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OPĚT A JEŠTĚ JEDNOU: DNES ZDARMA

strana 23

ZA DVEŘMI JSOU
NEJHEZČÍ SVÁTKY,
PROŽIJTE S NÁMI…

TEN NEJLEPŠÍ
TIP NA DÁREK?
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speciální příloha

NAŠE PŘEDPLATNÉ
najdete uvnitř
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navštivte naše internetové stránky www.vecernikpv.cz
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MOTORKÁŘ DAVID
POMALU ODCHÁZÍ,
RODNÉ
NEZAMYSLICE
POŘÁDAJÍ
SBÍRKU
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TITUL JE PO ÈTYØECH
9(6/29(16.e0'8&+8 LETECH ZPÁTKY NA HANÉ
seriál
dvoustrana
28-29 tenis

PROSTĚJOV Tohle je hodně
zamotaná záležitost. Od pátku 10. prosince docházely do
redakce Večerníku z nejrůznějších zdrojů zvěsti o údajné
smrti největšího drogového
dealera posledních let Lukáše
Šindýlka, jenž se měl oběsit ve
vazební věznici v Olomouci.
Přestože se Večerníku přes
velkou snahu tuto nepochybně citlivou informaci
nepodařilo z oficiálních míst
ověřit, poté, co se těsně před
uzávěrkou minulého vydání
objevila na serveru www.pvnovinky.cz, šli jsme také s kůží
na trh. V průběhu uplynulého
týdne se ovšem ukázalo, že se
zpráva nezakládá na pravdě...
(mls)

ČTĚTE NA
dvoustrana 30-31 STRANĚ 5
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dvoustrana 10-11 Večerníku
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součástí tohoto čísla je
dvojnásobný magazín
TV POHODA s programem
na celé Vánoce i Silvestra
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Èekárny jsou
pro zlost. A na nic...
Prostějov (mik) - Malé prosklené
čekárny na autobusových zastávkách
jsou terčem kritiky Prostějovanů. Nejsou zcela kryté ze všech stran, takže lidé
čekající na autobus MHD v nich úkryt
před deštěm či sněžením nenajdou.
Ovšem co více než dva měsíce museli
lidé prožívat na autobusové zastávce
ve Vrahovicích, to bylo také dílo! „Taky
nám sem dali tu otřesnou skleněnou
budku, ale dva měsíce měla jen střechu
bez jakékoliv boční výplně. Schovat se
tam před deštěm nebo sněhem nešlo,
lidé čekali na autobus ve vchodu nedalekého baráku. Teprve minulý týden na
zastávku přimontovali boční sklo. Ale
stejně jsou tyto čekárny na nic,“ postěžovala si žena z Vrahovic

Snad pokladní nezmizí
Prostějov (mik) – Také prostějovské
supermarkety už většinou přecházejí
na samoobslužné pokladny. To se ale
všem nelíbí. „Já jsem ze staré školy a tyhle moderní věci zrovna nemusím. Jednou jsem si to zkusila, ale načítání zboží
a placení přes automat, to mi moc nešlo.
Jen doufám, že klasické pokladní ze
supermarketů nezmizí,“ bědovala žena
během úterního odpoledne v Tescu
v Držovicích.

Obchvat zatím nepomáhá
Prostějov (mik) – Kompletní severní obchvat Prostějova je už nějaký ten
týden plně v provozu, ale nejen podle
názorů Večerníku zatím ničím výrazně
neprospěl. „Podívejte se, je půl čtvrté
odpoledne a Olomoucká je zasekaná
z obou stran. Říkal jsem to od začátku,
že obchvat ničemu nepomůže. Olomoucká je ucpaná auty, jejichž osádky
míří do nákupních zón a nikoliv do
Kostelce nebo Smržic,“ ukázal Večerníku na nekonečné kolony vozidel v Olomoucké ulici muž z Prostějova. A měl
pravdu, severní obchvat Olomoucké ulici tedy zatím vůbec, ale vůbec neulevil.

rubriky
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Zdraví vás

Návrat mistrů. Těsněji už to opravdu nešlo! Prostějovští tenisté se v
pátek večer stali opět vítězem české
extraligy. V nadmíru napínavém
finále zdolali Spartu Praha až v rozhodujícím devátém utkání, kdy ve
čtyřhře zvítězila dvojice TK Agrofert o pouhé dva míče v supertie-breaku. Prostějovský klub tak vrátil
titul na Hanou po čtyřech letech!

Bob a Bobek!
Michal SOBECKÝ

&21É68',9,/2

ČECHY POD KOSÍŘEM Zima, to není jen období
pro lyžování, tesknění řidičů po létě nebo „klepání
kosy“. Je taky příležitostí k uměleckému vyjádření a tvoření ze sněhu. Všichni asi už známe festival
ledových soch na Pustevnách. Sochy však rostou
nejen v Beskydech, ale i na Hané, kde v prosinci
konečně zachumelilo. A tak někteří lidé ukázali, jak
moc jsou šikovní. Sněhuláci? Jsou fajn. Co ale třeba
vytvořit králíky z klobouku? Jedny lze najít na okraji Čech pod Kosířem, kde Bob a Bobek vykukují na
okolo projíždějící řidiče. Socha je jedním slovem
perfektní. Palec nahoru pro umělce.

Agentura
Hups! A stalo se... Minulý týden spadl vánoční strom na náměstí T. G.
Masaryka. Je totiž tak křivý, že nemusel ani vát silnější vítr. Dlaní se do
jeho kmene opřelo malé dítě a jehličnan se okamžitě sesunul k zemi.
„Registrujeme případ, kdy si malý
klučina chtěl pohladit kmen vánočního stromu na náměstí, a ozdobený smrk se sám skácel. Vyšetřujeme

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

•• Pondělí ••
Osvobození pro všechny. Sebevražda má být obvykle úlevou pro toho, kdo ji
spáchá. Někdy však může být úlevou i pro ostatní… To zřejmě platí i pro opilou
ženu, která chtěla od taxikáře, aby ji zavezl na nejbližší nádraží, kde prý chtěla ukončit svůj život. To se jí ovšem nepovedlo, neboť řidič zavolal policisty. Těm pak žena
pěkně od plic vynadala.
•• Úterý ••
O ztrátách a nálezech. „Nikdy o ničem neříkej: ztratil jsem, nýbrž vrátil jsem,“ napsal velice moudře řecký filosof Epiktétos. Pokud bychom toho byli schopni, pak by
se žádný okradený zbytečně netrápil. Zloději totiž mezi námi budou chodit vždy.
Patří mezi ně i Miroslav Tulis, jehož ochranka chytla, kterak kradl v prostějovském
OBI. Kvůli tomu skončil před soudem.
•• Středa ••
Příroda na dosah nohy. „Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si
váží přírody,“ uvědomoval si Jan Amos Komenský. Radovat se z darů přírody ve
svém bezprostředním okolí mohou všichni, kteří pravidelně vyráží na středeční
toulky s Ekocentrem Iris. Tentokrát je vycházka zavedla do malebného okolí lázní
Skalka a nedalekého biocentra u Čelčic.
•• Čtvrtek ••
Dožene svědomí rozum? „Úkolem nadcházející éry je radikální obnova lidské
odpovědnosti. Naše svědomí musí dohnat náš rozum, jinak jsme ztraceni,“ napsal
Václav Havel. Časem se však ukázalo, že odpovědnost v nás žádná éra nevzbudí. To
musíme my sami. Deset let po jeho smrti se za návštěvou Václava Havla v Prostějově
ohlíží výstava snímků Boba Pacholíka v Duze. Během vernisáže vystoupili členové
Divadla Point, kteří přednesli ukázky z jeho her.
•• Pátek ••
Zpívající rabín. Pan Kohn jde po parku a najednou mu shůry spadne na klopu ptačí hovínko. Zastaví se, podívá se na ně a povídá: „To jsem celej já. Jinejm zpívá….“
Židovské anekdoty s úsměvem odhalují mnohé lidské slabůstky. Zpívat a hrát svým
fanouškům dorazila do prostějovského divadla skupina Létající rabín, která se už 20
let stará o odkaz dávných obyvatel našeho „hanáckého Jeruzaléma“.
•• Sobota ••
Se světlem za betlémy. Každý z nás je poutníkem procházejícím tmou a zimou.
Každý z nás dostal plamen světla, aby jej uchoval a předával dále. Každý někdy klopýtne. Každému z nás plamen někdy skomírá, či dokonce zhasne. Vždy jde ale o to,
neztratit z mysli svůj cíl… Vydat se na podobnou pouť mohou stále celé rodiny
z Konice díky druhému ročníku akce Stezkou za betlémy.
•• Neděle ••
Život je ples. Ve dvaceti letech máte plno elánu a zbytek života na to, abyste pochopili, co s ním. Někdo na to ovšem nepřijde až do konce svých dní… Ti, kteří svůj
elán umí přetavit v radost, se schází na Tanečním odpoledni v Duze, kde jim hrávají
manželé Vyroubalovi.

Zklamání na poslední den. Pro
mnoho Prostějovanů bude rozhodnutí radních naprosto nepochopitelné,
ale bohužel se s ním budeme muset
všichni smířit. Silvestrovský ohňostroj
v Prostějově v pátek 31. prosince večer
nebude! Konšelé ho zrušili z obav šíření nákazy covid-19. Otázkou ovšem je,
proč se v okolních městech včetně Přerova ohňostroj koná a u nás to nejde...
=$&+<7,/,-60(
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to jako přečin podcenění křivek
vánočního stromu s trestní sazbou
až pětadvaceti ran na holou prdel,“
sdělila Agentuře Hóser Miluša Králíková, mluvčí krajského sboru národní bezpečnosti.
Policie nyní prověřuje všechny okolnosti, které vedly k vybrání tak křivého a nebezpečného stromu. „Já bych
přísahala, že ten smrk byl rovný
jako pravítko. No, nakonec z něho
byla taková šikmá věž jako v Pizze,
ale byl nádherný. Netušila jsem, že
bude tak blbě ukotven až spadne,“
dušovala se Miládka Bitva u Sokolova, náměstkyně primátora pro přírodu a vánoční ozdoby v Prostějově.

KRIMI
Ü½NGJ

Hru na kočku a myš si zřejmě
spletl s realitou dvaadvacetiletý
mladík, který není pro prostějovské policisty až takovou neznámou. Minulé pondělí krátce
před polednem chtěla hlídka
zastavit a zkontrolovat řidiče
osobního vozidla BMW v Olomoucké ulici v Prostějově v blízkosti čerpací stanice.


Mladík však autohlídce ujížděl
a v ulici Pod Kosířem havaroval, když naboural do garáže,
na které vznikla škoda za padesát tisíc korun. Policisté řidiče
zadrželi opodál, ten jim však
tvrdil, že vozidlo neřídil. Opilý
nebyl, test na drogy ale odmítl.
Proč ovšem hlídce nezastavil, je
věcí dalšího šetření Policie ČR.

Její slova ale ostře napadl šéf společnosti, která stromek kotvila. „Hovno
špatně ukotvený! Když jsem paní
Bitvě u Sokolova říkal, že ten smrk
je křivý jak paragraf a nic na světě
ho neudrží stát, řekla mi, ať držím
hubu a třeba ho k té zemi přilepím!
Naši pracovníci dělali, co mohli,
použili dokonce tunu vteřinového
lepidla,“ soptil Jeroným Skřivan, šéf
společnosti.
Ono je teď vlastně jedno, kdo může
za spadlý vánoční strom, kterému radní dali jméno Bystroušek.
Důležité je to, že na poslední dva
nebo tři týdny bude jehličnan znovu postaven. „Rozhodli jsme se ho

nespálit. Jednak policie ještě nesejmula z kmene všechny otisky prstů
a nezajistila všechny další stopy, no
a jednak o takovou atrakci nechceme přijít. Zatímco paní kolegyně
náměstkyně je v cele předběžného
zadržení, já jsem nařídil strom znovu postavit, jeho kmen zalít betonem, a navíc připevnit silnými lany
k budově radnice. Teď už určitě nespadne,“ sdělil primátor Prostějova
Francimór Kopačka.

50 000 000

Prostějovský magistrát získal
bezúplatným převodem od soukromého majitele pozemky za nemocnicí v hodnotě padesáti milionů korun. Vybudovat na nich
chce novou silniční komunikaci.
=$8-$/1É6

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

PÁTRÁNÍ

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

YURII HORODIUK
se narodil 24. ledna 1983 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. června 2020. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40 let,
měří okolo 175 centimetrů, má hubenou
postavu, šedé oči a hnědé rovné vlasy. Je
do hladka vyholen.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

BOB PACHOLÍK
Známý prostějovský fotograf uvedl minulý čtvrtek výstavu snímků
v Kulturním klubu Duha věnovanou
odkazu Václava Havla.
=$6/(&+/,-60(

„NEMÁME LIDI
NA TO, ABYCHOM
ŘEŠILI
OPATŘENÍ!“
Předsedkyně
DZP
Haná
Prostějov Dana Zbořilová potvrdila, že se vánoční koupel na přehradě uskuteční. Covid, necovid...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

1/-2 °C

¶WHUÙ

3/-1 °C

Støeda

2/-1 °C

Ètvrtek

2/-2 °C

Pátek

2/-3 °C

Dagmar
Natálie
Šimon

PETRA KOVAŘÍKOVÁ
se narodila 13. srpna 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 22. října 2019.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 33 do
35 let, měří okolo 176 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a černé vlnité vlasy.

Vlasta
Adam a Eva, Štědrý den

Sobota

2/-1 °C

Nedìle

2/-1 °C

Boží hod, 1. svátek vánoční
Štěpán, 2. svátek vánoční
Zdroj: meteocentrum.cz
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„ZABIJU SE,“ křičel opilec 8[JTQåQXCNC
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v prodejně
Policejní
hlídky

zjistili jsme

se sjely do
Vrahovické ulice
PROSTĚJOV
Nepříjemné
okamžiky zažili pracovníci
prodejny ve Vrahovické ulici
předminulý pátek 10. prosince ve večerních hodinách. Do
prodejny vtrhl totálně opilý
muž, který začal okamžitě vyhrožovat sebevraždou. Ostraha
přivolala policii a na místo se
brzy sjelo hned několik hlídek.
Domnělý sebevrah skončil na
záchytce.

Michal KADLEC
Kolemjdoucí předminulý páteční
večer upozornilo hned několik policejních vozidel se zapnutými majáky, že se u prodejny v blízkosti železničního přejezdu ve Vrahovické ulici
děje něco zvláštního.
„V uvedený den po devatenácté hodině jsme přijali od pracovníků ostrahy
prodejny oznámení o muži, který
vykřikoval, že si sáhne na život. Na

/CL¾M[UNWåGDPÊEJXQ\KFGN2QNKEKGè4F¾XCN[VWwKVåGUGXRTQFGLP÷XG8TCJQ
XKEMÆWNKEKF÷LGP÷EQPGQDX[MNÆJQ/WåJTQ\ÊEÊUGDGXTCåFQWUMQPéKNPC\¾EJ[V
EG$[NVQCNGVGPRTCXÚFčXQFRQNKEGLPÊJQ\¾UCJW"
Foto: Jan Frehar

místě hlídka zjistila, že se jedná o jednapadesátiletého muže, který byl pod
vlivem alkoholu, kdy nadýchal 2,64
promile. Policistům opakoval, že
chce ukončit život. Hlídka proto na
místo přivolala záchrannou službu,
kdy lékař rozhodl o převozu muže
na protialkoholní záchytnou stanici
a k následnému dalšímu vyšetření,“
popsala Večerníku Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.

Podle některých svědků ale zmíněný policejní zásah mohl mít
i jiný podtext. „Kromě běžných
služebních aut policie tu byla i dodávka, ze které vyskákalo šest po
zuby ozbrojených policistů. Zatkli
snad nějakého muže a předtím mu
prohledali auto. Prý u něho našli
spoustu drog,“ svěřil se Večerníku
muž, který si nepřál být jmenován.
Vývoj případu budeme tedy i nadále sledovat.

5-10è+.#82176'%*
PROSTĚJOV Řidič prostějovské
taxislužby má podle všeho lví podíl na záchraně života ženy středního věku. Byla opilá a za jízdy se
mu svěřila, že si hodlá sáhnout
na život. Taxikář nelenil a okamžitě informoval policii. Možná
sebevražedkyně ovšem skončila
v poutech a následně také v nemocnici.
„V pondělí 13. prosince v podvečer
se na linku 158 obrátil řidič taxislužby s tím, že má obavu o život klientky. Žena středního věku v podnapilém stavu ho požádala o to, aby ji
zavezl na nejbližší nádraží. Cestou
se mu svěřila, že hodlá skoncovat se
životem,“ uvedla Miluše Zajícová, ,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
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BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Poslední ze série bleších trhů v tomto roce navštívily v městské tržnici uplynulou neděli stovky lidí. Pořadatel
Jindřich Skácel spojil„blešák“ i s charitativní akcí, kdy se na úplný závěr rozléval voňavý guláš lidem bez domova.
(mik)
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PROSTĚJOV Co nám z veřejných oslav konce roku zbylo?
Skoro nic! Covidová hrozba
zadusila vánoční jarmark i slavnostní rozsvícení stromu na náměstí, návštěvnost kluziště byla
okleštěna a jedna kulturní akce
za druhou byla rušena. A to není
všechno! Jak se Večerník těsně
před uzávěrkou tohoto vydání dozvěděl, prostějovští radní
hodili přes palubu i tradiční silvestrovský ohňostroj na náměstí
T. G. Masaryka. Ten se tak nerozzáří nad městem už druhým
rokem po sobě.
„Předně bych chtěla říci, že jsme
pořádání silvestrovského ohňostroje opravdu pečlivě zvažovali. Zdá se, že epidemie zpomaluje,
a věřme, že tento trend bude pokračovat, což je povzbuzující zpráva. Na druhou stranu platí opatření
pro pořadatele hromadných akcí,
kdy je třeba při počtu nad dvacet
účastníků kontrolovat takzvanou

bezinfekčnost. Představa, že bychom měli prověřovat, zda jsou
účastníci očkovaní, či prodělali
covid-19, že bychom účastníky
silvestrovského ohňostroje dělili
na očkované a neočkované, se nám
nejevila jako optimální cesta pro
příjemné prožití posledního dne
tohoto roku. Takže jsme nakonec
dospěli k závěru, že ještě letos ohňostroj pořádat nebudeme. Osobně doufám a věřím, že v příštím
roce se už opět silvestrovský ohňostroj na prostějovské náměstí
T. G. Masaryka vrátí,“ informovala
Večerník Milada Sokolová, neuvolněná náměstkyně primátora statutárního města Prostějova. „Takže
prosím ještě letos vydržme, užijme
si závěr roku v kruhu rodinném
a dovolte mi, abych popřála všem
pevné zdraví a optimismus. Přála bych nám všem, aby se situace
v roce 2022 už opravdu uklidnila
a zlepšila,“ vzkázala spoluobčanům.
(mik)

Taxikář však jednal s chladnou
hlavou a ženu nenechal u nádraží nedaleko Hluchova vystoupit
z vozidla, naopak přivolal policejní
hlídku. „S tou ale žena odmítla spolupracovat. Nereagovala na žádnou
z výzev, snažila se z místa utéct, pro
vulgární výrazy nešla daleko a nechtěla sdělit ani svoji totožnost.
Nakonec musela být zajištěna za
pomoci donucovacích prostředků
a převezena na služebnu. Provedenou dechovou zkouškou jí bylo
naměřeno 1,86 promile alkoholu
v dechu a skončila v prostějovské
nemocnici, kam byla převezena přivolanou zdravotnickou záchrannou
službou,“ popsala Zajícová. O dalším osudu opilé ženy už ovšem nesdělila ani slovo.
(mik)
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Vážení občané, využívám tohoto
prostoru v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku, abych vám popřál krásné
Vánoce prožité pokud možno s vašimi nejbližšími. Děti ať najdou pod
stromečkem vysněné dárky, dospělí
ať zvolní z každodenního shonu a senioři ať se mohou radovat ze setkání
se svými rodinami. Události posledních dvou let omezily naše kontakty,
proto si važme každé chvíle, kterou
si můžeme užívat s rodiči, dětmi, kamarády a dalšími důležitými lidmi
v našem životě. Vánoce jsou oslavou
nového života a naděje, že se budeme
mít lépe. Tak ať se tato naděje vyplní.
Krásné svátky!
5KNXGUVTQXUMÚQJÿQUVTQLX2TQUV÷LQX÷O¾
WåRQFTWJÆ\CUGDQWX[UVCXGPQWUVQR
MW#PKNGVQUJQPGWXKFÊOG
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František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Večerník za pouhou „dvacku“. Kdo to má?

JEN NAŠI PŘEDPLATITELÉ!

21121711652

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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PROSTĚJOVSKO Nejen tolik skloňovaný
covid stojí za letošními výrazně vyššími počty
úmrtí v ČR, Prostějovsko nevyjímaje. Jen za
prvního půl roku statistici evidovali přesně
o třetinu vyšší počet úmrtí než loni, kdy byla
koronavirová pandemie ve svých začátcích.
Jedním, kdo se zapsal do této smutné statistiky, byl i známý prostějovský zápasník Emil
Mackuliak, který zemřel letos 9. září.
Emil Mackuliak († 81) byl v Prostějově známý
mimo jiné jako úspěšný řecko-římský zápasník, řadu let působil také jako trenér či funkcionář Sokola. Přes svůj pokročilý věk až do loňského listopadu překypoval energií. Ke konci
loňského roku se nakazil nemocí covid-19,
načež jej postihly další zdravotní komplikace.
Postarat se o něj doma musely jeho dvě dcery.
Ty si tehdy stěžovaly na to, že se u jejich tatínka řešil pouze a jedině covid-19 a nic jiného.
„Když v prostějovské nemocnici zjistili, že je
pozitivní, dalšího potřebného vyšetření ani
pomoci se mu nedostalo a byl odeslán domů,“
vyjádřila se jeho dcera Jana Přidálková.
Prostějovská nemocnice se tehdy bránila tím,
že neeviduje žádnou stížnost na neposkytnutí zdravotní péče a že naopak dostává desítky
poděkování od spokojených pacientů. Z jejího
vyjádření vyplynulo, že se lékaři po celou dobu
snaží provést všechna potřebná ošetření bez
ohledu na to, zda se jedná, či nejedná o člověka
trpícího onemocněním covid-19.

Napsáno
SĊHG

19. 12. 2011

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
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pohled zpátky
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Není vyloučeno,
že jednou opět
vyjede i na koleje

PROSTĚJOV Taky si to pamatujete? Nebývalý odpor vyvolal mezi Prostějovany nápad Český drah odstranit historickou lokomotivu z pomníku před hlavním nádražím,
kde stála více jak 36 let. Navzdory protestům se mašinka
v nepříliš dobrém stavu stěhovala do Muzea ČD. Magistrát pak na konci letošního listopadu nechalo odstranit
i poslední hmatatelnou připomínku kdysi vystavené
lokomotivy, kterou byl betonový podstavec. V muzeu se
však historickému stroji dostalo patřičné péče, a navíc se
'OKN/CEMWNKCMD[NXGNMÚOURQTVQXEGOMVGTÚUG ocitla ve společnosti svých sester. Dá se tedy říci, že se tím
RQFÊNGNKPCQTICPK\CEKXT¾OEKRTQUV÷LQXUMÆJQ5Q dávný STÍN MINULOSTI definitivně rozplynul.
MQNC
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S odstupem času se Večerník k celé záležitosti
vrátil. „Se zástupci nemocnice jsme si po zveřejnění článku domluvili schůzku, ale k té nakonec
nedošlo. Tatínek se z nejhoršího dostal, nicméně s Alzheimerovou chorobou byl následně
hospitalizován v Centru sociálních služeb v Lidické ulici. Tam se o něj velmi hezky starali, za
což bych jim chtěla moc poděkovat. Ještě jsme
s ním stihli koncem července oslavit jednaosmdesáté narozeniny, v srpnu však dostal teploty
a devátého září zemřel,“ svěřila se nám Jana Přidálková z Prostějova s tím, že zůstává přesvědčena, že komplikace kolem nemoci covid-19 měly
zásadní vliv na skokové zhoršení zdravotního
stavu jejího tatínka.
(mls)

Tuhle mašinku znal každý člověk
z Prostějova. Stroj byl vyroben na
konci devatenáctého století a poslední jízdu absolvoval do cukrovaru v Bedihošti v roce 1968.
Lokomotivu určenou ke sešrotování zrenovovali v sedmdesátých
letech nadšení železničáři. V září
roku 1980 pak byla umístěna na
podstavec, v roce 2008 prošla
kompletní rekonstrukcí. Následně si z ní ale udělali svůj pelech
bezdomovci, kvůli nimž z ní do-

6.9ă/(

konce šlehaly i plameny. Přestože
historická lokomotiva nebyla výrazněji poškozena, České dráhy
se ji po tomto incidentu rozhodly
přemístit do muzea. To vše provázelo velké množství negativních
reakcí, objevovaly se i návrhy, aby
byla rozebrána a umístěna v hale
prostějovského nádraží. (mls)

2À=?ßNíN?
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6CMVQUGXRNPÆRCT¾F÷dMCHGONGLPGMqRąGFUVCXKNNGVQUXNÆV÷PC
VTCUG\8QNCTFQèGTPÆX2QwWOCXÊ
Foto: Petr Tylšar

23

<DGVQPQXÆJQRQFUVCXEGPCP÷OåOCwKPMCUV¾NCLKåPKEPG\čUVCNQ

(QVQ,CP(TGJCT

Občané dluží radnici čím dál tím víc peněz
Vloni v tuto dobu jsme informovali veřejnost o pohledávkách
prostějovské radnice za občany,
které tehdy činily zhruba 28 milionů korun. Před rokem totiž
radní konstatovali, že je zapotřebí přijmout razantnější řešení při
vymáhání, aby se závazky občanů vůči radnici neprohlubovaly.
Jak ale dnes vidíme, situace je
ještě dramatičtější. Občané nyní
v roce 2011 dluží ještě o dvanáct
milionů korun víc!
Situace to není zrovna nejrůžovější.
Pokud by radnice tyto prostředky
měla, výrazně by to ovlivnilo v kladném smyslu městský rozpočet. „To
zcela jistě, ale není to zase tak, že bychom kvůli tomu měli jako město
přijít na buben. Taková výše dluhu
občanů vůči radnici je skutečně

nepříjemná, možná až alarmující.
Ukazuje to ale na celkovou zoufalou situaci v ekonomice rodin,“ řekl
na úvod Miroslav Pišťák, starosta
Prostějova. „Nejvyšší pohledávky
evidujeme na poplatcích za odpady,
a to přes 9 milionů 200 tisíc korun,
obdobná výše dluhu je na nájemném, také více než 9 milionů korun,
dále přes 8 milionů na pokutách za
dopravní přestupky a téměř 2,5 milionu korun tvoří dluhy za ostatní
nezaplacené přestupky,“ vypočítává
Jiří Pospíšil, místostarosta města.
Všichni teď hledají důvody, proč lidé
dluží radnici rok od roku více peněz. „Ze zkušenosti můžu říci, že je
to především nezodpovědností některých občanů. Prostě mnozí založí upomínku, než by ji hned vyřídili.
Následně se dozvědí, že přijde exe-

kutor, který ovšem vymáhá částku
vyšší, než je původně uložená sankce. Důvodem může být i složitější
ekonomická situace a mimo mnohé jiné nám přibývá i občanů, kteří
mají trvalé bydliště na městském
úřadu, těm je potom upomínka nedoručitelná,“ vysvětluje Jiří Pospíšil.
Jak přidává starosta, spousta dluhů,
hlavně pokut za přestupky, je takřka
nevymahatelná. „Asi řeknu něco
kacířského, ale pokutovat člověka,
který nemá stálý příjem, žije na
hranici bídy nebo se potlouká bezcílně po ulicích, je nesmysl. Zákon
by měl pamatovat v těchto případech na jiné potrestání nebo možnost, aby si dotyčný svůj přestupek
mohl například odpracovat. Když
strážník pokutuje bezdomovce
stokorunou, ten ji stejně nezaplatí

a následné vymáhání je pro radnici
mnohem dražší než sama pokuta,“
konstatuje starosta Miroslav Pišťák.
Hodně pohledávek vykazuje město
na poplatcích za odpad. Další významnou pohledávkou je dlužné
nájemné. Město už činí kroky, aby
lidé za bydlení v městských bytech
řádně platili. „Prvním opatřením
je, že dnes město uzavírá s každým
žadatelem o městský byt nájemní
smlouvu na dobu určitou, většinou
na jeden rok. Pokud si člověk neplní
své povinnosti, pak mu není smlouva prodloužena a byt musí opustit. Dále vše řešíme soudně, což je
ovšem cesta mnohdy zdlouhavá,“
říká Pospíšil s tím, že při vymáhání
i jiných dluhů se radnice snaží využívat všech dostupných zákonných
prostředků, tedy soudů a exekucí.

jak šel čas Prostějovem ...
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Jsou negativní věci, které se postupem
času zlepšují. Pohledávky města za občany však nikoliv... Zatímco v roce 2011
dlužili Prostějované radnici čtyřicet milionů korun, v pololetí roku letošního
už dluhy atakovaly hranici 100 milionů
korun! Jak je to možné? Některým lidem
se nechce platit za služby, což by mělo
být samozřejmostí. Můžeme se tisíckrát
vymlouvat na to, že doba je zlá a nutí
nás šetřit každou korunu. Pokud ale
chceme žít v Prostějově, měl by si každý
z nás plnit alespoň ty nejzákladnější povinnosti. Budeme-li na to i nadále kašlat, v městské pokladně bude čím dál tím
větší díra.
(mik)

SPOKOJENÉ
VÁNOČNÍ SVÁTKY
A MNOHO ŠTĚSTÍ
V NOVÉM ROCE
PŘEJE

ulice U Kalicha

HOBBY-ROBI

20040910555

Příště: ulice Za Velodromem

PRACOVNÍ AGENTURA PAVLÍNA DUJKOVÁ SVATOPLUKOVA 60a, PROSTĚJOV TEL.: 603 218 526
PŘEJEME VÁM MNOHO KRÁSNÝCH CHVIL V PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉŘE VÁNOC,
NABÍDKA VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH BRIGÁD
HODNĚ PRACOVNÍCH I OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE

SVATOPLUKOVA 60a,
PROSTĚJOV

21120111578

$ÚXCNCVWVQX¾TPCPCFQWVPÊMQXÆwRKéM[0¾O÷UVÊ7-CNKEJC\ÊUMCNQUXčLP¾\GXXąÊLPWRQW\G
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UDQTQXPCD[NCRQUVCXGPCXNGVGEJC0COGPwÊOP¾O÷UVÊUÊFNÊURQTVQXPÊQFFÊN6÷NQEXKéPÆ
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MT[V¾V÷NQEXKéPCKQDNÊDGP¾TGUVCWTCEGCRKXPKEGUNGVPÊ\CJT¾FMQW7-CNKEJC,KåPÊUVTCPWP¾O÷UVÊW\CXÊT¾
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral

krimi

5

20. prosince 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

KRGLQ

168 /.#&ª-8$/921*10+è%'521.+%+56; ÿ(51É
.521,.$

VPěVWVNRXSROLFLt

(QVQ/22TQUV÷LQX

Opilec ležel na zemi,
záchytka byla plná...

Před třiadvacátou hodinou v pátek
10. prosince vyjížděla hlídka prověřit oznámení o ležícím muži v okrajové části města. V nahlášené lokalitě nalezli strážníci na zemi ležícího
opilého muže, který nebyl schopen
samostatné chůze a padal na zem.
Provedenou orientační dechovou
zkouškou byla naměřena hodnota
2,77 promile alkoholu. Přivolaný
lékař po vyšetření hlídku informoval, že muž není ohrožen na životě,
je pouze pod vlivem alkoholu. Pro
zasahující hlídku nastaly komplikace, jelikož záchytná stanice v Olomouci měla veškerá lůžka obsazená.
Po všech provedených úkonech se
podařilo strážníkům nakonec zjistit, kde opilec bydlí. Šestatřicetiletý
muž mezitím přišel k sobě, probral
se a tak jej hlídka doprovodila domů.
Zjištěné protiprávní jednání bylo
oznámeno správnímu orgánu.

Vodu vylil před souseda

Hned v pět hodin ráno v neděli 12.
prosince řešili strážníci konflikt, který se odehrál mezi sousedy. Jednapadesátiletý muž už měl plné zuby
hlučného chování sousedů a tak vzal
spravedlnost do svých rukou. Dostal
nápad, jakým způsobem vytrestat
hlasitého souseda. Přišel k jejich
bytu, zazvonil na domovní zvonek
a v klidu vyčkával. S sebou měl připravený kbelík s vodou a po otevření dveří od bytu vylil celý obsah do
chodby na zem. Uznal, že jako trest
to stačí, a beze slov odešel nazpět do
svého obydlí. Samozřejmě devětačtyřicetiletý uživatel bytu sousedovo
chování nechápal a cítil se poškozený. Strážníci po rozhovorech s aktéry
a vysvětlení celé události, proč se vše
stalo, oznámili případ správnímu
orgánu.

Chytili ji se sluchátky

Pětadvacetiletá žena chtěla být in
a také mít lepší požitek z hudby,
kterou poslouchá. Proto se v úterý
14. prosince ve večerních hodinách
vypravila nakupovat do obchodu.
Předmětem jejího zájmu byla bezdrátová sluchátka, ostatní zboží ji
nezajímalo. Na prodejní ploše si je
vložila do kapsy od bundy a zamířila rovnou k východu. Poté prošla
přes pokladní zónu jakoby nic, ale
samozřejmě platit neměla v úmyslu.
Odejít se jí nepodařilo, jelikož byla
zastavena ochrankou a vyzvána k navrácení zboží. Jakmile žena zjistila, že
ostraha o ní ví, sluchátka uschovala
do kabelky. Po oslovení nepoškozené zboží dobrovolně vrátila. Hodnota odcizených sluchátek činila
400 korun. Strážníkům se žena ke
krádeži přiznala a své chování bude
vysvětlovat u správního orgánu, kde
jí může být udělena pokuta do výše
50 000 korun.

HAVAROVAL

FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

Zneužil nalezený mobil

Pirát silnic
se vymlouval,
že auto vůbec
neřídil...
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PROSTĚJOV Hru na kočku a myš s realitou si zřejmě spletl dvaadvacetiletý mladík, který není pro prostějovské policisty až takovou neznámou.
V silném vozidle značky BMW minulé pondělí před polednem ujížděl
policistům po Olomoucké ulici, když ho hlídka chtěla zastavit a zkontrolovat. Mladík se řítil za plného dopravního provozu v protisměru a jeho
riskantní jízda skončila havárií. Opilý nebyl, ovšem po zadržení odmítl
test na drogy i vyšetření v nemocnici. Navíc se vymlouval, že auto vůbec
neřídil. Při havárii naboural garáž a způsobil značnou škodu.
v blízkosti čerpací stanice. „ŘiMichal KADLEC tějově
dič ovšem nereagoval a začal hlídce
V pondělí 13. prosince krátce před ujíždět levým jízdním pruhem vypolednem chtěla hlídka v policejním hrazeným pro protijedoucí vozidla,
vozidle v civilním provedení zastavit protože v pravém jízdním pruhu
a zkontrolovat řidiče osobního vozi- byla kolona,“ popsala úvod honičky
dla BMW v Olomoucké ulici v Pros- poblíž centra města Miluše Zajícová,

tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Při projíždění křižovatkou ulic Olomoucká, E. Valenty a V. Outraty
nevzal ujíždějící mladík za volantem
silného BMW v potaz ani červené
světlo na semaforu a dál pokračoval
v jízdě. „Za železničním přejezdem
odbočil vpravo do Sladkovského
ulice a dojel až do ulice Pod Kosířem, kde odbočil na nezpevněnou
komunikaci a tam narazil do vrat
garáže. Hlídka vozidlo ztratila při
pronásledování z dohledu a nalezla
ho na uvedené ulici bez řidiče, který

byl však vzápětí vypátrán v jeho blízkosti. Dechové zkoušce na přítomnost alkoholu se podrobil s negativním výsledkem, ale orientačnímu
testu na návykové látky se odmítl
podrobit. Stejně tak odmítl i lékařské vyšetření spojené s odběrem bio
materiálu. Že by řídil vozidlo však
popřel,“ přidala další okolnosti případu mluvčí krajské policie.
Hmotná škoda byla předběžně stanovena na 50 000 korun. „Událost je
nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu,“ podotkla ještě
Zajícová.

2SLOìVHGREìYDONH[PDQçHOFH
PROSTĚJOV Strážníci městské policie měli velkou práci s mužem,
který se dobýval do jednoho prostějovského bytu. Chtěl kontaktovat svoji dřívější ženu, ale vybral si velice nevhodnou dobu. Navíc
byl výrazně posilněný alkoholem a tak výlet pro dvaatřicetiletého
muže skončil neslavně.
„V sobotu 11. prosince před půlnocí se pokoušel kontaktovat pomocí
domovního zvonku bývalou manželku. Mužovo chování bylo velmi hlasité a rušilo noční klid. Přivolaná hlídka jej jménem zákona vyzvala, aby
zanechal nevhodného chování a nerušil okolní obyvatele. Opilec odmítal

se strážníky spolupracovat a na opakované výzvy absolutně nereagoval.
Na řadu přišly nevyhnutelně donucovací prostředky a za pomocí hmatů
a chvatů byl spoután,“ informoval Petr Zapletal, zastupující tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Následovalo také předvedení na Policii ČR ke zjištění totožnosti. „Po
ověření všech údajů a uklidnění byl muž propuštěn. Při zákroku nedošlo
ke zranění a nebyla způsobena žádná škoda na majetku,“ doplnil Zapletal
s tím, že veškeré protiprávní jednání hlídka oznámila příslušnému správnímu orgánu k projednání.
(mik)

Zpráva o smrti drogového bosse byla fáma
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV O smrti Lukáše Šindýlka se v prostějovském podsvětí v průběhu předminulého
víkendu hovořilo zcela otevřeně. Do Večerníku doputovala z velmi dobře informovaného,
nicméně neoficiálního zdroje. Přesto jsme s jejím zveřejněním váhali. A to navzdory faktu, že
dle našich informací sám Lukáš Šindýlek otevřeně hovořil o možnosti předčasného ukončení svého života v případě převedení do výkonu
trestu, k čemuž se právě neodvratně schylovalo.
Navíc se v minulosti o sebevraždu již pokusil.

