK Sali -1, 10. Jehla -3, 11.
Uchoši -3, 12. Plašani -3, 13. Hanácká trefa -4, 14. Rafani -6.

Osm nejlepších kolektivů postoupilo
do play-off složeného ze čtvrtfinále,
semifinále, duelu o bronz a finále.
V rozhodujícím utkání o prvenství
přitom tým FCD potvrdil svou celovečerní suverenitu, když porazil Veselá pometla a oslavil zasloužený triumf.
Konečné pořadí na nejvyšších osmi
místech: 1. FCD, 2. Veselá pometla,
3. Modří ptáci, 4. Ficovi, 5. Žízeň, 6.
Mistři Hané, 7. Vrbky, 8. Andrýsci.
„Elitní čtyřka družstev i my organizátoři jsme si turnaj opravdu užili, čtyři
odehrané zápasy pro nejlepší kvarteto byly v mrazivém počasí rozhodně dost. Naopak týmy vyřazené po
základní fázi vlastně absolvují jediné

MQORNGVP÷\TWwGP

PROSTĚJOV Na rozdíl od Hanáckého curlingu, který se přece
jen rozjel, se jiná oblíbená součást
Prostějovské zimy na mobilním
kluzišti vedle muzea letos vůbec
neuskuteční. Jde o turnaje neméně originálního Florbalu na
ledě, jež pořádající Sportcentrum
DDM Prostějov raději zrušilo
s ohledem na aktuálně platná epidemická pravidla proti šíření koronaviru.
V rámci Florbalu na ledě měli nejprve hrát 29. listopadu školáci čtvrtých a pátých tříd ZŠ, následně byla
10. prosince v plánu klání studentů
středních škol (dopoledne) i dospělé veřejnosti (večer). Ze všech tří plánovaných turnajů však za současné
situace bohužel sešlo.

„Florbalové zápasy by bylo po
stránce dodržování přísnějších hygienických nařízení o dost složitější
uhlídat, proto jsme radši přistoupili
k jejich zrušení. Po pravdě o ně nebyl
mezi případnými účastníky ani moc
velký zájem, přednost tak dostal
běžný provoz mobilního kluziště,“
vysvětlil ředitel Sportcentra DDM
Jan Zatloukal.
Neuskutečněné akce ho samozřejmě mrzely. „Tím víc, že jsme stejně
jako v minulosti měli předjednaný
přátelský zápas mezi prostějovskými
hokejisty a florbalisty. Právě na ten
se dala očekávat trochu početnější
divácká návštěvnost, což by momentálně mohlo způsobit problémy.
Takže pro jistotu nic,“ pokrčil Zatloukal smutně rameny.
(son)

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

/QOGPVMC\GFTWJÆJQMQNC*CP¾EMÆJQEWTNKPIW

utkání, což není optimální, ale vhodnější hrací systém asi nevymyslíme,
pokud chceme klání udržet v časově
rozumném rozsahu. Podstatné určitě je, že se za dodržování platných
hygienických nařízení vůbec hrálo,“
zhodnotil Jan Zatloukal, ředitel pořádajícího Sportcentra DDM Prostějov.

Foto: Marek Sonnevend

Třetí kolo Hanáckého curlingu je
na programu v pátek 17. prosince
od 18.00 hodin, již teď je přihlášeno
jedenáct mančaftů. Další se mohou
hlásit prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách www.sportcentrumddm.cz
ještě v nejbližších dnech.

.GVQwPÊRTQITCOVWTPCLč(NQTDCNWPCNGF÷D[NFGHKPKVKXP÷\TWwGP
Foto: Marek Sonnevend

hokej
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PROSTĚJOV Uplynulou sobotu odpoledne nastoupili prostějovští junioři na domácím ledě proti Břeclavi. Střetnutí se
druhým týmem tabulky skupiny 11 Regionální ligy neskončilo
pro svěřence trenéra Michala Janečka vůbec dobře. Juniorka
SK 1913 nevstřelila ani branku, zato gólman Dubský lovil kotouč za svými zády hned šestkrát. Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Zápas juniorek začal velmi aktivně.
Po odehrané minutě mohl otevřít
skóre utkání prostějovský Kuncek,
který jel trestné střílení, ale neproměnil jej. Následně se Břeclav
usadila před gólmanem Dubským
a nebezpečně kombinovala. I pak
ukazovali hosté svoji převahu.
V desáté minutě musel gólman
SK čelit hodně kousavým střelám
břeclavských Lvů. Pak se ale na
druhou stranu vydal do rychlého protiútoku prostějovský hráč
a brankář Dymshakov musel být
pohotový. V čase 13:13 prostřelil
Dubského Schweitzer – 0:1. Pak
byli hosté vyloučení, ale domácí
hokejisté v přesilovce nic nepředvedli. V čase 17:03 platila slova nedáš – dostaneš. Po skončení trestu

zvýšila Břeclav z hokejky Havelky
– 0:2.
Vstup do druhé třetiny se povedl
hostům. Nešťastný gól za Dubského
poslal v čase 20:58 Ambrož – 0:3.
Na druhé straně se do velmi dobré
šance dostal Šucha, ale kotouč do
břeclavské branky neposlal. Pak si
ale slovo vzala opět Břeclav, která
ukazovala, proč je na druhém místě
v tabulce. Ve 28. minutě vyvrcholil
další povedený tlak soupeře, když
Dubského překonal opět Ambrož
– 0:4. Hned na zvonila tyč prostějovské klece. V polovině utkání inkasoval Dubský znovu, po rychlém
protiútoku soupeře – 0:5. Prosadil
se opět hostující Zdeněk Ambrož,
který slavil hattrick. V čase 34:32
přišlo první vyloučení na straně
SK. Břeclav v přesilovce vytvářela
v obranném pásmu domácích pořádné střelecké šance, ale vedení
nenavýšila. Dvě minuty před koncem druhé dvacetiminutovky i domácí celek hrál pět na čtyři. Početní
výhoda se mu ale vůbec nepodařila
a snižující branka nepadla.