Zprávu o jeho dobrovolné smrti zveřejnily jako
první pvnovinky.cz, které ji dle svého vyjádření
měly ověřenou z důvěryhodných zdrojů. S odkazem na tento server a dostupnými vzkazky
jsme se rozhodli informaci taktéž zveřejnit.
Jenže, vše je zřejmě jinak. „Zpráva o úmrtí
pana Šindýlka se ukázala jako nepravdivá. Informace byla zveřejněna na základě poznatků,
které pocházely z justiční sféry, ale nebyly dostatečně ověřeny. Rodině se zároveň omlouváme za bolest, kterou jí zveřejnění zprávy
způsobilo,“ stojí od minulého úterý na serveru
www.pvnovinky.cz.

Snaha o oficiální ověření přímo ve vazební
věznici se nesetkala s odezvou. „Informace tohoto charakteru neposkytujeme,“ shrnul velmi
stroze odpověď na několik našich otázek Jiří
Ruprecht, tiskový mluvčí Vazební věznice Olomouc.
Přestože Večerník do uzávěrky vydání nikdo
z rodiny Lukáše Šindýlka nekontaktoval a doteď
není jasné, co přesně se vlastně stalo, vše nasvědčuje tomu, že v případě smrti drogového bosse se
skutečně jednalo o fámu. Proto se ke zveřejněné
omluvě připojuje i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(mls)
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PROSTĚJOV Mohl si obstojně vydělávat, přesto raději dal přednost krádežím.
Pětatřicetiletý Michal Tulis z Ostravy-Vítkovic
si dle vlastních slov jako svářeč a zámečník
vydělával zhruba 35 až 40 000 korun čistého
měsíčně. Přesto jej trápily dluhy z minulosti.
Když pak kvůli údajným zdravotním potížím
letos v létě v práci skončil, vrátil se ke krádežím. A kvůli jedné z nich se minulé úterý ocitl
před prostějovským soudem.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
U soudu byl Tulis obžalován z toho, že 23.
listopadu letošního roku ukradl v prostějovském OBI laserový měřák v hodnotě
3,5 tisíce korun. Na ostrahu se neúspěšně

BYLI JSME
U TOHO
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pokusil vyzrát tím, že si jej vložil za opasek
kalhot a následně bez zaplacení prošel přes
pokladnu. Jelikož proti němu svědčil záznam z kamerového systému, stejně jako
fakt, že byl bezprostředně poté i s ukradenou věcí zadržen, nemělo valného smyslu
cokoliv zapírat. „Nikdo neví, proč jsem se
dostal, kam jsem se dostal,“ vyjádřil se Miroslav Tulis, který se jinak ke všemu přiznal.
Otec dvanáctileté dcery kradl navzdory faktu, že byl relativně nedávno v Ostravě odsouzen právě za krádeže. Ještě horší pro něj bylo,

že byl loni v listopadu propuštěn z vězení
s tím, že mu byl zbytek trestu podmíněně odložen. Nyní je jasné, že si jej bude muset odsedět. K tomu mu prostějovský soud za krádež
v OBI přidal další roční nepodmíněný trest.
„Polehčující okolností je vaše přiznání, naopak vám přitěžuje fakt, že jste v nedávné minulosti kromě krádeží také řídil pod vlivem
alkoholu,“ vyjádřila se soudkyně Okresního
soudu v Prostějově Ivona Otrubová.
Obžalovaný trest na místě přijal, rozsudek je tedy již pravomocný.

Minulé pondělí 13. prosince
odpoledne se na policisty obrátil poškozený, že v nočních
hodinách z pátku 10. na sobotu
11. prosince vytratil na trase
mezi ulicemi M. Pujmanové
směrem na ulici Jana Zrzavého
v Prostějově mobilní telefon.
Nálezce mu ho nejen nevrátil,
ale navíc ho ještě zneužil, když
jeho prostřednictvím provedl
deset takzvaných m-plateb za
necelých 6 000 korun. Škoda
na telefonu nebyla doposud
vyčíslena. V současné době
tento oznámený případ šetří
policisté jako přestupek proti
majetku.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Okrádal vlastní matku
Z trestného činu krádeže je
podezřelý dvacetiletý muž,
který navštěvoval svoji matku v jednom z prostějovských
bytů. Smyslem návštěv bylo ale
zřejmě majetkové obohacení,
protože z bytu postupně od října tohoto roku odnesl hotovost
3 000 korun, reproduktor, pánské horské jízdní kolo, běžecké
boty a pánské
parfémy. Tím po+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
škozenému majiteli bytu způsobil celkovou škodu za 26 700
korun.

Nesměl, ale řídil
V neděli 12. prosince večer
zastavili policisté z oddělení
hlídkové služby ve Slezské ulici v Prostějově osobní vozidlo
Renault Megane. Za volantem
seděl a řídil dvaačtyřicetiletý
muž, který tam ale neměl co
dělat s ohledem na platný zákaz řízení motorových vozidel,
o kterém rozhodl městský úřad
v Kroměříži. Zákaz má platný
na dobu 14 měsíců, a to až do
září roku 2022. Nyní se bude
zodpovídat z trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Porušil, co mohl...
Předminulý pátek 10. prosince odpoledne zastavila hlídka
dopravních policistů ve Vrahovické ulici vozidlo Škoda
Octavia s devětapadesátiletým
řidičem. Kontrolou dokladů se
zjistilo, že auto je provozováno
bez platné technické kontroly
a také pojištění odpovědnosti
mělo propadlé datum platnosti.
Kontrolou dokladu totožnosti
vyšlo taky najevo, že starší muž
má soudem vydanou blokaci
řidičského oprávnění do května roku 2020, ale o navrácení
řidičského průkazu znovu nepožádal. Ani dechová zkouška
na přítomnost alkoholu v dechu
nedopadla dobře. Naměřené
hodnoty se zastavily na hladinách 1,80 a 1,82 promile. Řidič
nezapíral a přiznal, že si před
jízdou dal nějakého toho panáčka a vypil necelá dvě piva. Dál
pokračovat v jízdě samozřejmě
nesměl a v současnosti je podezřelý z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykových látek
a přestupků vztahujících se
k porušení ustanovení zákona
o provozu na pozemních komunikacích.
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Vítejte na svìtì
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz

BLAHOPØEJEME!!!

Laura HÁJKOVÁ
10. 12. 2021 51 cm 3,40 kg
Konice

Jakub JEDLIČKA
16. 12. 2021 57 cm 4,79 kg
Určice

jura na cestách
ČECHY POD KOSÍŘEM Primátor Statutárního
města Prostějov František Jura se opět po roce vydal na návštěvu psího útulku Voříšek v Čechách pod
Kosířem. Do zařízení pro opuštěná zvířata už několik let putují psi nalezení na území města, kde si je
pak vyzvedávají jejich původní majitelé, případně
noví „pánečci“, pokud se ke zvířatům nikdo nehlásí.
František Jura doprovázený náměstkem Jiřím Rozehnalem
a radní Marcelou Župkovou tamním čtyřnohým obyvatelům dovezl zásoby jídla i pamlsků. Představitelé Prostějova
nezapomněli ani na vedoucího zařízení Leopolda Dostála,
kterému věnovali pivo ze speciální edice nazvané Prostějovský vánoční ležák. Areálem Voříšku je kromě personálu
doprovázela také fenka Saša, ostatním psům zástupci města
rozdávali drobné přilepšení přímo do kotců.
Během návštěvy přišla řeč i na dramatický nárůst nákladů
na provoz zařízení, který je způsoben mimo jiné i zdražením
energií. Útulek proto přivítá jakoukoliv pomoc milovníků
zvířat, která mu pomůže složitou situaci zvládnout.
(pk)

po roce

QÎOPGFP

2x foto: Ivo Heger
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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.Pokudmátezájem,abysnímekmiminkabylzveřejněn na této straněVečerníku 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
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Posílejte svá
miminka

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!

20. prosince 2021
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přistoupit k tomu, že bychom nekáceli a neopravovali vodovodní řad, ale
následně by se mohlo stát, že při poruchách vodovodu by byly omezeny
dodávky vody, a to by se občanům asi
také nelíbilo. Prostě vždy by se na daný
problém měl člověk dívat objektivně
a zvažovat veškerá pro a proti. Předmětné lípy byly rovněž zhodnoceny
odbornou arboristickou firmou a vykazovaly zhoršený až výrazně zhoršený
zdravotní stav,“ poukázal na fakta první
náměstek prostějovského primátora.
A pojďme do současnosti. Večerník
zajímalo, kde se nyní plánuje zelená
výsadba ve větším měřítku? „Sázení
se většinou provádí v jarních a v podzimních měsících. Letos byla provedena obnova stromořadí v České ulici
v počtu třiatřiceti kusů listnatých dřevin, dále výsadba formou komunitního
sázení v lokalitě Čechůvky tzv. „Cvikl“
v počtu šestadvaceti kusů listnatých
stromů a také bylo na území celého
města vysazeno celkem sedmapadesát
kusů stromů. Na jarní měsíce příštího
roku připravujeme rozšíření výsadby
stromů podél cyklostezky na Bedihošť.
Vykupujeme také pozemky a připravujeme plán výsadby. Do konce roku
bychom měli schválit výkup dalšího
pozemku o rozloze kolem pěti tisíc metrů čtverečních,“ prozradil Jiří Pospíšil.

PROSTĚJOV No sláva! Po nejrůznějších peripetiích a problémech se právě dnes, tj. v pondělí
20. prosince, otevírá pro veškerou
dopravu zatím poslední rekonstruovaný úsek Vrahovické ulice, a to
mezi mostem přes říčku Hloučelu
po křižovatku s Průmyslovou ulicí.
Řidiči, potažmo celá doprava v Prostějově, si tak alespoň na pár měsíců vydechnou, Vrahovická bude na
krátký čas zcela průjezdná bez jakéhokoliv omezení. V polovině února
však začnou komplikace nanovo,
zahájena totiž bude opožděná druhá etapa rekonstrukce.

zehnal v souvislosti se zahájením druhé
etapy rekonstrukce Vrahovické ulice.
Večerník ještě zajímalo, jak je vedení prostějovského magistrátu
spokojeno s odstraňováním nedodělků v rámci první etapy? „Všechny
zjištěné nedostatky na prvním úseku
rekonstrukce jsou již odstraněny a po
Novém roce bude následovat převzetí
druhé a třetí etapy. Předpokládám, že
si všichni vzali z realizace první etapy
ponaučení a následující práce zvládnou bez komplikací a ve stanovených
termínech, což budeme ze strany města důsledně monitorovat,“ ujišťuje náměstek prostějovského primátora.

Michal KADLEC
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Foto: Michal Kadlec

V pátek 17. prosince proběhl na zmíněném úseku Vrahovické ulice kontrolní
den, kterého se zúčastnili zástupci hlavního investora Olomouckého kraje, města
Prostějova, stavební firmy a pracovníci
stavebního úřadu. „Na základě pátečního
jednání se zhotoviteli a dotčenými orgány
státní správy mohu informovat, že úsek
mezi mostem přes Hloučelu po křižovatku s Průmyslovou ulicí bude zprovozněn v pondělí 20. prosince v ranních
hodinách. Podařily se zvládnout veškeré
problémy včetně klimatických podmínek,“ sdělil exkluzivně Večerníku Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.
„Vzhledem k problémům, které nastaly
na tomto úseku, považuji za slušné všem
poděkovat za odvedenou práci,“ dodal
Rozehnal, který potvrdil, že krátkou dobu
bude možné celou Vrahovickou projíždět bez omezení.
„Ulice bude celá průjezdná do druhé
poloviny února příštího roku. Konkrétní
termín uzavření se bude odvíjet od klimatických podmínek a týkat se bude úseku
od Janáčkovy ulice po náměstí Padlých
hrdinů, přičemž objízdná trasa povede
přes Svatoplukovu ulici,“ popsal Jiří Ro-
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Objednávejte na e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz a tel. 608 960 042,
nebo přes formulář na internetových stránkách www.vecernikpv.cz,
případně se stavte osobně v redakci na adrese: Vápenice 19, Prostějov.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Sociální demokrat
Alois Mačák měl po svém návratu do
komunální politiky a získání mandátu zastupitele daleko smělejší plány. Není tajemstvím, že ve hře bylo
i zvolení do Rady statutárního města
Prostějova. Jenže zastupitelský klub
prostějovské ČSSD vybral za nástupce Zdeňka Fišera bývalého ředitele
záchranky a exposlance Pavla Holíka. Alois Mačák byl tímto verdiktem
evidentně rozladěn a v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník uveřejněném v minulém vydání použil hodně
ostrá slova. Mimo jiné také oznámil
svůj odchod ze stranických funkcí
v ČSSD.
„Nejsem uražený, ve své politické kariéře
jsem musel spolykat hodně žab. Nebudu ale tajit, že mě mrzí, jak se kolegové
v zastupitelském klubu ČSSD zachovali k mé velkorysé nabídce. Přiznám,
že jsem ve volbách do rady města čekal
osobní podporu od Pavla Holíka. Na

začátku jeho politické kariéry jsem mu
nejednou taky pomohl. Za tohoto stavu již nemohu a nechci nést politickou
odpovědnost, hlavně pak za výsledek
v komunálních volbách. Odmítám hrát
roli jakéhosi užitečného ‚blbínka‘, který
opět zajistí peníze a odpracuje nejen
volební kampaň,“ prohlásil mimo jiné
Alois Mačák.
Večerník žádal současnou náměstkyni
primátora Prostějova za sociální demokracii Alenu Raškovou a stejně tak nově
zvoleného radního Pavla Holíka, aby na
tato slova zareagovali. „Vůbec nehodlám
na vyjádření pana Mačáka reagovat,“
překvapila strohá odpověď Aleny Raškové. Nejinak se k žádosti Večerníku postavil i Pavel Holík. „Z mé strany neuslyšíte žádnou reakci, nemělo by to vůbec
žádný smysl,“ odvětil nově zvolený radní
za ČSSD Pavel Holík.
Uvidíme, jak se dusná atmosféra v prostějovské sociální demokracii vyvine dál...
(mik)
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Projednání „na dálku“
Prostějov (mik) - Tolik očekávané projednání návrhu V. změny
Územního plánu Prostějov se neuskuteční přímo, ale takzvaně na dálku pomocí moderní technologie.
„V úterý 11. ledna 2022 od 15.00
hodin se uskuteční veřejné projednání návrhu V. změny Územního
plánu Prostějov včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
jehož předmětem bude projednání
návrhu provedených změn oproti
platnému ÚP. Veřejné projednání
bude provedeno formou vzdáleného přístupu. Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný
na adrese https://prostejov.webex.
com. Připojení bude možné již od
14.30 hodin,“ informovala Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů
prostějovského magistrátu.

Stezku upravilo
Povodí Moravy
Prostějov (mik) – Odbor rozvoje a investic zajistil v minulém roce
zpracování studie Stezky zdraví v biokoridoru Hloučela, která byla letos
upravena dle doporučení správce
vodního toku Povodí Moravy. „Jde
o ucelený rozvojový dokument, který může být podkladem pro realizaci
dílčích investičních akcí navržených
do několika etap. Věříme, že tento
další krok v rozvoji biokoridoru bude
veřejnost vnímat pozitivně,“ říká primátor František Jura (ANO 2011)
a dodává, že řešené území zahrnuje
oblast od lesoparku ve Vrahovicích
až k odbočce u občerstvení U Maříků
směrem na Mostkovice s tím, že cílem studie bylo navrhnout možnosti
aktivního trávení volného času pro
různé věkové kategorie v atraktivním
prostředí podél říčky Hloučely. Podle zpracované studie byla v těchto
dnech dokončena instalace prvků,
které doplňují stávající naučnou stezku. Tato investiční akce představuje
úvodní etapu Stezky zdraví. „Rodiny
s dětmi se zde budou moci při svých
vycházkách zapojit do různých aktivit, které nabídnou různorodé vyžití
pro děti všech věkových kategorií,“
dodává náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

K

Je Prostějov pořád městem zeleně?

Kritici tvrdí, že se více kácí

Michal
KADLEC

vPŮVODNÍ
zpravodajství

sází. Kde je tedy pravda? „Samozřejmě
nikdo z nás není rád, když musí dojít ke
kácení stromů, ale někdy je to nezbytnost. V případě, kdy nám odborníci
zpracují posudek a vyhodnotí strom
Michal
jako neperspektivní nebo ve špatném
KADLEC
stavu, tak se prostě musí pokácet. Jsou
i případy, kdy stromy musí ustoupit reČasto se v posledních letech užívá vý- konstrukci, ať už se jedná o rekonstrukrazu, že Prostějov je město zeleně. Kri- ce inženýrských sítí, nebo revitalizace
tici naopak namítají, že se více kácí, než sídlišť. Takže musím říci, že se snažíme

pro Večerník

každé kácení co nejobjektivněji vyhodnotit a snažíme se kácet co nejméně.
Myslím si, že zeleň je v našem městě
na velmi dobré úrovni, snahou je každý
rok maximální výsadba stromů a keřů,
abychom přispěli k rozšiřování zeleně,“
sdělil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějova.
Večerník vzápětí zajímalo, zda magistrát disponuje dlouhodobější
koncepcí, jak se starat o zeleň a její
výsadbu? „Ano, je zpracován materiál
s názvem Strategie rozvoje zeleně ve
městě Prostějov na období let 2015 až
2025. Je to dokument, který je vypracovaný jako ucelený soubor opatření
směřujících k dosažení cílů v oblasti
veřejné zeleně. Iniciátorem zpracování
byl Magistrát města Prostějova, odbor
životního prostředí. Obsahuje souhrn
podkladových analýz, definuje vizi, to
znamená budoucí žádoucí stav v oblasti veřejné zeleně a stanovuje řadu cílů,

kterých má být dosaženo. Součástí
materiálu jsou také opatření, jejichž
prostřednictvím mají být cíle naplněny,“ odpověděl Pospíšil s tím, že každoročně dochází ke kontrolám stromů ze
strany dendrologů.
A vychází vedení města z posudků těchto odborníků? „Máme
zpracovanou inventarizaci dřevin. Odborná dendrologická
firma provádí každoroční
kontrolu, na základě jejíhož
výsledku následně objednáváme odborné ošetření
dřevin. Pokud to je tedy
nutné, tak si necháme zpracovat znalecký posudek, který zhodnotí zdravotní
stav stromů, a z toho při ošetření vycházíme. V případě potřeby necháme
aktuálně zhodnotit strom pomocí tahové zkoušky nebo přístrojových testů,“
popsal první náměstek primátora s tím,
že největší pozornost se u stromů věnuje
perspektivě a provozní bezpečnosti.
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Tak Prostějov má nový rozpočet.
Kritizovaný, ale schválený. Ovšem s hlubokou „dírou“ v městské kase, kterou bude potřeba zalepit. Připadá mi, že je v poslední
době „moderní“ žít na dluh. Ve
státě, městech i malých obcích.
Rozpočet města Prostějova je
plánován s deficitem 154 milionů korun, ovšem schodek bude
daleko vyšší kvůli možným nečekaným opravám nebo provozním
výdajům.
Z toho, co město v minulosti
ušetřilo, se tak musí vytáhnout
přes 180 „mega“, aby se deficit zaplatil. V tomto má ale Prostějov

TOMÁŠE KALÁBA
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a dokonalý příklad toho, jak někteří
z nás oceňují výrazné osobnosti
českého národa, může posloužit třeba
Karel Čapek. Skvělý spisovatel a velký
vlastenec v tom nejlepším smyslu slova
se po abdikaci prezidenta Beneše stal
nejviditelnějším symbolem první republiky. Ta však v té době bohužel kvapně spěla k zániku. S odstupem času na
první republiku vzpomínáme jako
na slavnou éru naší vlasti. Samozřejmě že i ona měla své velké problémy
komplikované častými politickými šarvátkami. Každopádně ve srovnání s tím,
co mělo přijít, na ni lze pohlížet skutečně jako na „zlaté časy“. Jenže mnozí lidé
to v předvečer druhé světové války vidě-
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bych například výsevy květnatých
luk či výsadbu cibulovin na řadě
míst Prostějova.
Prostor pro ozeleňování se otvírá
také při stavbě nových budov. Zde
bych uvedla třeba aktuálně připravovaný parkovací dům na Újezdě,
kde výrazně prosazuji zelenou střechu. V době, kdy už těžko hledáme
nová místa pro výsadbu, jsou totiž
zelené střechy velmi vhodnou příležitostí.
Často ve facebookových debatách
vyzývám Prostějovanky a Prostějovany, aby neváhali navrhovat
jakákoli místa k výsadbě stromů
a keřů. My je určitě na radnici rádi
prověříme, přestože víme, že takové plochy v městském majetku už
fakticky nejsou. Opakuji proto tuto
výzvu i prostřednictvím Večerníku,
protože si přeji, aby zeleň v Prostějově byla stále početnější!“ (pk)

zabýváte. Jsou banky menší, flexibilnější, přívětivější, jsou zavedené, stabilní,
vpravdě kolosy.
S jedním takovým kolosem jsem si tuhle
užil (a ještě užívám) co proto. Přebíral
jsem před časem už otevřený účet a první, co jsem logicky doplnil, bylo internetové bankovnictví. Dnes už do banky,
pokud fakt nemusíte, přece nechodíte.
Všechno šlapalo i včetně nejrůznějších
vylepšení, které ke správnému marketingu tak nějak patří.
Jednou v létě jsem se jako obvykle přihlašoval už nově identifikován, jenže jízlivá
stránka mně tentokrát zdvořile oznámila, že nemám nainstalovaný žádný produkt. Připadalo mi, že tím naznačuje,
že je sice fajn, že mě vidí, ale kromě jejího
úžasného „fejsu“ už nic jiného neuvidím.
A kde je u všech všudy ten účet?
Jak už to tak bývá, mezitím se nahromadí spousta dalších věcí a neřešíte to.
Jenže v okamžiku, kdy bude potřeba
něco zaplatit, začíná jít do tuhého. Vyhrabal jsem ze složky vizitku a vytáčím

číslo. Vyzvání – a nic. Když jsem podobnou zkušenost učinil ještě párkrát, vydal
jsem se přímo na pobočku. Bankéřka
mi objasnila, že příčina je jednoduchá
– změna čísla. Trochu jsem pozdvihl
obočí, že to v bance pro takové případy
nemají nějak ošetřeno, ale to už jsem popisoval svůj problém.
Pátravé zkoumání v bankovním systému přineslo určité indicie, v čem by mohl
být zakopaný pes, ale ke kýženému řešení to nevedlo. No nic, budeme to reklamovat přes centrálu. A reklamace bývá
do patnácti dnů nejdéle. Bylo to tak.
Po dvou týdnech mi přišel e-mail, že na
mém problému se intenzivně pracuje,
jenže je potřeba součinnost ještě bůhví
koho, a tak se vyřešení malinko protáhne. Když jsem to „malinko“ začal považovat za neúnosné, přišel další e-mail,
že se mi ozve jakási jiná bankéřka, aby
můj problém dořešila. Netrvalo ani hodinku a zazvonil telefon.
Pocit určitého ulehčení vzal za své ve
chvíli, kdy si se mnou dáma ve sluchát-

li jinak. Někteří se cítili zrazeni, jiní zase
vnímali, že se změnou poměrů přichází
„jejich čas“ a větřili šanci naplno uspokojit své nemalé ambice. Obě skupiny
potřebovaly společného nepřítele. Za
obětního beránka jim dokonale posloužil nebohý spisovatel, který navzdory
podlomenému zdraví dělal do poslední chvíle, co mohl pro záchranu vlasti.
Ostatně stejně jako jeho bratr Josef
svoji domovinu neopustil ani navzdory
nacistickému nebezpečí, jež ho přímo
ohrožovalo.
íky tomu se Karel Čapek na konci svého života stal adresátem
velkého množství urážlivých anonymních dopisů a telefonátů, nejrůznější

D

skrytí „hrdinové“ mu kameny vytloukali okna a v některých novinách
vycházela řada nepokrytě jej očerňujících článků. On sám vše snášel trpělivě, neboť to nepovažoval za nic víc
než „kapku v tom, čemu se říká proud
doby“. Václav Havel podobně jako
třeba i Tomáš Garrigue Masaryk
v tomto ohledu může mluvit o štěstí. Oba naši významní prezidenti
totiž stihli zemřít dřív, než se „jejich
svět“ zbortil. V obou případech byli
bezprostředně po své smrti někdy
možná až přehnaně glorifikováni, na
druhou stranu s postupujícími roky
se v souvislosti s nimi začaly objevovat
stále kritičtější hlasy. Dle svého vkusu
a zaměření nyní Havlovi jedni vyčítají, že posvětil bombardování bývalé
Jugoslávie, další zase, že doporučil své
milence, aby šla s jejich společným dítětem na potrat. Podobných výtek by
se jistě dle hesla, „kdo chce bíti, hůl si
vždy najde“, našlo velké množství.
ic z toho nelze popřít. Na druhou
stranu Václav Havel rozhodně
nebyl v první řadě ani proutník se zástupem milenek, ani politik, který by cíleně
a za všech okolností schvaloval válečné
řešení jakýchkoliv konfliktů. Naopak
byl to člověk, který si uvědomoval, že
mír neohrožují zbraně jako takové, ale

N

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
lidé, kteří jsou ochotni je použít. Zároveň se vždy snažil i jako politik žít v souladu se svým svědomím a jako jeden
z mála byl ochotný přijmout i pro něj
nepříjemnou pravdu. Ostatně bytostně byl přesvědčen o tom, že „nejlepší
cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat
si oči před neštěstím druhých“. Uvědomoval si přitom bolestně, že to, co bylo
včera vnímáno jako neslušné, může se
brzy začít omlouvat, aby se to později
stalo zcela přirozené, a nakonec snad
i vzorem slušnosti...
právě takový Havel nás může
inspirovat i v našich životech. Je
tedy určitě jen dobře, že zrovna v Prostějově si můžeme nejen tyto jeho myšlenky, ale i celkově i jeho přístup ke světu
a lidem připomínat pod nedávno zasazeným stromem Václava Havla.
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spočívá v tom, že stromy sází ve
vybraných lokalitách přímo občané města. Letos jsme s ním začali
v Čechůvkách a v následujícím
roce bychom s komunitním sázením rádi a v ještě větší míře zamířili
i do jižního prstence města. Řada
ve městě vysazovaných stromů
a keřů je financována z Fondu zeleně, o jehož uvolňování rozhoduje
nejdříve komise životního prostředí a následně rada města,“ vyzdvihla jeden z nejnovějších projektů
Sokolová.
Kritikům pak vzkázala: „Ačkoli občas slyšíme názory, že je ve městě
málo zeleně, je stále obtížnější hledat místa, která by šla ještě osázet.
Magistrát proto aktivně buduje
celé nové parky, ale ve spolupráci
s komisí životního prostředí hledáme i jiné možnosti ozeleňování
a ´zpřírodňování´ města. Zmínila

velkou výhodu, protože našetřeno skutečně má. Na rozdíl od státu, který deficit plánuje každý rok
a současný dluh přes jeden bilion
korun nemá čím splatit. A to je
fakt velký a podstatný rozdíl.
V Prostějově tak zatím nemusíme mít strach, že „město zkrachuje“. Ale jak dlouho budeme
těchto obav ušetřeni? Jak mi
kdysi řekl bývalý primátor Miroslav Pišťák, úspory nikdy nejsou
bezedné a je třeba je doplňovat
a neutrácet bez rozmyslu. Tak
snad se toho i současná politická
garnitura na radnici bude držet
a nepřijdeme na buben.

Pravda i v dnešní době se ještě vyskytnou tací, kteří k vyřizování svých finančních toků nepotřebují mít účet v bance.
Já si ještě pamatuji dobu, kdy se v domácím hospodaření pracovalo pouze
se složenkami, tehdy většinou zelenými
pruhy papíru se spoustou předtištěných
sloupců. Vybavuje se mi, že mě jejich
vyplňování bavilo do té míry, že jsem
jednou dostal jakousi poštovní dětskou
sadu s razítky a právě nejrůznějšími
poštovními tiskopisy.
Jenže netrvalo to dlouho a ještě coby
dospívající jsem nakoukl do tajů bankovních účtů. Jediným přístupným
pro rodinné finance bývalo sporožiro.
A s ním, tentokrát už vlastním, jsem na
vysoké škole začal docházet do spořitelny, v těch dobách ještě vpravdě české.
Začala tím celoživotní bankovní jízda,
protože tak, jak přicházejí a odcházejí
různé životné etapy, přicházejí a odcházejí banky a účty. Nejsou jen čistě
osobní, ale přidají se pracovní, podnikatelské, spolkové, podle toho, čím vším se

Velké osobnosti našich dějin u nás vždy provázely malé názory.
To se nepochybně týká také Václava Havla, jemuž byl nedávno
ve Smetanových sadech u kina Metro 70 vysazen strom. Názory
na prvního polistopadového prezidenta se různí. Nelze se tomu
vůbec divit, ostatně i v jeho případě naprosto dokonale sedí myšlenka o tom, že „podle sebe soudím tebe“. A tak si při vyslovení
jména našeho prvního polistopadového prezidenta někteří z nás
vybaví snahu o svobodný život v pravdě, který se vztahuje k sobě
samému, druhým lidem i univerzu. Jiné pak napadne vděčnost
za to, že se tehdejšímu Československu podařilo dostat z vlivu někdejších sovětských okupantů a stalo se právoplatnou součástí
vyspělé Evropy. A další jej zas v závislosti na svém naturelu označí
za„alkoholika, děvkaře a škůdce naší země“.
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PROSTĚJOV Otázku zeleně ve
městě intenzivně řeší i neuvolněná náměstkyně prostějovského primátora pro oblast kultury
a ochrany životního prostředí.
Večerník dlouhodobou aktivistku společenského dění oslovil
s pohledem na celou záležitost.
„Zeleně ve městě není obrazně
řečeno nikdy dost. A to neříkám
jen jako náměstkyně, která má
v Prostějově na starost životní
prostředí, ale i jako dlouholetá předsedkyně Okrašlovacího
spolku, do jehož činnosti ozeleňování města vždy patřilo,“ míní
Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).
„Jako město se snažíme vyhledávat
stále nová místa pro sázení stromů.
Osobně velmi fandím novince, které se říká komunitní sázení, a která
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Kdysi v Prostějově platila zásada
či nepsané pravidlo, že za každý
pokácený strom se vysadily dva
nové. Platí to i dnes? „Náhradní výsadbu za pokácené stromy s obvodem
kmene ve výšce 130 centimetrů nad
zemí větším jak 80 centimetrů určuje
odbor životního prostředí na základě
doporučení vlastníka pozemku a po
vyhodnocení všech okolností, jako je
výskyt inženýrských sítí, vzdálenosti
od domů a soukromých pozemků,
prostorové podmínky a tak dále. Tudíž to nelze považovat za pravidlo a je
to řešeno případ od případu,“ vysvětluje Jiří Pospíšil, který by osobně na
katastru města Prostějova viděl rád
daleko více zeleně, než je dnes. „Za
sebe řeknu, všude, kde to jde! Ale těch
lokalit nám stále ubývá, vzhledem
k tomu, že na místech, kde bychom
chtěli sázet, jsou inženýrské sítě, takže jsme značně omezeni. Ale mým
přáním je, abychom postupně vysázeli zelený prstenec na jihu města.“.
Večerník se pak vrátil ke kauze, která
letos na jaře pobouřila značnou část
prostějovské veřejnosti. Pokácení šestadvaceti letitých lip v České ulici
ostatně vzbuzuje emoce ještě dnes.
„Vím, že kácení vyvolalo vášně, ale bylo
nezbytné vzhledem k tomu, že bylo
nutné opravit vodovod. Mohli jsme
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„Každé kácení se snažíme co nejobjektivněji vyhodnotit,“
ujišťuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil

PROSTĚJOV Toto je věčné téma napříč všemi názory veřejnosti.
Oprávněně se říká, že stromy a veřejná zeleň jsou plícemi každého města. Podle názorů členů vedení prostějovského magistrátu
je v Prostějově zelených ploch i stromů v ulicích poměrně dostatečné množství. Kritici zase namítají, že hlavně v posledních
letech se někdy až nesmyslně kácí, a navíc v obrovském rozsahu.
Kde hledat pravdu? Nejen první náměstek primátora Prostějova
Jiří Pospíšil by si veřejné zeleně ve městě také dokázal představit víc. Zároveň však upozorňuje na závažná fakta, jež by si měli
uvědomit všichni, kteří radní obviňují z nesmyslného kácení a naopak chabé výsadby nových stromů, keřů či trávníků.
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Četl jsem, že město má v plánu u nádraží postavit cyklověž. Přesně nechápu, proč zrovna tady, nicméně myslím si, že toto zařízení nějaké využití mít
bude. Lidi se aspoň naučí jezdit na kolech, dosud je někdo vozil na vlak autem nebo autobusem. Já mám s koly u nádraží velice špatné zkušenosti, už
mi tady zloději čtyři ukradli a nikdo pachatele nevypátral. Odložit si dneska
u nádraží kolo, byť ho dobře uzamknete, je obrovský risk. Takže doufám, že
kola uložená v cyklověži budou bezpečně hlídaná. Petr Víšek, Prostějov
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Zajímalo by mě, jestli pěší zóna na náměstí je pořád ještě pěší zónou!
Bydlím přímo v centru a z okna neustále pozoruji, jaká auta na náměstí
vjíždějí. A v žádném případě se nejedná jen o zásobovací vozidla, kterým
je vjezd pochopitelně povolen. Jezdí sem i lidé za nákupy, kteří bezostyšně zaparkují například před drogerií. Po nákupu pak nasednou do auta
a bez toho, že by je nějaký policista zkontroloval, odjedou. Pokud tady
zrovna nejsou strážníci, tak od čeho jsou kamery? Jiří Otáhal, Prostějov

0DMÉVLNGHKU½WDOHQHKUDMÉVL
Před třemi lety po rekonstrukci náměstí Spojenců vzniklo v tomto koutku Prostějova nádherné sportovní hřiště. Sama jsem očekávala, že se bude hemžit dětmi. Mám také dvě malé dcery a neustále jsem je přes léto vyháněla z domu ven,
aby si zašly na hřiště, pobavily se, zasportovaly a přišly do styku také s jinými
dětmi než ve škole. Jenže holky se většinou za pár minut vždycky vrátily zpátky
domů, protože na hřišti žádné kamarádky či kamarády nepotkaly. Nechápala
jsem jak je to možné. A pak jsem od jiných rodičů zjistila, že i oni mají stejný problém. Jejich děti totiž radši vysedávají u počítačů doma a nezajímá je nic jiného
než hry nebo komunikace s kamarády přes sociální sítě. Kam jsme to dopracovali? Děti si mají kde hrát, ale nechtějí si hrát!
Jana Prokešová, Prostějov

7U½SHQÉVEH]GRPRYFL
Bydlím poblíž křižovatky Určické a Okružní ulice. Co se ale tady ve
večerních a nočních hodinách děje, to už je opravdu na pováženou.
Právě na tomto místě se srocují bezdomovci, kteří buď míří do nedalekého azylového domu, nebo se právě vrací, protože je tam pod vlivem alkoholu nepustili. Tito lidé tady postávají na chodnících nebo
sedí v nejbližších autobusových zastávkách. Samozřejmě popíjejí
krabicové víno či jiný alkohol, jsou hluční a často i přes noc. Denně
voláme městskou policii, aby zjednala pořádek. Bezdomovci vždycky na chvíli zmizí, ale pak se tady stejně znovu sejdou. Už si nevíme
rady, co s tím.
P. D., Prostějov

ku chtěla dát opět schůzku na pobočce.
Odvětil jsem, že se sice setkat můžeme,
ale vše jsem už na pobočce v Prostějově
řekl kolegyni a nic nového už ze mě nedostane. Ve sluchátko bylo chvíli ticho,
až jsem pojal podezření, nebylo-li moje
stanovisko příliš příkré. „A vy jste v Prostějově?“ ozvalo se po odmlce s podezřelou intonací, která mě měla varovat. Po
mém ujištění dáma špitla: „Ale já jsem
na pobočce v Turnově...“
Buch! Jsou situace, které prostě vyrazí
dech. Nicméně jsme prekérní situaci ustáli oba a věcně jsme se dohodli, že cesta
na druhý konec republiky pro mě jistě
nemá ten správný význam. Po několika
omluvách se bankéřka loučila s tím, že to
prověří na centrále a ozve se mi zpět. Což
opravdu učinila a ujistila mě, že se mi
ozve opravdu někdo přímo z Prostějova!
Čekal jsem den, druhý, marně. Začal
jsem opět žhavit dráty. Opět bezvýsledně. Až jsem se přece jen při zpětném
zavolání dozvěděl, že můj kontakt
sice má kupodivu stejné číslo, ale je pro
změnu nemocný! Tak jsem měl tu čest
mluvit už se třetí osobou, které jsem opět
v kostce vysvětloval svůj vcelku jednoduchý problém. Bankéřka číslo 3 chápavě
potvrdila, že mému problému rozumí,
a že na centrále prověří, proč se furt, tedy
stále nic neděje.
Když píši tyto řádky, konec je stále
otevřený. Prostě „to be continued“…
A proto se raději ptám vás, vážení čtenáři, neznáte tady ve městě nějakého toho
Kohna s docela malinkatou záložnou?
Hlavně prosím, aby neměl někde nějakou tu centrálu...

MARTYHO
SLOUPEK

Ahoj všichni,
tak se tedy přiznám. Až budu bilancovat tento rok, tak zapíši hned několik změn. Tou první je změna stavu
ze svobodný na ženatý, a pak také
přírůstek do rodiny v podobě malého
sympatického morčátka. Tím tedy
nechci říct, že moje manželka není
sympatická. Ale spíš chci hovořit
o domácích mazlíčcích, a to právě teď
v době vánočního času.
Mazlíčci se často stávají roztomilým vánočním dárkem a v ideálním
případě tím domácím mazlíčkem
zůstávají napořád a všichni z rodiny
se o něj pilně starají. Bohužel spousta
odborníků říká, že mazlíček jako vánoční dárek je to největší zlo. A proč?
Inu vánoční čas všechny rozněžňuje
a všichni mazlíčka hladí „ňuhňají“
a rozmazlují, protože na něj mají čas.
Pak ale přijdou dny běžné a dřívější
mazlíček se najednou stává jen přívažkem, na který si je potřeba vyhradit čas. A ten v dnešní uspěchané době
jaksi není. Dochází pak k nepěkné
věci, kdy si členové rodiny přehazují
zvířátko jako horký brambor, jenže
ono jako tvoreček citlivý toto velice
negativně vnímá.
Každé zvíře potřebuje péči, a sice
krmit, pít, venčit, čistit, mazlit atd.,
ale to všechno bere onen čas. Takže
jsme pak u toho, že mnoho mazlíčků
končí v útulcích, množí se inzerce na
prodej a o těch některých dalších řešeních snad ani nechci mluvit. A tak
se zkusme v tomto vánočním čase zamyslet a opravdu si dobře rozmyslet,
zda chceme přírůstek do rodiny s plnou odpovědností za něj, nebo nám
jde o letmou chvilkovou myšlenku
na zábavu a vánoční rozněžněnost.
Proberme to hlavně s dětmi, jež nás
umí mořit o kde co, zvířátko je pak
povětšinou na prvním místě. Zvažme
všechna pro a proti, buďme realisty
a soudnými lidmi. Smutné zvířecí oči
jsou upřímně jeden z nejhorších pohledů, které jsem kdy viděl. Mysleme
tedy na veselá zvířátka a netrapme je.
Marty
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COVID-19 ŠLAPE NA BRZDU. OPRAVDU?
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Na Prostějovsku je ale stále 2 147 aktuálně nakažených
PROSTĚJOV Už třetí týden po sobě vykazují statistiky Krajské
hygienické stanice v Olomouci poměrně rapidní úbytky nově pozitivně testovaných osob na covid-19. Naopak přibývá vyléčených a také roste zájem o očkování. Pořád ale není
vyhráno, prostějovský region vykazuje stále přes dva tisíce
aktuálně nakažených.

Michal KADLEC

K nedělnímu poledni 19. prosince
registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již 149 823 případů
pozitivně testovaných osob v celém
kraji od začátku pandemie covid-19.
V období od pondělí 13. do soboty
18. prosince přibylo v kraji 3 966
nakažených, což je sice ještě hodně
vysoké číslo, je však o bezmála 1 000
nižší než týden předtím.
Z celkového počtu pozitivně testovaných od začátku pandemie v kraji
je 20 243 případů u seniorů nad 65
let. Počet vyléčených pacientů do-

sáhl výše 133 521 osob, přírůstek
v tomto ohledu činí za poslední týden více než 10 tisíc osob, což je nejvíce za poslední dva měsíce. Na druhé straně ale v Olomouckém kraji od
začátku pandemie zemřelo v přímé
souvislosti na covid-19 již 2 112 lidí.
Velice pozitivní je ovšem fakt, že ke
včerejšku výrazně poklesla hodnota
počtu potvrzených případů nákazy
za posledních sedm dní v přepočtu
na 100 tisíc obyvatel, v kraji jde aktuálně už „jen“ o 669 obyvatel. Je to
přesně o 282 lidí méně než ve statistikách předminulého týdne.
Jak dále vyplývá ze statistik hygi-
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Zdroj: KHS Olomouc

eniků, aktuálně je v celém Olomouckém kraji koronavirem nakaženo 14 191 osob, což je o 5 548
případů méně než předchozí týden.
Nejvíce aktuálně nakažených je na
Olomoucku, a to 3 855 osob, další
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PROSTĚJOV V pátek dopoledne jmenoval prezident republiky
vládu Petra Fialy (ODS) a ta měla
hned odpoledne první zasedání,
kde se řešila především aktuální situace s koronavirem. Jedno
z prvních rozhodnutí, které přijala, se týká nouzového stavu.
Ten nová vláda nebude chtít prodlužovat a potvrdila, že o půlnoci z 25. na 26. prosince skončí.
S tímto krokem končí také dosud
platná opatření. V případě zhoršování situace vinou nové varianty omikron bude vláda připravena okamžitě jednat.
Zrušení nouzového stavu s sebou
přináší například konec zákazu
nočního provozu v barech a restauracích, které nyní musely zavírat ve
22.00 hodin. V tomto duchu by tak
mohly proběhnout i klasické silvestrovské oslavy, jaké často probíhaly až do ranních hodin. Zakázány
nebudou už ani vánoční trhy, ale to
pro prodejce nic neřeší. Zrušena

budou také omezení na kulturní či
sportovní akce, kde nyní mohlo být
přítomno maximálně 1 000 osob.
Zvedne se také maximálně počet
hostů na oslavy, večírky či plesy.
I přes prodloužení otevírací doby
doporučuje nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09),
aby lidé neplánovali žádné velké
silvestrovské ani jiné večírky. „Vřele
všem provozovatelům doporučuji
neplánovat večírky. Pokud to uděláte, tak to vysoce pravděpodobně
povede ke zhoršení situace v lednu,
pak nás ale budou čekat velmi tvrdá
opatření,“ vzkázal v sobotu ministr.
Stejná doporučení vydal i směrem
k vánočním svátkům, aby byli lidé
zodpovědní, zakazovat jim však nic
nehodlá.
Dosavadní ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch (ANO) nové vládě doporučoval, aby nouzový stav
prodloužila alespoň do konce vánočních svátků, ale s tím nová vláda
s ministrem zdravotnictví Válkem

nesouhlasila. „Musíme lidem věřit,
že budou zodpovědní,“ prozradil
nový premiér Petr Fiala.
Nový ministr zdravotnictví bude
chtít také zrušit povinné očkování
osob starších 60 let, jež by mělo platit od začátku března. Vládě hodlá
novelu předložit nejpozději do poloviny února. Nyní chce ještě počkat,
jak se bude vyvíjet současná varianta omikron. U profesí záchranného
systému bude záležet na názoru
vlastních rad těchto profesí.
Změnit by se měla také otevírací
doba během Vánoc. Tyto svátky
sice patří do vyhlášky, podle které
musí být větší obchody zavřeny,
vinou nouzového stavu by ale tato
povinnost nyní neplatila. Na Štědrý
den bude chtít ministr zdravotnictví
omezit otevírací dobu maximálně
do 12 hodin a v sobotu na první
svátek vánoční nechat tyto obchody uzavřené. 26. prosince už budou
obchody zavřené určitě, protože již
nebude platit nouzový stav. (jaf)

v pořadí je Prostějovsko (2 147),
Přerovsko (1 668), Šumpersko (1
621) a stanice Zábřeh na Moravě
(769) a Šternberk (585). Na Konicku je aktuálně koronavirem nakaženo 302 lidí.
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PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel) Pacienti, kteří prodělali covidový zápal
plic a stále se potýkají s jeho následky, mohou v Nemocnici AGEL
Prostějov využít pokrokovou léčbu pomocí laserové terapie. Unikátní moderní léčba dokáže transformovat zjizvenou plicní tkáň
zpět na funkční a elastickou, a to
navíc bezbolestně a neinvazivně.
Značné úspěchy přitom nyní zaznamenávají zdravotníci i při léčbě
pacientů s aktuálně probíhajícími
akutními covidovými záněty, a to
i v těžkých stavech.
Laser se již řadu let využívá při rehabilitaci pohybového aparátu. Jeho
použití při onemocněních plic je
aktuální novinkou, která má ovšem
vynikající výsledky. „Laser je speciální typ světelného záření. Toto záření vytváří energii, která v lidských
tkáních zlepšuje látkovou výměnu
a podporuje protizánětlivé reakce
imunitního systému,“ prozrazuje Petr
Konečný, primář centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov
(na snímku) s tím, že na jeho pracovišti využívají zdravotníci terapii laserem
nejen u postcovidových pacientů, ale
nově i u pacientů s akutními covido-

vými záněty plic, a to i u nejtěžších
případů hospitalizovaných na covidových odděleních ARO a JIP.
„Dosud jsme použili laserovou terapii
u deseti pacientů s akutním covidovým zánětem plic. Jedná se o doplňkovou léčbu k farmakoterapii a rehabilitaci covidových a postcovidových
pacientů, kdy doporučená doba je terapie dva až čtyři týdny. Někdy ale léčba a rehabilitace ale může trvat i déle
než 3 měsíce, záleží na individuálním
klinickém stavu jednotlivých pacientů,“ přidává Konečný.
Na laserovou terapii přitom typicky
navazují techniky respirační fyzioterapie a manuální techniky pro korekci
postury. Výsledkem je pak nejen subjektivní úleva pacienta, ale i prokazatelně lepší výsledky spirometrických
vyšetření a vyšetření pomocí rentgenu.
K zahájení laserové terapie u covidových a postcovidových pacientů
přitom Nemocnice AGEL Prostějov
musela pořídit nový přístroj. „Na tuto
terapii se využívá moderní vysokovýkonný laser, který máme zdarma na
jeden rok zapůjčený od firmy BTL
v rámci akce Česko nadechni se,“ uzavírá primář centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov.
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PROSTĚJOV Hrozba nákazy koronavirem šlape na brzdu i v prostějovských základních školách.
Jak Večerník informoval náměstek primátora pro školství v Prostějově Jan Krchňavý, po pondělním testování dětí i zaměstnanců
škol je patrné, že covidová pandemie (snad) kulminovala.
„K pondělí 13. prosince jsme evidovali 122 nakažených žáků a už
pouze 8 zaměstnanců základních
škol v Prostějově. Přitom ještě 29.
listopadu jsme na školách měli 264
nakažených dětí. Klesá i počet tříd,
které musely být uzavřeny. Aktuálně je tomu tak už pouze v jedenácti
případech,“ okomentoval aktuální
čísla Jan Krchňavý, náměstek primá-
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tora Prostějova. „Celkově tato čísla
považuji za velice pozitivní a při vší
opatrnosti tvrdím, že to nejhorší
snad máme za sebou. Jsem rád, že
nový ministr zdravotnictví nehodlá
kvůli hrozbě covid-19 uzavírat školy. A uvidíme, jak vláda rozhodne

v novém roce o povinném testování
na školách. Já si myslím, že i během
vánočních prázdnin se situace ještě
více zlepší a od 2. ledna zaznamenáme další pokles nakažených na prostějovských základních školách,“ řekl
Večerníku Jan Krchňavý.
(mik)
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Klientů v kadeřnictvích ubylo, před svátky však
PROSTĚJOV Už téměř dva roky se s důsledky pandemie koronaviru potýkají také ve službách kadeřnictví či kosmetiky. Dlouhé
měsíce dokonce visely na dveřích provozoven cedulky s nápisem
ZAVŘENO. Nejistota byla obrovská. Naštěstí je opět plno práce
a i přes nárůst nakažených během října a listopadu se to na počtu
klientů nepromítlo. Postupem času přeci jen zájem upadal. Před
Vánoci se naopak zase klienti vracejí a většina námi oslovených se
shoduje, že je předvánoční zájem znatelný, nicméně ne v takovém
měřítku, jako tomu bylo dříve. Řešit pak musí komplikace, které vygenerovala doba. A ne vždy se to děje v přátelské atmosféře.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Od konce října, kdy počty nakažených
začaly postupně stoupat, klesal zájem
zákazníků v kadeřnictvích volně přístupných bez objednání. „Od října,
kdy ta čísla šla strmě nahoru, začalo

znatelně ubývat zákazníků. Během
prosince to zase naopak roste, zákazníků před svátky přibývá, ale určitě to
nejsou stejná čísla, která bývají v tomto
období zvykem,“ shodovaly se kadeřnice v námi oslovených studiích.
Patrné snížení klientely registrují také
kosmetické salony bez objednání. Už
po delším čase nuceného uzavření byl
určitý pokles znát a v současné době
je to dle kosmetiček snížení až o třicet
procent. Stejně jako u kadeřnic i zde

hlásí většina opět nápor
před Vánoci práce postupně přibývá. Že by ale tento stoupající trend
pokračoval i na startu nového roku,
příliš optimisticky nevidí.
Kde se lidé mohou předem objednávat, není tento úpadek až tak citelný,
podle oslovených kadeřnic se stálá
klientela na nové termíny nadále objednává. Díky objednávkám na určitý
čas se také mohou vyhnout řešení
rozestupů či dalších povinností. Což
v pánských i dámských kadeřnictvích
pociťují také jako velkou komplikaci
ohledně práce. I přesto se snaží nařízení dodržovat, i když to vždy není
snadné. Z většiny s tím zákazníci problémy nemají, najdou se ale i případy,
které se slušným chováním mnoho
společného nemají.

„Snažíme se dodržovat veškerá opatření, která vláda nařídí, ale ne vždy je
to úplně snadné. U nás nám to dovoluje pouštět maximálně tři zákazníky.
Snažíme se, aby byly dodrženy rozestupy, nasazené respirátory či roušky
vyjma provádění úkonu a snažíme se
také kontrolovat i certifikáty příchozích. Ne vždy s tím však zákazníci
souhlasí a už nejednou jsme se stali
terčem nadávek, že do jejich zdravotního stavu nám nic není. To sice
samozřejmě mají pravdu, ale my
nechceme chorobopis, jen potvrzení.
Bohužel ne všichni to dokážou řešit
slušně,“ hodnotila upřímně jedna
z kadeřnic poblíž náměstí.
Za snížením počtu klientů podle
kadeřnic stojí také fakt, že se stále
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častěji rozhodnou stříhat v domácím prostředí, což potvrdila i jedna
z oslovených dam. „Jelikož bylo
dlouho zavřeno, tak jsme strojek zakoupili a nyní tak pravidelně stříhám

manžela, syna, ale také další členy
z rodiny. Časem se možná ještě ke
kadeřníkům vrátíme, ale chlapům to
zatím vyhovuje,“ prozradila Večerníku Dana Krátká.

region
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zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
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ČELECHOVICE NA HANÉ Tenhle nález překvapil i ostřílené archeology. Během průzkumu probíhajícího do poloviny letošního října poblíž Kaple u Čelechovic na Hané v údolí pod kopcem
„Skřivaň“ objevili archeologové celkem 33 nejrůznějších objektů
z dob dávno minulých.Ty dokazovaly, že na daném místě žili nejen
Keltové, ale po nich i středověcí řemeslníci z dob Velkomoravské
říše. V jednom z hrobů odkryli i unikátně zachovanou kostru statného muže. Pravděpodobně se jednalo o kováře!

67Ő('29Ě.e+26,/É.$
Skelet muže vyniká
extrémními svalovými úpony

Nyní zde byly nalezeny pozůstatky
dalších obydlí, v nichž se nacházela
kolekce keramiky či drobná keltská
mince. „Velmi cennými jsou pro nás
pro Večerník
zejména fragmenty keltské nádoby
Martin
s unikátní vhloubenou výzdobou,“
ZAORAL
zdůraznil Pavel Fojtík, vedoucí archeolog prostějovského pracoviště Ústavu
Keltské pohřebiště archeologo- archeologické památkové péče Brno.
vé objevili již koncem 19. stole- Ještě výraznější doklady lidtí při budování železniční tratě. ské přítomnosti po sobě zane-

původní
zpravodajství

RYCHLÝ
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Platí nové jízdní øády
Prostějovsko (mls) – Pozor! Na
začátku uplynulého týdne vstoupily v platnost nové jízdní řády vlaků
a autobusů. Pokud se tedy chystáte
někam cestovat, ověřte si, že spoj,
na který jste zvyklí, jede ve stejný
čas jako po většinu letošního roku.
Nové jízdní řády by měly platit do
10. prosince příštího roku.

Pøibydou další kamery
Přemyslovice (mls) – S dodržováním veřejného pořádku měli
i kvůli romským občanům přicházejícím ze Slovenska problémy
v Přemyslovicích. Během podzimu
tedy ještě rozšířili stávající kamerový systém. Nové kamery se objevily na sběrném dvoře a také v prostoru u místní ubytovny. Jejich
pořízení přišlo na 86 000 korun,
Olomoucký kraj v této souvislosti
přispěl částkou 33 000 korun.

3ÔHGY½QRÄQÉYÙOXND
je tady!
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chala středověká osada z dob
Velkomoravské říše. Lidé v ní žili
minimálně po dvě století. „Zde
jsme objevili zbytky kamenné
pece či krbu, keramiku a drobný
stříbrný peníz spadající do závěru
2Tč\MWOWèGNGEJQXKERTQDÊJCNQFéGTXGPEGFQRQNQXKP[ąÊLPC (QVQ2CXGN(QLVÊM 10. století. Nepochybně se jednalo

o pokus o jednu z prvních moravských mincí,“ upozornil archeolog.
Za vysoce neobvyklý nález archeologové označili skelet dospělého muže.
„Kostra odhalila, že se jednalo o kvalitně živeného muže, jenž však těžce pracoval. Na to odkazují místy až extrémní

(QVQ2CXGN(QLVÊM

svalové úpony, a to např. na prstech
rukou. Vzhledem k tomu, že se v osadě
zřejmě obrábělo železo, dá se soudit,
že se jednalo o pohřeb hutníka či kováře. To se pokusí prokázat započaté
antropologické a chemické expertízy,“
uzavřel Fojtík.

Prostějovsko (jaf) – Letošní rok
se mimo covidu nepochybně nesl
i ve znamení neustálých výluk na železniční trati mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Ta snad poslední by
měla probíhat od dnešního dne, tj.
pondělí 20. prosince, do zítřka, tedy
do úterý 21. prosince. Jak už jsou
lidé zvyklí, i tentokrát bude připravena náhradní autobusová doprava.
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NA VÁŠ NÁMÌT
DŘEVNOVICE Už je to takové
znamení doby. Setkávají se s ním
zástupci vedení obcí napříč celým regionem. A před blížícími
se komunálními volbami zřejmě
bude podobných případů stále
více přibývat. Řeč je o anonymních udáních, která ovšem bývají
založená na přímo nepravdivých
či minimálně hodně zkreslených
informacích.

Martin ZAORAL
Jeden z takových anonymů doputoval i do redakce Večerníku. Jeho
pisatel údajně ze strachu neuvedl své
jméno. To by se dalo ještě pochopit,
horší už je, že informace obsažené
v e-mailu jsou mírně řečeno zavádějící. Dle jisté zprávy si starostka
Dřevnovic nechala loni v srpnu
zrekonstruovat svůj dům, přičemž
tuto rekonstrukci prováděla stavební firma z Brodku u Prostějova.
„Ta získává veškeré zakázky na obci
jako například domov pro seniory či
naposledy oprava obecního úřadu.
Paní starostka informace na zastupitelstvu nechtěla sdělit,“ píše se v textu dopisu. Není přitom vyloučeno,
že podobné zprávy kolují i mezi občany obce.
Jaká je realita? Neoddiskutovatelným faktem je, že výběrová řízení na
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Foto: www.drevnovice.cz

realizaci jakéhokoliv většího projektu nebývají v režii jednotlivých obcí.
Ty za ně většinou organizuje specializovaná externí firma. Na jejich výsledek tedy starostové nemají žádný
vliv. Nás ovšem zajímalo zejména
to, zda se celá záležitost probírala na
zastupitelstvu obce, jak tvrdí anonym. „Rozhodně ne. Žádný takový
dotaz nebyl nikdy na zastupitelstvu
vznesen, což lze prokázat přehráním audiozáznamů zveřejněných
na našich internetových stránkách,“
reagovala jednoznačně starostka
Bohumila Charvátová, podle níž
její dům ani neprošel žádnou zá-

sadní přestavbou. „Jednalo se pouze
o běžné opravy, které jsou vzhledem
k věku nemovitosti nezbytné. Stále
by náš dům potřeboval třeba zateplit, k tomu jsem se však zatím neodhodlala. Člověk aby se nyní bál, vůbec něco dělat,“ dodala Charvátová,
která se k celé věci dále nechtěla obšírněji vyjadřovat. „Bohužel i taková
‚poděkování‘ některých nešťastných
občanů začínají být součástí života
našich starostů a zástupců v komunální politice. Stalo se mi to poprvé,
nicméně určitě nejsem sama, kdo se
s něčím podobným setkal,“ posteskla si starostka Dřevnovic.

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

608 960 042
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Levnější už to nebude
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Vánoční stromky
jsou fuč
Ve čtvrtek 16. prosince ráno přijali
policisté oznámení o ukradených
vánočních stromcích v Držovicích.
Neznámý pachatel pod rouškou
tmy u místní prodejny odsunul část
oplocení a dostal se do prostoru,
kde se stromky nacházely. Nestačil
mu jeden, ale odcizil hned osm kusů
kavkazských jedlí v hodnotě 4 500
korun. Policie událost šetří jako přestupek proti majetku.

Prodělala pět
tisíc korun
Před pár dny si na on-line portálu
nabízejícím různé použité i nové
zboží vyhlédla žena z Prostějovska
nábytek, o který projevila zájem.
V ten okamžik ale netušila, že se jedná o podvodný inzerát a po domluvě s prodejcem mu zaslala částku
5 tisíc korun na předem stanovený
účet. Do současnosti se bohužel ale
nábytku nedočkala a komunikace
s jeho majitelem je na bodu mrazu.
Proto se rozhodla jít na prostějovskou policejní služebnu a podvodné
jednání oznámit. Případ je šetřen
jako přestupek proti majetku.

Přepsal datum
o tři dny
Ve zkráceném přípravném řízení
bylo sděleno podezření ze spáchání
trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny pětatřicetiletému
zaměstnanci firmy z Prostějovska.
Na mzdovou účtárnu doručil listinu
týkající se ošetřování dítěte z důvodu nemoci matky, která o něj nemohla pečovat. Později se zjistilo, že
ve dvou kolonkách přepsal datum
a tím si úmyslně o tři dny nezákonně prodloužil péči a listinu vydával
jako pravou. Dle trestního zákoníku
hrozí za výše uvedený trestný čin až
tříletý trest odnětí svobody.

Řidiči hřešili
na silnicích

21111911507

V neděli 12. prosince dopoledne
v době od 8.30 do 11.30 hodin proběhly na silnicích Prostějovska policejní kontroly zaměřené především
na dodržování rychlostních limitů
v obci i mimo obec a na kontrolu
zákazu užívání jiných návykových
látek ze strany řidičů. Do akce bylo
nasazeno šest policistů dopravního
inspektorátu, kteří v průběhu akce
zkontrolovali 59 vozidel a odhalili
celkem 19 přestupků v dopravě, které byly vyřešeny v příkazním řízení
pokutami v celkové výši 11 700 korun. Překročení povolené rychlosti
bylo zjištěno v 9 případech.
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Kolumbárium bude na jaøe
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MÍSTO TRHŮ STEZKA ZA BETLÉMY (J?CGPàIîIÁKJHĄÜ@G@NJK<MF
Lidé se na ni mohou vydat ještě
do pondělí 10. ledna
KONICE Za normálních okolností by se tu sešly tisíce lidí. A ti by
si povídali s přáteli, nakupovali ve stáncích, popíjeli punč, poslouchali muziku a těšili se na ohňostroj. Jenže letošní rok opět
normální bohužel není. Přestože se v sobotu 18. prosince měly
v Konici konat Vánoční trhy, zdejší náměstí zelo prázdnotou. Kdo
však měl zájem, mohl si atmosféru pravých svátků připomenout
alespoň na nachystané Stezce za betlémy.
Atraktivní kulturní projekt, do něhož se
mohou aktivně zapojit celé rodiny, v Konici letos připravili již podruhé. Stezka vznikla zejména díky betlémům ze sbírky známého sběratele a turisty Stanislava Dostála.
Vystaveny byly ve výkladech místních obchůdků i za okny domů. Poutníci pak na
celkem dvaceti zastaveních rozesetých po
celém centru města v každém z nich objevovali písmenka do tajenky. Mezi místními
se tento nápad setkal s velkým ohlasem.
K organizátorům nakonec doputovalo

" I NII L ? J I LN´ÛÛ
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celkem 244 vyplněných kupónů se správnými odpověďmi.
Letos bylo v Konici připraveno celkem
18 zastavení. „Sbírka pana Dostála je tak
rozsáhlá, že jsme neměli problém vystavené exponáty ve srovnání s loňskem zcela
obměnit. Kromě nich se tu však objevily
dva ze sbírek místních občanů. I zastavení
jsou v některých případech jiná než loni,“
srovnala Jitka Klemsová z pořádajícího
komunitního centra, které vzniklo v prostorách bývalé sokolovny.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Martin ZAORAL
Celá stezka doznala ještě další patrné obměny. „Loni to bylo tak, že písmenka byla
řazena do tajenky dle čísel jednotlivých
betlémů. Podle některých to však bylo
příliš jednoduché, a tak jsme to tentokrát
udělali tak, že písmenka jsou uváděna na
přeskáčku a je na luštitelích, aby je vsadili
do správných políček. Je to výrazně těžší,
nicméně z odpovědí, které k nám už doputovaly, je patrné, že i s tímto se lidé z Konice
vypořádali,“ přidala Klemsová.
Letošní stezka začínala u turistického

Omluva do Èelechovic

<FGD[O÷ND÷JGOFXQWNGVX\PKMPQWVUD÷TPÚFXčT

kdy máme hotovou studii a vysoutěžili
jsme projektanta. S tím nyní intenzivně komunikujeme. Projekt by měl být
dokončený v květnu roku 2022,“ sdělila
Veronika Petrželová Bašná s tím, že hotovo by mohlo být v roce 2023.

Foto: Michal Sobecký

Na závěr pak starostka dodala pár podrobností k provozu sběrného dvora.
„Bude sloužit jen pro obyvatele městyse Kralice na Hané. Občané tam budou
moci uložit velkoobjemový odpad,
papír, plasty, bioodpad a jiné,“ vzkázala.

Čelechovice na Hané (jaf) - V minulém vydání Večerníku jsme v této rubrice
informovali, že v Čelechovicích na Hané
ubyl počet kontejnerů na papír a plast.
Mylně jsme ale uvedli důvod tohoto
počinu. Kontejnery už zkrátka nejsou
třeba, protože obec pro své občany zajistila nádoby o velikosti 240 litrů na třídění
právě plastového a papírového odpadu,
které dostali občané zdarma. Díky tomu
mohou místní recyklovat odpady z pohodlí domova. Za nedorozumění se tak
omlouváme vedení města i jeho občanům.

www.vecernikpv.cz
#FXGPVPÊVTJ[UGUKEGWRN[PWNQWUQDQVWPCP¾O÷UVÊX-QPKEKPGMQPCN[RąGUVQUGX¾PQéPÊCVOQUHÆTC\P¾O÷UVÊ\EGNCPGX[VTCVKNC
Foto: Martin Zaoral
3x foto: Martin Zaoral

informačního centra v konickém zámku a přes mateřské centrum či Moděvu
skončila až v komunitním centru. Betlémy na ní budou vystaveny už jen do
pondělí 10. ledna. „Letos jsme začínali
už koncem listopadu, takže také skončíme
o něco dřív. Následně proběhne slosování
došlých odpovědí a výherce opět odměníme,“ přislíbila organizátorka, které se Večerník při této příležitosti zeptal, co plánuje
centrum za další akce. „To je nyní s ohledem na vývoj covidové epidemie těžké odhadnout. Orientujeme se zejména podle
situace na Konicku, která nyní není příliš

Celníci ho našli ve Vřesovicích, řidič uprchl

v nedaleko přilehlé obci Vřesovice. Řidiči se však před
příjezdem hlídek podařilo uprchnout.
Podezřelá osoba
se pravděpodobně
pokusila vozidlo převézt přes Českou republiku do Polska,“
popsal další průběh
i vyvrcholení případu
Kubenz s tím, že případ je nyní v šetření příslušných
orgánů.
(mik)

NEZAMYSLICE Tuto situaci si nikdo z nás nedokáže ani představit. Je tomu už pět let, co si rodák
z Nezamyslic David Hepnar vyslechl obzvláště
krutou diagnózu. Vyučený automechanik do té doby vedl velmi aktivní život, podnikal, miloval motorky, procestoval na nich celou naši
vlast, měl rád společnost a rád navštěvoval hudební festivaly. Jenže
v prosinci roku 2016 se vše změnilo. Davidovi byla diagnostikována
smrtelná amyotrofická laterální skleróza známá pod zkratkou ALS,
na kterou zemřel například někdejší premiér Stanislav Gross. V této
neuvěřitelně těžké situaci mu již několik let zůstává statečnou oporou jeho manželka Žaneta, se kterou se seznámil při jedné z návštěv
v nemocnici. Od pondělí 13. prosince mu mohou lidé přispívat na
účet, který pro něj zřídil městys Nezamyslice.

roddné Nezzam
myslicee pořáádajíí sbbírkku

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
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OXX0÷÷OGEMMW
střediskem zjistili, že se jedná o kradené vozidlo,“ popisoval situace
David Kubenz, tiskový mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj.
Hlídka tedy pokračovala v jeho
pronásledování a požádala o spolupráci Policii ČR. „Řidič ujížděl
vysokou rychlostí, čímž ohrožoval
životy ostatních účastníků silničního
provozu. Na chvíli se mu podařilo
zmizet z dohledu. Společné hlídky
i nadále pokračovaly v pátrání, které se nakonec ukázalo jako úspěšné. Kradený automobil byl nalezen

Němčice nad Hanou (mls) - Nedávno byla dokončena dlouho očekávaná
oprava zdi na hřbitově v Němčicích nad
Hanou. Na ni by už příští rok na jaře
měla navázat výstavba kolumbária, která
s rekonstrukcí zdi úzce souvisí. Výklenky
pro uložení uren by měly být dokončeny
na konci příštího dubna. Realizace projektu přijde na téměř 7,2 milionu korun
s DPH.

Motorkář David pomalu odchází,
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kontrolní činnost na dálnici D46
ve směru z Vyškova na Prostějov.
Na základě systému, který vyhodnocuje platnost elektronických
dálničních známek, celníci zjistili,
že projíždějící osobní automobil tovární značky Audi nemá uhrazený
dálniční poplatek. Hlídka se tedy za
vozidlem polské imatrikulace vydala a za pomoci zvláštního výstražného zařízení se ho pokusila zastavit.
Řidič ovšem na signály k zastavení
nereagoval a začal ujíždět. Celníci
mezitím ve spolupráci s operačním

KRALICE NA HANÉ Nemalé plány
mají v Kralicích na Hané. Pomoci
lidem ve zbavování se nepotřebných
věcí a odpadu má sběrný dvůr. Ve výsledku se ale nebude jednat jen o jednu investici, nýbrž hned o dvě. Navíc
v případě sběrného dvora dlouhodobě plánované. Podle slov starostky se
na stavbu čeká již dlouho.

pro Večerník
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VŘESOVICE Německá policie
bude našim celníkům určitě vděčná! Hlídka olomouckých celníků
pronásledovala v pátek 10. prosince luxusní vůz Audi Q3. Automobil byl několik hodin předtím
nahlášen jako kradený v sousedním Německu. Celníci po divoké
honičce po dálnici přes Prostějov
dostihli vozidlo ve Vřesovicích.
Řidiči a možná zloději v jedné
osobě se však podařilo uprchnout.
„Příslušníci z oddělení kontrol zpoplatněných komunikací prováděli
v pátek 10. prosince před půlnocí

více než dvaceti lety. Již v té době zakreslilo do územního plánu místo
v obci, které by pro jeho vybudování
bylo vhodné. Toto místo je na konci Biskupické ulice, mimo zástavbu,“
uvedla kralická starostka Veronika Petrželová Bašná.
Přesně v tom místě by nakonec sběrný dvůr měl vyrůst. A ne sám. Městys
by totiž rád zmírnil dopady pro život
v okolí. „Aby byl sběrný dvůr co nejvíce odhlučněn od nedaleké zástavby,
jsme letos mezi zástavbou
Michal SOBECKÝ vybudovali
a sběrným dvorem lesopark,“ infor„O možnosti vybudování sběrného movala první žena Kralic na Hané.
dvora pro občany městyse Kralice na Příprava na stavbu už přitom získává
Hané uvažovalo vedení obce již před konkrétní obrysy. „Nyní jsme ve fázi,

zjistili jsme

DUCH VÁNOC KONICI
NEOPUSTIL
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dobrá. Lidí nakažených či v karanténě je
momentálně opravdu hodně. Uvidíme,
jak se to bude vyvíjet dál a podle toho se
zařídíme. Je jisté, že s dalšími většími akcemi počítáme nejdříve ve druhé polovině
ledna či spíše až v únoru,“ zareagovala Jitka
Klemsová.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Do galerie a centra
se nepodíváte
Konice (sob) - Zavřeno. To je cedulka,
která bude již brzy přes svátky viset na
mnoha obchodech. Stejnou ale nyní
můžete zaregistrovat i při cestě na konický zámek. Jeho část je totiž nyní pro veřejnost uzavřena. Za prozaickým důvodem
stojí nemoc. „Městské kulturní středisko
Konice oznamuje občanům, že vernisáž k výstavě fotografií Lenky Hatašové,
která se měla konat 10. prosince je z důvodu nemoci přeložena na leden 2022.
Středisko dále informuje, že informační
centrum i galerie jsou po dobu nemoci
uzavřeny,“ zní informace na Facebooku
města Konice. Případní zimní turisté,
mezi nimiž by bylo možná i pár lyžařů, si
tak musí načas nechat zajít chuť na informace a kulturní obohacení.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL

Musel prodat motorku
Při chorobě ALS mozek postupně ztrácí
schopnost ovládat většinu svalů a pacient postupně zůstává paralyzován, a to
při zachování psychických i mentálních
schopností. „Navzdory nemoci byl ještě v roce 2017 schopen bourat, stavět,
omítat, sekat trávu a dříví do kamen,
vařit, uklízet, řídit auto, nakoupit, prostě
všechno, co normální chlap dělá. Kdyby
to nedělal, mohl si sílu ušetřit, ale on tím
všem dokazoval, že bojuje a nevzdává se.
Ten rok musel prodat svou motorku, která byla jeho život, protože již neměl sílu na
ní jezdit,“ prozradil Jiří Hepnar s tím, že
s postupující nemocí musel David práce
na domě přerušit.

David Hepnar je rodák z Nezamyslic,
nyní žije s manželkou v nedalekých
Dřevnovicích. První příznaky onemocnění zaznamenal v roce 2015 a od roku
2018 je trvale napojen na umělou plicní
ventilaci. Jeho zdravotní stav vyžaduje
péči 24 hodin denně, kterou mu obětavě zajištuje manželka Žaneta. „Společný
příběh jejich lásky se začal psát v únoru
roku 2016, kdy se seznámili v nemocničním bufetu, kde Žaneta pracovala. Po
devíti měsících od jejich seznámení však
lékaři vyslovili krutou diagnózu. David
chtěl vztah ukončit, což Žaneta odmítla,
Málem se udusil
chtěla mu být nablízku a věřila, že spolu vše zvládnou. Sestěhovali se a spolu
opravovali dům v Dřevnovicích, ve kte- V únoru 2018 již David bojoval se svýrém žijí,“ začíná své vyprávění Davidův mi silami, hodně času prospal a musel
být hospitalizován v nemocnici. „V noci
bratr Jiří.

se začal dusit, a proto byl i zaintubován.
Po několika dnech zlepšování dostal
naneštěstí zápal plic, byla mu zavedena
tracheostomie a musel být připojen na
umělou plicní ventilaci. Ze zápalu plic se
vyléčil, ale i přes nadějné pokusy fungovat bez přístrojů mu je museli ponechat,“
ohlédl se Jiří Hepnar.

ļHQDPX]DMLĠĤXMH
YHĠNHURXS¨ÌL
Nakonec David jel koncem června
2018 i s přístroji domů. „Jeho žena
Žaneta se naučila odsávat a obsluhovat
plicní ventilaci. Od té doby mu zajišťuje neustálou péči. Od prosince 2019
Davidovi měnila výbavu pro výživu
přes břicho do žaludku a tracheostomii Žaneta bez zdravotního dozoru se
strachem, aby mu neublížila. Jeho obvodní lékař nechtěl mít nic společného
s člověkem na umělé plicní ventilaci
a nebyl jediný. Lékaři i sestřičky k nim
přestali jezdit nejen z obav, že mu ublíží, ale i kvůli vzdálenosti,“ posteskl si Jiří
Hepnar. Veškerá péče byla do letošního března na Davidově manželce. Pak
se stal malý zázrak a do celé situace se
nevložila organizace Dech života, která
zajistila vše potřebné, a to včetně lékaře
a občasného hlídání.

&CXKF*GRPCTLKåDG\RąÊUVTQLčPGPÊUEJQRPÚFÚEJCVXGwMGTÆLGJQRU[EJKEMÆHWPMEGXwCM
\čUVCN[\CEJQX¾P[0CUPÊOMWXGXÚąG\WUGUXQLÊåGPQWäGPCVQWXFQD÷MF[UGQDC
UXGTXQWRWUVKNKFQQRTCXTQFKPPÆJQFQOWX&ąGXPQXKEÊEJ ZHQVQCTEJKX&*GRPCTC

'ĮPSRWĘHEXMH
QRYRXVWĘHFKX
Problémem však zůstává stav domu, do
jehož rekonstrukce se zapojila celá rodina
a se jej snažila přizpůsobit Davidově zdravotnímu stavu. „Je tu nezbytná oprava
jejich střechy nad hlavou, která je rok od
roku horší. Je potřeba vyměnit latě a střešní krytinu. Proto vznikla tato sbírka. Pokud můžete, pomozte prosím. Nevíme,
jak dlouho tady s námi David ještě bude,
ale rádi bychom jemu i Žanetě, která je

6E¬UNDVHNRQ RGGR
Ë¬VORVE¬UNRY¨KR¹ÌWXMH
3ĘLVS¬YDWO]HLGR]DSHÌHWÚQ¼FKSRNODGQLÌHNMHGQDMHXP¬VWÚQDQD
¹ĘDGXPÚVW\VH1H]DP\VOLFHGUXK YSURGHMQÚ(5$1H]DP\VOLFH

jeho andělem, zajistili normální bydlení,
protože si to oba zaslouží,“ uzavřel své obsáhlé, nicméně velmi poutavé vyprávění
Jiří Hepnar.

6E¬UNXSRVYÚWLONUDM
Na základě tohoto příběhu městys Nezamyslice vypsal pro pana Davida Hepnara
finanční sbírku, na kterou oficiálně dohlíží Olomoucký kraj. „David je náš rodák,
kterého tady skoro všichni dobře známe.
Je nám jasné, že jeho dům v Dřevnovicích
potřebuje nezbytné úpravy. Zkoušeli jsme
oslovit nejrůznější charitativní organizace,
nicméně nenašli jsme patřičnou odezvu,“
vysvětlil pro Večerník starosta Vlastimil
Michlíček s tím, že přispívat lidé mohou až
do konce června příštího roku.