SK PV 0
HC BV 6
Tempo neupadalo ani v závěrečné části. Domácí pětka nechávala
tu hostující směle procházet až do
předbrankového prostoru. V čase
44:31 přišlo další vyloučení Břeclavských. SK dokonce mohl po dalším
trestu využít přesilovky 5 na 3, ale
marně. Prostějovští hráči neměli
ten správný tlak a ani chuť zápas
odvrátit. Vyloučení ve 47. minutě
ale svěřenci trenéra Janečka ustáli.
Když se pak hrálo v plném počtu na
obou stranách, dostal se před břeclavského muže v masce prostějovský
Eklund, ale jedničku hostů nepřekonal. To byl ale jeden z mála tlaků
Prostějovských. Břeclav si hned vzala svoji převahu zpět. V čase 49:25
vstřelil Ambrož svůj čtvrtý gól – 0:6.
Sedm minut před koncem si hráči

)272*$/(5,(
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SK vytvořili tlak v obranném pásmu
hostů a snažili se Dymshakovi alespoň pokazit čisté konto. Břeclavská
jednička v sobotním duelu jim to ale
nedovolila. Ani hra 4 na 4 pět minut
před koncem nepřinesla další branku, a tak zápas skončil pro prostějovskou juniorku prohrou 0:6.

¸67<75(1§5$
¸67<
0LFKDO-$1(¤(.s6.3URVWÈMRY
„Působili jsme odevzdaně od prvních minut. Kluci nehráli, bylo vidět, že se jim nechtělo. Těžko takový zápas hodnotit. Pokud není bojovnost, nasazení a ochota plnit to, co si řekneme, tak
se prostě těžko vyhrává...“

Co čeká hokejové eskáčko tento týden?
PROSTĚJOV V uplynulém týdnu
sehrály ligové zápasy jen juniorka
s dorostem. Výsledky jejich utkání
byly 50 na 50. To starší a obě mužstva mladších žáků odpočívaly.
V dalším týdnu totiž žákům startuje nadstavbová část jejich soutěží!
Juniory, kteří v jediném zápase
minulého týdne schytali debakl
s Břeclaví 0:6, čeká v následujících
dnech náročný „anglický“ týden.
Ten započnou ve středu 15. prosince od 17:45 hodin na domácím ledě
proti Valašskému Meziříčí. V pátek
17. prosince je pak čeká výjezd do
Znojma, kde se střetnou s tamějšími
Orly od 17:15 hodin. No a poslední
utkání mají na programu v neděli 19.
prosince, kdy od 15:15 hrají na ledě
vedoucího týmu tabulky – SK Horácká Slavia Třebíč.

Druhým prostějovským mládežnickým týmem, který v minulém týdnu
odehrál soutěžní utkání, je dorost.
Svěřenci trenéra Půčka se v nadstavbové části vydali v sobotu do Uherského Hradiště. S posledním celkem
tabulky předvedli dobrý výkon a brali
tři body po výhře 6:2. V rámci 8. kola

NÁBOR

Kdy nábor probíhá

Nábor malých hokejistů probíhá celou sezónu.

Na koho se mohou zájemci obrátit
Hlavním trenérem přípravky v sezóně 2021/2022 je Patrik Liška, kterého můžete
kontaktovat na tel. 723522793 a případně si rovnou domluvit účast na prvním tréninku. Své dotazy můžete směřovat i písemně na e-mail hokej@skprostejov1913.
cz nebo Patrik.liska97@seznam.cz .
Nábor je pro chlapce i dívky
Základy bruslení nejsou podmínkou, trenéři se rádi postarají i o naprosté začátečníky.
Tréninky pøípravky (tedy nováèkù a nejmenších dìtí)
Trénink přípravky se obvykle koná v sobotu a v neděli v ranních hodinách, aby dětem
a rodičům nenarušoval další víkendový program. .
=DSÕMÄHQÉYÙVWURMH='$50$
Nováčkům ZDARMA zapůjčíme hokejovou výstroj a poradíme s dalším potřebným vybavením malého hokejisty. Hráči přípravky se před tréninkem převlékají
v šatnách zimního stadionu. Naši trenéři rodičům začátečníků rádi poradí, jak při
oblékání výstroje postupovat :)
Kontakt pro zapůjčení a vracení výstroje: Martina Marková, hokej@skprostejov1913.cz, 608244644
&HO½SUYQÉVH]ÏQD='$50$
Tréninky na ledě i na suchu jsou pro nováčky ZDARMA celou první sezónu.
Proè pøijít k nám
Jsme moderním klubem, který vedou bývalí úspěšní hokejisté a prostějovští odchovanci – Marek Černošek, Pavel Kumstát. Fungování klubu je transparentní,
klademe důraz na kvalitní komunikaci vedení klubu s rodiči a veřejností. Tréninky
vedou zkušení trenéři s licencí ČSLH.
Náš klub podporují i takoví hráči jako jsou:
Lukáš Krajíček - Prostějov, Florida, Philadelphia, Vancouver, Tampa Bay, reprezentant ČR
Petr Kumstát Znojmo, Karlovy Vary, Sparta Praha, reprezentant ČR
Martin Richter - Prostějov, Sparta Praha, CSKA Moskva, reprezentant ČR a mistr světa.
Radek Procházka - Prostějov, Olomouc, Karlovy Vary, Plzeň, Vítkovice, Kometa
Brno, reprezentant ČR
Antonín Honejsek - Prostějov, Zlín, Espoo Blues, Kometa Brno, Hradec Králové,
reprezentant ČR
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE

části, kde se hraje o postup, vyráží dorost v sobotu 18. prosince do Orlové,
kde bude od 11:00 hodin bojovat
o další body.
Jak už bylo řečeno v úvodu, starší ani
mladší žáci v minulých sedmi dnech
neměli žádné ligové utkání. V těchto
nižších kategoriích se dohrávaly od-

ložené zápasy a čekalo se na výsledné
umístění. V tomto týdnu jim startuje
další část letošního ročníku – o umístění skupin 25–26. Starší žáci nastoupí v sobotu od 18:00 hodin na domácím ledě proti týmu ze Studénky.
Mladší žáky A a B čeká bratrský souboj, jelikož se střetnou hned v prvním
kole nadstavbové části. Tento zajímavý zápas se odehraje v sobotu 18. prosince od 16:00 hodin. Kdo si zapíše
první body?
A co mají na programu ty nejmenší
kategorie v těchto dnech? Pátá třída
sehraje taktéž tuto sobotu 18. prosince od 13:45 na domácím ledě hanácké derby s HC Zubr Přerov. Čtvrtá
třída vyráží v sobotu odehrát zápasy
do Olomouce s jejich A a B týmem.
No a třeťáky čeká v neděli turnaj.
(rei)
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PROSTĚJOV Juniorce se zatím
nedaří podle představ. Ze 17 zápasů získala 20 bodů, které jí zařídily
4. příčku jedenácté skupiny. Jak si
vedou v Regionální lize juniorů její
soupeři?
Dohromady hraje Regionální ligu
juniorů 65 týmů, které jsou na začátku územně rozděleny do dvanácti
skupin po pěti či šesti. Hráči prostějovského SK 1913 jsou v 11. skupině. V ní je společně s SK dalších pět
týmů. SK Horácká Slavia Třebíč, HC
Lvi Břeclav, HK Kroměříž, HC Orli
Znojmo a HOKEJ Uherský Ostroh.
Ve skupinách se celky utkají čtyřkolově každý s každým a kromě toho
také jednokolově s týmem spárované
skupiny. Spárovaná skupina je skupina 12. a tu hrají HC Frýdek-Místek,

Hokejový klub Opava, HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Černí vlci a HK
Nový Jičín.
Suverénním lídrem 11. skupiny je
Třebíč. Ta má ze 17 ligových zápasů
na svém kontě 46 bodů a její skóre je
ohromujících 97:17. Druhá je Břeclav, která má z 18 utkání 41 bodů.
Břeclavští ukazovali svoji jasnou sílu
v sobotním utkání proti prostějovské
juniorce. Na opačném místě tabulky
je Hokej Uherský Ostroh, který zatím
posbíral jen 16 bodů. Základní část
Regionální ligy se blíží ke svému konci. Každý bude mít 22 až 25 zápasů na
to, aby ve své skupině vybojoval první
či druhou příčku. Pouze tato mužstva
totiž postoupí do nadstavbové fáze.
Zbytek půjde do souběžných skupin
o umístění.
(rei)
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VEČERNÍKU VEDENÍ ORLÙ DOÈASNÌ SUSPENDOVALO SYCHRU
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RADIM HAVEL

Při dlouhodobém nedostatku podkošových
hráčů musel prostějovský pivot zvládnout
porci necelých třiatřiceti minut na palubovce.
Nasazením a bojovností převyšoval většinu
svých spoluhráčů, což se projevilo nejen v deseti nastřílených bodech. Pro svůj tým získal
jedenáct doskoků, z toho pět útočných. Ani
vytvoření druhých palebných pozic ale Orlům
k úspěchu nepomohlo.

ADAM
ŠIŠKA

basketbal
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PROSTĚJOV Hodně velké
emoce vzplály přímo na palubovce v nedávném utkání
basketbalistů Prostějova proti Brnu. Po výborném prvním
poločase Orli v tom druhém
propadli a vše vyvrcholilo sporem Jana Trávníčka
s Lukášem Sychrou. Křídelník
se po jedné nedohrané situaci do vlastního pivota opřel
slovně, Sychra v reakci do
spoluhráče strčil a pak se oba
hráči chvíli pošťuchovali. Od
vedení basketbalové federace vyfasovali stopku na tři
zápasy, Sychra byl navíc doJAKUB časně vyřazen z prvoligovéSTODŮLKA ho týmu Orlů. O délce trestu
se rozhodne zřejmě během
nadcházejícího týdne.

Pivotův osud určí následující
dny i názor kabiny

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
„Nikdy by mě nenapadlo, že se do
sebe během zápasu pustí dva spoluhráči. Stalo se, a klub to musel řešit.
Dát jasně najevo, že něco podobného u nás rozhodně nebudeme
přehlížet! Pracujeme s dětmi a mládeží. Chceme je vést k férové hře

a vzájemnému respektu. Ta situace
byla v přímém rozporu s naší filozofií, proto musel přijít trest,“ zdůvodnil klubové rozhodnutí předseda Orlů Michal Müller. „Emoce ke
sportu patří, vše ale má své hranice.
Pokud měli hráči problém, měli si
vše vysvětlit po zápase,“ dodal.
Klub měl možnost strčit hlavu do
písku, nechat vše vybublat a situaci
vyřešit pouze svazovým trestem.
Rozhodl se však pro razantnější
způsob, což je v pořádku. Hráči
jsou hodně důležitou součástí každé sportovní organizace. Přesto jen
součástí, klub je vždy víc. A logicky
se brání před vším, co by mohlo
poškodit jeho jméno nebo vnitřní

vazby. „I proto jsme všechno pečlivě probírali. Lukáš Sychra u nás
trénuje, věnuje se kondiční přípravě. O to je vše citlivější. Nakonec
jsme zvolili řešení, že bude dočasně
vyřazený z týmu, přičemž se nebude snažit hrát někde jinde. Může ale
pokračovat ve své práci kondičního
kouče. Je to slušný kluk, který ale
vybouchl v hodně nevhodnou chvíli. Taková facka mu může pomoci,“
míní Müller.
Paradoxně celý střet vůbec nic
neřešil. Došlo k němu pět minut
před koncem. Za stavu 48:77 bylo
o vítězství Brna dávno rozhodnuto.
A v tuto chvíli ještě domácí tým přišel o dva vyloučené hráče.
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Orli zakonèí
rok ve Zlínì
Prostějov (lv) – Poslední zápas kalendářního roku čeká hráče prostějovských Orlů ve Zlíně, kde se představí
v rámci 14. kola první ligy v pátek
17. prosince. Hrát se bude od 18.00 hodin a hosté se pokusí navázat na vítězství z předchozího vzájemného utkání.
„Doma jsme sice vyhráli téměř o dvacet bodů, na to ale nesmíme myslet.
Zlín hraje v úzké rotaci, když ale dostane šanci, pere se o ni až do konce. Musíme hrát od začátku naplno, pak máme
šanci, že soupeře unavíme. Když tímto
způsobem Zlínu odebereme kus energie, máme šanci uspět,“ říká trenér Orlů
Michal Pešta.
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Pøed Vánocemi
pøijede Nymburk

Ani na druhý pokus nedokázali Orli Olomouc porazit
PROSTĚJOV Osmé utkání v sezóně
prohráli basketbalisté prostějovských
Orlů ve skupině Východ první ligy. Na
domácí palubovce nestačili v pátečním podvečeru na výběr Basketbalu
Olomouc. Po výsledku 68:73 ztratili
ve 13. kole i druhé vzájemné střetnutí
s regionálním rivalem.

Ladislav VALNÝ
Domácí přitom měli dobrý vstup do
utkání a vedli 7:3, když jejich všechny
body zaznamenal Erik Klepač. Vzápětí
ale polevili v nasazení a toho soupeř dokázal využít. V 6. minutě prohrávali 8:11
a srovnali krok až po trestných hodech
Nábělka, který proměnil všechny šestky
po faulu při tříbodové střele. I díky tomu
měli po první čtvrtině na své straně minimální náskok 15:14.
Do větších problémů se Orli dostali v dalším pokračování poločasu. V 16. minutě
ještě vedli 29:24, pak ovšem inkasovali
devět bodů v řadě a rázem šla do vedení
Olomouc. Nápor hostujícího výběru na

chvíli zastavil čtyřmi body v řadě Havel.
Vyrovnal na 33:33, závěr desetiminutovky však opět tým Prostějova nezvládl
především v obraně a po druhé čtvrtině
prohrával 35:40.
Ani po přestávce domácí nedokázali
svůj výkon vylepšit a chvílemi ztráceli
až osm bodů. Pomohla jim série deseti
bodů, kterou zakončil Dokoupil a otočil
výsledek na 51:47 pro Orly. Místo dalšího
náporu domácí v klíčových situacích
vyrobili čtyři ztráty na útočné polovině
během tří minut. V polovině třicáté minuty tak dovolili Olomouci, aby otočila
na 56:57 po koši Adama Klepače.
Rozhození Orli se v dalších minutách
nezmohli na odpor a ve 35. minutě už
prohrávali 58:69 po dvoubodovém zakončení Žáka. Až pak při zoufalé snaze
o obrat začali své manko stahovat. Na
začátku poslední minuty dokonce
Trávníček trojkou upravil na 68:69,
stejně ale na druhé straně kontroval
Adam Klepač a zajistil Olomouci důležitou výhru.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUD
0LFKDO3(h7$ %&02UOL3URVWÈMRY
„Utkání se nerozhodovalo až v závěru, i když se soupeř více odpoutal
až na začátku poslední čtvrtiny. Během celého zápasu byla naše obrana
hodně laxní. Střelecké pozice soupeři jsme vytvářeli prakticky sami. Dobré to nebylo ani v útoku. Snažili jsme se střílet z dálky, ale hráči v první
půli proměnili jedinou trojku z jedenácti útoků. Nikomu se nechtělo najet pod koš. Bylo to z naší strany hodně špatné vystoupení.“
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ.2/2
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Olomouc (lv) – V závěrečném předvánočním kole Kooperativa NBL
přijede do Čajkarény v Olomouci úřadující šampion z Nymburka. Hráči BK
Redstone se těžkému soupeři postaví
do cesty v sobotu 18. prosince v 18
hodin. „V současné situaci by bylo až
úsměvné hovořit o tom, že chceme vyhrát. Ale to neznamená, že nechceme
odvést dobrou práci. Máme možnost
porovnat síly s týmem, který hraje pravidelně evropské poháry a doma dlouhodobě dominuje. Uvidíme, jak toto
srovnání dopadne. Věřím, že to bude
hezký zápas,“ přeje si sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