2112101591
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Kastelán zámku v Čechách pod Kosířem
Martin Váňa promluvil o minulosti
i plánech do budoucna

Michal SOBECKÝ
yy Jak byste uplynulou sezónu
zhodnotil a srovnal s těmi předešlými?
„Za nás to určitě bylo lepší než loni,
kdy nás koronavirus naplno zasáhl
na jaře i na podzim. Letos mohla
podzimní část sezóny víceméně proběhnout. Na druhou stranu opatření
pro návštěvníky zámku byla přísnější.
Byly nutné respirátory, při prohlídkách nad dvacet osob byly nařízeny
testy, případně bezinfekčnost a očkování. To nám spoustu lidí odradilo
od návštěvy zámeckých interiérů. Byť
jsme tedy pozorovali ještě větší návštěvnost zámeckého parku, i oproti
době předkoronavirové, do zámku
přišlo méně lidí, než jich přijít mohlo.
Typickým návštěvníkem tak pro nás
byl člověk, jenž zašel do parku a pak
do zámecké kavárny. Na druhou stranu bylo lidí poměrně dost, o nějakých
deset tisíc víc než v loňské sezóně. Po
této stránce tedy určitě vládne spokojenost. A nebýt lockdownu a zavření
zámku na jaře, tak jsme dosáhli předkoronavirové návštěvnosti.“
yy Na jak vysoká čísla se tedy
celková návštěvnost dostala?
„Letos jsme se dostali na nějakých
pětadvacet tisíc lidí. Ještě to nemám
úplně sečtené. (úsměv) Celkově jsme
ale s návštěvností spokojeni. Víceméně se nám vrátila na původní čísla.“
yyJaká je spokojenost u jednotlivých akcí? Které se z vašeho pohledu povedly a které třeba takový
zájem nezaznamenaly?
„Bohužel některé větší akce proběhnout nemohly, například Velikonoce, které jsou tradičně u nás velmi
navštěvované. Ve spolupráci s Muzeem historických kočárů byl zrušen

vizitka
MARTIN VÁŇA
✓ narodilse23.prosince1981vOlomouci
✓ kastelánzámkuvČecháchpodKosířem,historik
✓ pochází z právnické rodiny, otec je bývalým
předsedou Okresního soudu v Prostějově,
matka advokátka
✓ dětství prožil v Prostějově, je absolventem Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově
✓ posléze vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, obor historie, latinský jazyk a Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Ostrava, obor geografie
✓ po univerzitě působil jako učitel na Gymnáziu Uničov
✓ od roku 2015 je kastelánem zámku Čechy pod Kosířem
✓ má tři děti
zajímavost: mezi jeho zájmy a záliby patří cestování, četba, tanec a RPG

rybníků je vyprojektované i přístaviště s lodičkami.
Počítáme též se
(QVQCTEJKX/8¾PK
spoluprací s rybáři a pravidelnými
výlovy.“
ších celcích. V plánu je vybudování yy Jaké plány jsou s oranžerií?
ubytovacích kapacit a oprava dosud Chystáte nějak změnit její využití,
zanedbaných prostor pro výstavní třeba umístěním dlouhodobější
a depozitární účely. Též počítáme výstavy?
s rozšířením dalších atraktivit pro „Tam určitě zachováme stávající
návštěvníky zámku. Akutnější jsou režim. Na příští rok jsou již plné
pro nás zámecké rybníky. Velký je termíny na pronájmy oranžerie. To
v havarijním stavu. Tam jednáme znamená, že během letní sezóny
s krajem, jak zajistit jeho funkčnost je využívána primárně na svatby,
a bezpečnost pro návštěvníky.“
kulturní akce, třeba divadla, doufáyyByly zde dříve úvahy o mož- me též v obnovení tradice letních
nosti projížděk na lodičkách…
zámeckých plesů. Přes zimu slouží
„V rámci projektu na rekonstrukci oranžerie svému původnímu účelu.

Jsou zde uschované květiny a mobilní zeleň ze zámeckého areálu. Vzhledem k epidemii a odkládání svateb
v posledních dvou letech se nám to
na příští rok nahustilo. Máme rekordní počet pronájmů. A to nejen
na obřady, ale také na hostiny a následné oslavy svatebčanů.“
yyJaké jsou plány a novinky do
příští sezóny? Od vás nebo od vedení Vlastivědného muzea?
„Co se týká vedení, tak nám se bude
v Olomouci měnit. Prvního února
nastoupí nový ředitel Vlastivědného
muzea, což samozřejmě může mít
vliv i na chod zámku, nové vedení
může mít nové představy. Věřím, že
v tomhle směru dojde k nějakým
změnám. Co se týče již připravované
následující sezóny, vedle ‚stálic‘ mezi
akcemi se snažíme každoročně pro
návštěvníky připravit též nějaké novinky. Jako příklad mohu uvést zdárně se nám rozjíždějící spolupráci se
zámeckou kavárnou, s jejíž pomocí
bychom rádi viděli více ‚drobnějších‘
akcí na zámeckém nádvoří. V interiérech zámku se vedle zmiňovaného
rozšíření filmové expozice mohou
návštěvníci těšit na zápůjčku jednoho ze slavných děl Josefa Mánesa
ze soukromé sbírky. Bohužel zatím
nejsem schopný přislíbit pokračování velkých koncertů a divadel,
které jsou vázány na získání financí
z dotačních titulů. Budu se snažit.“
(úsměv)
yy Ve funkci jste více než šest
let. Co vás nadále žene kupředu,
čím vás práce stále baví?
„Asi nejvíce svojí pestrostí. Člověk
řeší nejrůznější problémy a výzvy, ať
už je to rekonstrukce budovy, nebo
úpravy zámeckého parku. Řeší návštěvníky, okruhy, občas je to detektivní práce, kdy se snaží získat a objevit nějaký relikt z historie zámku, ať
už se jedná o nějaký předmět, písemnost, nebo pamětníka. Ta pestrost je
na tom to nejlepší, není to žádná monotónní práce. Člověk se stále má na
co těšit.“
yy Když jste zmínil detektivní práci, napadlo mě pátrání po
zbloudilém návštěvníkovi...
(smích) „To by se teoreticky taky
mohlo stát, ale to by už dostali za uši
průvodci, kteří by návštěvníka někde
zapomněli.“
yy Kdysi jste zmiňoval, že je
těžké práci kloubit s rodinou. Zaznamenal jste zde nějaký pokrok
za ty roky?
„To určitě ano. Přibylo mi dětí, tak
je to ještě těžší. (úsměv) Jednak jsem
moc rád, že se mohu spolehnout
na tým vynikajících lidí. Ve spoustě
věcí jsme zastupitelní, dokážeme si
vzájemně vyjít vstříc. Když někdo
potřebuje, tak vždycky jsme schopní
se nějak domluvit. Je to samozřejmě
náročné, žena z toho není přes sezónu nějak moc nadšená. Ale kdykoli
je volná chvíle, snažím se to jí i dětem vynahradit.“
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pro Večerník
se ptal

i Josefkol, vůbec největší akce, která
je připravována dlouhodobě. To nás
opravdu velmi mrzelo a na návštěvnosti se to viditelně projevilo. Na
druhou stranu jsme ztráty alespoň
částečně nahradili menšími akcemi,
jako byla například dětská odpoledne u zámecké oranžérie, které
budeme v následující sezóně dále
rozvíjet. Na příští sezónu uvažujeme
pro léto s příměstským táborem pro
malé prince a princezny. Z nejúspěšnějších akcí bych jmenoval strašidelné prohlídky, to je klasika, která
byla vyprodaná týden předem.
O ně byl klasicky velký zájem,
i když i ty byly ovlivněné aktuálními opatřeními. Setkali
jsme se bohužel s návštěvníky, kteří nám nadávali
za dodržování přijatých
vládních opatření. Jeden návštěvník mě byl
i nahlásit na policii, že
omezuji jeho osobní
svobodu… Takové
situace však v současnosti
zažívá
zřejmě spousta lidí
pracujících ve službách a snažících se
dodržovat alespoň
základní pravidla, abychom se co nejdříve zbavili koronaviru a zbytečných
úmrtí způsobených často
lidskou sobeckostí.“
yy Znamená to, že napřesrok by se mohly otevřít další prostory?
„Na začátku příští sezóny
chystáme otevření rozšířené filmové expozice
otce a syna Svěrákových o jejich nový film
Betlémské světlo. Velké
rekonstrukční práce se však pozastavily. Máme připravený projekt
na rekonstrukci dalších dvou křídel
zámku. Nicméně ten byl připraven
poměrně megalomansky za bývalé
krajské vlády, nakonec vedl k zaseknutí dalších rekonstrukcí. Doufám,
že se rekonstrukce opět rozjede, byť
třeba v pomalejším tempu a po men-
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v rámci exkluzivního
interview

Na začátku příští sezóny chystáme
otevření rozšířené filmové expozice
otce a syna Svěrákových o jejich nový
film Betlémské světlo. Avšak velké
rekonstrukční práce se pozastavily...
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ČEC
CHY POD
D KO
OSÍŘ
ŘEM
M Ve
středisku kulturního a společenského dění se v posledních
letech znovu proměnily Čechy
pod Kosířem. A právem. Obec je
nejen oblíbeným východiskem
na Velký Kosíř, ale taky sídlem
hned několika muzeí a zámku.
Ten doznal v poslední „pětiletce“
razantních proměn. A láká ve velkém návštěvníky z okolí i stovek
kilometrů vzdálených míst. Podíl
na popularitě má hodně činorodý tým v čele s kastelánem Martinem Váňou (na snímku). Ten
může být na konci letopočtu spokojený. Zámek ji sice kvůli protikoronavirovým opatřením nemohl,
jak bývá zvykem, naplno rozjet už
v dubnu, nakonec se ale turistická
sezóna vcelku vydařila.

navštívili jsme...
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Dozvuky zastupitelstva 5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQXC
&CNwÊLGFP¾PÊCåMQPEGO×PQTC
PROSTĚJOV Prostějovští zastupitelé a zastupitelky mají pro
letošní rok „vyděláno“ a k žádnému dalšímu zasedání už v roce 2021 nedojde. Stejně tak je na tom rada. Zatímco konšelé se
u jednacího stolu sejdou 11. ledna příštího roku, nejvyšší orgán
města dokonce až koncem února. Pro rok 2022 je naplánováno tradičně šest zasedání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova, to první se uskuteční konkrétně 22. února, poslední
pak 13. prosince 2022.
Dnes se PROSTĚJOVSKÝ Večerník vrací ještě jednou k poslední
schůzi zastupitelstva, která proběhla v úterý 7. prosince v hlavním
sále Společenského domu. Hlavně se věnujeme dvěma tématům,
která dala komunálním politikům nejvíce zabrat a nad kterými
strávili v diskusích nejvíce času. Jde o pozemky za nemocnicí, které
město získá bezúplatným převodem, a také o představení regulačního plánu a budoucí podoby jižní části centra Prostějova.

EXKLUZIVNÍ

zpravodajství pro Večerník

Michal KADLEC
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BYLI JSME
U TOHO

„Dne 13. prosince uveřejnil
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník
nepravdivou citaci, podle níž
jsem měl na zastupitelstvu dne
7. prosince 2021 požadovat
uzavření restaurace v Národním
domě. Ve skutečnosti jsem toto
neřekl. Uzavření jsem navrhoval
na jaře, když se do Národního
domu posílaly miliony korun jen
na základě přesvědčení koalice,
že už se to zlepší. Na zastupitelstvu dne 7. prosince 2021 jsem
ale doslova řekl: „Teď už to nemá
smysl. Ale pro návrh hlasovat nebudu, ať si to odhlasují ti, co minule udělali špatné rozhodnutí.“
Petr Kapounek
(Na rovinu!),
2TQUV÷LQXwVÊ\CUVWRKVGNÆLGFPCNKXU¾NG5RQNGéGPUMÆJQFQOWNGVQUPCRQUNGF[
zastupitel statutárního
MFCNwÊUEJč\KPGLX[wwÊJQRQNKVKEMÆJQQTI¾PWO÷UVCFQLFGCå×PQTCRąÊwVÊJQ
města
Prostějov
TQMW
Foto: Michal Kadlec
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Za nemocnicí dojde k vybudování další silniční komunikace
PROSTĚJOV Městu se naskytla jedinečná příležitost, jak získat pozemky za prostějovskou nemocnicí, aby
mohlo vybudovat kýženou silniční
komunikaci od severní obslužné okolo špitálu s napojením na rondel u supermarketu Albert. Stávající majitel
plochy na katastru Prostějova, Krasic
a Čechovic, družstvo Realmaxus, je
nabídl magistrátu zdarma. Okolo tohoto bezúplatného nabytí pozemků
se však během posledního letošního
jednání zastupitelstva strhla bouřlivá
diskuse. Někteří opoziční zastupitelé viděli v celé transakci pořád něco
nekalého... A došlo také k osobním
útokům.
Uvedené družstvo je ochotné městu
Prostějov bezúplatně převést části pozemků v lokalitě okolo prostějovské nemocnice o celkové výměře 7 998 metrů
čtverečních pro budoucí komunikační
řešení v této lokalitě v případě, že nabude
účinnosti změna Územního plánu Prostějov. „Součástí pozemků uvedeného
družstva jsou zastavitelné plochy, a to
plochy obytné nebo smíšené obytné, to
znamená plocha zastavitelná rodinnými
a bytovými domy. Družstvo Realmaxus

požaduje, aby smlouva o bezúplatném
převodu obsahovala závazek statutárního města Prostějova, že v rámci projektové dokumentace pro budoucí komunikační řešení na převáděných pozemcích
bude rovněž řešeno i umístění čtyř míst
pro napojení na inženýrské sítě k pozemkům v této lokalitě ve vlastnictví družstva.
Další podmínkou je, že náklady spojené
s bezúplatným převodem převáděných
pozemků, tedy náklady na zpracování
geometrických plánů a správní poplatek
spojený s podáním návrhu na povolení
vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí, uhradí město Prostějov. Pro
potvrzení navrženého postupu je uvedené družstvo připraveno uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném
převodu s uvedenými podmínkami.
Uvedené družstvo zdůrazňuje, že je připraveno vzdát se ve prospěch spolupráce
s městem a jeho občanů majetku v řádu
několika desítek milionů korun na rozvoj nové dopravní infrastruktury, což by
mělo být přínosem pro obě strany,“ přednesl návrh na schválení bezúplatného
nabytí pozemků Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního
města Prostějova.

Návrh posoudily odbory územního plánování a památkové péče, rozvoje a investic, dopravy a další odbory magistrátu
a všechny vydaly souhlasné stanovisko.
„Uvedené části pozemků jsou nezbytné
pro realizaci komunikačního propojení
ulic J. Lady a Plumlovská, které by v budoucnu mělo odvést dopravu z přetížené okružní křižovatky ulic Plumlovská,
J. Lady a Anglická a ulevit tak exhalacemi
zatížené přilehlé bytové zástavbě. Výstavba dopravního propojení je také nezbytná pro rozvoj ploch pro bydlení v této
části města, jedná se o podmínku etapizace v územním plánu. V důsledku toho
očekáváme zvýšení nabídky pozemků
pro bytovou výstavbu a jejich lepší dostupnost. Odbor rozvoje a investic také
připravuje zadání studie technického
řešení propojení, na základě které dojde
k jednání o výkupu dalších potřebných
pozemků,“ přidal Petr Brückner, vedoucí
odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu. „Pokud schválíme bezúplatné nabytí pozemků, při ceně 2 500
korun za metr čtvereční získáme zdarma
pozemky v celkové hodnotě padesát
milionů korun,“ vypočítal ještě Pospíšil,
načež zahájil diskusi zastupitelů.
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„Plánovaná výstavba komunikace nemá
žádnou logiku. Ty pozemky jsou nám
k ničemu, lidé budou stejně jezdit přes
Plumlovskou ulici. Silnici by tam měl
postavit ten, kdo tady budoval uvedené
domy,“ namítl František Fröml (Změna pro Prostějov). „Tato transakce je
předčasná, odložme celý materiál až po
schválení páté změny Územního plánu.
Získáme sice pozemky za padesát milionů korun, ale víme teď, kolik nás bude
stát silnice, vybudování inženýrských sítí,
různé poplatky včetně vyjmutí pozemků
ze zemědělského fondu? Odložme to,“
přidal se s návrhem lídr Změny pro Prostějov Jan Navrátil.
S různými názory vystoupili i ostatní
zastupitelé, ovšem někteří opozičníci při-

dali i slovní útoky. Jeden z nich se „vytasil“
zjištěním, že majitel družstva Realmaxus
má stejnou adresu bydliště jako první náměstek primátora Jiří Pospíšil. „Bůhví co
za tím je...,“ nechal se slyšet jeden z opozičníků. „S předsedou uvedeného družstva nemám nic společného. Znám ho,
potkali jsme se ale jen párkrát. Bydlel ve
stejném domě, ale nyní přebývá v Brně,“
bránil se Jiří Pospíšil.
Po více než hodinových slovních tahanicích nakonec dvacet zastupitelů
zvedlo ruku pro bezúplatné nabytí
zmíněných pozemků, jedenáct bylo
proti. Návrh tak byl schválen a cesta
pro vybudování nové silniční komunikace na pozemcích získaných zdarma je volná.
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a prostorové uspořádání staveb na nich.
Může mimo jiné určit využití přízemí
budov, stanovit polohu a orientaci staveb
vzhledem k ulici nebo náměstí a jejich
výšku, míru možného zastavění pozemků, odstupy staveb, tvary střech a případně i požadavky na materiálové a barevné
řešení jednotlivých staveb. Kromě prostorové regulace budov je také vhodné regulačním plánem koordinovat
obsluhu území technickou a dopravní
infrastrukturou, uspořádání veřejných
prostranství i jejich materiálové a barevné řešení a doplnění zelení. Regulační
plán je tak velmi komplexní dokument,
což komplikuje jeho pořízení,“ uvedl Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního Prostějova.
Již v minulosti tu byla snaha o pořízení
regulačního plánu centra, konkrétně
kolem roku 2005. Tehdy bylo zahájeno
pořizování regulačního plánu pro celou
plochu městské památkové zóny. Tento
regulační plán se však nikdy nepodařilo
dokončit, a to právě z důvodu nejasného
využití některých pozemků. „Regulační
plán musí být v souladu s územním plánem, což může vést i k nutnosti pořízení
další změny územního plánu. Regulační
plán se projednává, obdobně jako územní plán, s dotčenými orgány, obcí, pro kterou je pořizován, i s veřejností. Vyjadřují
se k němu vlastníci technické a dopravní
infrastruktury. Převážná část území centra města je tvořena stabilizovanou zástav-

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
3URGORXzLOL
SODWQRVWGRWDFH
Prostějov (mik) – Zastupitelé už
v květnu tohoto roku schválili dotaci Tělovýchovné jednotě Sokol
Čechovice na dostavbu a rekonstrukci fotbalových šaten ve výši
2 850 900 korun. S podmínkou, že
využití dotace bude vyúčtováno do
31. prosince 2021. Sokolové však
zastupitele požádali o prodloužení
termínu vyúčtování, protože stále
ještě neobdrželi slíbené peníze od
Národní sportovní agentury, tudíž
nemohli stavební práce uskutečnit. „Čerpání dotace poskytnuté
městem Prostějov bylo také podle
smlouvy vázáno na čerpání finančních prostředků z Národní sportovní agentury, které bohužel dodnes neproběhlo. V současné době
je naše žádost u NSA aktivní a stále
čekáme na verdikt této agentury.
Vzhledem k tomu, že naše tělovýchovná jednota je povinna vyúčtovat zmíněnou dotaci do konce
roku 2021, žádáme o prodloužení
tohoto termínu do 30. září 2022,“
uvedl v žádosti Radim Holyst, místopředseda TJ Sokol Čechovice.
Zastupitelé žádosti čechovických
sokolů bez problémů vyhověli
a nový termín vyúčtování drtivou
většinou hlasů schválili.

-HVOHVQRYÙPQ½]YHP

$UFKLWHNW/XN¿x*UDVVHSĆHGVWDYLOPRæQRXEXGRXFQRVWRNROËe.DVNDr

PROSTĚJOV Zastupitelstvo města
Prostějova schválilo už v únoru roku
2018 pořízení Regulačního plánu
centra města Prostějova a uložilo
Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova zpracovat návrh jeho zadání.
Současně byl zrušen územní plán jižní zóny části centra města zpracovaný
architektem Zajícem. Zmíněný odbor následně zahájil přípravné práce
pro vyhotovení zadání Regulačního
plánu, spočívající ve shromažďování
a vyhodnocování dostupných podkladů a dokumentací zpracovaných
pro centrum města. Jedná se o různé druhy dokumentací z minulosti
i o studie a dokumentace současné.
Na posledním jednání roku 2021
zastupitelé pořizování Regulačního
plánu ukončili.
Součástí území, pro které by měl být
zpracován Regulační plán, je i lokalita
jižní části centra města, na jejíž řešení byla
začátkem července roku vyhlášena urbanistická soutěž. Výsledky soutěže byly
vyhlášeny Radou města Prostějova 22.
října 2019. Na základě vítězného návrhu
bylo zadáno zpracování Územní studie
jižní části centra Prostějova, která by měla
být jedním ze základních podkladů pro
zadání Regulačního plánu.
„Regulační plán na řešeném území stanoví velmi podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků a pro umístění
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Prostějov (mik) – Nejvyšší politický orgán města schválil nový
název jeslí na Sídlišti Svobody
v Prostějově. Nyní se jmenují Dětská skupina Jesle Prostějov. „V souvislosti s novelou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících
zákonů, účinnou od 1. října 2021,
dochází od 1. ledna 2022 k nastavení stabilního financování služeb
péče o dítě v dětské skupině ze
státního rozpočtu formou dotace.
Podmínkou pro udělení této dotace je získání oprávnění poskytovat
služby péče o dítě v dětské skupině.
Takto registrované dětské skupiny
získají příspěvek na provoz, takzvaný účelově vázaný nárokový
příspěvek,“ vysvětlila potřebnost
změny názvu jeslí Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova.

+DVLÄLEXGRX
PÉW]SRzGÈQÉ

Prostějov (mik) – O prodloužení lhůty na vyúčtování finančního
daru přiděleného městem Prostějov požádal Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje. Právě
bou ležící v městské památkové zóně.
jemu v září loňského roku směřoJe tak chráněna zákonem o památkové
vala finanční pomoc z prostějovpéči. Pořizování další formy regulace
ského rozpočtu ve výši 2 milionů
v podobě regulačního plánu by bylo při
korun na zpracování projektové
výši nákladů kolem čtyř milionů korun
dokumentace na výstavbu poznačně neefektivní. Rada města Prostě- Prostějov. Řešili jsme budoucí možné
žární stanice a sídla územního
jova tak 19. října doporučila zastupitel- uspořádání jižní části centra, které bylo
odboru HZS vedle hřbitova za
stvu ukončit pořizování Regulačního původně židovským ghettem. Naše stuBrněnskou ulicí. Projekt má však
plánu centra města Prostějova,“ nastínil die je relevantním podkladem pro změzpoždění. „V odůvodnění žádosti
Rozehnal.
nu Územního plánu Prostějova,“ uvedl
HZS Olomouckého kraje uvádí,
že vzhledem k prodloužení terZastupitelé ukončení pořizování Re- Lukáš Grasse, který následně zastupitemínů v rámci přípravy a realizace
gulačního plánu schválili, předtím si lům popsal budoucí podobu okolí Spozadávacího řízení na zpracování
ovšem ještě vyslechli krátkou přednáš- lečenského domu, a to včetně umístění
projektové dokumentace, na jejíž
ku zástupce kanceláře architektů, která tržnice, parkovacích ploch i další zástavúhradu byl dar poskytnut, není
vyhrála soutěž na uspořádání jižní části by. Zda tyto návrhy povedou opravdu
HZS Olomouckého kraje schocentra města. „Naše studie je již do- ke změně územního plánu, bude jasné
pen tyto závazky dodržet, neboť
končena a odevzdána, pro naši kance- v polovině ledna, kdy dojde k veřejnévýdaje na projektovou dokumenlář bylo velkou ctí pracovat pro město mu projednávání.
taci budou hrazeny v průběhu
celého roku 2022. Hasiči proto
navrhují nově sjednat použití
daru k úhradě výdajů vynaložených až do období do 31. prosince 2022 se závazkem vyúčtování
daru do 31. ledna 2023. V zájmu
dosažení společného cíle v podobě vybudování nového areálu pro
záchranné složky na území města
se vzhledem k aktuálním okolnostem vyplývajícím z prodloužení
termínů při výběru dodavatele
projektové dokumentace jeví požadavek jako opodstatněný,“ uvedl
prostějovský primátor František
Jura (ANO 2011). A prostějovští
#TEJKVGMV.WM¾w)TCUUGRąGFUVCXKN\CUVWRKVGNčOOQåPQWDWFQWEÊRQFQDWQMQNÊ5RQNGéGPUMÆJQFQOWCEGNÆLKåPÊé¾UVKEGPVTC zastupitelé žádost hasičů jedno2TQUV÷LQXC
ZHQVQ/KEJCN-CFNGECCTEJKX8GéGTPÊMW hlasně schválili.
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Kvůli nádhernému adventnímu období nechce většina Prostějovanů vidět nic jiného
než zábavu a romantiku. Nebude tak divu, že spousta lidí bude přehlížet problémy,
mnohdy i životní. Ty se budou bohužel odkládat na neurčito.
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Váš partner se začne chovat trošku podivně a nějak s ním ztratíte
společnou řeč. Každopádně se ho
zeptejte, co ho trápí. Bude-li se vymlouvat nebo mlčet, pak jde zcela
jistě o nevěru.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Rádi si užíváte přítomnosti svých
přátel, takže nebudete váhat ani
okamžik svolat pořádný mejdan.
Jenže se dostanete do konfliktu se
sousedy, kteří mají vašich nočních
radovánek už plné zuby.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Váš život se tento týden převrátí
úplně naruby. Dokonce zcela přehodnotíte své původní záměry a
tou nejkrkolomnější cestou se vydáte splnit si svůj vysněný cíl. Vaše
obětavost a zarputilost se vyplatí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Máte v hlavě jen jediné, a to potěšit
něčím originálním svého partnera.
Vykašlete se na zdlouhavé vybírání
dárků v obchodech. Zajděte do cestovky a kupte pro vás oba romantickou dovolenou v teplé destinaci.

.DSUVNĥæt
Treska
Losos
Candát
Filé

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
300 g

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

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

Koupím chatu/zahradu. Kdekoliv na
Prostějovsku. Děkuji, tel.:736 791 091

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

3OXPORYVN¿39UHDOLW\SRO]HU#JPDLOFRP

PR O N Á J MY

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

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

219,00

222,00

229,90

239,90

153,90

-

-

-

24,90
(100 g)

84,90
(500 g)

-

399,00

-

469,00

169,90

279,90

-

299,00

449,00

398,00

149,90
(500 g)

349,90

449,00

299,00

399,00

469,00

-

299,90

-

109,90

-

79,90

82,90

59,90

109,90

Byty všech velikostí v PV a okolí
RD a chaty do 20km od PV
6WDYHEQtSR]HPN\3URVWČMRYDRNROt
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www.realitypolzer.cz

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat Statutárnímu městu
Prostějov za finanční podporu
a spolupráci v roce 2021, a také
všem, kteří finančně, materiálními
dary nebo jinou formou podporovali činnost naší neziskové organizace po celý rok 2021. Velmi si této
pomoci vážíme a věříme, že nám
svoji přízeň zachováte i v dalších
letech. Mnohokrát Vám děkujeme
za podporu a spolupráci.
Ing. Miroslav Juhás, předseda
Svazu tělesně postižených v Čr,
o.s. Prostějov

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

v 16.00
hodin

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

Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 35m2
6.500+ink
2+1 Plumlovská
8.000+ink
NN2ORPRXFNi
.þLQN
Park. stání Plumlovská XFHQWUD YH GYRĜH
.þ
Volejte: 739 322 895
7\ORYDSRUHN
YþLQN
'REURYVNpKR
.þHO

179.00

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je ve STŘEDU
22. prosince,

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

Hledám ke koupi starší dům (opravím si
sám). Tel.: 737 601 184

FINANCE

21040610387

4'57/¦

Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

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

Nejen vánoční kapr je tradiční zdroj masa pro přípravu štědrovečerních pokrmů v České republice i v některých dalších zemích střední Evropy. V tuzemsku se ryby připravují
nejčastěji jako obalované a osmažené s bramborovým salátem, z jejich částí se dělá tradiční polévka. Navíc je s nimi spojeno také několik českých vánočních tradic. Proto je tuze
dobré vědět, že nejlevnějšího kapra nabízí Tesco, kde rovnou můžete přihodit do košíku i
filé a neprohloupíte. Společně s Albertem je zde za nejvýhodnější cenu i candát. Kdo má
rád pstruha, nepohrdne nabídkou Penny marketu, kdo holduje tresce a lososovi, měl by
Přejeme dobrou chuť a pochopitelně krásné svátky!
navštívit Kaufland.
Průzkum byl proveden ve středu 15. prosince 2021.

21121721658

Naše

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.

Volejte: 723 335 940
5'.RVWHOHFQD+DQp
.þ

... tentokrát ze sortimentu: RYBY...

1 kg

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
PR O D E J

nákupní
servis
pro vás
Pstruh

KOUPÍM

21120311596

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Obklopujte se pouze lidmi, které
dobře znáte a které máte za dlouhá
léta takzvaně otestované. V žádném
případě nyní nepřijímejte pozvání
do společnosti, kde byste potkali jen
cizí lidi.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Neumíte říct ne a tak se znovu a
znovu budete snažit vyhovět lidem,
kteří vás požádají o radu nebo nezištnou pomoc. Měli byste ale právě
teď myslet víc na sebe, sami máte
problémů více než dost.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
V domácnosti se budete snažit zachovat chladnou hlavu a předvánoční stres budete odhánět jako otravnou mouchu. Ovšem v zaměstnání
vás doslova popadne panika. Úkolů
budete mít neuvěřitelně moc.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Rodinné vztahy nemáte nyní v nejlepším pořádku. Tudíž se na příbuzné
ani neobracejte se žádostí o půjčku.
Peníze potřebujete, ale ne za každou
cenu. Zajděte si do banky, bude to
dražší, ale bez řečí.

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

21100121177

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Máte kolem sebe neustále spoustu
přátel a kamarádů. Teď se vám budou hodit, protože se dostanete do
problémů. Ne vlastní vinou, ale to je
jedno. Pomohou vám pouze ti, kteří
při vás stojí celý život.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Budete mít sice v hlavě plno plánů,
ale protože nemáte dostatek vůle
něco dokončit, spláčete nad výdělkem. Pokud chcete něčeho dosáhnout, určete si pouze jeden cíl a za
ním se žeňte jako ohaři.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
V seznamování býváte často bezradní, avšak nyní se zamilujete na
první pohled a to vám dá křídla. Bez
rozpaků dotyčného oslovíte a ještě
před koncem roku zažehnete jiskru
dlouhodobé lásky.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Většinou míváte smysl pro humor,
nyní vám ale do vtipkování moc nebude. Ve vašem okolí se totiž stane
něco, co vás přinutí přemýšlet velice
vážně a stejně tak vážně musíte dojít
k nesnadnému rozhodnutí.

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.

Děkuji všem přátelům,
kamaradům, známým
a celé rodině za květinové dary,
slova útěchy a podporu
během posledního rozloučení
s mým tatínečkem
panem Jiřím BRABLECEM.
Speciální poděkování
patří pohřební službě
za profesionální spolupráci
a panu Makovému
za lidský a citlivý přístup.
Petra Škultety, dcera.

PROSINCOVÁ
AKCE

16011421482

Konstelace hvězd Prostějova

infoservis / nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce
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20. prosince 2021

21081211002
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VZPOMÍNKY

Kdo v srdci žije, neumírá...
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Dne 21. prosince 2021
uplyne 12 roků od chvíle,
kdy nás opustil ve věku 56 let
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

nabídka realit
a nemovitos
nemovitostí
stí / řřádková
ádk
inzerce / vzpomínky
vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

Dnes, tj. 20. prosince 2021,
vzpomínáme 10. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Karel VODIČKA
z Vícova.
S láskou v srdci vzpomíná
dcera Marie, vnučka Monika
a Markéta a vnoučátka
Honzík a Kristýnka.

Dne 21. prosince 2021
vzpomeneme již 10 let,
kdy nám navždy odešla
naše milovaná maminka a babička
paní Vilma JAREŠOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
syn s rodinou
a vnučka Lenka.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 19. prosince 2021
jsme vzpomenuli 30 let,
kdy nás navždy opustila
paní Marie KOUDELKOVÁ
z Prostějova.
Všichni, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera a syn
s rodinami.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen…

Dne 23. prosince 2021
vzpomeneme smutné
30. výročí úmrtí
paní Jarmily NESVADBÍKOVÉ
z Klopotovic.
S láskou vzpomíná
syn s rodinou.

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

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

Dnes, tj. 20. prosince 2021,
by se dožila 80 let
naše manželka, maminka a babička
paní Jarmila BLÁHOVÁ
z Dětkovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkují manžel Zdeněk,
děti Jaroslav a Jana
s rodinami.

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

Dne 25. prosince 2021
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Klementa POSPÍŠILA
z Hradčan.
S láskou vzpomínají
manželka a syn Pavel
s rodinou.

Kdo byl milován,
není zapomenut!

Dne 25. prosince 2021
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Ladislava BENÍŠKA
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
manželka Alena, syn Pavel,
vnučka Veronika s rodinou,
vnuk Daniel a vnučka Nicol.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

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

Dne 26. prosince 2021
vzpomeneme 27. výročí,
kdy nás opustil
pan Josef ŠTIPČÁK
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Radek
a manželka.

Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.

Dne 17. prosince 2021
uplynulo 7. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily ŠKOBRTALOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manžel,
děti a vnoučata.

Dne 12. ledna 2022
vzpomeneme 52 let,
kdy nás opustil
pan Josef SEHNAL.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Dne 24. prosince 2021
tomu bude rok,
kdy od nás odešel
pan Josef VODIČKA
z Kostelce na Hané.
Stále vzpomínají
manželka Marie,
syn Martin s rodinou,
syn David a švagrová
Miroslava s rodinou.

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

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít!
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
Dne 21. prosince 2021
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás opustila
paní Bc. Martina PROSECKÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel, dcera s rodinou,
rodiče a sestra s rodinou.

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
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 .

Dne 25. prosince 2021
vzpomeneme 30. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel HRDLIČKA
z Otaslavic.
Vzpomíná dcera
Věra s rodinou.

Dne 24. prosince 2021
uplyne 50 let od posledního rozloučení
s paní Jarmilou CETKOVSKOU
z Vrahovic.
Opustila nás ve věku 37 let.
Děkujeme těm, kteří vzpomenou
s námi. Děti Ivana,
Zdeněk a Radomíra
s rodinami.

Dne 20. prosince 2021
vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí
pana Lubomíra TRUNDY
z Protivanova,
který by dne 26. prosince 2021
oslavil 65. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 20. prosince 2021
by se dožila 100 roků
paní Marie SEHNALOVÁ
z Protivanova.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Čas rány hojí,
ale zapomenout nedá.

Dne 18. prosince 2021
by se dožil 100 let
pan Antonín MUZIKANT.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery a synové
s rodinami.

a dne 25. prosince 2021
uplyne 20 roků
od úmrtí naší maminky
paní Marie KOČIŘÍKOVÉ,
oba ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Dne 26. prosince 2021
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní Zdeňky SPURNÉ.
Vzpomíná manžel
s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 22. prosince 2021
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Jany BUČKOVÉ
z Plumlova.
S láskou vzpomínají
dcera Jana a vnuci
Robert a Adam .

Dne 16. prosince 2021
uplynulo 10. výročí úmrtí
našeho tatínka
pana Rudolfa KOČIŘÍKA

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dnes, tj. 20. prosince 2021,
vzpomínáme 20 let od úmrtí
paní Mgr. Jitky VRBOVÉ
DVORSKÉ, Ph.D.
z Krumsína.
S láskou v srdci vzpomínají
maminka, bratr
a sestra s rodinami.
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Dne 23. prosince 2021
uplyne 20 let od úmrtí
pana Josefa STANÍKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn Josef
a dcera Martina
s rodinami.

Už jen kytičku na hrob
Vám můžeme dát,
chviličku postát
a tiše vzpomínat.
Dne 5. prosince 2021
uplynulo 35. výročí úmrtí
paní Anny ZITTERBARTOVÉ
a dne 22. prosince 2021
vzpomeneme 30. výročí úmrtí
pana Rudolfa ZITTERBARTA,
oba ze Zdětína.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Zdeněk Zapletal 1930
Plumlov
Iveta Spielmannová 1967
Držovice
Miroslav Krychtálek 1943
Soběsuky
Anna Cetkovská 1931
Prostějov
Svatava Kalábová 1940 Klenovice na Hané
Karel Mareš 1928
Prostějov
Anna Rozehnalová 1942
Mostkovice
Marie Höferová 1934
Vyškov
Jaroslav Hudeček 1974
Vyškov
Stanislav Hasoň 1923
Vyškov
Růžena Rychlíková 1925
Prostějov
Pavla Sychrová 1946
Lutotín
Jaroslav Chren 1951
Prostějov
Jana Boudná 1959
Konice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Karel Antoníček 1937
Prostějov
Josef Gabrhelík 1952
Prostějov
Eduard Skácel 1955
Prostějov
Ludmila Kubalčíková 1938
Prostějov
Vlasta Šmudlová 1932
Žárovice
Zdeňka Kolaříková 1959
Plumlov
Dagmar Krmelová 1948
Prostějov

Dne 26. prosince 2021
uplyne 9 smutných let od úmrtí
paní Jany FRANCOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje celá rodina.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 20. prosince 2021
Vlasta Zankelová 1934 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Vysloužil 1927 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 21. prosince 2021
Josef Bezděk 1956 Rozstání 9.00 Obřadní síň Rozstání
Alois Klíč 1950 Brodek u Prostějova 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Kuptík 1936 Hrubčice 13.00 kostel Hrubčice
Středa 22. prosince 2021
Karel Jureček 1953 Klenovice na Hané 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Walter 1943 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská
Berta Šnajdrová 1946 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jiří Sumra 1953 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiřina Ludvíková 1936 Hrochov 14.00 kostel Jednov
Anna Navrátilová 1931 Prostějov 14.00 kostel Povýšení svatého kříže

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 20. prosince 2021
Ing. Miloš Bret 1947 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 22. prosince 2021
Pavel Matušek 1948 Prostějovičky 10.00 Smuteční síň Mlýnská
úzký rodinný kruh
Alena Kunčíková 1948

Prostějov Eva Vykopalová 1944

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslava Pravcová 1934
Hruška
Antonín Přikryl 1940
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 22. prosince 2021
Jana Baarová 1957 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Šídlo 1930 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Antonín Přikryl 1940 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ivo Entl 1940 Kralice na Hané 13.15 Obřadní síň Prostějov

Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
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.

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

UZÁVÌRKA

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

22. prosince
v 16.00 hodin

21112421545

ØÁDKOVÉ INZERCE
je ve STØEDU

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

PŘEJEME ŠŤASTNÉ A ZDRAVÉ VÁNOCE!