]PěQLORDWPRVIpUXGHUE\
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LADISLAV VALNÝ
Z dostupných záběrů je vše jasné. Jan
Trávníček se slovně obul do Lukáše
Sychry, ten mu to oplatil vražením rukama do těla. Pak za pomoci dalších
spoluhráčů od sebe oba kohouty dostal Jakub Strnad. Bylo to jedna jedna.
Stejné bylo hodnocení rozhodčích
– hráče poslali předčasně do sprchy.
Shodné byly rovněž tresty vynesené
Českou basketbalovou federací.
Až pak se cesty prostějovských spoluhráčů rozdělily. Jeden hráč se vrátil do
sestavy, možná překvapivě jde o Trávníčka, který konflikt inicioval. Druhý
se může na zápasy dívat jen z tribuny.

Může být, že Sychra mohl slovní atak
ustát, že nereagoval adekvátně. To je
pravda. Stejně tak ale platí, že si druhá
strana mohla odpustit nadávky. Ty totiž na palubovku nepatří úplně stejně
jako nedovolený fyzický kontakt.
Pokud mělo být učiněno spravedlnosti za dost, měli oba hráči vyfasovat stejné tresty. Co se stalo, nejde
odestát, přesto je tady stále jedno řešení. Tedy pokud nejsou vazby v kabině incidentem porušené. Vyřadit
Sychru z kádru podmíněně. Vsadil
bych barák, že se podruhé už nic podobného opakovat nebude.

PROSTĚJOV Tradiční třaskavou
atmosféru basketbalového derby
mezi Orly a Olomoucí ukončilo
pár sekund před koncem zranění
domácího Erika Klepače, který zůstal po nárazu na reklamní panely
dlouhé minuty ležet na palubovce.
Všichni basketbalisté okamžitě zapomněli na vzájemný souboj a snažili se pomoci otřesenému hráči.
Z palubovky Klepač dokonce odcházel podpíraný dvojicí soupeřů.
Tento okamžik ukázal, že výsledek
zápasu není nejdůležitější.
„Najednou bylo jedno, jak zápas
skončí. Všechny jen zajímalo, jak je
Erikovo zranění vážné. Hráči ukázali
vzájemný respekt, přestože tento zápas je vždy plný emocí. To je víc než
výsledek,“ prohlásil prostějovský trenér Michal Pešta.
Nejvýraznější okamžik zápasu se
odehrál na konci 40. minuty. Jen
o několik okamžiků dříve Adam Klepač trojkou rozhodl o vítězství Olomouce a pak byl faulovaný dvojčetem
Erikem. Ten se u snahy přerušit další
útok soupeře zranil. Tento střet si

Adam vyčítal, přestože za něj nemohl.
„To jsem nechtěl,“ opakoval, když střídal se slzami v očích a pak se odešel
uklidnit do útrob prostějovské haly.
„Byl z toho hodně špatný, Vypadalo
to děsivě. Naštěstí vyšetření v nemocnici nepotvrdilo obavy z těžkého zranění, i když Erik si při převozu stěžoval, že necítí ruce,“ přiblížil
těžké chvilky Pešta, podle něhož měl
zraněný basketbalista po nárazu stále
pouze myšlenky na basket. „Ptal se
kolik je do konce a že chce vyhrát.
Byl v šoku. O pár hodin později jsme
si psali a komunikoval v tom smyslu,
že ho krk bolí. Že je celé tělo hodně
citlivé,“ dodal prostějovský trenér
s tím, že mimo hru bude hráč zhruba
tři týdny.
Žádné výkřiky radosti nebyly slyšet
z olomoucké lavičky, přestože hosté
zvítězili poměrně překvapivě. „Díky
tomu, co se stalo v koncovce, nejde
o žádné slavné vítězství, ale to je teď
vážně jedno. Všichni si jen přejeme,
aby vše dobře dopadlo,“ shrnul pocity
obou týmů trenér Olomouce Karel
Hůlka.
(lv)

J QÑEDH@àIÑ UFM<O h
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PROSTĚJOV Ještě v dubnu nastoupil Lukáš Sychra (na snímku) do zápasu Kooperativa NBL
proti Děčínu. Po letním stěhování Olomoucka do Olomouce
zůstal v Prostějově a hrál první
ligu za Orly. Vše se změnilo během utkání s Brnem, v němž
byl po hádce a strkanici se spoluhráčem Janem Trávníčkem
vyloučen a kromě svazové
třízápasové stopky dostal také
klubový trest plus byl dočasně
vyřazený z týmu. „Strašně mě
to mrzí. Dostal jsem facku, na
kterou nezapomenu do konce
života,“ říká prostějovský pivot.
yy Už jste si stačili se spoluhráčem
Janem Trávníčkem všechno vyříkat?
„To jsme stihli ještě dříve, než skončil
zápas. Po vyloučení jsme museli do kabiny. Seděli jsme naproti sobě, chvíli po
sobě štěkali a pak si uvědomili, jaká to
byla chyba. Za chvilku za námi přišel Petr
Dokoupil, ten nám taky řekl svoje. Byla
to obrovská hloupost.“

yy Oslabil jste celý tým. Směřovala
omluva také k němu?
„Nechtěl jsem někam zalézt a utíkat
od toho, co jsem udělal. Týmu jsem se
umluvil hned po zápase a pak ještě jednou, když jsem se dozvěděl, jaký je trest.
Přišel jsem to oznámit do kabiny a znovu
zopakoval, jak mě to mrzí.“
yy Zanechalo to v týmu nějaké šrámy?
„Párkrát jsem zašel do šatny. Hlavně na
začátku to nebylo úplně dobré, ale postupně se to zlepšovalo. Fungujeme spolu bez problémů, i když rozumím tomu,
že je těžké na takový moment zapomenout. Chci ukázat, že takový nejsem, že
šlo o výjimečný zkrat.“
yy Jak s odstupem času vidíte celou
nepříjemnou situaci?
„Je to těžce zaplacená zkušenost, která se
v životě může hodit. Vím, čeho se mám
vyvarovat. Většině lidí se stane, že přijde
okamžik, kdy je těžké zkrotit své emoce.
Já si už můžu vzpomenout na tuhle situaci, o které vím, že nechci, aby se opakovala. Je to takový vykřičník, který může
v kritické situaci připomenout, že takto
se věci neřeší.“
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BRNO, PROSTĚJOV Útok na premiérový mistrovský titul v klubové historii? Pro korfbalisty SK RG Prostějov to v aktuálním
ročníku extraligy dospělých ČR 2021/22 evidentně nemusí být
ani trochu prázdný pojem, ale naopak reálně splnitelná meta.
Po sobotním urvaném vítězství na znojemské půdě o svých
kvalitách znovu přesvědčili i ve včerejším večeru, kdy z haly
nejbližšího tabulkového pronásledovatele KK Brno odvezli
v 7. kole soutěže hodnotný triumf 20:24 (13:12)!

Marek SONNEVEND
Zároveň šlo o odvetu za dosud jedinou porážku hanácké party během
této sezóny, neboť minule doma
Jihomoravanům podlehla 23:27.
I tentokrát tahal za delší konec zápasového provazu nejprve protivník, ač
nijak výrazně. „První poločas byl vyrovnaný, ale většinou jsme vedli spíš
my, místy až o tři koše. Před pauzou
však soupeř otočil na 13:12, přesto
zůstávalo utkání naprosto otevřené,“
zasvěcoval Večerník do tajů tradičně
prestižního střetu prostějovský kormidelník David Konečný.

Rozhodující zlom moravského derby nastal hned po přestávce. „Vstup
do druhé poloviny nám vyšel výborně, dali jsme pět košů za sebou na
13:17 a tím Brno hodně zaskočili.
Od té chvíle jsme až do konce neustále vedli, maximálně je nechali
trochu snížit, ale nic víc. Skvělým
týmovým výkonem jsme měli výsledek pod kontrolou,“ povídal Konečný v neděli před dvacátou hodinou
již po cestě autem domů ve společnosti některých svěřenců. Například
kapitána – kanonýra Petra Galíčka,
který opětovně nasázel výživných
osm tref.
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Foto: Marek Sonnevend
NROR=QRMPR±3URVWČMRY  %UQR
„Musím říct, že jsme hráli fakt velice a to nám taky hodně pomohlo. Zákla- luje se značným bodovým náskokem
±ýHVNp%XGČMRYLFHRGORåHQR
NROR%UQR±3URVWČMRY  ýHVNp dobře. Celé družstvo odvedlo plně dem cenného vítězství se určitě stala extraligovému pořadí a má tak slibně
soustředěný výkon, koncentrovalo kvalitní obrana, v útoku se podařilo ze našlápnuto k prvenství po základní
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se pouze na hru a neřešilo nic okolo,
soupeře ani rozhodčí. Klíčové přitom
bylo ubránění brněnských holek, na
což jsme se takticky zaměřili. Naopak
naše děvčata se střelecky prosazovala,

sedmdesáti až osmdesáti procent spl- části. „Musíme se však držet při zemi
nit mé trenérské představy. Což je při a dál makat jako dosud, ať se nám pomém maximalismu vysoké číslo,“ smál řád daří,“ zdůraznil David Konečný.
se stratég SK RG v povznesené náladě.
Zápasové statistiky nebyl do
Rozjetá korfbalová mašina z Hané krauzávěrky vydání k dispozici.