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Manipulační dělník/-ce
Učitel/-ka 1. stupně
Šič/-ka
Elektrotechnik/-čka
Lakýrník/-ce
Lesní dělník/-ce
Operátor/-ka
Bourači masa
Svářeči

19 700 Kč
32 170 Kč
14 250-20 000 Kč
24 800-32 300 Kč
22 200 Kč
19 700 Kč
20 857 Kč
20 500 Kč
18 500-22 200 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
třísměnný

střední odborné
vysokoškolské
střední odborné
střední odborné
základní+praktická
bez vzdělání
střední odborné
základní+praktická
střední odborné

Hanácká osiva, Prostějov
ZŠ a MŠ Kladky
Moděva, Konice
Windmöller&Hölscher, Kralice n.H.
Kovot Invest, Služín
aFrantišek Stehlík, Ohrozim
Kendrion, Prostějov
Makovec, Kostelec n.H.
Zámečnictví Winkel, Prostějov

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

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

21121411615

21112511547

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže

20. prosince 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tylova ulice
František JEDLIČKA, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

Rovněž dvojvydání s pořadovým číslem 50 a 51 pětadvacátého ročníku PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 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 STŘEDY 22. PROSINCE 2021, 12:00 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
Miloslav Jáchym
Lenka ŠPALTOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...ZAČÍNAJÍ U NÁS
Jana BURGETOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 8, 9, 4
Martin HÝBL, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na firemní služby.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
I u nás nakoupíte vánoční dárky pro radost i užitek.
Hana TRVALOVÁ, Plumlov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

...s námi po
cestách
ŠAMPIONU
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do … POLITIKY
a graficky lehce poupravili dalšího staronovéhop zastupitele, který v nejvyšším orgánu města nahradil radního Zdeňka
Fišera...
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AFTA, AKER, AKTIN, DIANA, DIOR, HRÁČ, KISCH, KLUS, KMIH,
LINK, NADO, NOZDRA, ONAKÁ, SPAHIA, SPICH, SPÍŠE, STACH,
STRAN, ŠKUB, ŠOŠONI, TRIAS, TROŠKA, TYÁTR, UFON, ZÁPALKY,
ZŘÍT, ŽÍŘIT

20122262018

... OPRAVÍME, VYČISTÍME
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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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

%R.
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\
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zveme vás...
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VÁNOČNÍ JÍZDY 2021
KDY: SOBOTA 25. PROSINCE 2021, 18:00 HODIN
KDE: SRAZ PØED OC ALBERT, PLUMLOVSKÁ 456, PROSTÌJOV
Po roční pauze způsobené pandemií koronaviru se vrací
oblíbená Vánoční jízda Prostějovem. V letošním roce se
uskuteční v sobotu na první svátek vánoční. Sraz účastníků je naplánován na 18.00 hodin a v 18.30 by měl
odstartovat odjezd na spanilou jízdu městem. Cílovou
zastávkou bude o hodinu později parkoviště u Kauflandu v Olomoucké ulici. Na své si o den dříve přijdou také
motorkáři.
K jízdě se může přidat každý, kdo projeví zájem, vystrojená
vozidla tak může doprovodit. Po dojezdu do Olomoucké
ulice bude následovat setkání všech příznivců spanilé jízdy

LEDNÍ HOKEJ:
pondělí 27. prosince
8.00 Vánoční turnaj SK Prostějov 1913
(střetnutí hokejistů 3. tříd s Vyškovem,
Havířovem a Zlínem, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
úterý 28. prosince
8.00 Vánoční turnaj SK Prostějov 1913
(střetnutí hokejistů 5. tříd, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)

a program zakončí vzájemné přání co nejklidnějšího prožití
vánočních svátků.
Kromě milovníků aut si na své přijdou také motorkáři, kteří se
už poosmé v řadě sejdou na Štědrý den v pátek od 11.00 hodin,
tentokrát ale na parkovišti u koupaliště Koupelky. Po krátkém
školení bezpečné jízdy se pak účastníci vypraví přes město na
náměstí T. G. Masaryka, tam u vánočního stromu bude celá
akce zakončena. Organizátoři prosí všechny účastníky o dodržování veškerých předpisů bezpečné jízdy. V případě sněhové
nadílky se vánoční vyjížďka motocyklů ruší, ale program s přáním klidných svátků u vánočního stromu zůstává v platnosti.

2WXçLOFLMGRXQDWR
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LUKOSTØELBA:

Vánoční koupel na přehradě ale změní místo

úterý 28. prosince
8.15 halový závod v lukostřelbě (2. kolo
Halového poháru Prostějova, hala na lu- PROSTĚJOV Jednou z mála akcí,
kterou hrozba nákazy covid-19 neokostřelnici Prostějov)
vlivnila a ani nezrušila, je tradiční vánoční koupel v plumlovské přehradě.
278l291©
Stejně jako vloni i letos se organizátoři z řad oddílu Dálkového a zimnípátek 24. prosince
12.00 38. ročník tradiční vánoční kou- ho plavání Haná Prostějov rozhodli
pele (klasická akce oddílu Dálkového tradici dodržet a otužilci se na Štědrý
a zimního plavání Haná Prostějov, den ponoří do ledové vody. Letos ovplumlovská přehrada, pod občerstve- šem na jiném místě...
„Ani na okamžik jsme neuvažovali
ním Na Špici)
o zrušení akce. Ostatně venkovní akce
jsou povoleny do účasti jedné tisícovky
SÁLOVÁ KOPANÁ:
osob. Nebudeme řešit ani kontrolu doúterý 28. prosince
držování protiepidemických opatření,
8.00 Vánoční turnaj v sálovce (tradiční na to nemáme lidi. Těšíme se na skvělou
fotbalové klání, sokolovna Přemyslovice) atmosféru a naladíme se na Štědrý večer.

Má být sice nad nulou, ale to už je také
taková tradice. Mrazivé počasí na Štědrý
den jsme už dlouho nezažili,“ prozradila
Večerníku Dana Zbořilová, předsedkyně
DZP Haná Prostějov, která ovšem zároveň upozornila na jednu podstatnou
změnu v organizaci vánoční koupele.
„Tradičně jsme se koupali ve výpusti
plumlovské přehrady, z té se ale bohužel
nyní stalo staveniště. Akci tedy přesouváme o pár stovek metrů dál na začátek
hráze k občerstvení Na špici,“ zdůraznila
Dana Zbořilová.
Letošní vánoční koupel otužilců se tedy
uskuteční v pátek 24. prosince v pravé poledne. A Večerník jako každý rok
bude u toho!
(mik)

.XOWXUQËRNÇQNR
Školní 3694, 796 01 Prostějov

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2

pondělí 20. prosince
18:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
komedie ČR
20:30 MŮJ SOUSED TOTORO
animovaný film Japonsko
úterý 21. prosince
15:00 PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
17:30 DOKUD NÁS BŮH
NEROZDĚLIL
italská komedie
19:30 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
akční sci-fi USA
středa 22. prosince
17:00 MATRIX
americké sci-fi
20:00 MATRIX RESURRECTIONS
akční sci-fi USA
čtvrtek 23. prosinec
17:00 MATRIX RESURRECTIONS
20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
pátek 24. prosince
10:00 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
norská pohádka
sobota 25. prosince
15:00 10:30 ZPÍVEJ 2
animovaný muzikál USA
17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
19:30 MATRIX RESURRECTIONS
neděle 26. prosince
10:30 ZPÍVEJ 2
15:30 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD
rodinná komedie USA
17:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
19:30 MATRIX RESURRECTIONS

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

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/
virtualtour/7d740ce0

Duha
Kulturní klub
Školní 4, Prostějov
do 28. ledna
VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA
HAVLA
výstava fotografií Boba Pacholíka
z návštěvy prezidenta Václava Havla
v Prostějově 28. května 1990
do 28. ledna
PEDAGOGOVÉ A ŽÁCI ART
ECON
výstava maleb, grafik a fotografií
pedagogů V. Kopkové, J. Dosoudil a L.
Sedláček a jejich žáků

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

do 23. prosince
VÁNOČNÍ KVÍZ
můžete si vyzvednou kvíz, který je
věnovaný adventu, Mikuláši a Vánocům
a každý, kdo jej odevzdá získá malou
odměnu

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov

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

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

21102921407

Muzeum a galerie

20043020669

Kino
Metro 70

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.
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, 14.0016:30, 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,
Ekocentrum Iris
např. polohovací lůžka, ortopedické
Husovo nám. 67, Prostějov
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
* až do neděle 2. ledna můžete vyrazit na jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
hravou samoobslužnou stezku pro děti info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
i dospělé na vánoční téma, která bude
vyvěšena v biokoridoru Hloučela v úse- Regionální pracoviště TyfloCentra
ku od ul. Kostelecká po nový parčík
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká
17, Prostějov. Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do
691~0×7<É,32=9~1.<1$$.&(1~092/(-7(1(%23,Ĝ7(
14:00. V úterý a ve středu po tele1$7(/1(%21$(Ǘ0$,/,1=(5&(#9(&(51,.39&=
fonické domluvě.
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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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FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Slavnostní vernisáží byla minulý čtvrtek odpoledne zahájena pozoruhodná výstava v Kulturním klubu Duha ve
Školní ulici v Prostějově. U příležitosti 10. výročí úmrtí dramatika, disidenta, vůdčí postavy sametové revoluce a prvního českého prezidenta Václava Havla zde vystavil známý prostějovský
fotograf na tři desítky originálních snímků z Havlovy návštěvy
Prostějova v květnu 1990. Sám Bob Pacholík výstavu ve společnosti kurátora Miroslava Macíka uvedl a na tři desítky návštěvníků vernisáže potěšilo také vystoupení herců Divadla Point, kteří
předvedli hru Václava Havla napsanou v roce 1968.
Uplynulo přes půl roku od sametové revoluce a Prostějov navštívil 28. května 1990
prezident tehdy ještě Československa
Václav Havel. „Tak narvané náměstí lidmi
nikdy nebylo, ani při listopadových událostech. Dokonce ani při návštěvě T. G. Masaryka ve dvacátých letech minulého století.
Každý chtěl Havla vidět na vlastní oči. Já
u toho mohl být díky svému kamarádovi
a prostějovskému rodákovi Petru Oslzlému, který byl členem Havlova doprovodu. Jeho zásluhou jsem se mohl dostat
až do bezprostřední blízkosti prezidenta
a mačkal jsem spoušť foťáku jako o závod,“
vzpomíná na jednatřicet let staré události
fenomenální prostějovský Bob Pacholík.
Večerník se ho samozřejmě zeptal, jak na
setkání s Václavem Havlem vzpomíná. „Neměl jsem s ním možnost osobně mluvit, na
to nebyl čas. Jeho návštěvu mám ale pořád
v živé paměti, prožíval jsem ji velice silně.

Doba to byla hektická, a kdo měl tehdy nějakých čtyřicet let jako já, tak to vnímal na
maximum. Ostatně s Václavem Havlem ani
mluvit nešlo, byl to hrozný fofr. Prezident
proletěl radnicí a jen na pár minut prohodil
několik slov s tehdejším starostou Miroslavem Zikmundem. Pak se ještě zastavil u paní
Oslzlé a omlouval se jí, že vzal jejího syna na
Hrad,“ ponořil se do vzpomínek Bob Pacholík, kterého jsme se ještě zeptali, jak s odstupem více než tří desítek let na Václava Havla
vzpomíná. „Jedině v dobrém a docela těžce
nesu, co se o něm v posledních letech píše
a jaká se na něho kydá špína. Bohužel i Václav Havel je dnes často podroben mediální
masáži i nenávisti určitých lidí. Já netvrdím,
že Havel byl svatý a bez chyb. Ale kdo byl?
A teď ho pomlouvají ti, kteří mají těch chyb
stokrát víc. Já Václava Havla nezbožňuji,
nemám rád ta srdíčka a hesla, že pravda
a láska vždycky zvítězí. Je to hezké, ale jak
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
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2x foto: Michal Kadlec
saa

jakk prooběhlla verrnisááž výsstavvy fotoografiií v duze…
…

3x foto: Michal Kadlec

8ÚUVCXC HQVQITCHKÊ U 8¾ENCXGO *CXNGO UMNKFKNC ,GFPQCMVQXMW\RGTC8¾ENCXC*CXNCRąGFXGFNKJGTEK 5NCXPQUVPÊ XGTPKU¾åG UG \×éCUVPKN VCMÆ /KTQUNCX
QDTQXUMÚ×UR÷EJWP¾XwV÷XPÊMč
RTQUV÷LQXUMÆJQ&KXCFNC2QKPV
<KMOWPFU/KNCFQW5QMQNQXQW

„Původně jsme vám chtěli nabídnout
širokou paletu ukázek z Havlových dramatických her. Nakonec jsme sáhli k jediné jeho jednoaktovce Anděl strážný,
kterou Václav Havel napsal v roce 1968.
Představí se vám tady zástupci nejmladší
generace divadla, a sice Petr Šustr v roli
Babáka a Filip Krupa v roli Machoně.
A já si s nimi v této rozhlasové jednoaktovce také rád zahraji,“ uvedl představení

principál Divadla Point Aleš Procházka.
Zhruba půlhodinové představení sklidilo bouřlivý potlesk. Po něm se návštěvníci slavnostní vernisáže dočkali otevření
výstavní síně, kde Bob Pacholík vystavil
třicet fotografií z návštěvy Václava Havla
v Prostějově.
Výstava je v Kulturním klubu Duha k vidění až do konce ledna roku 2022 a Večerník její návštěvu vřele doporučuje.

FOTOGALERIE
se mi hrálo perfektně,“ svěřil se Večerníku
Nesvadba. Show v Prostějově je pro něj už B Y L I J S M E
klikni na
www.vecernikpv.cz
tradičně takovým signálem, že se rok chýlí U T O H O
ke konci. „Mám rád vaše divadlo, ale obvykle
tady končím velké turné třeba dvaceti představení. Letos jich bylo jen pět, protože se
všechno zrušilo,“ posteskl si v exkluzivním
rozhovoru. Ten najdete v příštím vydání Večerníku, které vychází již příští pondělí 27.
prosince.
Na pódiu byl však vzdor starostem s opatřeními skvělý, dětmi milovaný a na závěr zasypaný
žádostmi o fotky. „Jsem samozřejmě ráda, že
se sál naplnil aspoň takto. Dorazilo devadesát
diváků, což je na současnou dobu dobrá návštěvnost. Bylo navíc vidět, že se bavily nejen
děti, ale také jejich rodiče. Michal je prostě
záruka kvality,“ oddechla si se za organizátory akce v rámci projektu PROSTĚJOVSKÁ *GTGECMQOKM/KEJCN0GUXCFDCDCXKNF÷VKX&W\G#PGLGFPQ
FÊVMQUMQPéKNQPCRÐFKW
Foto: Michal Sobecký
ZIMA 2021 Pavla Vašková.

MOŘICE Tak to je škoda. Jak už Večerník avizoval, poslední adventní neděli měl do krásného kostela svatého
Martina v Mořicích zavítat houslový
virtuóz Jaroslav Svěcený. Jeho koncert
však musel být kvůli covidové situaci
odložen.
Už od začátku to s pořádáním této akce
bylo nahnuté a nakonec musela být zrušena. I když ne zcela. „Jako náhradní termín
koncertu Jaroslava Svěceného prozatím
platí sobota 30. dubna. Uvidíme, jak se
situace vyvine dál,“ potvrdil Večerníku
mořický starosta Tomáš Pavelka.
Pozoruhodné je, že ve stejném komorním
prostoru mořického kostela před více jak
čtyřmi lety koncertoval jiný světoznámý
houslista Václav Hudeček.
(mls)

je toho moc, je to taky na prd. Ovšem trocha
slušnosti a pokory, kterou právě Václav Havel oplýval, by mezi námi opravdu měla ještě zůstat. A docela by mě taky zajímalo, jak
by on sám reagoval na současný absurdistán
v našem státě,“ svěřil se Večerníku se svými
názory fotograf Bob Pacholík.
Vernisáž výstavy jeho fotografií v Kulturním klubu Duha začala ve čtvrtek krátce
po sedmnácté hodině a společně s Bo-

bem Pacholíkem ji uvedl i kurátor Miroslav Macík. „Jsem rád, že navzdory proticovidovým opatřením se nás tady sešlo hodně.
Vítám mezi námi i prvního polistopadového starostu Prostějova Miroslava Zikmunda
a současnou náměstkyni primátora Miladu
Sokolovou,“ nezapomněl přivítat hosty vernisáže Miroslav Macík.
Kulturní program vernisáže vyplnili mladí herci prostějovského Divadla Point.

Michal Nesvadba v Duze bavil celé rodiny 5X÷EGPÚ
RQV÷wÊCåXFWDPW
'øWLQDGxHQÇURGLêHUR]HVP¿WË

z příchodu Michala. Ten neváhal tradičně zvát děti na pódium, blbnout s nimi,
dělat si srandu sám ze sebe. Fóry však
těšily nejen děti. A tak Nesvadba představil lepenkový hamburger McMichal,
chlapcovo vysvětlování, co vše má doma
(plyšové nebo živé) vylepšil hláškou
„a teď mi povíš, jakou mají nabídku v Lidlu“. Nechyběla ani pozvánka na pódium
pro jednu z maminek. „Teď byste si určitě
přála, abyste ještě byla v obchoďáku,“ smál
se Michal Nesvadba. To ještě předtím než
na jeho otázku, co by měl mamince dát na
rozloučenou – z lepenky – zaznělo z publika „děťátko“.
I díky tomu se odpolednem prosmály děti
i dospělí. A po představení byl i sám herec
spokojený. „Máme to tady rádi, hrajeme
Zdá se přitom, že ne naposledy. Podobně tady na úplný závěr, pak už se jede domů.
jako další děti v sále byl nadšený už jen Mám k tomu tady už takový vztah. A dnes
PROSTĚJOV Jen málokdo je v České
republice synonymem zábavy pro děti
jako Michal Nesvadba. Po několik generací dětí baví jeho pořady, gagy, fórky
a samozřejmě Kouzelná školka, tradiční
pořad České televize. Velkým zážitkem
je ale také vidět „Michala“ naživo. A to se
povedlo mnoha lidem, kteří si uplynulou sobotu v podvečer našli cestu do kulturního klubu Duha. Michal Nesvadba
v doprovodu postavičky Františka tam
více než hodinu bavil ty nejmenší. „Jsem
tu samozřejmě kvůli vnoučkovi. Michala
má moc rád,“ zmínila paní Marta, jedna
z divaček. „Už jsem na něm potřetí!“ vyhrkne pak její vnuk.

Michal SOBECKÝ

„Naše tradiční koncerty jsme se letos rozhodly nerušit,
ale přesunout na později,“ vzkazuje Lenka Dohnalová
by to škoda. Kdybychom ale nutně chtěly
udělat koncerty v době adventu, znamenalo
by to složitou produkční přípravu, musely
bychom zajistit rozestupy mezi posluchači,
kontrolovat bezinfekčnost, selektovat návštěvníky podle toho, zda jsou, nebo nejsou očkovaní, nebo mají platný test, navíc
bychom neměly do poslední chvíle jistotu,
zda nebudou zakázané... To jsme nechtěly
riskovat, raději jsme chtěly naše posluchače
potěšit jinak.“
yy To znamená, že si dovedete představit vánoční koncert třeba v únoru nebo
březnu?
„A proč vlastně ne? Myslím, že se lidé rádi
vypraví za kulturou, jakmile to bude možné… Když však nemohou naše koncerty
proběhnout tradičně v adventním čase, dovedeme si představit i to, že je uskutečníme,
jakmile se opatření uvolní. Bude to nejen
pro nás, ale i pro naše posluchače příležitost
k setkání a oslavě Vánoc, byť v jiném čase.“
yy Vraťme se k adventu, říkala jste,
že hledáte cestu, jak posluchače potěšit
jinak..?

„Ano, musíme hledat cesty, jak se k našim
posluchačům přiblížit, když to tradiční cestou momentálně nejde. Máme teď za sebou
dva víkendy intenzivního nahrávání v nahrávacím studiu v Olomouci a už teď mohu
prozradit, že od nás posluchači dostanou prostřednictvím našich sociálních sítí moc krásný vánoční pozdrav pod stromeček.“ (úsměv)
yyA na co se tedy konkrétně můžeme
těšit?
„Ve spolupráci s našimi sólisty a kapelou
jsme nahrály dvě vánoční písně, které zahřejí u srdce. Je to snad taková první vlaštovka
pro další studiovou práci. Dlouhodobě bychom si chtěly splnit přání a nahrát vlastní
CD. To je ale finančně velmi náročný projekt, a tak na něm musíme pracovat postupně. Využívat vlastní zdroje a hledat také
partnery či sponzory. Tyto první nahrávky
by každopádně nemohly vzniknout bez
finanční pomoci statutárního města Prostějova, které náš sbor dlouhodobě podporuje,
za což jeho představitelům patří velký dík.“
yy Jak složité je vlastně sborové zpívání
v současnosti?

„Každá doba má svá pozitiva a negativa.
Na jednu stranu je frustrující, když týdny
pracujete na repertoáru, dáte dohromady
dramaturgii koncertu ve spolupráci se špičkovými hudebníky, pak ale přijde vyšší moc,
zákaz a koncerty se ruší. Jednu dobu jsme se
nemohly ve sboru ani scházet, domnívám
se, že nám to velmi chybělo. Nicméně je to
asi opravdu příležitost pro hledání alternativních cest. Zkoušet se nyní může, a tak nezahálíme, a i když to bude běh na dlouhou
trať, pustily jsme se do nahrávání ve studiu,
což by při standardní sborové sezóně a koncertech zřejmě nebylo možné. Pořád jsme
amatérský sbor, všechny máme svou práci
a zpěv je pro nás především volnočasovou
aktivitou.“
yy Co plánujete dál, jaké zítřky vyhlížíte?
„Předně nechceme ztratit s našimi posluchači kontakt, chceme sobě i jim ukázat,
že kultura může žít v různých podobách.
Plánujeme jarní koncert, chceme pracovat na dalších nahrávkách, neodmítáme
další nabídky ke spolupráci a uvidíme, co
nám čas přinese.“
(pr)
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ze sboru Proměny a láká na pozdrav pod stromeček
PROSTĚJOV Těžká je doba covidová
nejen pro zdravotnictví, ale také pro kulturu. Své o tom ví místní oblíbený pěvecký sbor Proměny, který kvůli událostem
posledních dvou let musel několikrát
změnit své plány. Koncerty Proměny
přesouvaly, rušily, střídavě mohly i nemohly zkoušet a hledaly nové cesty ke
svým posluchačům. Večerník si o tom
povídal s jejich sbormistryní Lenkou
Dohnalovou (na snímku uprostřed dole).
yy Jak to vypadá s vašimi letošními vánočními koncerty? Mohou se na ně posluchači těšit?
„Naše tradiční koncerty jsme se letos rozhodly nerušit, ale přesunout na později.
Uvědomujeme si závažnost epidemické
situace, navíc spousta našich zpěvaček pracuje ve školství, máme ve sboru také zdravotnice, takže musíme k celé věci přistupovat zodpovědně a s pokorou. Pilovaly jsme
repertoár do poslední chvíle, písně, které
jsme nacvičily v aranžích s kapelou a sólisty
jsou jedinečné, nechceme koncerty jen tak
zrušit a naše posluchače o ně ochudit, byla

společnost
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Kaufland skrýval milionovou Černou perlu

PROSTĚJOV Tohle byla ta pravá předvánoční trefa! Koncem letošního listopadu
vyrazila romská žena z Prostějova na nákup
do OC Kaufland v Okružní ulici. Domů odcházela bohatší o 10 milionů korun! Už nyní
velké peníze rychle mění své majitele. Sama
novopečená milionářka žijící v jednom z panelových domů v ulici Šárka se bojí a chce
zůstat v anonymitě.

F>@:

Martin ZAORAL

Zprávu, která se do redakce dostala hned z několika zdrojů, se nám podařilo ověřit přímo u prodejce. „Paní si u nás za dvě stě korun koupila
stírací los Maxi Černá perla. Tady přede mnou
jej setřela. Mohu potvrdit, že na něj skutečně vyhrála 10 milionů korun! Nikdy jsem nic podobného neviděla a určitě nejsem sama,“ potvrdila
Večerníku prodavačka trafiky v prostějovském
Kauflandu v Okružní ulici.
Výherkyně se následně musela ozvat pražské
centrále společnosti Sazka, která stírací losy
prodává. Ta by jí uvedenou výhru podléhající
zdanění měla vyplatit. „Slyšela jsem, že jí měli
nejprve vyplatit zálohu 250 tisíc korun v hotovosti a zbytek pošlou na účet. Ona si navíc
nedávno stěžovala, že se jí ozvala spousta příbuzných a známých, o kterých dlouho nic neslyšela. Všichni mají jasnou představu, co by jim
měla pořídit na Vánoce,“ prozradila nám další
z Prostějovanek, která dobře zná rodiče šťastné
výherkyně.
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2x foto: Martin Zaoral
Přes ně jsme se pokusili ženu žijící v ulici
Šárka zkontaktovat. Bohužel se nám to
nepodařilo. „Nebudu s vámi mluvit,
jsem nemocná,“ zabouchla nám dveře před nosem matka výherkyně, jež
podle slov lidí z jejího okolí je skutečně
v karanténě kvůli pozitivnímu testu na
covid-19.
Podobně jsme pochodili přímo v místě,
kde už čerstvá milionářka bydlí. „Ona
tady není a nebude. Bojí se a chce zůstat
v anonymitě. To není jen tak vyhrát deset

milionů, dnes vás zabijí i kvůli tisícovce,“
řekl Večerníku při osobní návštěvě pouze
její syn, který s ní sdílí stejný byt.
Jisté je, že už bezprostředně po výhře se
žena pustila do utrácení ve velkém stylu.
„Viděl jsem na vlastní oči, jak v prodejně
s elektrem chtěla po prodejci tu největší
televizi, kterou tam mají. Přitom se svěřila, že vyhrála v loterii. Oni jí přislíbili, že
jí přístroj přivezou a nainstalují o pár dnů
později, ale to se jí nezamlouvalo a trvala
na tom, že si ´telku´ přes celou zeď bytu

v paneláku odveze hned. Pak ten ohromný balík všichni složitě strkali do přistaveného taxíku,“ popsal kuriózní scénu
pracovník z vedlejší prodejny.
Ozve se Večerníku nová prostějovská milionářka sama, aby se nám
svěřila se svými pocity? Jaké bude
mít Vánoce? Co plánuje v nejbližší
budoucnosti? A přinesla jí výhra
více štěstí nebo trablů?
To vše budeme zjišťovat
do dalších čísel.

Jindřich Skácel věnuje
výtěžek z „blešáku“ Charitě
PROSTĚJOV Prostějovský galerista Jindřich Skácel uspořádal
v neděli 19. prosince letos poslední z pětidílné série bleších trhů. Městskou tržnici u Špalíčku obsadily na dvě desítky prodejců
nejrůznějšího zboží za velmi příznivé ceny a akci navštívilo několik set lidí. Tento bleší trh byl ovšem také ve znamení charity.
Rozléval se voňavý guláš bezdomovcům a pořadatel Jindřich
Skácel podpoří významnou částkou prostějovskou Charitu.
ale naštěstí nepršelo nebo nesněžilo a tak
dorazila spousta lidí. Radost měli i prodejci, kteří lidem nabízeli nejrůznější
zboží, a to od starých gramodesek až po
pro Večerník
kuchyňské nádobí, starožitnosti, knížky,
Michal
sběratelské relikvie a další věci. Já osobně
jsem prodal několik obrazů a překvapilo
KADLEC
mě, že lidé měli největší zájem o obrázky
„Jsem nadmíru spokojený s průběhem s motivy Prostějova,“ sdělil Večerníku Jinletos posledního ‚blešáku‘. Byla sice zima, dřich Skácel, který vzápětí zdůraznil, že

EXKLUZIVNÍ
reportáž

nedělní „blešák“ měl charitativní podtext.
„Na konci trhu jsme rozdali všech sto porcí guláše lidem bez domova, který navařil
majitel restaurace Na Kovárně pan Jiří
Sklenář. A v úterý povezu výtěžek z prodeje na bleším trhu ve výši deseti tisíc korun Charitě Prostějov. Jsme tak domluveni, tato částka určitě pomůže potřebným
v období Vánoc,“ dodal Skácel.
Podle hlavního organizátora bleších
trhů v Prostějově bude mít příští rok
tato akce trošku jiný nádech. „Jsem domluvený s primátorem města Františkem Jurou, že v roce 2022 si nad těmito
trhy vezme patronát město. Chtěl bych
příští rok uskutečnit až osm bleších
trhů,“ uzavřel Jindřich Skácel.
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PROSTĚJOV Svátky křesťanského
rozměru, klidu, míru, ale taky porozumění a laskavých činů. Aspoň
něčím z toho jsou pro většinu lidí Vánoce. Právě milým činem je oslavila
studentka Lenka Heráková a spolu
s ní desítky dětí na školách Masarykova ZŠ Nezamyslice a ZŠ Němčice nad
Hanou. Vzniklo společné rozhodnutí,
že udělají radost seniorům. A do víceměřického Domova u rybníka jim
poslali spoustu dárků.
„Napadlo mě, zda starší, často osamělé lidi neobdarovat. Mnohdy na dárky
nemají tolik peněz a často ani rodinu.
A protože maminka pracuje ve víceměřickém domově pro seniory, rozhodla
jsem se nakonec pro něj,“ prozradila
Lenka Heráková, která oslovila školy
v Němčicích a Nezamyslicích. Společně
zorganizovali nejen tvoření, ale také sbír-

NA VÁŠ NÁMÌT
ku drobných dárečků pro klienty domova. „Vyrobily se perníčky, andílci, ozdoby
na stromeček. Rodiče i děti dále přispěli
knížkami, my dalšími, k tomu křížovkami či ponožkami,“ prozradila dále Heráková. Zájem škol i dětí ji potěšil. „Nečekali jsme až takovou ochotu. Bylo navíc
vidět, že děti mají z této činnosti radost,“
napsala pro Večerník.
Spokojenost panuje i tam, kde se tvořilo.
„Mně se tento nápad velice líbí. Oceňujeme, že někdo něco takového zorganizoval. U nás jsme se podobné tvorbě nevěnovali poprvé. Už před koronavirem
jsme takto vyráběli pro jedno zařízení
v Prostějově,“ nechal se slyšet ředitel nezamyslické školy Petr Jordán.
Dárky vyrobené i věnované rodinami by
měly klienty domova potěšit ještě před Vánoci. Předběžně by se tak mělo stát tento
čtvrtek 23. prosince.
(sob)

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

strana 21

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Na 250 dárků pro děti
a seniory letos poputuje díky Stromu splněných přání do domovů dětí
a seniorů, léčeben, do sociálně slabých rodin a také azylového domu.
Hlavní prostějovské organizátorka,
náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov
děkuje všem, kdo otevřeli svá srdce
a peněženky.
„Již předminulou sobotu a neděli jsme
již rozvezli dárky do prostějovské léčebny dlouhodobě nemocných, do Domova seniorů na Nerudově, do Jesence i do
domova Daliborka Charita,“ vypočítala
Milada Sokolová s tím, že jako každý rok
bohužel chybělo pár balíčků. „Někte(QVQ1MTCwNQXCEÊURQNGMO÷UVC2X
ří se diví, že si dárky objednali, někteří
vezmou telefon, pak jej položí a již se bude již brzy kompletní a my můžeme poděkovala nejen dárcům, ale i sociálnedovolám, jiní telefon neberou vůbec. pokračovat v rozvozu,“ poznamenala So- ním pracovníkům, sestřičkám a všem,
Naštěstí se obratem našli noví dárci, vše kolová a dodala: „Ráda by touto cestou kteří se na akci podíleli.“
(red)
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K tomu však nedošlo a „kafemlejnek,“
jak se tomuto typu stroje přezdívá,
se skutečně stěhoval do muzea ČD
v Lužné u Rakovníka. Prostějovská
mašinka v tom nebyla sama, podobný
osud ve stejném roce potkal třeba totožný typ lokomotivy, která celých 34
let stála v parčíku u nádraží v Českých
Budějovicích. Stejně jako v Prostějo-

vě, tak i tam přirostla místním k srdci.
Mašinku v Prostějově do listopadu
letošního roku připomínal betonový
podstavec, na němž byla umístěna.
Ten byl v majetku města, které se jej
na konci letošního listopadu rozhodlo nechat odstranit. „Chceme prostor
před nádražím osít trávou a zřejmě
zde zasadíme i strom. Do budoucna plánujeme celkovou revitalizaci
přednádražního prostoru,“ vysvětlil

v této souvislosti náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
Letos se mašinka dočkala nového laku
a stala se součástí expozice Muzea ČD.
Podobných typů lokomotiv v něm přitom lze nalézt více. Některé, které jsou
od ní prakticky k nerozeznání, dokonce
pravidelně vyjíždějí na železniční tratě
v rámci víkendových železničních nostalgických jízd. Kdo ví? Možná se jednou
dočká i ta prostějovská…
(mls)
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seriál večerníku
VEÈERNÍKU

VÝKON ODMĚNĚNÝ
PROMÌNYKVALITNÍ
Ženy vékáčka venku málem porazily silnou

JEDNIČKA VK PODLE
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OLÍVIA KONDÁSOVÁ SE CÍTILA JAKO KRÁLOVNA

PROSTĚJOV Po předčasném zdravotním konci Martiny Michalíkové
hledalo vedení volejbalového klubu VK Prostějov téměř dva měsíce
vhodnou a zároveň i volnou hráčku, která by zkušenou smečařku
adekvátně nahradila. No a teď mají
ženy vékáčka na tenhle post rázem
hned dvě nové posily!

cizineckou legii v olomouckých barvách

Texty
připravila

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Foto
a video

IVO
MYNAŘÍK

A jsme tady s posledním letošním dílem seriálu PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku PROMĚNA IMAGE, který pomáhá nejen tělu, ale i duši.
Mnohé naše vítězky, ale z košaté historie i vítězové-muži,
daøilo udělali díky své odvaze tlustou čáru za dosavadním
a odstartovali
komu seživotem
u ne klání se poté,
novou etapu. V předvánočním pokračování
a komnašeho
co byla v listopadu nemoc proti, napodruhé dočkala mladičká
Slovenka, u které ovšem nebylo potřeba razantních kroků. Spíše
šlo o to, podat slečně z obce Svinice, která leží poblíž Kráľovského
Chlmca, pomocnou ruku a popostrčit dívku k tomu, aby se jí vrátila chuť pečovat o sebe sama. A povedlo se! Olívia Kondásová ve
své nové image příjemně ožila a má v plánu v nastaveném trendu nadále pokračovat. S proměnou totiž měníme nejen fyzickou
stránku člověka, ale pracujeme i na té duševní. A ta je, co si budeme
povídat, podstatnější.Těší nás i fakt, že projekt, který odstartoval na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika již v dubnu 2015,
je natolik úspěšný, že právě nyní píše již své 65. dějství. V jeho průběhu se navíc jedná už o druhou vítězku se Slovenska, která se za
námi rozhodla přijet navázat tak na své předchůdkyně z celého
Česka a hlavně pak ze samotného Prostějovska. Jak velký den dvaadvacetileté královny prosincového dílu seriálu PROMĚNA IMAGE
vypadal?To se dozvíte na následujících řádcích.
A co nenajdete tady, nabídnou vám již brzy internetové
stránky www.vecernikpv.cz.

1. krok – volba obleèení

Psal se chladný začátek prosince, ale ani to nás nezastavilo v cestě za další změnou image. Celý tým začal tradičně módním poradenstvím
a výběrem nových outfitů v prodejně RV FASHION v Plumlovské ulici. Jako vždy se nám věnoval usměvavý majitel René Volek. „Olivia
je krásná mladá slečna, která žádnou proměnu nepotřebuje, nicméně si myslím, že se ve vybraných outfitech cítila velmi dobře. Využili
jsme modelů provázaných s naší reklamní kampaní, proto volba padla na nové trendy,“ usmál se módní expert Večerníku. „Prodloužené
kárované sako s hodinkovým rukávem v kombinaci s kostkovanou kalhotovou sukní je jednoznačně jedničkou v módních novinkách,
mělo by se dostat do šatníku všem ženám, které neignorují módu. Dalším modelem byly šaty, jedná se o návrat střihů sedmdesátek, je to
nový trend, který střídá šaty z úpletu,“ prozradil René Volek průběh úvodní části prosincové proměny a přidal: „Módní revoluce probíhá
i v zimním oblečení. Dlouhé prošívané pláště jsou praktické a svou nositelku zahřejí. Vypadají skutečně bezvadně a Olivia se v bílém
plášti v kombinaci s černou kapucí cítila skvěle. Pevně věříme, že plesy budou, proto volba padla na večerní toaletu. Ve večerních šatech
sMarek
výraznýmSONNEVEND
dekoltem a odvážným rozparkem vypadala Olivia jako skutečná královna večera,“ uzavřel nadšeně výběr outfitů René Volek..

NURNsYROEDEUÙOÉ
Outfity byly vybrány a celá ekipa mohla zamířit k dalšímu partnerovi. Kroky vedly do Optiky Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla. Opět se nás ujal majitel prodejny a jeho výběr brýlí neměl chybu. „Pro slečnu jsme vybrali spíše jednodušší styl s ohledem ke
zvolenému oblečení a šatům. Barvy jsme volili spíše pastelové, abychom nenarušovali její světleji tónované vlasy, nicméně stále platí,
že je vhodné ke světlejším typům volit více kontrastní brýle. Snad se nám to výběrem obrub podařilo,“ poznamenal Radek Wagner.
„Takto mladé slečny se navíc nemusí bát i zajímavějších kousků. Nejvíce se nám líbily brýle z módního domu Caroline Abram, která
je zastánkyní zajímavých a elegantních tvarů než mnohobarevných výrazných brýlí. Zvolené tvary byly voleny ke křivkám obličeje
oválnější a tím, že byly šaty elegantní, nepřicházely v úvahu brýle více jak dvoubarevné. Nová image naší prosincové vítězce velmi
lichotí, tak snad v ní bude pokračovat i nadále,“ nechal se slyšet majitel prodejny optiky, kam byste měli před Ježíškem určitě zamířit.