Druhá liga volejbalistek: čtyři porážky

9HONìDYtWě]QìREUDW
EUDW 6.5*YH=QRMPě prostějovských družstev v posledním dvoukole
Prostějovský korfbal se usadil v čele extraligy
ZNOJMO, PROSTĚJOV V prvním
ze dvou víkendových střetnutí korfbalistů SK RG Prostějov na jihu Moravy v rámci extraligy dospělých ČR
2021/2022 to na výsledkový úspěch
dlouho nevypadalo. A to vůbec,
hosté na palubovce Modrých Slonů
YMCA Znojmo zpočátku prohrávali
až rozdílem šesti košů. Přesto nakonec zvítězili 19:20 (12:10)!
Hanákům absolutně nevyšel vstup do
zápasu. Dost rychle nabírali nepříjemně velké manko, které během úvodního poločasu vzrostlo na 8:2. „Začali
jsme špatně, měli pomalejší pohyb než
soupeř a jako bychom pořád čekali na
to, že zlepšení přijde samo,“ popisoval
Večerníku hlavní trenér ergéčka David
Konečný.
Do stavu 10:4 mělo utkání naprosto
jednoznačný vývoj. „Chyběla nám
trpělivost lépe si stavět doskoky, tudíž
jsme při hodně nepřesné střelbě okamžitě ztráceli míče hned po prvních
pokusech o zakončení. Domácím to
naopak padalo do koše často, dařilo se
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jim a zaslouženě vedli,“ rekapituloval
Konečný.
Teprve před přestávkou se mančaft SK
herně zvedl, do šaten se již šlo za téměř nerozhodného skóre 12:10. „A ve
druhé polovině jsme pak neustále dotahovali těsný náskok Znojma o jeden
až tři koše. K vyrovnanějšímu průběhu
jsme si pomohli zkvalitněným doskakováním i přesnější palbou, hlavně
Petr Galíček se rozstřílel neskutečným
způsobem. Trefoval ze všech pozic, zejména díky němu jsme zvládli vyrovnat
na 19:19,“ ohlížel se Konečný za gradujícím dramatem.
Vyvrcholilo v samotném závěru. „Mi-

5R]KRGÿt'UiENRYiD9iYUD'LYiFL
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nutu a půl před koncem šla Nikola Lorencová do dvojtaktu, byla faulována
a dostala tedy výhodu penalty. Za tak
vypjaté situace není běžné, že ji holky
promění, ale Niki to chladnokrevně dokázala. A výsledek 19:20 jsme potom ve
zbývajícím čase udrželi,“ vyložil prostějovský kouč vesele. K širokému úsměvu
měl skutečně důvod. „Za takhle otočené utkání z šestikošové ztráty jsme
samozřejmě moc rádi, zvlášť venku.
Těsně vydřená výhra po nepříznivém
průběhu má vždycky dvojnásobnou
cenu, takže velká spokojenost. Znojmo
jsme zdolali i podruhé v této sezóně,“
zmínil Konečný.
(son)
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PROSTĚJOV Závěr úvodní poloviny 2. ligy žen ČR 2021/22
nevyšel ani volejbalistkám TJ OP
Prostějov, ani jejich městským
kolegyním z VK Prostějov B. Na
konto jim v 7. dvoukole soutěže
přibyly jen samé prohry a v průběžné tabulce skupiny C si tak příliš nepomohly.
Ženy TJ OP Prostějov sice měly
výhodu domácího prostředí, ale
vytěžily z ní zisk jediného bodíku.
Aktuálně třetím Svitavám totiž podlehly nejprve po velkém boji plném
zvratů 2:3 (-17, 18, -17, 21, -4), když
vůbec nezvládly rozhodující tiebreak. A poté mnohem jednoznačněji

0:3 (-25, -14, -20), přičemž odvetu
zlomila ve prospěch soupeřek těsně
ztracená koncovka prvního setu.
Přesto tým ópéčka poskočil ze dna
pořadí až na šesté místo, leč má
stejný bodový zisk jako sedmý Juliánov i osmá Kroměříž. Právě na její
palubovce absolvuje v sobotu 18.
prosince dohrávky odložených duelů šestého dvoukola, které budou
hodně důležité pro přiblížení se klidnějšímu středu soutěže.
Volejbalistky VK Prostějov B – tedy
vlastně juniorky tohoto klubu – nastoupily ze čtvrté pozice na půdě
druhé České Třebové. Přání dvakrát
zvítězit a tím protivníka tabulkově

přeskočit však vůbec nevyšlo. Domácí kolektiv uspěl vcelku jasně
3:1 (22, 19, -23, 17) a 3:0 (21, 12,
20), neboť byl o něco lepší, využil
svých bohatších zkušeností. Ze čtvrté příčky navíc mohou vékáčko ještě
sesadit Šelmy Brno B díky dohrávkám s Kroměříží (8. ledna).
Druhá polovina druholigové sezóny
následně odstartuje v sobotu 15. ledna.
(son)
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Újezd u Brna 34:37, venku Olomouc
29:31, doma Juliánov 38:16, venku
Holešov 25:34, doma Maloměřice
B 33:33, doma Velké Meziříčí 24:33,
doma Bohunice 16:36). Porazit dokázali jedině slaboučký juliánovský
jeden. Všechno pak zlomil povedený soubor, přidali ještě tři remízy na
zápas proti Ivančicím. Jím počínaje vlastní palubovce a jsou až na předse kluci v menším počtu bez několika posledním jedenáctém postu.
chybějících hráčů ohromně semkli,
'58+É/,*$08åĤ-0
výrazně zlepšili obranu, bojovali spo²35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
lečně jako jeden tým a výkonnost 1. Bohunice 10 0 0 319:166 20
celého mančaftu tím šla hodně na- 90H]LĜtþt     
    
horu. Závěr podzimu byl vyloženě .XĜLP
skvělý, díky němu můžeme být moc 4. Kostelec 7 0 4 319:306 14
2ORPRXF

   
spokojení,“ zhodnotil hlavní trenér
HK David Ševčík právem nadšený ze ,YDQþLFH     
7HOQLFH
    
super finiše vedoucího zatím na čtvr- ÒMH]GX%UQD     
té místo pořadí druholigové skupiny 0DORPČĜLFH%    
Jižní Morava, pouhé dva bodíky za +ROHãRY     
3URVWčMRY     
druhou pozicí.
Prostějovští plejeři neměli během -XOLiQRY     
první poloviny aktuálního soutěž- = SRG]LPQt þiVWL ]EêYi GRKUiW +ROHãRY ±
ního ročníku žádná úspěšnější nebo 0DORPČĜLFH% NROROHGQD 2ORPRXF
horší období. Místo toho se přede- ± ,YDQþLFH  NROR  OHGQD  +ROHãRY ±
vším výsledkově trápili v podstatě %RKXQLFH NROROHGQD ,YDQþLFH±-X
celou dobu (doma Telnice 27:27, OLiQRY NROROHGQD .XĜLP±2ORPRXF
venku Ivančice 20:31, doma Kuřim NROROHGQD 7HOQLFH±+ROHãRY 
NROROHGQD 
33:33, venku Kostelec 26:31, doma

PROSTĚJOV Blízko opačným pólům průběžné tabulky se usadili
házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK a Sokola II Prostějov. Jde
o vyústění jejich výkonů i výsledků v úvodní polovině 2. ligy mužů
ČR 2021/2022, během níž se prvně jmenovaným převážně dařilo
a těm druhým většinou ne.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Kostelečtí borci dobře začali (venku Olomouc 28:27, doma Juliánov
27:24, venku Holešov 33:34, doma
Prostějov 31:26), potom přišla série
tří porážek (venku Velké Meziříčí
24:33, doma Bohunice 17:35, venku Telnice 29:32). A vzápětí naopak
báječná šňůra čtyř vítězství (doma
Ivančice 31:23, venku Kuřim 30:26,
venku Maloměřice B 28:21, doma
Újezd u Brna 41:25).
„Do sezóny jsme vstoupili výsledkově dobře, ale naše hra nebyla zdaleka
optimální. Což se pak projevilo mezi
pátým a sedmým kolem, kdy jsme
k šesti získaným bodům nepřidali ani

-QUVGNGEMÚOJ¾\GPM¾ąčO XOQFTÆO UGFTWJQNKIQXÚRQF\KOX[FCąKNRTQUV÷LQXUMÚO XGåNWVÆO PKMQNKX

„Velice nám chybí víc vítězství, na
která jsme v případě minimálně dvou
domácích nerozhodných utkání vyloženě měli, ale bohužel nezvládli
koncovky. Mít místo pěti bodů aspoň
nějakých sedm nebo osm, vyznělo
by naše podzimní působení ve druhé lize hned o něco lépe. A nebyli
bychom na tom ani umístěním tak
špatně jako teď. Bohužel stále doplácíme nejvíc ze všeho na velmi obtížné
skládání sestavy pro každý jednotlivý
zápas. Většinou nemáme k dispozici
řadu hráčů, složení týmu se pořád
mění, a byť se kluci na hřišti snaží

dělat maximum, zpravidla to nestačí.
Jedno pozitivum však vidím v začleňování většího počtu mladých talentů do kolektivu. Jinak ovšem nemůže
být o spokojenosti žádná řeč,“ ohlédl
se kouč Sokola II Tomáš Černíček.
Obecně je největší výhrou samozřejmě fakt, že se po dvou minulých
nedokončených (tím i zrušených)
sezónách nižší české soutěže v házené vůbec konají. Lodivod „dvojky“
si ale v téhle souvislosti neodpustil
kritickou poznámku. „Nelíbí se mi,
že některé kluby jako my nebo třeba
Kostelec nespekulují a když to jde, tak

Foto: Marek Sonnevend

prostě hrají. Zatímco jiné kluby si odkládají zápasy na později, aby z toho
případně něco vytěžily. Navíc jsme
zodpovědně dodržovali všechna proticovidová nařízení a nenechali po
zpřísnění podmínek nastupovat neočkované či ty, kteří nemoc za uplynulý půlrok skutečně neprodělali.
Přičemž stejným si u všech ostatních
celků nejsem vůbec jistý. Každopádně jsou soutěže současnými okolnostmi hodně ovlivněné a z mého
pohledu se těžko dá mluvit o jejich
sportovní regulérnosti,“ konstatoval
Černíček.
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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:
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