3. krok: líèení
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4. krok: barvení, støíhání a styling
Předposledním krokem v cestě za proměnou image byla změna účesu pod taktovkou vždy milé Andreji Furiakové, majitelky Vlassalonu, který se nachází ve Fanderlíkově ulici. Barvy a nůžky byly připraveny a my se tak mohly začít rozhodovat,
jaký účes vytvoříme naší mladé vítězce. Vlasy ještě nikdy neměla barvené, a jelikož je mladičká a světlý typ, není potřeba
provádět silné zásahy. „Vlasy jsou zdravé, krásné, přírodní a naprosto nebarvené. Byla by velká škoda takové stříhat,“ usoudila kadeřnice. Rozhodnutí vyznělo pro zkrácení pěti centimetrů v zadní délce a v přední délce radikálně o polovinu její
původní délky, aby se odlehčil předek a vlasy splývaly. „Volba barvy byla jednoduchá, do blond odstínu jsem vytvořila
pramínky, které postupovaly kolem obličeje směrem do spodní části dlouhých vlasů. Styling bude trošku oříšek, protože
vlasy jsou hodně těžké, většina účesů tedy nevydrží příliš dlouho. Nicméně pro efekt jsem vytvořila velké vlny kónickou
kulmou, abych přidala na objemu. Vlasy však budou pěkné i v rovné formě, čímž melír ještě více vystoupne. Nový odstín
vlasů dodal Olivii na jiskře,“ prozradila nad novým vzhledem prosincové vítězky spokojeně kadeřnice Andrea Furiaková.

aneb názor
Simony BAJUSZ

Marek SONNEVEND
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Třetí krok v pořadí již pravidelně představuje líčení. Tentokrát se o novu tvář naší vánoční vítězky skvěle postarala Martina Klobouková, kterou můžete navštívit v Dětkovicích v obecních prostorách nad hospodou. „Základem správného líčení je příprava pleti,
především dokonalé odlíčení od veškerých nečistot, prachu a zbytků make-upu, poté samozřejmě denní krém, který pleť ochrání, nevysuší a uzavře póry,“ nastínila úvodem kosmetička. „Pleť jsem na začátku vyčistila minerálním pleťovým tonikem, nanesla
hydratační sérum a ochranný krém. Než jsem začala pracovat na make-upu, ještě jsem na pleť nanesla bázi pod make-up pro delší
výdrž líčení. Slečna má normální až smíšenou pleť s mírným akné, proto jsem dala důraz na kvalitně provedený make-up a zakrytí
nedokonalostí,“ prozradila dále Klobouková. Olívia Kondásová říkala, že je zvyklá na výraznější líčení, proto se po společné konzultaci rozhodlo zvolit výraznější kouřové líčení. „Konkrétně to byly šedé stíny vystínované do hnědooranžové barvy, protože
právě tahle barva vytáhne modrou barvu z očí. Řasenkou jsem pak zakončila líčení očí. Pleť jsem klasicky lehce zapudrovala pro
matný vzhled a fixaci, vykonturovala bronzerem a nanesla jemně tvářenku na ‚jablíčka‘. Na rty jsem použila jen velmi decentní
rtěnku s růžovým odstínem, protože oči již byly výraznějším prvkem celého líčení,“ dodala s úsměvem Martina Klobouková.
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5. krok - odhalení a fotografování
Na závěrečné odhalení se dostavil i přítel vítězky, gentleman každým coulem, který slečnu obdaroval růžemi. Olivie však do poslední chvíle nevěděla, jak bude vypadat její nová image, měla trochu obavy o délku a barvu vlasů, nakonec však byla z účesu naprosto nadšená a z celé své image jakbysmet. Při závěrečném fotografování
sice dosti přituhlo a začalo pršet, ale i neduhy počasí jsme zvládli na výbornou. Olivie vydržela v našich outfitech i v tak chladném počasí jako pravá profesionálka.
Bylo vidět, že se do své role vžila a focení si užívala.
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Rok se s rokem sešel, ani jsme se nenadáli
a máme před sebou poslední PROMĚNU IMAGE v tomto roce. Po celých
uplynulých dvanáct kalendářních měsíců
jsme na střídačku bojovali s opatřeními,
která jsme museli dodržovat, a tak letos
jednotlivé díly začaly až v červnu, kdy
bylo možné opět pořádat tento jedinečný
seriál, jenž nemá obdoby v celém kraji.
V letopočtu 2021 se tedy Večerníku podařilo sice zvládnout jen polovinu z plánovaných klání, ale zato všechny dopadly na
jedničku. „To se mohlo povést pouze díky
nezměrné obětavosti za ty roky výborně sehraného týmu, který vždy pracuje v plném
nasazeníajemužvelínašeexterníredaktorka
Aneta Křížová. Všem patří u příležitosti konce roku velké poděkování,“ vzkazuje Petr
Kozák, šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. „Bez vás všech by to nešlo!“ přidala směrem k partnerům seriálu PROMĚNA IMAGE Večernice.
Přesně to platilo i o poslední předvánoční proměně. Tentokrát k nám po delší
době zavítala i mladší věková kategorie,
a to dvaadvacetiletá Olívia Kondásová
ze Slovenska. A co nám o sobě prozradila? „Pocházím z jihovýchodu Slovenska.
Narodila jsem se v malé dědince s názvem Svinice, která leží poblíž Kráľov-

ského Chlmca. Tato oblast se nachází
blízko maďarských hraníc. Momentálně studuji v Hradci Králové v druhém
ročníku na Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy,“ zaznělo v přihlášce dvaadvacetileté vítězky. „O proměně jsem se dozvěděla díky přítelovi, který mi referoval
o vašem profesionálním přístupu a skvělé starostlivosti. Upřímně řeknu, že tento
druh proměny byl vždycky mým snem.
Bohužel minulý rok jsem měla po stránce studia velmi náročný a tak jsem přestala vnímat sebe samu. Proto vás prosím, abyste mi mohli najít cestu zpět,“
nechala se slyšet Olívia Kondásová.
A její přání jsme velice rádi splnili. Celý náš
tým se jí snažil dodat sebevědomí a motivovat ji k návratu v péči o sebe sama. Nutno
podotknout, že Olívie ani žádnou změnu
až tak nepotřebovala, vypadá hezky sama
o sobě, ale někdy je zkrátka potřeba zažehnout jiskru tam, kde na chvíli pohasla.
I proto si s námi druhá Slovenka v historii
seriálu užila celý sobotní den. Ten začal
výběrem outfitů, následně brýlí, poté přišla
řada na kosmetiku a další krok patřil změně
účesu. Na závěr došlo na vlastní odhalení
nové image, načež vrcholem bylo natáčení
a fotografování, které si Olívie i přes nepřízeň počasí velice užila.

Prosincový díl jsme znovu pečlivě zmonitorovali od A do Z, tudíž co nenajdete zde, nabízí internetové stránky www.vecernikpv.cz. Čeká tam na vás
také obsáhlá fotogalerie a video nejen z posledního kola seriálu PROMĚNA
IMAGE. K dispozici je i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod seriálu.
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Tou ústřední je známá extraligová plejerka Klára Faltínová. Narodila se 23.
prosince 1997, tudíž brzy oslaví čtyřiadvacáté narozeniny. Měří 183 centimetrů, smečařský dosah má 315 centimetrů a je odchovankyní TJ Ostrava, kde
prošla všemi mládežnickými kategoriemi. Ještě před dovršením plnoletosti
už pravidelně nastupovala v ženské nejvyšší soutěži ČR právě za mateřský oddíl ze severu Moravy, odkud ale v létě
2020 odešla do Šelem Brno. „Klára je
kvalitní hráčkou české extraligy, právě
někoho takového jsme potřebovali
do našeho týmu poté, co Martina Michalíková nečekaně ukončila kariéru.
Faltínová přichází právě na smečařský
post, i když dokáže případně alternovat
také na univerzálu. V každém případě
se již oficiálně stala naší posilou na přestup, neboť podepsala smlouvu na rok
a půl do konce příští sezóny. Věříme, že

zjistili jsme
rychle i bez problémů zapadne do kolektivu. A herně nám pomůže tak, jak si
představujeme,“ řekl k angažování zajímavé akvizice hlavní kouč a sportovní
ředitel VK Miroslav Čada.
Klára Faltínová přitom absolvovala
první trénink na nové štaci ve čtvrtek
16. prosince. „Za normálních okolností mohla naskočit už do utkání
v Olomouci. Ale protože šlo při prohozeném pořadatelství zápasů vlastně
o duel 9. kola extraligy a v něm Klára již
dříve nastoupila za Šelmy, vyloučilo to
její start za Prostějov. Ovšem podstatné
je, že ji máme pro zbytek tohoto ročníku i celý příští. Teď bude mít čas s mančaftem potrénovat a po Novém roce
být plně k dispozici. Vzhledem k minimálně dvouměsíční absenci zraněné
Míši Beránkové je její příchod dvojnásob důležitý,“ zdůraznil Čada.
Zatímco Faltínová hrála ještě v úterý
14. 12. poslední mač za jihomoravský
celek (evropský Challenge Cup proti
Obrenovaci), s prostějovskou ekipou se
již od pondělí 13. prosince připravovala
jiná čerstvá posila. Kdo? Odchovankyně hanáckého klubu Pavla Meidlová,
což je další smečařka – a tuhle pozici se
tak rázem podařilo vyztužit tím pevněji.

*T¾éUMÚOK RQUKNCOK XQNGLDCNKUVGM 8- 2TQUV÷LQX UG UVCN[ UOGéCąM[ -N¾TC (CNVÊPQX¾
(vlevo)C2CXNC/GKFNQX¾(vpravo)
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Navrátilkyně do vékáčka se narodila 8.
května 1999, má dvaadvacet roků, měří
178 centimetrů. S volejbalem začala
v devíti letech a až do roku 2016 působila v mateřském vékáčku, než po vážnějším zranění nohy odešla do Olympu
Praha. Tam zůstala jednu sezónu, poté
následoval přestup do KP Brno a tamní
víceleté angažmá. „Teď však Pavla měla
delší pauzu od vrcholového volejbalu.
Poslední dobou jsme s ní byli v kontak-

tu a nakonec se dohodli, že se zapojí do
naší přípravy a postupně zkusí vrátit na
dřívější herní úroveň. Víme, že to nebude hned, potřebuje čas na sobě zapracovat, dostat se do formy. Ale přesto jsme
s Pavlou navázali spolupráci a chceme
jí dát příležitost, současně má potenciál
stát se v budoucnu naší platnou hráčkou,“ vyložil Miroslav Čada k návratu
Meidlové do rodného města, zatím formou hostování z Králova Pole.

/KTQUNCXèCFCd/¾OG\CUGDQWFQDTQW\¾MNCFPÊé¾UV
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PROSTĚJOV Během osmnácti kol základní fáze aktuálního extraligového ročníku dokázaly volejbalistky Prostějova hned jedenáctkrát zvítězit a dohromady posbírat třiatřicet bodů, což je
řadí na průběžnou pátou příčku tabulky. V porovnání s minulou
sezónou jde o výrazný progres přesně v intencích cílů vyhlášených vedením klubu před startem soutěže. Proto je hlavní trenér
Miroslav Čada (na snímku) zatím spokojený, byť vidí před svým
družstvem ještě o něco vyšší možnosti.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Zvládl tým základní část UNIQA
extraligy dobře?
„Celkově se dá říct, že určitě ano. Pokud bychom ke všem utkáním přistupovali maximalistickým pohledem,
tak se jistě dalo vyhrát ještě víc zápasů
a získat o něco větší počet bodů. Například teď naposledy v Olomouci
jsme rozhodně mohli zvítězit 3:1 na
sety, tím pádem přivézt tři body místo jednoho. Podobně jsme nemuseli podlehnout 1:3 v Ostravě nebo
0:3 doma Liberci i Královu Poli. Na
druhou stranu se povedlo zvládnout
důležité souboje proti Šelmám Brno
a Olympu Praha jak na vlastním hřišti,
tak venku. A pokaždé jsme porazili

HLASTE SE DO
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tabulkově níže postavené soupeře.
Proto je naše páté místo v tuhle chvíli
zasloužené, asi odpovídající situaci.“
yy S výkony rovněž panuje většinová spokojenost?
„Když přihlédneme k okolnostem,
tak z převážné části ano. Martina Michalíková po nějakých sedmi kolech
předčasně ukončila kariéru, Gábina
Kopáčová pořád není po jarní operaci
achilovky i mnoha dalších zdravotních problémech ani zdaleka v potřebné formě, nedávno se na delší dobu
zranila Míša Beránková. A průběžně
měly též některé další hráčky kratší
výpadky zdravotního rázu, například
kvůli covidu nebo třeba Simona Bajusz s výronem kotníku. Důležité je, že
bez ohledu na tyto komplikace holky
jdou do každého utkání na maximum,
vždy bojují ze všech sil a nikdy jsem
neměl pocit, že by některý zápas vyloženě zabalily. Výkonnost je solidní,
během jednotlivých střetnutí střídá-

me výborné pasáže s horšími. Osobně
věřím, že herně máme ještě na víc, což
by se mohlo promítnout i do lepších
výsledků a umístění.“
yy Současná pátá pozice tedy nemusí být stropem?
„Jsem přesvědčený, že ne. Podobně
jako my předvádějí kolísavé výkony i naši soupeři, někdy zahrají lépe
a jindy hůře, mají výpadky formy,
slabší období. Nebo naopak silnější.
Platilo to i pro Liberec, který je celkově nejkvalitnější a právem vede. Například Ostrava hrála dlouho skvěle,
zatímco teď se jí nedaří. Velice silně
na mě působí KP Brno a zlepšuje se
Olomouc, ale u té jsme si ověřili, že
s ní můžeme bojovat naprosto vyrovnaně. Nahoru šly poslední dobou Šelmy, které se za nás dotáhly na rozdíl
čtyř bodů. Tolik ztrácíme například
na třetí Ostravu, přitom do konce
dlouhodobé části extraligy zbývá ještě
devět kol. Proto je případný posun do
horní čtyřky určitě ve hře, podmínkou
jsou samozřejmě stabilnější dobré výkony.“
yy Jakou důležitost pro vás bude
mít blížící se čtvrtfinále Českého
poháru?
„Velkou. Můžeme postoupit do závěrečného turnaje Final Four mezi nejlepší kvarteto pohárové soutěže, což

RYCHLÝ
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Ostrava, Prostějov (son) – Čtvrtfinále
Českého poháru žen 2021/22 odstartovalo úvodním duelem. Všech sedm
zbylých střetnutí – včetně dvojzápasu
volejbalistek VK Prostějov proti Olomouci – přijde na řadu až během první
poloviny ledna. Zatím se v zahajovacím
utkání srazily celky Ostravy a KP Brno,
přičemž jejich bitva dopadla možná trochu překvapivě 1:3 (-23, 23, -21, -14).
Tím Jihomoravanky nadmíru slibně
nakročily k postupu do závěrečného
turnaje Final Four (5. a 6. února). „Soupeř nás zatlačil servisem a my jsme hráli
nedůrazně ve všech činnostech. Myslím
si, že Brno zaslouženě vyhrálo a my
musíme zpátky na zem,“ nebyl logicky
nadšený trenér TJ Zdeněk Pommer.
„Zápas víc poznamenala nervozita, než
když jsme tady hráli ligu ve čtvrtek. Naštěstí my jsme to zvládli trochu lépe než
soupeř, a i když to bylo na úkor určité
kvality, tak si myslím, že šlo o dramatické utkání a muselo se líbit divákům,“
shrnul kouč Králova Pole Richard
Wiesner.
ČESKÝ POHÁR ŽEN
2021/22 – ČTVRTFINÁLE
TJ Ostrava – KP Brno 1:3 (-23, 23,
-21, -14) a KP Brno – TJ Ostrava středa 12. ledna (17.00 hodin), Dukla
Liberec – Sokol Šternberk čtvrtek
6. ledna (18.00 hodin) a Sokol Šternberk – Dukla Liberec čtvrtek 13. ledna
(18.00 hodin), Šelmy Brno – Olymp
Praha čtvrtek 6. ledna (19.00 hodin)
a Olymp Praha – Šelmy Brno středa
12. ledna (17.00 hodin), UP Olomouc
– VK Prostějov čtvrtek 6. ledna (18.00
hodin) a VK Prostějov – UP Olomouc
čtvrtek 13. ledna (18.00 hodin).
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se nám loni poprvé v klubové historii
nepodařilo. Po losu jsem nebyl moc
nadšený, že jsme dostali zrovna Olomouc. Ale sobotní ligové utkání napovědělo, že není důvod se bát. UP má
svoje kvality, my také – a můžeme si to
s ní rozdat na férovku o postup, padesát na padesát. Teď je hlavně potřeba
se před svátky, mezi nimi i po nich co
nejlépe připravit jak na čtvrtfinále ČP,
tak na pokračování ligových bojů.“

Olomouc, Brno, Prostějov (son) –
Posledním klubovým zástupcem České
republiky v evropských pohárech žen
2021/22 zůstaly volejbalistky Dukly
Liberec hrající elitní Champions League. Další dva tuzemské celky byly totiž
z obou nižších soutěží vyřazeny. Družstvo Olomouce nestačilo v osmifinále
CEV Cupu ani při domácí odvetě na
silné Le Cannet z Francie a po druhé
porážce 0:3 (-21, -20, -18) jasně vypadlo. „Soupeře jsme tlačili hlavně v úvodech setů, pak už se ale vždy projevila
jeho zkušenost z bojů na vyšší úrovní.
Navíc jsme v některých pasážích pomáhali protivníkovi svými chybami,
třeba sériemi zkažených servisů, zatímco v mezihře jsme dokázali držet krok.
Mrzí mě jen, že jsme dvakrát prohráli
0:3, alespoň set by nám slušel,“ zhodnotil kormidelník UP Martin Hroch. Šelmy Brno v osmifinále Challenge Cupu
nenavázaly na slibně těsnou porážku
2:3 z palubovky Tentu Obrenovac.
V odvetném duelu podlehly srbskému
kolektivu hladce 0:3 (-21, -19, -12), což
znamenalo konečnou. „Je to zklamání,
věřili jsme ve vyrovnaný zápas a boj
o postup. Místo toho lepší soupeř využil
našeho špatného výkonu, aby zaslouženě prošel do čtvrtfinále,“ povzdechl si
lodivod Šelem Ondřej Boula.

NOVINKA
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PROSTĚJOV Pod vedením Miroslava Čady bylo vždy zvykem, že se
prostějovské volejbalistky musely
v období kolem Vánoc a Nového roku
pokaždé nachystat vedle potřebného
volna k oddechu rovněž na tvrdou
tréninkovou zátěž. Přelom letošního
a příštího roku nebude žádnou výjimkou.
„Poslední tři dny přípravy před svátky
dostanou holky pořádně zabrat, náplň
bude náročná a intenzivní. V pondělí 20.

i v úterý 21. prosince dvoufázová, ve středu 22. prosince jedna fáze dlouhá dvě
a půl hodiny. S hráčkami jsme se bavili,
že to ještě musí vydržet. A pak dostanou
od 23. do 26. prosince čtyři dny volna,
aby si odpočinuly a mohly nerušeně
oslavit Vánoce,“ pravil s úsměvem lodivod žen VK Miroslav Čada.
Další záhul přijde v úplném závěru kalendářního roku 2021. „V pondělí 27.
prosince plánujeme jeden delší trénink, 28. i 29. prosince potom znovu

dvoufáz se zaměřením jak na herní, tak
na kondiční prvky. Končíme ve čtvrtek
30. prosince, načež bude volný Silvestr
i Nový rok. Následně pojedeme od 2.
ledna směrem k nejbližším utkáním,
už 6. ledna otevřeme úvodním duelem
v Olomouci čtvrtfinále Českého poháru,“ nalajnoval Čada.
Jeho filozofie přípravné náplně na
sklonku prosince s přechodem do
ledna je dlouhodobě konstantní. „Pro
hráčky je důležité si dostatečně oddech-

nout, vypnout aspoň na chvíli hlavy
od volejbalu. Neméně podstatné však
z mého pohledu je nevypadnout příliš
ze zátěže a dát takový prostor tréninkové práci, aby neutrpěla výkonnost.
Zvlášť pokud je zápasová přestávka tak
krátká jako nyní a hned v prvních dvou
lednových týdnech nás čeká zhuštěný
program střetnutí čtvrtek a sobota. Na
což prostě musíme být v rámci možností dobře nachystaní,“ vypíchl Čada
stěžejní okolnosti.
(son)

FALTÍNOVÁ A JEJÍ PREMIÉRA:
BUDE HRÁT, NEBO NEBUDE?

Trochu zmatky zprvu zavládly ohledně
úvodního zápasového startu nové
posily VK Prostějov Kláry Faltínové.
Nejdřív to vypadalo, že sobotní derby
na olomoucké palubovce hrát nebude,
aby nakonec přece jen nastoupila.
„Klára v Olomouci hrát nemůže,
protože jde o utkání 9. kola extraligy, ve kterém už nastoupila za Šelmy
Brno. Tím pádem z administrativních
důvodů nesmí ve stejném dějství
naskočit za jiný klub znovu,“ vysvětloval
prostějovský kouč Miroslav Čada
v úterním večeru. O dva dny později

však již platila jiná fakta. „Nevšimli jsme
si, že střetnutí 9. kola Ostrava – Šelmy se
dohrává až dnes ve čtvrtek. To už Klára
nefiguruje na soupisce brněnského
celku, ale na té naší, tudíž s ní v sobotu
můžeme počítat. Což je samozřejmě
dobrá zpráva, tím lépe,“ uvedl Čada vše
na pravou míru. Faltínovou nakonec
nasadil přímo do základní sestavy na
post univerzálky, kde strávila úplně
celý mač. Zatímco druhá smečařská
akvizice Pavla Meidlová (dohánějící
tréninkové manko po delší volejbalové
pauze) zůstala zatím na lavičce.

KVALITNÍ VÝKON ODMĚNĚNÝ „JEN“ BODEM
T?/FIP?HME;

VEČERNÍKU

Ženy vékáčka venku málem porazily silnou
cizineckou legii v olomouckých barvách

OLÍVIA KONDÁSOVÁ SE CÍTILA JAKO KRÁLOVNA
.$52/©1$)5,¤29
I v posledním duelu tohoto kalendářního roku potvrdila
slovenská smečařka svou dlouhodobě výbornou formu.
Opět byla nejčastěji bodující hráčkou (23) prostějovského týmu v derby na půdě Olomouce, kde útočila
se solidní úspěšností 36 procent, skvěle přihrávala
na 61 procent, dala 2 vítězné bloky a 1 eso, celkovou užitečnost měla +14. Táhla kvalitní kolektivní výkon vékáčka vedoucí téměř až ke sladkému
triumfu, chyběl kousíček.

OLOMOUC, PROSTĚJOV Neuvěřitelně blízko k dosud nejcennějšímu
vítězství v UNIQA extralize žen ČR 2021/2022 se během sobotního podvečera dostaly volejbalistky VK Prostějov. Jen malý kousek je dělil od
skolení papírově silnější Olomouce na jejím hřišti, a dokonce se vznášel ve vzduchu tříbodový triumf, neboť na spadnutí byl výsledek 1:3.
Nakonec družstvo UP přímou bitvu o čtvrtou pozici zvládlo těsně 3:2,
o fous poražený kolektiv zůstal v tabulce po základní části pátý.
vítězství 3:1 a nevyužili ji. Rozhodující
původní
podle mě bylo, že jsme se ve slibně rozzpravodajství
jetém čtvrtém setu zasekli za stavu 14:11
pro nás v jednom postavení. Do té doby
pro Večerník
jsme hráli výborně a byli nahoře, zatímco soupeř se touhle bodovou šňůrou
Marek SONNEVEND
vrátil zpátky do boje. A my jsme naopak
Takřka dvě a půl hodiny trvající derby trochu znejistěli,“ všiml si hlavní trenér
přineslo dvěma stům fanoušků v hledi- vékáčka Miroslav Čada.
šti krásný strhující zážitek plný zvratů. Pocit promarněné příležitosti odvézt
Skóre se často přelévalo ze strany na z horké půdy Univerzity Palackého
stranu, ale ani jeden z mančaftů neměl plnotučný zisk tří bodů v něm přetrpři celkové vyrovnanosti duelu nijak vával i během nedělního dopoledne.
navrch. Což dokumentuje finální skó- „Celkově holky podaly opravdu dobrý
re 26:24, 23:25, 21:25, 26:24 a 16:14. výkon. Tým maximálně bojoval a měl
Hosty však musí prohra mrzet z toho v průběhu utkání výborné pasáže, ale
pohledu, že ve čtvrté sadě dost dlouho někdy naopak i horší se zbytečnými
vedli (11:14). A v závěru dějství číslo chybami. Rozhodující chvíle zvládli
čtyři (23:23, 24:24) i rozhodujícího domácí o něco lépe, byť některé výtiebreaku (13:13, 14:14) se opakovaně měny zakončili možná trochu se štěsocitli dva míče od své euforické radosti. tím. My jsme si to každopádně mohli
„Byl to velice dobrý a skutečně naprosto uhrát sami, vítězství šlo odvézt,“ snažil
vyrovnaný zápas, bod z Olomouce urči- se Čada vidět nepřikrášlenou realitu.
tě má svou cenu. Ale zároveň je hrozná Ta hovoří o tom, že prostějovská parta
škoda toho, že jsme měli velkou šanci na v současném složení dosahuje volej-

1. krok – volba obleèení

HODNOTÍME komu semdau neøilo
a ko
HRÁÈKY
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).
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docela optimisticky,“ rozebíral Čada.
V průběžném pořadí elitní české soutěže se za odskočeným Libercem (45
bodů) zformovalo vyrovnané pole
družstev od druhé do šesté příčky,
konkrétně KP Brno (39), Ostrava
(37), Olomouc (36), Prostějov (33)
a Šelmy Brno (29). Naopak ostatní výběry už poněkud odpadly, viz
Olymp Praha (21), Šternberk (16),
Frýdek-Místek (14) i Přerov (0).
„Naše aktuální páté místo bereme, zatím
je zasloužené. Rozhodně si však nemyslím, že bychom nemohli mít na víc a při
kvalitních výkonech v nadstavbě se neposunout o něco výš. Prostě je potřeba
jít jako doteď naplno zápas od zápasu
a v každém se snažit uhrát maximum, co
půjde,“ zdůraznil Miroslav Čada.
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Na stánku dražší, ale ve
schránce pořád za „dvacku“

4. krok: barvení, støíhání a styling
strana XX

aneb názor
Simony BAJUSZ
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„V Olomouci jsme nezachytily začátek utkání. Až potom v průběhu prvního setu jsme
zabraly, ale bohužel už to nestačilo. V dalších dvou sadách jsme však byly naopak lepší
my. Utkání se následně lámalo ve čtvrtém setu, který jsme zbytečně prohrály vlastními
chybami. Tiebreak už byla bitva z obou stran. Celkově se dá říct, že jsme mohly mít
tři body a nakonec máme pouze jeden. Což je po takhle vyrovnaném zápase s našimi
šancemi na vítězství 3:1 určitě škoda. Teď máme před sebou do svátků poslední tři tréninkové dny, které budou hodně náročné. A potom si v klidu užijeme Vánoce, na což se
všechny moc těšíme. Krásné vánoční svátky přejeme samozřejmě i našim fanouškům!“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov
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Tolik minut trvala obrovská bitva
mezi olomouckými a prostějovskými
volejbalistkami, což jsou téměř dvě
a půl hodiny. Ženy VK se tím dost
přiblížily svému „časovému“ rekordu v aktuální sezóně, neboť doma
proti Ostravě (3:2) strávily na kurtu
154 minut, tedy ještě o devět víc.

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend
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V kolektivních sportech včetně volejbalu existuje jedna významná okolnost
týkající se přípravy, o které se možná až
tolik nemluví, ale má poměrně velkou
důležitost. Jde o to, v jakém počtu družstvo trénuje týmové herní věci, což má
přímý vliv na kvalitu celého procesu.
Pokud se podíváme konkrétně pod
vysokou síť, je samozřejmě obrovský
rozdíl, jestli se mančaft většinově připravuje dejme tomu v méně než deseti
lidech, nebo jich má pravidelně k dispozici kompletních dvanáct (či případně ještě víc). Soutěžní zápasy se totiž
hrají šest na šest a logicky je maximálně
záhodno tento plnohodnotný model co
nejčastěji nacvičovat během tréninků.
Ženské áčko VK Prostějov však mívá
v posledních letech spíš užší kádr, proto si o přípravných jednotkách v „tuctovém“ složení musí skoro vždy nechat
jen zdát. Moc nepomohl ani letošní
model se zařazením většího množství

juniorek na soupisku dospělého výběru, mladé talenty naskakují méně často
oproti původním představám.
Když se k tomu opakovaně přidávají
časté tréninkové absence kmenových
členek A-týmu z různých důvodů
(zdravotních, studijních, osobních
i jiných), jen málokdy se během této
sezóny povedlo dát kouči Miroslavu
Čadovi dohromady celou dvanáctku
pro optimální pilování hry. Čímž se pak
výkonnost pochopitelně nedá zvyšovat
tak, jak by teoreticky mohla.
Čerstvé angažování dvou posil Kláry
Faltínové a Pavly Meidlové je v daném
ohledu velmi podstatnou zprávou. Počet prostějovských volejbalistek rázem
znatelně vzrostl, herních tréninků šest
proti šesti by tak mělo v porovnání
s dosavadní praxí výrazně přibýt. A potenciál k růstu kvality výkonů půjde
nepochybně nahoru. Teď jen situace
dobře využít.

5. krok - odhalení a fotografování
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Derby
mezi volejbalistkami Olomouce a Prostějova v posledním kole základní části
UNIQA extraligy ČR 2021/2022, to
byla v sobotním podvečeru převelice
dlouhá, zcela vyrovnaná i maximálně
strhující podívaná od úvodního do
posledního míče. Během atraktivního
boje se hostující ženy dostaly na dva
bodíky od čtyřsetového vítězství, aby
později vydřel šťastnou výhru v tiebreaku soubor Univerzity Palackého.
Za hosty už přece jen mohla administrativně nastoupit nová posila Klára Faltínová, kterou kouč hned zařadil do základu
na univerzál. Vékáčku však ani v takhle
mírně upraveném složení vůbec nevyšel
vstup do utkání. Domácí celek okamžitě
šel do velkého tlaku, nutil soupeřky k chybám a rychle si vypracoval nemalý náskok
- 7:1. Od stavu 11:5 se ale karta naprosto
obrátila. Prostějovanky utlumily svou
nervozitu, herně vše zlepšily o sto procent
a začaly rivalkám pořádně zatápět. Stačila
dvě postavení, aby došlo k otočení skóre
z 12:6 na 13:14, zejména pětibodová šňůra při skvělém podání Karolíny Fričové
vypadala slibně. Další průběh zahajovací
sady byl poté vyrovnaný (18:19, 21:20),
než mírné favoritky udeřily miniúnikem
na 24:21. Přesto bojující Simona Bajusz
a spol. v dramatické koncovce odvrátily
tři setboly za sebou (24:24), než těsně
padly – 26:24 a 1:0.
O fous ztracený závěr ženy VK nijak
nerozhodil, druhou část otevřely solidně (2:3). A na nápor především Eleny
Babič (6:3) dokázaly hned odpovědět,
když tradiční tahounku Fričovou bodově
doplňovaly Faltínová s Michaelou Smolkovou - 7:6. Nicméně stačilo jen trochu

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR

Bodový vývoj – první set: 3:0, 7:1,
9:3, 9:5, 11:5, 12:6, 12:9, 13:14,
14:15, 17:15, 17:17, 18:19, 21:19,
23:20, 24:21, 24:24, 26:24. Druhý
set: 0:1, 2:1, 2:3, 6:3, 6:5, 7:6, 10:6,
11:7, 11:10, 12:12, 14:13, 14:15,
15:17, 19:20, 19:22, 20:23, 22:23,
23:25. Třetí set: 1:0, 1:2, 4:4, 4:6,
5:10, 8:11, 10:13, 10:15, 13:15,
16:17, 16:19, 19:19, 19:21, 21:22,
21:25. Čtvrtý set: 1:1, 1:4, 3:6,
6:6, 6:9, 9:10, 10:13, 11:14, 15:14,
16:16, 18:16, 20:17, 20:19, 21:20,
23:20, 23:23, 24:23, 26:24. Pátý set:
0:1, 3:1, 5:3, 5:6, 8:9, 10:9, 11:11,
13:11, 13:13, 14:13, 16:14.
zachybovat a domácí družstvo okamžitě
trestalo odskočením na 10:6. Vzápětí zabraly střeďačky Raquel Löff s Kateřinou
Kvapilovou, načež se povedlo brzy srovnat (12:12). Prostě opravdová bitva nahoru a dolů, jak má být. Skvěle hrající Čadovy svěřenkyně dokonce šly do výhody
dvou bodů 15:17, kterou koncentrovaně
držely, posléze i proměnily v průběžnou
setovou remízu – 23:25 a 1:1.
O kousek zvládnutý finiš ještě víc podpořil kolektiv hostí v jeho postupně rostoucí
pohodě, což vedlo zkraje třetího dějství
k trháku ze 4:4 na 5:10. Klíčem byla velmi
solidní přihrávka, k tomu se přidával kvalitní servis, slušný útok i obětavá obrana.
Za stavu 10:15 to už vypadalo nadmíru
nadějně i z hlediska zisku důležité sady
číslo tři, jenže krajské konkurentky tažené
kvartetem Babič, Jessica Silva, Zuzana Šepelová a Aleoscar Blanco v pro ně kritické
fázi střetnutí zabraly nejprve dotažením
(16:17), poté vyrovnáním (ze 16:19 na
19:19). Ovšem zde včas kontrovala nezlomná prostějovská parta (19:21), jež

„Vystoupila jsem
z komfortní zóny!“

/QOGPVMC \ GZVTÆOP÷ FTCOCVKEMÆJQ FGTD[ XQNGLDCNKUVGM 1NQOQWEG C 2TQUV÷LQXC
Foto: internet

balové úrovně olomouckého souboru
většinově tvořeného cizinkami. „Potvrdilo se, že jsme s Olomoucí v její momentální sestavě vyrovnaní, dá se říct
padesát na padesát. Hodně nám pomohl příchod Kláry Faltínové a způsob,
jakým zvládla své zařazení na účko, kde
jako smečařka není zvyklá tolik nastupovat,“ ocenil zkušený trenérský bard.
V nové posile i celé hráčské partě nadále
vidí nemalý potenciál. „Největší devízou
našeho mančaftu je, že holky na sobě
chtějí pracovat, za jakéhokoliv stavu pořád bojují a nikdy nic nevzdávají, vidím
u nich prostor se dál zlepšovat. Navíc
jsme angažováním dvou nových smečařek rozšířili kádr, což je taky důležité.
Pokud udržíme děvčata zdravá, můžeme jít do druhé poloviny této sezóny

Levnější už to nebude
BYLI JSME
U TOHO

otázky pro ženu,
co se změnila...

BYLI JSME
U TOHO
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„Bylo to takové typické předvánoční utkání, v němž možná hráčky chtěly dát dárek divákům. S naším výkonem můžu být celkem spokojený, jen jsem tam nenašel
tu správnou agresivitu. Jsem ale rád, že holky nesklopily hlavu a vydřely to.“
0,526/$9¤$'$sWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Bylo to hodně vyrovnané utkání, v němž jsme měli šance na vítězství, ale
udělali v důležitých momentech víc chyb než soupeř. Nakonec rozhodl tiebreak, který je vždy ošidný.“
přesvědčivě dosprintovala k dílčímu zá- již tak vypjatou koncovku ještě víc zdrapasovému vedení – 21:25 a 1:2.
matizovala vyrovnáním z 23:20 na 23:23
Navíc na startu čtvrtého dílu opět zafun- i vymazáním jednoho setbolu, poslední
govalo asi nejsilnější postavení vékáčka dva balóny ubouchaly Hrochovy ovečky
s Fričovou na podání (z 1:1 na 1:4). Man- – 26:24 a 2:2.
čaft z hanácké metropole však nic ne- Co rozhodující tiebreak? Nejdřív mělo
vzdával a sérií tří výměn za sebou z 3:6 na mírně navrch úpéčko (z 0:1 na 3:1, 5:3),
6:6 své manko smazal. Vzápětí přešel do ale potom přišla na podání Smolková
ofenzivy naopak tým umně dirigovaný a s parťačkami se vzepjala k vlastní otočnahrávačskou kapitánkou Bajusz (6:9), ce na 5:6. Krásná, extrémně rovnocenná
nervák pomalu gradoval. Zvlášť když sportovní řežba vrcholila, přičemž její
výběr UP dokázal při servisu brazilské úplný závěr patřil nejtěsnějším rozdílem
smečařky Silva obrátit vývoj (z 11:14 na olomoucké ekipě. Lvice z Prostějova sice
15:14). Právě tady došlo ke klíčovému srovnaly z 13:11 na 13:13, a navíc odmítly
zlomu, neboť hostující družina nesvedla první mečbol, leč ten druhý už nikoliv –
nápor protivníka zastavit - 20:17. A byť 16:14 a 3:2.
(son)
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Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád fotí
přírodu a nejrůznější
akce. Na Proměně
se částečně podílel
již delší dobu a nyní
dostal prostor pro
vlastní iniciativu v tomto projektu.

ƔƔ Paní Olívia, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili
jsme vaše přání?
„Úplně jsem v úžase a nadšená
z mojí proměny. Tato zkušenost
mi vrátila chuť starat se znovu
o sebe samu.“ (úsměv)
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Moje rodina byla z proměny
v příjemném šoku. Primárně na
mě obdivovali můj nový prvotřídní účes a nové outfity, které mě
donutili vystoupit z mé komfortní
zóny a zvýšili moje sebevědomí.“

ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Obecně odbornost celého
týmu, který se postaral o moji
proměnu. Obzvlášť mě překvapila paní Furiaková, která vymyslela můj nový střih.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Neváhejte a nebojte se zažít tento
jedinečný zážitek. Odhoďte stud
a svoje zábrany. Nechejte starat
o sebe profíky, protože každý z nás
se aspoň jednou musí cítit jako král
či královna!“ (směje se)

RV FASHION je oděvní firma, která se
zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém,
tak volnočasovém stylu. Výrobky
značky RV jsou známé svou vysokou
kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat s velkým
výběrem kolekcí obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
.20(17Éì3$7521.<
U firmy RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis po352-(.783520ħ1<
radenství. Další prodejnu RV FASHION
„Na věku ani vzhledu nezáleží, to platí zejména v oblasti sebevědomí. Ne vždy je totiž pravi- (Sonáta) naleznete také v Žeranovské
dlem, že mladá žena musí být se sebou spokojená. Opak je někdy pravdou a zdání v tomto ulici.
případě může klamat. To ovšem nezjistíme, pokud budeme soudit jen podle obalu. To byl trochu případ i Olívie, která potřebovala zpět získat pocit, kdy se líbí sama sobě. A v jejím případě
stačilo opravdu málo – vystoupit ze své komfortní zóny, vyzkoušet něco nového na, co není
zvyklá, a skvělý výsledek byl na světě. V tu chvíli byla vidět nejen fyzická proměna, ale hlavně
ta vnitřní, o kterou mi hlavně šlo. Jsem ráda, že jsme docílili takového výsledku. Děkuji celému Optiku Wagner můžete navštívit v sínašemu týmu. Odvedli jste skvělou práci. Ráda bych všem čtenářům popřála krásné a klidné dle prodejny náměstí E. Husserla 19
svátky a do nového roku vše nejlepší, hlavně nekonečně mnoho zdraví, štěstí, lásky, také hodně v Prostějově, které najdete v budově
klidu, úsměvů, radostí a co nejméně starostí. Těším se na vás opět v příštím roce.“
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
Za celý tým Aneta Křížová, OD Prior. Připravena je zde široká napatronka projektu a redaktorka servisu pro ženy bídka kvalitních brýlí a kontaktních
Vítejte sleèn
čoček. K dispozici je také vyšetření
y,
zHQ\DOH
zraku bez čekání a kompletní servis.
LPXzLDS½U\

Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz
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Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE napsal již poslední díl letošního roku a všichni již s novou touhou vyhlížíme klání
v roce 2022. Každoročně totiž probíhá v duchu vánočních svátků a
nejinak tomu bude zcela jistě i letos. To každému ještě přidá na už
tak maximálním nadšení a ochotě postarat se o vítězku či vítěze tak,
aby odcházela domů vnitřně zahřátá i spokojená. Hlaste se tak a sledujete tištěná vydání i naše internetové stránky, průběžně budete
kontaktováni.

NOVINKA
3JG@E=<GDNOFTà@FµJFJGJNQµOFĄE<FU<NGJPÜ@IÑ ŽHAVÁ
Z VÉKÁČKA
M a r t i n u
Kloboukovou
můžete najít v obecních prostorách
nad hospodou v
o b c i D ě t k ov i ce.
Přijímá nové klientky na úpravu obočí, barvení řas,
společenské i denní líčení, péči o
pleť kvalitní českou kosmetikou For
Life&Madaga, hloubkové čištění
ultrazvukovou špachtlí, depilace
a ošetření přirozených řas lash
lifting&botox bomb, které řasy zatočí,
prodlouží a vyživí. Už nyní se můžete
objednávat na telefonním čísle 732
308 922. Veškeré informace najedete
na www.martinapokornakosmetika.
webnode.cz

J?KJàDI@F O<FDQ@GD>@DIO@IUDQIÁKüÁKM<Q<
Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka
budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, kosmetické líčení,
výběr nového šatníku v outletové prodejně RV Fashion, brýle zvolíme v Optice Wagner
a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly
vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela
zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo
můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom
měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 12. ledna 2021.

SÔHGSODWQÅ
608 960 042
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ZASE NÁM TO STØÍLÍ
Lukostøelba Prostìjov zapsala první domácí závod

Michal SOBECKÝ

2TXPÊMQNQ*CNQXÆJQRQJ¾TW2TQUV÷LQXCLGOKPWNQUVÊFoto: Facebook

PROSTĚJOV Sezóna je zahájená. Tato věta mohla znít
českým lukostřeleckým světem už před několika týdny, Až nyní se ale naplno dostala i do Prostějova. Zdejší
klub Lukostřelba Prostějov totiž uspořádal úvodní kolo
Halového poháru Prostějova, a to v útulném zázemí své

střelnice. Účast byla spíše menší, zapsalo se necelých
čtyřicet střelců. Drtivá většina byli Prostějované, dorazili však i vyslanci z Kroměříže či Olomouce. Kdo přitom
očekával zajímavé výkony, nebyl zklamaný. Zejména
domácí Michal Hlahůlek se předvedl s výkonem 582 bo-

Dlouholetý starosta TJ Sokol Otaslavice

Miloslav Ježek slaví
Y¿]QDPQ«ÔLYRWQ¯MXELOHXP

PROSTĚJOV Dlouholetý starosta Tělocvičné jednoty
Sokol Otaslavice Miloslav Ježek 4. prosince oslavil své
sedmdesáté narozeniny. Ve vedení místního Sokola je
neuvěřitelných 22 let a pod jeho vedením se areál sokolovny dočkal řady modernizací. Od umělé trávy, nového oplocení až po obsáhlé rekonstrukce velkého sálu.
Sám jako aktivní a všestranný sportovec nechybí
na drtivé většině sportovních akcí a je tak jejich
pravidelným účastníkem. Dále se angažuje i v řadě
dalších mimosportovních aktivit v obci, které jako
starosta Sokola pomáhá organizovat.
Už od útlého věku byl všestranným sportovcem. Na
okresní úrovni stál dlouhé roky ve fotbalové brance Otaslavic. Mimo to se ale věnoval také hokeji na
okresní úrovni, volejbalu a velmi si oblíbil i běžky.
V pokročilejším věku si našel zálibu ve stolním tenisu, který si rád zahraje na rekreační úrovni, pravidelně se věnuje i kulečníku. „Začátkem prosince
oslavil významné životní jubileum starosta TJ Sokol
Otaslavice bratr Miloslav Ježek, který je už více než
dvě dekády hlavní tváří místního Sokola. Hodně
zdraví, štěstí, životního optimismu a dobré nálady
i do dalších let,“ přeje svému starostovi výkonný výbor TJ Sokol Otaslavice.
(jaf)
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dů, ale i další se ukázali ve velmi dobrém světle. „První
halový závod této sezóny je v plném proudu. Pořád nás
to baví,“ oznamuje facebook klubu, který už letos uspořádal mistrovství republiky. A potvrdil, že v tuzemsku
patří ke špičce.

„Oděvářky“ nezvládly důležité

dohrávky v Kroměříži

KROMĚŘÍŽ, PROSTĚJOV Kvůli covidové karanténě u soupeře
došlo nedávno k odložení dvojzápasu 11. a 12. kola 2. ligy žen ČR
2021/22, který měly volejbalistky
TJ OP Prostějov odehrát koncem
listopadu v Kroměříži. Absolvovaly jej až uplynulou sobotu, bohužel neúspěšně.
Oba duely sice byly hodně vyrovnané
a v pěti ze sedmi uskutečněných setů
rozhodovaly až dramatické koncovky,
ale právě ty ópéčko téměř výhradně poztrácelo. V úvodním střetnutí komplet,
proto výsledek 3:0 (23, 23, 20). V odvetě dokázal hostující tým získat vstupní
sadu, ale pak už zase všechny závěry
patřily domácím – 3:1 (-22, 18, 22, 23).
V tabulce soutěže po první polovině
skupiny C tak družstvo trenéra Ladislava Sypka kleslo na sedmé místo právě za Kroměříž, na niž ztrácí
nepříjemných šest bodů. Průběžné
pořadí přitom uzavírá Juliánov se
stejným desetibodovým ziskem, tudíž výhled do druhé poloviny sezóny není pro TJ nijak valný.
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Prostějov, to je značka pro skvělé hokejové fanoušky.
Tak tomu dlouho bylo. Jenže zdá se, že minulý čas je bohužel namístě. Fanoušci totiž nadále fandí skvěle, hlasitě
povzbuzují, chystají si chorea. Ale ochozy jsou prázdné.
Prázdnější, než by měly být.
Hokej v Prostějově jako by naplno zasáhla nemoc v podobě ztráty zájmu o sport. Nejde přitom jen o to, že je
nyní už povinné se nechat naočkovat, pokud chci podpořit hokejisty naživo. Problém zde byl už začátkem sezóny. A vlastně i v ročnících předtím. Pokles byl znatelný, dříve chodilo nějakých dvanáct až třináct set lidí. Ale
pravidelně. Na atraktivní týmy přes dva tisíce. A derby?
To ani nemluvě.
Jenže se zdá, že ty časy jsou pryč.
Začátek sezóny nebyl ohledně návštěvnosti dobrý. Není
nikdy. Letos se ale posunula čísla níže než obvykle. Necelých 700 diváků na Šumperk, a ještě méně na Jihlavu
je ale opravdu facka.
Je přitom hodně těžké říct, čím to je. Soupeři to byli
atraktivní. Prostějov nehraje špatný hokej a tým má
kvalitní. Navíc nikdo neví, kdy zase sport pro fanoušky
zavřou, že…?
Jedno vysvětlení tu však přeci jen je, nijak veselé ovšem,
lidi prostě přestal profi sport na druhé nejvyšší úrovni
zajímat. Jednoduše se ho přejedli.

Už několikrát jsme zde psali jako o Prostějově – městě sportu. Tohle přízvisko se objevuje často. Aby taky
ne, působí zde hokej, fotbal, tenis, basketbal či florbal.
Často na té nejvyšší úrovni.
Jedna věc jsou však sporty, druhá sportovní zázemí.
A zde už to zdaleka taková sláva není. Atletický stadion? Je a není. Je, existuje. A není proto, že nesplňuje
potřebné parametry. Totéž se pak dá říct o bazénu,
o jehož budoucnost se už skoro pět let vedou spory.
Vášně jitřilo také postavení Národního sportovního
centra, stejně jako umístění nové sportovní haly v ulici Vápenice.
Mezitím, co se v Prostějově ztěžka řeší, kam se sportovci, mnohde jinde se už posunuli. Příklad? Třeba
Vrbátky, které vybudovaly velkou sportovní halu
a chystají venkovní hřiště. Nebo Čechy pod Kosířem.
Ty halu už deset let mají. Nyní se rovněž připravují
na velký venkovní areál. A úvahy o budoucnosti víceúčelového sportoviště zaznívají i z Konice.
Prostějov pro některé sporty nabízí velmi solidní zázemí. Ohledně multifunkčních venkovních sportovišť a krytých hal splňujících parametry už to ale tak
slavné není. Je tak možná na čase se ptát, kdo z koho
si má vzít příklad. Venkov z Prostějova? Nebo snad
Prostějov z venkova?
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O poznání lépe jsou na tom volejbalistky VK Prostějov B, které
již mají do 15. ledna druholigové
volno. S téměř vyrovnanou bilancí
vítězství a porážek nasbíraly solidních devatenáct bodů a jsou zatím
čtvrté, byť po dohrávkách Šelmy
Brno B – Kroměříž určitě klesnou
na pátou pozici.
„Samozřejmě dost záleželo, jaké
jsme zrovna měli k dispozici hráčky
s ohledem na situaci, hlavně na souběžný program utkání kadetek. Tím
pádem se do hry postupně dostal
větší počet našich mládežnic, nejen
juniorek. Řekl bych, že holky pokaždé dělaly maximum, co mohly. Sna-
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Pár výměn, žádný exodus. Takový byl plán po minulé
sezóně fotbalového eskáčka. A stejný je také nyní, před
jarní částí sezóny. Bohužel to vypadá, že Prostějov znovu „doplatí“ na svou úspěšnost. A tak kolem některých
hráčů jako dravci krouží konkurence.
Není se čemu divit, zejména směrem dozadu eskáčko
hrálo velice solidně. Sbíralo body, zvlášť s koncem podzimu předvádělo atraktivní fotbal. Takže žádné překvapení.
Stejně tak by jím ale nemuselo být, kdyby se někteří fotbalisté do Prostějova oklikou vrátili. Kdo? Co třeba takový David Píchal. V Mladé Boleslavi je jen na hostování,
do hry se příliš nedostává. Potenciál přitom má a útočník Prostějovu chybí jako sůl. Roman Bala? Možná, ani
obránců tým nemá nazbyt. A hráč už ukázal, že umí
odmakat zápas, a kvalitně. Může se ale přihodit i jiná
bomba. Prostějov totiž už nějakou dobu spolupracuje
s olomouckou Sigmou, která sem posílá mladíky, ale
i starší hráče na rozehrání. Co tedy, kdyby se vrátil Jakub
Matoušek? Právě v Sigmě působí, v eskáčku hrál skvěle.
Jde o rychlého a nesmírně platného krajního záložníka,
který je schopný zaskočit v útoku. A vytíženost opět
nemá velkou, třeba by tak volil dočasný návrat.
Eskáčko by nepochybně tyto borce uvítalo. I proto, že
bude muset látat.

žily se a bojovaly, podle momentální
síly naší sestavy i kvality soupeře to
logicky stačilo na různě dobré výsledky. Celkově na tom určitě nejsme špatně, ovšem mohli jsme být
i lépe,“ zrekapituloval kouč rezervy
vékáčka Zdeněk Sklenář.
(son)
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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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PRAHA, PROSTĚJOV Cyklistická zimní sezóna na dráze
v pražském Motole má za sebou
první vrchol – mistrovství republiky v omniu. Chybět při něm nemohli zástupci TUFO PARDUS
Prostějov, kteří jako obvykle dosáhli medailových umístění.
„Na jediném krytém a vytápěném
velodromu v ČR již od listopadu
probíhá zimní část dráhové sezóny.
Motolský velodrom je v této době
tradičně hostitelem pohárových závodů i dvou mistrovských víkendů
v disciplínách omnium, eliminace
a u dospělých také v bodovacím
i stíhacím závodě,“ přiblížil sportovní ředitel TUFO PARDUS Michal
Mráček.
„Po úvodních dvou zahřívacích
dílech Českého poháru teď přišel
na řadu první víkend, kdy účastníci bojovali o národní medaile.
Na programu bylo olympijské
omnium pro všechny kategorie.
Náš tým dorazil do Prahy silně
redukován z důvodu covidových
karantén a zdravotních omezení.
Nejcitlivější byla absence úřadu-
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jícího juniorského mistra světa
v omniu Radovana Štece, který se
také musel podrobit karanténě,“
litoval Mráček.
Nicméně i v oslabené sestavě vybojovali prostějovští jezdci dva stříbrné kovy. Postarali se o ně v juniorech
Matyáš Koblížek a mezi juniorkami
Eliška Grulichová. Pavel Novák
skončil desátý, Patricie Müllerová
osmá a solidního výsledku dosáhl
v elitní mužské konkurenci Radek

Vlček šestým místem při svém debutu mezi dospělými. Ve starších
žácích obsadil Alexandr Kaniščev
osmou pozici, o jednu příčku lépe
se dařilo sedmému Filipu Novákovi
v kadetech. Ve vloženém závodě eliminace si navíc v dresu úřadujícího
evropského šampiona dojel pro vítězství Matyáš Koblížek. „Aktuálně
se potýkáme s docela velkou marodkou a karanténou u několika závodníků, ale s tím nic nenaděláme.

Velkou radost mi udělala Eliška,
která přeci jen nemá se specifickým
motolským velodromem mnoho
zkušeností, přesto jí stříbro patří
zcela právem. U Matyáše jsem naopak v medaili věřil, musel se sklonit
pouze před velmi silným Milanem
Kadlecem z pražské Dukly. Ostatní
naši odvedli maximum možného,“
zhodnotil trenér mládežnických
cyklistů Prostějova Martin Cetkovský.
(son)

PROSTĚJOV S dobrým pocitem
mohou strávit vánoční svátky
a přelom roků 2021 a 2022 stolní tenisté Ondratic a Čechovic.
Kluby, jejichž „A“ týmy hrají
divizi, resp. nejvyšší krajskou
soutěž, mají za sebou obstojný
podzim. Zatímco loni se Čechovicím nedařilo a předloni se totéž dalo říct o Ondraticích, nyní
jsou na tom naopak oba zástupci
Prostějovska dobře. Ukazují, že
nucenou koronavirovou pauzu
využily dobře.
Příkladem budiž čtvrté místo Čechovic. „Samozřejmě jsme spokojení. Postoupit nechceme, náš cíl byl
pohybovat se okolo poloviny tabulky. Od ledna pak budeme více zapojovat mladší hráče. Čekáme tedy, že
lehce půjdeme dolů,“ poznamenal
za čechovický klub Petr Kalabis, vedoucí družstva mužů. Čechovičtí se

nyní hlavně dívají do budoucnosti.
„Kvůli nemocem a neočkování části
hráčů musíme zapojovat hráče z nižších soutěží. Cílem je pak hlavně zabudovat mladší hráče. Bez nich by to
v budoucnosti nešlo, takže jen ať se
otrkají,“ vzkazuje Kalabis.
Ke změnám došlo ale také v Ondraticích. Například Jan Beneš mladší
se rozhodl přesunout z „A“ týmu do
týmu „B“. Tým navíc zapracoval i na
posílení. Nyní jsou na konci roku
Ondratice už třetí. Těšit je přitom
může nejen umístění, ale třeba také
dvoutřetinová úspěšnost v zápasech, pokud se jedná o vítězství.
Na přelomu roku mají soutěže ve
stolním tenise pauzu. Pokračovat
se bude 15. ledna 2022. Čechovice
se střetnou se Šternberkem a Olomoucí-Neředínem. Ondratice si
na první zápasy v roce 2022 budou
muset počkat do 29. ledna. (sob)

advě stříbra mladých zápasníků Sokola

Čechovice z národního

šampionátu ve Vítkovicích!

VÍTKOVICE, PROSTĚJOV Týden po kvalitním vystoupení na
MČR volným stylem v Hnidousích startovali mládežničtí zápasníci TJ Sokol Čechovice jiných
dvou věkových kategorií na dalším mistrovství republiky 2021
volnostylařů, tentokrát kadetů
a mladších žáků ve Vítkovicích.
Opět velmi úspěšně!
„Původně mělo odjet na sever Moravy osm našich zástupců, ale vinou
různých zranění jich nakonec mohlo
nastoupit jen pět. Alespoň že všichni
odvedli super výkony a každý vy-

bojoval medaili,“ radoval se hlavní
trenér čechovických zápasnických
talentů Vojtěch Szilva.
Triumf, tím pádem mistrovský titul
a zlatou medaili získali Elena Polenová (mladší žákyně, do 62 kilogramů), Filip Kouřil (mladší žáci, do 80
kg) i Matěj Vrba (kadeti, do 92 kilogramů). Stříbro za rovněž výborné
druhé místo přidali Martin Zatloukal (mladší žáci, do 70 kg) a Adam
Polanský (kadeti, do 80 kilogramů).
„Perfektní vystoupení,“ glosoval
stručně, leč výstižně navýsost spokojený Szilva.
(son)
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Eskáčko se probouzí, Kostelec vysoko.
PROSTĚJOV Čas předvánoční znamená pro velkou většinu soutěží přerušení
na několik týdnů. Platí to přitom i pro
florbal. Konec roku je zároveň dobrou
příležitostí pro bilancování. Večerník se
aktuálně stručně podíval, jak na tom
aktuálně jsou mužské „A“ týmy všech
tří florbalových klubů z Prostějovska. Tři
týmy nabízí za uplynulé čtyři měsíce tři
zcela rozdílné příběhy.
Sokolové z Kostelce na Hané hrají druhý rok Olomouckou

Playmakeři spíše ztrácí
FBC Kostelec na Hané

SK K2 Prostějov

ligu mužů, do níž dobrovolně sestoupili. A zdá se, že to nebylo špatné rozhodnutí. Do nového roku totiž Kostelec vstoupí
na první příčce. Důvodem je setrvale dobrá forma, průběžné
sbírání bodů či více než třicetiprocentní úspěšnost v přesilovkách. Kostelec na Hané tak navazuje na nedohranou minulou sezónu, v níž se rovněž řadil k nejlepším týmům v soutěži.
Hodně velkou zásluhu na tom má šéf klubu a zároveň útočník Jiří Drčka, který se 45 body vévodí bodování jak týmu, tak
soutěže. S odstupem jej následují Jan Zapletal a Jan Sedláček.
V bráně tým sází zejména na Jana Drčku.

Nejvýše hrají florbalisté SK K2 Prostějov, divize je první
mimocelostátní soutěž. Pro eskáčko jde o druhou sezónu,
v té aktuální se mu ale daří méně. Tým je aktuálně až na
desáté příčce ze dvanácti možných. Důvodem je řada porážek uprostřed podzimu, která poslala Prostějovany na
spodek tabulky. Ne ovšem na úplné dno. Od něj si navíc
tým drží odstup v podobě 11 bodů. Pomohly mu k němu
i poslední dva zápasy, v nichž tým nejprve v nájezdech
porazil Přerov (9:8 sn) a naposledy o víkendu zvítězil
s posledním Frenštátem pod Radhoštěm (9:0). Ve statistikách dominuje zatím Jan Smička následovaný Liborem O patro níže než kostelecké „áčko“ najdeme to prostějovČmelou a Jakubem Krnáčem. Z brankářů má nejvíce zá- ských Playmakerů. Tým do sezóny vstoupil obstojně, na
úvod vyhrával. Jenže zůstalo právě jen u úvodu, pak náslepisů Jan Weidinger.

FbC Playmakers Prostějov
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dovaly neúspěchy v podobě porážek s Kostelcem na Hané
a Lutínem. Tým bojuje zejména s množstvím inkasovaných branek, v produktivitě nezaostává. Nyní se nachází
Playmakeři na pátém místě ze sedmi, což je určitým zkla-
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máním. Bodování týmu obsadili s deseti body Patrik Dočkal následovaný Petrem Heinischem a Michalem Závodným. Střežit bránu „A“ týmu si zatím vyzkoušeli Miroslav
Klimeš a Filip Hrachovec.
(sob)

fotbal
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Eskáčko platí daň úspěšných.
Hrozí vícero odchodů, koho láká liga?

PROSTĚJOV Velmi solidní podzim má za sebou druholigový tým
1.SK Prostějov. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE se i přes turbulentní
období na trenérské lavičce dokázal popasovat s konkurencí a po
rozpačitém začátku si znovu drží renomé kvalitního celku s velice
dobrou defenzívou. Jak už to ale bývá, kolem úspěšných týmů
se začínají shromažďovat konkurenti poohlížející se po hráčích.
Nejinak je tomu i v případě eskáčka. Jen co skončila podzimní
část druhé nejvyšší soutěže, začalo horečné telefonování a psaní e-mailů. Nastala totiž doba prodlužování smluv nebo naopak
přesunů mezi kluby. A hanáckému oddílu se nejspíš změny v kádru včetně několika bolestivých odchodů nevyhnou.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Výtah do první ligy. Klidně s takovou
charakteristikou může pracovat 1.SK
Prostějov, který aktuálně prožívá malé
déjà vu. Loni byl po podzimní části
F:NL vysoko, dral se pomalu ke špici,
a i když nechtěl, čekaly ho odchody.
A co teprve po veleúspěšném jaře zakončeném třetím místem, kdy se do
nejvyšší soutěže posunuli David Píchal,
David Jurásek a Jakub Matoušek. Letos
nastává stejná situace. „Nabídky na naše
hráče jsou. Jsou z první i druhé ligy.
Samozřejmě na jednu stranu nechci
hráčům bránit, aby se posunuli, zároveň
ale nechceme rozprodat kádr. Musíme
se dívat i sami na sebe, máme ambice,
chceme hrát nahoře,“ nechal se slyšet
František Jura, předseda 1.SK Prostějov.

Není to tak dlouho, co už dva trenéry, jednoho z nich dokonce se dvěma
kolegy, pustil o soutěž výše. Totéž se
přihodilo některým hráčům. Hořkosladká realita, kdy klub posouvá jiné
výše, zároveň se však snaží udržet co
nejkvalitnější kádr, je opět na stole.
„Musí to mít hlavu a patu. A domluvy
musí být výhodné pro obě strany,“ kýve
hlavou František Jura. „Je to spíše vzadu,
zájem je o brankáře, o stopery. A vlastně
i útočníky. Z každé řady jde o někoho,“
nastínil Jura.
A o koho je tedy interes? V uplynulém
týdnu už padla první tři jména. „Ozvaly
se nám Teplice, které projevily zájem
o Jana Schaffartzika, Filipa Žáka
a také o Filipa Muchu, na kterého již
přišla i konkrétní nabídka,“ prozradil
Ladislav Dudík, sportovní ředitel 1.SK
Prostějov. Zatímco Mucha je již tradiční stálou oporou, zbylí dva hráči jsou
v Prostějově půl roku, respektive pouhé
tři měsíce. Celá trojice však byla důleži-
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tými pilíři hry, Schaffartzik kombinací
a čtením hry, Žák góly a Mucha coby
zmíněná jasná jednička v bráně.
Zmínění plejeři se mohou nakonec
dostat do ligy. Co ale ostatní? O pokračování velké většiny z nich má klub
zájem. „Rádi bychom udrželi Kopřivu,
Urbance a Kušeje. Toto trion určitě
chceme prodloužit,“ sdělil Dudík. Jakub
Kopřiva sice letos tolik nezářil střelecky,
na podzim dal jeden gól. Nicméně svou
rozehrávkou, kombinačními schopnostmi a kvalitou na středu hřiště si držel
úroveň. Jakub Urbanec se ukázal jako
velice aktivní směrem dopředu a solidní
dozadu. Pokud se jedná o Vasila Kušeje, přivedl ho do Prostějova právě kouč
Jarošík, jenž ho znal z Ústí nad Labem.
Klub ho bere jako takovou náhradu za
podobně hrajícího Jakuba Matouška.
„Na Kušeje zatím nabídka z ligy nepři-

Foto: Michal Sobecký

šla. Měl by zůstat,“ předeslal sportovní
ředitel prostějovského eskáčka.
Dá se zkrátka říct, že Prostějov platí daň
za úspěšnost? „Je to tak, určitě. Nejprve
to bylo u trenérů, teď u hráčů. Hrajeme
dobře, máme dobré výsledky a celkem
dost bodů,“ připouští předseda klubu.
„Řekl bych, že si po výměně trenérů vše
opět sedlo,“ usmál se.
I přes nejistotu u řady hráčů je už nyní
několik plejerů jistých. Třeba dlouho-

,CP5EJCHHCTVKMC(KNKR/WEJC&XCJT¾éKPCF
dobé opory Jan Koudelka
MVGTÚOKMTQWåÊ\¾LGOEG\NKI[
a Lubomír Machynek, setrvat
Foto: Michal Sobecký
by mělo rovněž trio Michalů
Zapletal, Bárta a Stříž. Zájem
herně vyrostl a ke konci podzimu hrál
eskáčko deklaruje také třeba o Bialka lépe,“ poznamenal Ladislav Dudík.
a na pokračování spolupráce je do- Pro některé hráče naopak hledá uplatmluvený rovněž Petr Jiráček, největší nění eskáčko z důvodu malé herní vyosobnost týmu. „Minimálně do zimní tíženosti v prostějovském celku. Jisté už
přípravy se počítá s Jakubem Vichtou nyní nicméně je, že jeho ani předsedu
a Robertem Bartolomeem, který opro- klubu Františka Juru nečeká do začátku
ti době svého příchodu v Prostějově jarní části soutěže nic lehkého.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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Tipsport liga s Pardubicemi bude doma!
PROSTĚJOV Po závěrečném utkání podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY prostějovští fotbalisté ještě tři dny trénovali včetně
absolvování tzv. YO-YO testu, načež rok 2021
zakončili zápasem staří versus mladí s očekávanou výhrou dříve narozených. Nicméně
nyní už vedené eskáčka řeší další starosti. Začátek zimní přípravy se totiž rychle blíží.
„Je naplánovaný na první týden v lednu, konkrétně bude ve čtvrtek šestého. Aktuálně ladíme soustředění, bavili jsme se i o Chorvatsku, ale těsně
před odchodem na dovolené se vzhledem k přetrvávající situaci kolem COVID-19 rozhodlo, že
upustíme od plánovaného soustředění v zahrani-

čí. Situace kolem vycestování, případných karantén a podobně se mění téměř každý den a spíše
horším směrem než k lepšímu. Sázíme tak na
jistotu a raději zůstaneme v domácím prostředí,
kde máme novou umělou trávu, k dispozici halu
a posilovnu, nic nám tedy neschází,“ prozradil
František Jura, předseda 1.SK Prostějov.
Samotní fotbalisté si v těchto dnech užívají zaslouženého volna. Na dovolenou však dostali
individuální plány, nějaké kilometry budou
muset hráči naběhat, tak aby při startu zimní
přípravy byli nachystáni. Dlouhé přípravné
období bude zahájeno 6.ledna. Hned záhy se
eskáčko zapojí do Zimní Tipsport ligy, kde v os-

travské skupině narazí na tři prvoligové týmy.
Utkání s Baníkem Ostrava (15.1.) a Karvinou
(19.1) sehraje Prostějov v Ostravě, Pardubice
pak přivítá 26. ledna na nové umělé trávě v areálu Za Olympijskou ulicí. Následovat bude 29.
1. dvojzápas s celky Kroměříže a Otrokovic, následně je 5. února v plánu výjezd na Slovensko,
kam si eskáčko ke své generálce na ligu pozvala
Senica se zdejším extrenérem Pavlem Šustrem.
Ve středu 9. února se prostějovští fotbalisté
utkají s „béčkem“ olomoucké Sigmy a další dva
soupeři jsou vzhledem ke zrušenému soustředění stále v řešení. Generálku na start F:NL pak
obstará souboj s Uničovem.
(red)

PROSTĚJOV Jako ryzí univerzál se v Prostějově
prezentuje Michal Stříž, který nastupuje jak
na kraji zálohy, tak defenzivní čtyřky. Častěji se
spíše vyskytuje vzadu, nicméně když má možnost zaútočit, nelení. V podzimní derniéře proti
„béčku“ Sparty tak byl hodně vidět, aktivní byl ale
i v předešlých zápasech. Svým způsobem se tak
mohla projevit absence fotbalu, když kvůli zranění
nemalou část podzimu promarodil. Dokázal se
však vrátit jak do formy, tak do sestavy. „Ten
půlrok byl pro mě těžší, ale konec podzimu už se povedl,“ oddechl si krajní
hráč. Příznivce eskáčka pak jistě potěší, že minimálně ještě další půlsezónu v dresu Prostějova přidá.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ

“

Kdyby nám to někdo řekl
před sezónou, tak tento
výsledek bereme všemi deseti.

Michal Stříž zažil povedený závěr,
zranění ho však zbrzdilo
yy Jak byste zhodnotil podzimní část
F:NL v podání Prostějova?
„Myslím si, že páté místo a počet bodů
jsou dobrým výsledkem. Kdyby nám to
někdo řekl před sezónou, tak tento výsledek bereme všemi deseti. A doufám,
že na jaře se porveme o to, abychom byli
ještě výše. Celkově panuje spokojenost.“
yy Jak berete skutečnost, že oproti
jaru sbíráte body i doma. Příjemná
změna?
„To určitě. Je dobře, že body na svém
hřišti sbíráme. Loni se to moc nedařilo,
zase jsme ale skoro vše získali venku. Ale
pro naše fanoušky je to lepší, že nás vidí
doma vyhrávat…“
yy Menší kontroverzi vzbudila ne
úplně očekávaná dohrávka se Spartou
„B“. Jste nakonec za ni rád?
„Myslím si, že jsme všichni rádi.
(úsměv) Výsledek je pro nás super.
A jsme rádi, že se to odehrálo. Jak tým,
tak já osobně.“
yy V utkání jste byl hodně vidět, krátce před polovinou jste třeba připravil

dobrou pozici Petru Jiráčkovi. Dá se
říct, že vám utkání skutečně sedlo?
„Určitě. Ale myslím si, že nám všem celkově sedlo. Byl to dobrý týmový výkon.
A myslím si, že z podzimních zápasů to
byl jeden z našich nejlepších.“
yy Bylo pro vás obtížné dostat se zpět
do formy? Část podzimu jste nehrál.
„Bylo to těžké. Nemohl jsem měsíc a půl
hrát kvůli zlomené čelisti. Bylo tedy
opravdu těžší se do toho dostat. Udělal
jsem ale vše pro to, abych se dostal zpět
do základu. A na konci podzimu už jsem
pár zápasů stihl odehrát. Ten půlrok byl
tedy opravdu takový těžší, nakonec se to
ale zase srovnalo. A jeho konec byl dobrý.“
yy Takže je vlastně štěstí, že nemáte
nějaký kryt obličeje…
„Mám akorát pořád chránič na zuby,
s ním hraji doteď.“
yyJak trávíte předvánoční čas a pauzu
od zápasů i tréninků?
„Jsem doma v Boskovicích s rodinou.
A chodívám si s kamarády zahrát hokej
a fotbálek.“

RYCHLÝ

9(ÿ(5NÍK
Chrudim má
nového trenéra
Prostějov (sob) – Předposlední tým
FORTUNA:Národní ligy hlásí výraznou změnu v realizačním týmu. Chrudim po konci Jaroslava Veselého nahradila kouče Radkem Kronďákem. Ten
byl v minulosti na lavičce i jako asistent
tehdy prvoligové Příbrami, dlouhodobě
byl trenérem pražského Vltavínu. Nyní
má před sebou jasný úkol, a sice udržet
Chrudim ve druhé lize. Tým má přitom
přeci jen lepší pozici než letos padající
Vyšehrad, ten na zbytek pelotonu významně ztrácel.

Ocenìní získali
West a Alijagiè
Prostějov (sob) – Již tradičně vyhlašuje FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
hlasování o nejlepšího hráče a trenéra
za jednotlivé měsíce. Zhruba před rokem si ocenění převzal i tehdejší kouč
Prostějova Pavel Šustr. Tentokrát za
měsíc listopad sportovní novináři ukázali na opavského kouče Romana Westa
a útočníka Vlašimi Denise Alijagiče.
Westova Opava měla na závěr roku
skvělou formu, v listopadu neztratila
bod a neinkasovala. Alijagič se na podzim rozstřílel a pere se o korunku pro
krále střelců 2. ligy.

Líšeò sahat
do kádru nechce
Prostějov (sob) – Zatímco některé
druholigové kluby v polovině sezóny
a na jejím konci provádí více či méně vynucené změny, v Líšni zůstávají klidní.
Klub před současným ročníkem kádr
neměnil prakticky vůbec. A se stejným
cílem jde i do přípravy na jaro 2022.
„Pokud nikdo nedostane nabídku z první ligy, tak mužstvo zůstane pohromadě.
Není žádný důvod ho moc doplňovat,“
uvedl předseda Líšně Karel Hladiš pro
klubový web.
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že má nejlepší klub v republice

6-5RCTVC2TCJC+è.6-2TCJC
4KMN5VCP÷M2CNKEQX¾$CT
VčÿMQX¾8TDGPUMÚ2CWN
UQP   -WåOQX¾  /CTVKPEQX¾
  4QUQN  i¾VTCN   /C
EJ¾é  )QODQw   -WåOQX¾
*CXNÊéMQX¾$CTVčÿMQX¾8QPFTQWwQX¾
UETRTQ5RCTVW4KMN-TWOKEJ2CXN¾
UGM$CTPCV
2. kolo:
+è.6-2TCJCt42/2TCJC
$CTVčÿMQX¾  /CNGéMQX¾   
8GNÊM,GPÊéGM/CTVKPEQX¾#NG
ZCPFTQXC2CWNUQP8QEGN
i¾VTCN&WFC)QODQw
0QW\C8QPFTQWwQX¾/CTVKPEQ
X¾8NéMQX¾/CNGéMQX¾
3. kolo:
6-5RCTVC2TCJC42/2TCJC
2CNKEQX¾0QX¾4KMN,GPÊéGM
4QUQN&WFC8TDGP
UMÚ8QEGN/CEJ¾é0QW\C
-WåOQX¾8NéMQX¾

rozhovor

„Loni nám k titulu chyběl malý kousek.
Všichni jsme se celou sezónu snažili,
abychom se zlepšili. Snažili jsme se předvést nejlepší tenis. Titul jsme chtěli a myslím, že to bylo vidět. Ten návrat na trůn
nám chutná opravdu hodně,“ jásal po zisku rozhodujícího bodu kapitán družstva
Jaroslav Navrátil. „Sparta byla vynikající,
rozhodl jeden míč. Nervy to byly obrovské, ale máme titul doma. To je skvělý
pocit,“ připustil velké emoce Navrátil.
Opět se ukázalo, jakou sílu má týmový duch. Vedení prostějovského klubu
opět dalo na soupisku téměř výhradně
vlastní hráče a nespoléhalo se na podporu zahraničních posil. Tenisté a tenistky
pravidelně trénující na Hané společným
úsilím vybojovali pro klub další pohár.
„Všichni k titulu přispěli, byla to velká
týmová práce. Největšími tahouny byli
Jirka Lehečka a Zdenda Kolář. Neprohráli jediné utkání a přinesli do kabiny
dohromady sedm bodů. U holek zářila
FINÁLE
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8KVCNKL5CéMQt2CVTKM4KMN
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#PPC5KUMQX¾t8KMVÐTKC-WåOQX¾
,KąÊ.GJGéMCt.WM¾w4QUQN
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,KąÊ8GUGNÚt6QO¾w/CEJ¾é
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-QN¾ą.GJGéMCt/CEJ¾é8TDGPUMÚ












Obrat s Přerovem
PROSTĚJOV Tenisté prostějovského TK Agrofert vykročili za obhajobou loňského finále v extralize smíšených družstev. Ve svém
úvodním vystoupení porazili ambiciózní Přerov 6:2, když klíčový
náskok získali už po singlech.
Úvodní runda pořádajícímu klubu
vůbec nevyšla. Linda Klimovičová
podle předpokladů nestačila na favorizovanou jmenovkyni Noskovou
a po vyrovnané první sadě se její hra
rozpadla. Vít Kopřiva šel sice v utkání
s Pavlem Nejedlým do vedení, v dalším průběhu se ale více dařilo soupeři,
který po více než dvou hodinách vydřel pro přerovskou sestavu druhý bod.
Kvalitní výkon pak předvedl Jiří Lehečka. Duel s Jozefem Kovalíkem
nabídl celou řadu ostrých servisů

RîLPDNDSLWiQDMDURVODYDQDYUiWLOD
„Z utkání jsem měl velké obavy. Ještě před začátkem jsem
v duchu probíral naše šance. Získat potřebných pět bodů se
zdálo téměř neřešitelným problémem. Opět se ale ukázalo, že
týmové soutěže jsou nevyzpytatelné. Naprosto senzačně zahrála Sára Bejlek, odvedla fantastickou práci a družstvu
neuvěřitelně pomohla. Téměř bezchybné výkony odvedli Jiří Veselý, Zdeněk Kolář a Jiří Lehečka. Dohromady neztratili ani set. Díky tomu jsme po singlech
vedli a dostali se do psychické pohody. V tu chvíli jsem
už věřil, že v deblech alespoň jeden bod uhrajeme.
Holkám to ještě nevyšlo, přestože nehrály vůbec
špatně. Ale kluci si to pak už pohlídali.“

rofert Prostějov
TK Ag
- mistr ČR 2021

EXKLUZIVNÍ

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

1. kolo:
6-#ITQHGTV2TQUV÷LQXt6-2TGEJG\C2ąGTQX
6:3
.KPFC-NKOQXKéQX¾t.KPFC0QUMQX¾

8ÊV-QRąKXCt2CXGN0GLGFNÚ

,KąÊ.GJGéMCt,Q\GH-QXCNÊM

5¾TC$GLNGMt4GDGECiTCOMQX¾

,KąÊ8GUGNÚt6CNNQP)TKGMURQQT

<FGP÷M-QN¾ąt.WM¾w.CEMQ

$GLNGM5KUMQX¾t/CTMQX¾0QUMQX¾

8GUGNÚ<GNGPC[t-QXCNÊM/KEJPGX

.GJGéMC-QN¾ąt)TKGMURQQT.CEMQ

2. kolo
6-24'%*'<#2ąGTQXt.6%2CTFWDKEG 0QUMQX¾<¾NCD
UM¾0GLGFNÚ8NMQXUMÚiT¾OMQX¾+IPCVKM
.CEMQ-GNNQXUMÚ-QXCNÊM&G5EJGRRGT)TKGMURQQT
+IPCVKM  /CTMQX¾0QUMQX¾+IPCVKM#8NMQXUM¾PGJT¾PQ
.WwQXUMÚ*QT¾M-Q\NQXUMÚ&G5EJGRRGT
3. kolo
6-#ITQHGTV2TQUV÷LQXt.6%2CTFWDKEG

8KVCNKL5CéMQt8QLV÷EJ8NMQXUMÚ

.KPFC-NKOQXKéQX¾t8GTQPKMC8NMQXUM¾

#PPC5KUMQX¾t#NGZCPFTC+IPCVKMQX¾

8ÊV-QRąKXCt&QOKPKM-GNNQXUMÚ

<FGP÷M-QN¾ąt-GPP[&G5EJGRRGT (TCPEKG 

,KąÊ8GUGNÚt8NCFKOKT+IPCVKM $÷NQTWUMQ 

základní skupina Praha
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MILOVICE, PROSTĚJOV Skvělým způsobem zakončili sezónu tenisté TK Agrofert Prostějov, kteří po čtyřech letech
ovládli extraligu smíšených družstev a získali pro klub rekordní osmnáctý titul.V průběhu soutěže porazili nebezpečný Přerov a Pardubice a ve finále si po dramatickém průběhu poradili i s pražskou Spartou. Navázali tak na své mladší
soukmenovce a doplnili počet pohárů ve vitríně za letošní republikové boje týmů na rovných pět!

základní skupina Prostìjov
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TK Prostějovský
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EXTRALIGOVÉ
ZLATO!
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potvrdil,

a typický halový tenis. Vždy se rozhodovalo v koncovkách a ty lépe
zvládl český daviscupový reprezentant. O vyrovnání se senzačně postarala nadějná Sára Bejlek. Ve dvou
setech porazila jedničku Přerova
Šramkovou, když zvládla i dramatický závěr střetnutí, který dospěl až do
zkrácené hry.
O definitivní obrat se postaral Jiří
Veselý. V souboji jedniček přehrál zahraniční akvizici Přerova Griekspoora. Vítěz letošních osmi challengerů
a 65. hráč světa byl podle mírným favoritem, Veselý ale výborně podával
a zaslouženě přinesl do kabiny třetí
bod. Další pak přidal Zdeněk Kolář
po souboji se Slovákem Lukášem
Lackem, který byl také rozhodnutý
po dvou setech.
Za stavu 4:2 mohla získat rozhodující
bod dvojice Bejlek - Sisková a mladé
prostějovské naděje dokonce získaly
první sadu. Zkušenější pár Marková,
Nosková ale dokázal vyrovnat a v super tie-breaku už jednoznačně dominoval. Závěrečné mužské čtyřhry se
změnily v souboj páru Veselý - Zelenay se dvojicí Lehečka - Kolář kdo
získá rychleji vítězný bod. Povedlo se
česko-slovenské sestavě, o dvě minuty později zařídila poslední bod sestava daviscupových reprezentantů.
(lv)

MILOVICE, PROSTĚJOV Skvělou bilancí se v extralize smíšených
družstev prezentovala nadějná Sára
Bejlek. Ve skupině pomohla týmu
bodem k výhře nad nebezpečným
Přerovem a výhrou nad Barborou
Palicovou přispěla k celkovému
vítězství také ve finále. „Před začátkem zápasu jsme si řekli, že ty
Pražáky porazíme. Mám radost, že
jsem k tomu pomohla,“ uvedl velký
talent nejen prostějovského tenisu.

Ladislav VALNÝ

Foto: TK PLUS / Pavel Lebeda

Sára Bejlek. Její bod v zápase s Přerovem nás výrazně posunul do finále. Pak vyhrála svůj zápas
i proti Spartě. Bez tohoto bodu bychom titul neměli. Byla úžasná,“ vypíchl hlavní opory TK Agrofert kapitán týmu.
Naposledy se tenisté z titulu radovali v roce 2017,
pak se vedení klubu rozhodlo vsadit na budoucnost a přestalo sázet na hostující posily. Nadějné
mládí pak dvakrát prohrálo ve finále, jednou dokonce nepostoupilo ze skupiny. Družstvo se ale
postupně zvedalo a v Milovicích ukončilo svoji
cestu zpět na trůn.
„Trpělivost se vyplatila. Toto vítězství má obrovskou cenu. Je to odměna pro všechny, kteří byli
přesvědčeni o správnosti nově nastavené klubové
filozofie. Dali jsme mladým šanci, teď nám to vrátili
tím nejlepším způsobem,“ prohlásila šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková.

32=1É0.$9(Ġ(51Ì.8

yy V extraligovém finále jste neměla
dobrý začátek zápasu proti Barboře
Palicové. Byla jste hodně nervózní?
„To je pravda. Přece jen to bylo pro
naše družstvo důležité utkání, navíc
šlo o přímý televizní přenos. Takových
zápasů jsem přece jen zatím příliš neodehrála. Uvolnila jsem se až za stavu
1:4 ve druhém setu, kdy už to vypadalo
téměř beznadějně.“
yy Říkala jste si, že už nemáte co
ztratit?
„Něco v tom smyslu. Trošku jsem upravila
svoji hru a nepouštěla se s Bárou do přestřelek. Napadlo mě, že mám před sebou

možná poslední
dvě hry a ta tíha ze
mě spadla. Bylo
to na poslední
chvíli. Díky tomu
se podařilo výsledek otočit.“
yy Jak velká
byla touha týmu získat po několika
letech titul zpět do Prostějova?
„Moc jsme si to přáli a před začátkem
celého finále se patřičně motivovali. To
k týmovým soutěžím, které mám ráda,
patří. Řekli jsme si, že prostě chceme ty
Pražáky porazit a šli na kurt.“
yy Stojíte na startu nové sezóny.
S jakou představou půjdete do té
následující?
„Předchozí měsíce mi docela zvedly sebevědomí, tomu odpovídají
cíle. Chtěla bych se probojovat do kvalifikace ženského
grandslamu a na tom juniorském udělat nějaký
pořádný výsledek.
Nejlépe nějaký vyhrát.
Snad se to
podaří.“

Sedíme si, těší aktéry

vítězného deblu

MILOVICE, PROSTĚJOV Velké
odhodlání a touhu pomoci týmu ukázali v závěrečné čtyřhře Jiří Lehečka
a Zdeněk Kolář. Proti dvojici Macháč
- Vrbenský museli po prohraném setu
otáčet výsledek. S vědomím, že právě
jejich zápas může rozhodovat o celkovém vítězi extraligy, což se nakonec
potvrdilo.
„Takové vítězství je hodně sladké. Na
začátku jsem hrál špatně, Zdeněk byl ale
famózní a pomohl mi dostat se nahoru, přiznal problémy v úvodu střetnutí
Lehečka, který letos se svým parťákem
vyhrál dva challengery.
Právě sehranost dvojice pomohla Prostějovu k titulu. „Společně si sedíme.

Chemie na kurtu funguje opravdu dobře. Každý má jiné zbraně, výborně se
doplňujeme,“ pochvaloval si Kolář, podle něhož v zápasech tenistům pomáhá
i kamarádství mimo kurtu. „Lidsky jsme
si blízko. Každý z nás ví, kdy ten druhý
potřebuje nakopnout. To se na dvorci
hodí,“ dodal Kolář.
Oba hráči v milovické hale vnímali situaci na vedlejším kurtu, kde Sparta dokázala vyrovnat na 4:4 ve chvíli, kdy vrcholil super tie-break posledního utkání.
„Nedalo se to přeslechnout. Všiml jsem
si, že se soupeř raduje a bylo jasné, že je
vyrovnáno. Zdendu to ale vůbec nerozhodilo. Mečbol zahrál skvěle,“ vysekl poklonu svému parťákovi Lehečka. (lv)

Foto: TK PLUS / Pavel Lebeda

Ladislava VALNÉHO

Vítězný pohár se vrátil domů
Když v roce 2018 ovládl extraligu tým 1. ČLTK Praha,
začalo se v tenisovém zákulisí hovořit o konci dlouholeté
domácí nadvlády prostějovské dynastie. O rok později
dokonce celek TK Agrofert o jediný zápas unikl pádu do
extraligového předkola v následujícím ročníku.
Důvod výsledkového propadu byl jednoduchý. Klub
se rozhodl upřednostnit vlastní hráče a přestal využívat zahraniční posily. S reálným rizikem, že si na
další tituly bude muset počkat, vsadil na budoucnost. Sázka se dokonale vyplatila. Dokonce vyšla
ještě lépe, než si jeho vedení představovalo. Koho by

totiž napadlo, že extrémně důležité body zařídí teprve patnáctiletá Sára Bejlek a k titulu pomůže jen
o něco zkušenější Linda Klimovičová a Anna Sisková.
Stalo se a současně se ukázalo, že do role lídrů dorůstá
bezchybný Zdeněk Kolář a stále lepšící se Jiří Lehečka.
Stačilo oželet pár titulů a vytáhnout do popředí nadějné mládí. V hanáckém klubu to udělali a díky tomu je
tenisová budoucnost světlejší, než by se ještě před rokem
mohlo zdát. Odměnou za prozíravé rozhodnutí je extraligové zlato. Pohár se vrátil tam, kam patří. Domů,
do Prostějova.

2x foto: TK PLUS / Pavel Lebeda
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Drama se Spartou rozhodl
až poslední super tie-break
PROSTĚJOV Na očekávané vítězství
dosáhli ve druhém utkání extraligy
smíšených družstev tenisté TK Agrofert Prostějov. Celek LTK Pardubice
porazili 5:1 už po dvouhrách. Za rozhodnutého stavu se čtyřhry nehrály.
Letošní extraligovou premiéru oslavil vítězstvím Vitalij Sačko v souboji s Vojtěchem Vlkovským. Prostějovský tenista
rychle vyhrál první set. V tom druhém
se dlouho trápil, v koncovce ale uhrál
několik výborných výměn a odmítl třísetové drama. Necelých čtyřicet minut
pak na kurtu strávila Linda Klimovičová.
Veronice Vlkovské nedovolila získat ani
jednu hru, když totálně ovládla průběh
střetnutí.
První pardubický bod zařídila Alexandra Ignatiková. Talentovaná Anna Sisková proti mnohem zkušenější soupeřce
hrála odvážně a získala první set, v těch

následujících však využila svoji převahu
rumunská tenistka. Náskok dvou bodů
Prostějovu vzápětí vrátil Vít Kopřiva,
který si dokázal poradit s Dominikem
Kellovským.
Postupový mečbol přineslo Prostějovu vystoupení Zdeňka Koláře s Kenny
De Schepperem. Domácí reprezentant
o výhru musel bojovat téměř 140 minut,

až pak francouzského soupeře udolal.
Rozhodující bod získal Jiří Veselý po výhře nad Uladzimirem Ignatikem. Česká
jednička musela po prohrané sadě zápas
otáčet a rozhodnutí přinesla až zkrácená
hra třetího setu. Veselý drama zvládl,
když odvrátil tři mečboly a sám využil
druhou možnost k ukončení střetnutí.
(lv)

RîLPDNDSLWiQDMDURVODYDQDYUiWLOD
„Udělali jsme dvě změny v sestavě. Vitalij Sačko ukázal,
že si příležitost zasloužil, a Anna Sisková potrápila
mnohem zkušenější soupeřku. Skvělý zápas odehrála
Linda Klimovičová a také Vítek Kopřiva týmu pomohl.
V závěrečných dvouhrách musel Zdeněk Kolář i Jirka Veselý ukázat charakter. S nepříjemnými soupeři museli
do třetího setu, dokázali ale zabojovat. Chtěli utkání
rozhodnout už po dvouhrách. To se podařilo, takže
můžeme být spokojeni.“

MILOVICE, PROSTĚJOV Málo vídanou koncovku nabídlo finále extraligy smíšených tenisových družstev
mezi TK Agrofert Prostějov a TK
Sparta Praha. Prostějov sice ztratil
vedení 4:1, přesto vyhrál 5:4 a oplatil
soupeři loňskou těsnou porážku.
Z pohledu konečného výsledku se
klíčové zápasy odehrály v rámci první
rundy. Vitalij Sačko zvládl náročný souboj s Patrikem Riklem, když po skvělém začátku uspěl i v koncovce rozhodující sady. Po velké bitvě vyhrála také
Sára Bejlek nad Barborou Palicovou,
přestože prohrála první set a v tom druhém se do náporu dostala až za krajně
nepříznivého stavu 1:4. Senzační obrat
přinesl Prostějovu druhý bod.
Ve druhé rundě Anna Sisková očekávaně
nestačila na mnohem zkušenější Slovenku Viktórii Kužmovou, přesto Hanáci
vedli 3:1, když Jiří Lehečka přetlačil Lukáše Rosola a v utkání vyhrál obě zkrácené
hry. Zdeněk Kolář pak přidal čtvrtý bod.

Ten si pouze s minimálními problémy
poradil s Michaelem Vrbenským. Úvodní
mečbol pak neproměnil Jiří Veselý, když
prohrál s Tomášem Macháčem.
Mistra musely určit až čtyřhry. V té
úvodní pár Sisková - Bejlek nestačil
na Kužmovou s Havlíčkovou. Drama
vrcholilo ve chvíli, kdy na kurty ve
shodném okamžiku nastoupili aktéři
závěrečných dvou mužských deblů. Jiří
Veselý a Igor Zelenay po prohraném
setu dotáhli tu následující do zkrácené

hry, pár Rikl, Rosol přesto srovnal průběžný stav finále. O všem tak rozhodovala závěrečná čtyřhra. Jiří Lehečka
a Zdeněk Kolář do zápasu nevstoupili
dobře. Tomáš Macháč a Michael Vrbenský získali rychle vedení, pak se
však Hanáci zvedli a vynutili si super
tie-break. Za stavu 9:7 sice neproměnili
první mečbol, o chvíli později se už ale
mohli radovat, protože týmu přinesli
do kabiny rozhodující bod a díky tomu
také mistrovský pohár.
(lv)

'ħ.8-(0(

9ð(03$571(5ö0

RîLPDNDSLWiQDMDURVODYDQDYUiWLOD
„Stejně jako loni bylo finále neskutečně vyrovnané. Sice jsme se
dostali do vedení 4:1, dalo se ale čekat, že se soupeř nepoloží
a ještě se popere o výsledek. Přesně to se stalo. Sparta hrála
výborně, to samé naštěstí platilo také o našich hráčích. Úplný
závěr, to byly neuvěřitelné nervy. Sledoval jsem oba zápasy
současně. První čtyřhra nám utekla, Jirka se Zdenkem
však odehráli koncovku super tie-breaku precizně.
Nenechali se zprávou z vedlejšího kurtu rozhodit. Bylo
to o fous, můžeme se radovat.“
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Kondiční trenér hokejistů Martin Finkes
má na starosti „A“-tým Jestřábů
i část mládeže SK 1913
PROSTĚJOV Dříve patřil mezi
aktivní prostějovské hokejisty,
kde pravidelně bojoval o postup
do druhé nejvyšší soutěže. Chodil do stejné kabiny, oblékal stejný dres. Ve dvaceti letech si však
poranil rameno a musel podstoupit léčbu. Zdravotní problém
však s sebou přinesl paradox.
Co by jinému hráči mohlo ukončit hokejovou kariéru, Martinu
Finkesovi (na snímku) otevřelo
nový obzor. Pustil se do studia
cvičení a záhy mu došlo, že lépe
než mezi mantinely na ledě se cítí
u strojů v posilovně. Procházel si
odbornými kurzy, až se z něj stal
kondiční trenér. V Prostějově má
teď na starosti nejen „A“-tým Jestřábů, ale i tři kategorie z mládežnického klubu SK 1913, kterým
se věnuje pravidelně týden co týden. Největší problém v českém
hokejovém prostředí vidí právě
v nedostatku silového tréninku,
kterému se v zahraničí pravidelně věnují.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Petr KOMÁREK
a JanFREHAR
yy Co vás na profesi kondičního
trenéra nejvíce zaujalo, proč jste
se rozhodl pro tuto dráhu?
„Už v době, kdy jsem sám hrával
hokej, mě bavilo cvičení a příprava
mimo led. V létě po skončení klubové přípravy jsme si s kamarádem
dělali různé kruhové tréninky, jezdili na kole, běhali kopce. Cvičili
jsme podle toho, co jsme viděli na
videu. Hlavu a patu to však moc
nemělo. Dalším zlomem bylo zranění ramene, někdy okolo dvacátého roku. Začal jsem si zjišťovat
informace, jak mám rehabilitovat.
A poté jak mám rameno cvičit,
abych předešel dalším zraněním.“
yy Přemýšlel jste o trenéřině,
případně přímo přímo o kondiční trenéřině, už v době, kdy
jste ještě hokej hrál?
„Během působení v Sheffieldu jsem
začal navštěvovat crossfitovou posilovnu. Postupně jsem si uvědomil,
že mě více baví čas strávený v posilovně než na ledě. Proto jsem se
rozhodl stát se trenérem. Po sezóně
jsem se vrátil do České republiky
a v Brně si udělal první kurz.“

yy Jak dlouho jste sbíral potřebné poznatky a zkušenosti, než
jste jako kondiční trenér mohl
začít pracovat?
„Jak už jsem zmínil, poznatky jsem
sbíral ještě během hokejové kariéry po zranění ramene. První kurz
jsem si udělal v létě 2016. Probíraly se tam úplné základy. Poté
jsem absolvoval další a další kurzy.
Největší zlom nastal, když jsem se
rozhodl získat licenci od NSCA.
Jde o americkou asociaci, jejíž certifikáty jsou uznávány po celém
světě. Přípravou na zkoušky jsem
strávil asi rok a půl, obětoval tomu
prakticky všechen volný čas. Poznatky nicméně sbírám dodneška.
Čím víc toho vím, tím víc si uvědomuji, že toho vím pořád málo.
(úsměv) Tohle odvětví je navíc
velmi dynamické. Ročně vznikají
stovky studií a poznatků. A pokud
chci udržet krok a pořád se posouvat, je třeba neustále investovat do
vzdělání.“
yy Kde čerpáte nové poznatky
a informace?
„Většinu informací získávám ze zahraničních zdrojů, ať už je to zmíněná NSCA, nebo další. Abych
si udržel licenci, musím nasbírat
určitý počet bodů za dané období.
Tyto body získávám za účast na
kurzech a přednáškách nebo také
za on-line kurzy. Dále jsem v kontaktu s ostatními trenéry a předáváme si své poznatky a zkušenosti.“
yy Můžete popsat, jak vypadá
denní režim kondičního trenéra
v mládežnickém klubu?
„Působím ještě jako kondiční
trenér pro prostějovský A-tým.
Dále mám své klienty v olomoucké posilovně Ultimate Fitness, takže je to docela hektické.
Denně vstávám okolo páté až
půl šesté. Buď jedu do Olomouce odtrénovat své klienty, nebo
si čtu nějaké články a snažím se
vzdělávat. Poté jedu na zimák
odtrénovat muže a následuje
oběd. Odpoledne záleží, jestli
mám děti z SK Prostějov 1913,
nebo ne. Pokud ano, zůstávám na
zimáku až do večera. V opačném
případě se vracím do Olomouce
do Ultimatu. Tréninky se snažím připravovat o víkendu. Když
to však neklapne, chystám si je
v předvečer dalšího dne. Spát
chodím pravidelně mezi devátou
a desátou hodinou.“

vizitka
MARTIN FINKES
✓ narodil se 15. září 1990 v Prostějově
✓ je odchovancem prostějovského hokeje,
kde působil do dorosteneckých kategorií
✓ následně působil v Olomouci,
kde startoval vrcholovou kariéru
✓ ve dvaceti letech přišlo vážně zranění ramene, od té doby stále
více tíhl k posilování
✓ první tři roky v mužích strávil v Prostějově a poté vystřídal kluby
Kobra Praha, Valašské Meziříčí, Sheffield Spartans a Sutton Stings
✓ kariéru ukončil v sezóně 2016/2017, kdy pracovně odjel na Island
a při práci se začal věnovat tréninku klientů v posilovně
✓ po kariéře absolvoval americkou licenci NSCA CPT,
na které pracoval více než rok
✓ od května 2020 pracuje jako kondiční trenér u mládeže SK Prostějov 1913
✓ letos v létě se stal kondičním trenérem A týmu LHK Jestřábi Prostějov
✓ působí také jako osobní trenér v olomoucké posilovně Ultimate Fitness
✓ je zasnoubený
zajímavost: už přes rok se rekreačně věnuje americkému fotbalu,
který si v posledních letech velmi oblíbil

yy Jaké jsou zásadní odlišnosti
profese kondičního trenéra v seniorském a mládežnickém hokeji?
„U dětí je to více o trpělivosti.
Schopnosti přesvědčit je, že i trénink na suchu má pro ně význam
a je nezbytný, pokud to s hokejem
myslí vážně. Cílem je naučit je
vnímat tělo, naučit je správné
základní pohyby. Zlepšovat
se totiž musejí nejen na ledě.
Na druhou stranu se ne každý
bude hokejem živit. Chci tak
dosáhnout toho, aby kluci byli
zdraví. Aby měli především
co nejméně svalových dysbalancí a mohli v životě normálně fungovat. U A-týmu mají
kluci různé zkušenosti s přípravou – zejména starší a zkušenější
hráči. Musím je přesvědčit, že co
s nimi dělám, má pro ně význam.
Zároveň jim ale musím vyhovět
v tom, co jim pasuje z dřívějška.“
yy V čem se od sebe liší příprava
dětí z jednotlivých kategorií?

„Mám tři kategorie: mladší žáky,
starší žáky a dorostence. První kategorii učím úplné základy. Od dechu přes základní cviky jako dřep,
klik, přítah. Se staršími žáky pilujeme techniku cviků stále dokola.
Zároveň už se pomalu seznamují
s externí zátěží, aby po přechodu
do dorostu mohli od začátku cvičit
naplno se zátěží. V tomto období
mohou kluci udělat velký silový
progres. Proto je potřeba umět
všechny cviky s parádní technikou, abychom nemuseli ztrácet čas
s učením. Je skvělé, že mám na starost právě tyto kategorie. Přechod
ze žáků do dorostu je velice důležitý pro rozvoj hráče.“
yyJsou tréninky hodně odlišné mimo sezónu nebo se jedná
vesměs o to stejné?
„Nějaké odlišnosti tu jsou, ale
u dětí je cíl pořád stejný, a sice
pracovat na všestrannosti. U dorostenců a starších kategorií se
mimo sezónu více zaměřujeme na
silovou přípravu v posilovně. Dostatečný silový základ je důležitý
nejen pro rychlost a dynamiku,
ale také jako prevence zranění. Samozřejmě nesmí chybět práce na
kondici.“
yy Co vás při práci s dětmi nejvíce baví, nejvíce naplňuje?
„Baví mě vidět progres. Když
s dětmi začínám, nemají se cvičením žádné zkušenosti. Když je
pak vidím, jak dojdou do dorostu,
a zároveň vidím, že mohou bezpečně cvičit se zátěží... Fakt mě
to baví.“
yy Kvůli pandemii koronaviru
měly děti omezené tréninkové možnosti. Pociťujete, že teď
mají v kondici nějaký deficit,
který musíte nad rámec běžných
tréninků dohánět?
„V prvé řadě je nutné říct, že se
jednalo o velmi nešťastné a zejména bezprecedentní období. Těžko

rozhovor večerníku

V zahraničí už dávno pochopili, že silový
trénink, pokud jej vykonávám se správnou
metodikou a progresí, pro děti není škodlivý,
ale naopak je nutností. I to může být jeden
z důvodů, proč zaostáváme za světovou špičkou...
soudit, jaký
význam to
bude mít
pro vývoj
dětí v dlouhodobém měřítku. To
se teprve uvidí. Co jsem
si ale všiml, některé děti si
odvykly sportovat. Nebo si
našly jiné koníčky a ke sportu se poté už nevrátily. Dostupnost internetu v mobilu
a různé herní konzole tomu
také nepřidají. Jde rozhodně
o téma, které by bylo na delší
a samostatnou debatu.“
yy Našel byste něco, co po kondiční stránce mladým hokejistům nejvíce schází nebo co jim
dělá zpravidla největší problémy?

„Často je to právě silový základ.
V zahraničí už dávno pochopili,
že silový trénink, pokud je vykonáván správně a se správnou metodikou a progresí, pro děti není
škodlivý, ale naopak je nutností.
I to může být jeden z důvodů, proč
v dorosteneckých a juniorských
kategoriích zaostáváme za světovou špičkou.“
yy Jak vám při práci pomáhá
nové a moderní zázemí prostějovského zimního stadionu?
„Mít takové zázemí přímo na zimáku je paráda. Když jsem v klubu začínal, sháněli jsme posilovnu
všude možně. Různě jsme řešili
přechody s dětmi a podobně. Za
nové zázemí jsem rád.“
yy Kde jako kondiční trenér
takzvaně dobíjíte baterky?
„Pracovat jako trenér znamená,
že neustále musíte komunikovat
s lidmi. Víkendy proto nejraději
trávím se snoubenkou a se psem.
Nejlépe někde na chatě, blíž k přírodě. V sezóně to ale moc nejde,
jelikož A-tým hraje o sobotách.
Tak se aspoň v neděli snažíme
chodit na procházky.“

21111911503
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PROSTĚJOV Sobotní odpoledne bylo na prostějovském „zimáku“ ve znamení bratrského souboje. Proti sobě se totiž
v rámci nadstavbové části utkala dvě družstva mladších žáků.
O dost lépe se v tomto zápase dařilo prostějovskému „béčku“,
které dobře napadalo a bylo jistější v zakončení. Po povedené
druhé a třetí třetině tak druhý tým mladších žáků pod vedením trenéra Smejkala bral důležité tři body do tabulky.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Úvod sobotního utkání začal velice
zostra. V čase 1:52 otevřelo prostějovské „béčko“ sobotní zápas,
když poslal Jiří Musil puk za záda
gólmana Kuby – 0:1. V 5. minutě
sehráli Vojtěch Kucián se Štěpánem
Grygárkem povedenou akci a druhý jmenovaný vyrovnal stav utkání
– 1:1. V následujících minutách byl
k vidění větší tlak „béčka“ v obranném pásmu prvního prostějovského týmu. Pak se hra přesouvala ze
strany na stranu. Ve 13. minutě přišel první faul zápasu, a to v řadách

„áčka“ Nadvakrát to na gólmana
Kubu zkoušel Frelich, ale vedení
zpět svému týmu nepřipravil. Minutu se hrálo 4 na 4, když v řadách
druhého mužstva fauloval Dvořák.
Po skončení oslabeních se „áčko“
v čase 16:43 dostalo do vedení. Nenápadnou a rychlou akci zakončoval Miroslav Ožvoldík – 2:1.
Na začátku druhé dvacetiminutovky byla pořádná mela před brankou
Kuby v obranném pásmu prostějovského „áčka!. „B“-tým si vytvářel
několik útočných a nebezpečných
akcí, ale ani jedna neskončila vyrovnávacím gólem. V polovině zápasu
prokličkoval Musil mezi protihráči,
ale srovnání nezařídil. Od 33. minuty hrálo „béčko“ opět přesilovou
hru. Dvacet sekund před koncem
té první mělo dokonce výhodu
dvou hráčů v poli, čehož také vyu-

žilo! Skrumáže před brankou Kuby
využil Vojtěch Frelich – 2:2. Půl
minuty nato už druhý tým prostějovských mladších žáků vedl – 2:3.
Hned nato bylo ale málem vyrovnáno, když si „áčko“ vytvořilo rychlý
protiútok. Pět minut před koncem
druhé části šlo „béčko“ do čtyř po
faulu Grygara. Tlak „béčka“ neustával ani ve vlastním oslabení a v čase
37:08 odskočilo po přesné trefě Patrika Šoustala do dvoubrankového
vedení – 2:4.
Třetí část začala pozvolněji. Velkou šanci, která mohla znamenat
kontaktní gól pro „áčko“, měl v samostatném nájezdu Selinger. Tento útočník ale gólmana Hozmana
nepřekonal. V čase 44:55 bylo opět
prostějovské „béčko“, které se radovalo ze vstřelené branky. Nahrávku

SK PV „A“
SK PV „B“

2
7

Frelicha využil v předbrankovém
prostoru Jakub Dvořák – 2:5. Možnost snížit mělo první tým po vedením trenéra Musila při přesilové hře
z 52. minuty. Přesilovku pak hrálo
i „béčko“ a to ji na rozdíl od prvního
týmu dokázalo využít. Krištofík nahrával Jiřímu Musilovi, a ten završil
svůj hattrick – 2:6. Ani to nebylo
ze strany „béčka“ ale vše. Po necelé
minutě upravil finální skóre Václav
Kadlčík – 2:7. Po suverénním výkonu bral důležité tři body do ligové tabulky „B“-tým SK 1913.

3DYHO086,/s6.3URVWÈMRYc$p
„Snažili jsme se to rozdělit tak, aby zápas dával smysl. Myslím si, že do konce druhé třetiny to
bylo hodně vyrovnané. Pak nám soupeř utekl. (smích) Rozhodlo určitě jeho efektivnější zakončení, v tom vidím největší rozdíl mezi námi. Jinak si myslím, že to bylo super utkání, kluky
to bavilo. Byli na sebe nabuzení a bylo to vidět i na ledě. Za mě super zápas.“

#PGåMCK$¾TC
*TCéQX[UG
XTGRTG\GPVCEK

éKPKN[

PROSTĚJOV Reprezentační povinnosti před sebou měly v tomto
týdnu i reprezentace žen. V juniorských kategoriích na sebe upoutala pozornost i dvě dobře známá
jména z klubu SK Prostějov 1913.
Anežka Hračová odehrála na poslední prověrce před mistrovstvím
světa kategorie do 18 let všechny tři
duely ve Finsku a k jedinému vítězství pomohla asistencí. Mladší Bára
zase pomohla „šestnáctce“ k vítězství na turnaji olympijských nadějí
brankou a asistencí.
(jaf)

Foto: eliteprospects.com

žáky až 6. ledna. Předtím si ale zpestří čekání turnajem, který se hraje
28. prosince.
Mladší žáci A a B měli bratrský souboj, jelikož se střetli hned v prvním
kole nadstavbové části. V sobotu

1DCRTQUV÷LQXUMÆXÚD÷T[D÷JGORąGUV¾XM[RQRTXPÊVąGVKP÷ (QVQ'XC4GKVGTQX¾
Regionální liga juniorù 2021/2022 - sk. 11
SK Prostìjov 1913 – HC Bobøi Valašské Meziøíèí 2:5 (2:0, 0:3,0:2)

%UDQN\DQDKUiYN\0DVDUH 6ODEê âXFKD 3HWU ±8UEDQ+UGê 6WRGĤOND0RãQLþND 
0DWČMtþHN 2PHOND8UEDQ 0DWČMtþHN0DWČMtþHN 6WXSND 5R]KRGþt-DQ3DYHO±0LFKDO
=HGQtN0DUWLQ'ROHåHO9\ORXþHQt9\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3URVWČMRYD0'XEVNê±06ODEê90XGUiNâ=DWORXNDO/)RMW1(NOXQG23RNRUQê
±$0DVDUH.âXFKD)3HWU3âNRUStNRYi'3tFKDO-+DDV/.XQFHN77iERU00DãHN
.3HWĜHNRYi
6HVWDYD9DODãNpKR0H]LĜtþt'5ĤåLþND±-0DWČMtþHN/6WRGĤOND70RãQLþND(6LQHU'+ROtN
90LNXOD$.XEtQ±08UEDQ2+UGê-6WXSND72PHOND/-DQiþHNââXOiN72VWUþLO3
.OHLQ

HC Orli Znojmo – SK Prostìjov 1913 6:5 (3:0, 0:3, 3:2)

prostějovské hokejové mládeže?
jej čeká také až v roce 2022, kdy 8.
ledna jede na led HCM Warriors
Brno. Starší žáci ani v minulých
sedmi dnech neměli žádné ligové
utkání. Ligové utkání v rámci začínající nadstavbové části čeká starší

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Jaký je další program
PROSTĚJOV Náročný týden
mají za sebou týmy SK Prostějov
1913. Následující program? Odpočinek, vánoční svátky, turnaje
a zápasy. Některé si ale na utkání
počkají až do nového roku.
Junioři odehráli tři zápasy a ani
z jednoho nevyšli jako vítězové.
Ve středu 15. prosince padli doma
s Valašským Meziříčím 2:5, v pátek
neuspěli ve Znojmě 5:6 a v neděli
schytali šest branek ne ledě Třebíče 1:6. Další zápasy čekají prostějovskou juniorku až v novém roce.
V pátek 7. ledna vyjede do Kroměříže. To dorost odehrál v sobotu
v Orlové jen jedno soutěžní utkání. Z venkovního utkání po prohře
2:8 ale vyšel s prázdnou. Další zápas

)272*$/(5,(
BYLI JSME
U TOHO

18. prosince patřil prostějovský stadion „béčku“, které porazilo první
prostějovský tým mladších žáků 7:2.
Mladší žáci si také mezi svátky zahrají vánoční turnaj, ten je čeká 27. a 28.
prosince v Hodoníně.
(rei)

%UDQN\DQDKUiYN\+XGHþHN 3R]GČQD +XGHþHN 3R]GČQD 7ODFK %|KP0DFKDOD 
6WDQLVODY 0tþD 0DFKDOD 9HOLþND1HþDV 0tþD %|KP ±3HWU 7iERU3tFKDO 3HWU
7iERU3RNRUQê 3tFKDO3HWU )RMW 3tFKDO 3HWU 5R]KRGþt3HWU&RXIDO±'DYLG3DXO
%UXQR0DWXOD9\ORXþHQt9\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD=QRMPD0+UVWND±-%|KP-9HOLþND06PROND):DOOD3.RUþLiQ%.RQHþQê±0
+XGHþHNâ0DFKDOD)0tþD'3R]GČQD-7ODFK-6WDQLVODY31HþDV-6NDOND-0DUHN
A. Barták.
6HVWDYD3URVWČMRYD0'XEVNê±06ODEê90XGUiNâ=DWORXNDO/)RMW1(NOXQG23RNRUQê
±$0DVDUH.âXFKD)3HWU3âNRUStNRYi'3tFKDO-+DDV/.XQFHN77iERU00DãHN
.3HWĜHNRYi

SK Horácká Slavia Tøebíè – SK Prostìjov 1913 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)

%UDQN\DQDKUiYN\.RWDþND .URWNê âWRUHN 3ĜLGDO .XED âSOtFKDO +UEiþHN
âSOtFKDO3DWRþND +UEiþHN .URWNê 1RYiN âWRUHN ±(NOXQG 3tFKDO7iERU 5R]
KRGþt7RPiã6LEHUD±/XNiã3DFDO7RPiã0DUHþHN9\ORXþHQt9\XåLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD7ĜHEtþH-0DUWLQ±0+UEiþHN'âSOtFKDO-1RYiN-3DWRþND$6YRERGD)%OiKD
±'âWRUHN'.URWNê7.XED).RWDþND/3ĜLGDO$'DĖKHO)6YRERGD-âROWHV=9HGUDO
6HVWDYD3URVWČMRYD0'XEVNê±1(NOXQG90XGUiNâ=DWORXNDO/)RMW06ODEê23RNRUQê±
77iERU'3tFKDO3âNRUStNRYi53RVStãLOâ7DUãLQVNê/.XQFHN(âLQGOHU)3HWU00DãHN
$0DVDUH.3HWĜHNRYi
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Liga dorostu 2021/2022 - O POSTUP; sk. 17 Olomoucká
MSK Orlová – SK Prostìjov 1913 8:2 (2:1, 2:0, 4:1)

%UDQN\DQDKUiYN\.OLPãD3ČURQNHYLþ 9LOG /HUFK 0DWČMND .OXSD )LUOD 
9LOG 3ČURQNHYLþ 0HQãtN 0DWČMND 9DãW\O 3ČURQNHYLþ 0DWČMND /HUFK ±ýHUPiN
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6HVWDYD3URVWČMRYD'.URXSD'ýHUQê±76YRERGD0'RVWiO0ěHSD53RVStãLO/.XEtN
±13LSSDO9ýHUPiN27RPiQHN-äiN20RMåtãHN-+R]PDQ01HYUOê06YRERGD9
7VXEHUD(âLQGOHU
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$

6.+6ODYLD7ĜHEtþ





 

+&/YL%ĜHFODY








+..URPČĜtå





 

6.3URVWčMRY




 


+&2UOL=QRMPR




  

+2.(-8KHUVNê2VWURK




  

/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%psRXPÉVWÈQÉVNXSLQsc$pU
9PLQXOpPWêGQXVHQHKUiOR







6.+6ODYLD7ĜHEtþ
+&/YL%ĜHFODY
+..URPČĜtå
6.3URVWčMRY
+&2UOL=QRMPR
+2.(-8KHUVNê2VWURK

7$%8/.$32=É./$'1ÌþÉ67,
 

 

 

 

 

 






























/LJDPODGvÉFKz½NÕc'psRXPÉVWÈQÉVNXSLQsc$pU
6.3URVWÈMRY$s6.3URVWÈMRY%2:7 (2:1, 0:3, 0:3)
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Hokejisté mají za sebou
Kondiční přípravu vystřídalo
volno. A „vánoční“ večeře
PROSTĚJOV Reprezentační pauza čekala v uplynulém týdnu na prostějovské Jestřáby. A tým ji dokázal využít naplno
jak k trénování, tak k určitému odpočinku a pročištění hlavy.
Dokonce se dostalo i na sváteční večeři před vlastními svátky.
Jenže kapra byste na talíři hledali marně. „Ryby a salát? To budou mít hráči stejně doma,“ smál se trenér Aleš Totter. Už dnes,
tj. v pondělí 20. prosince, jdou jeho svěřenci na to, na domácím
ledě je čeká od 18.00 hodin Poruba.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Jestřábi jsou před Vánoci v klidné
části tabulky Chance ligy. Neplánovaly se tedy horečnaté přesuny, řez
kádrem nebo extrémní zátěž. Uplynulý týden ale ve znamení polevení
nebyl. Hráče kromě odpočinku od
zápasového rytmu čekala i příprava.
„Měli jsme takticko-kondiční blok
CHANCE LIGA - FINÁLE
2ąGFGJT¾XMCMQNC 2ąGTQXt*CXÊąQX 
 $TCPM[&QMVQT -CFGą¾XGM*WFGéGM 
&QUV¾NGM &QMVQT%JTQDQéGM 
&QJT¾XMCMQNC 8TEJNCDÊt8UGVÊP 
 $TCPM[*GEN 14QJNÊM2QEJQDTCFUMÚ 
/CVÚU ,<FT¾JCN 6-[PéN *GEN-QHHGT *GEN
,<FT¾JCN t2wWTPÚ 48NCEJ#<GOCP 8ÊVGM
&$ąG\KPC 2wWTPÚ 4QD$GTIGT $GTIGT #
<GOCP*T[EKQY ,GTQHGLGXU 2KVWNG&$ąG\KPC 
2ąGFGJT¾XMCMQNC ·UVÊPCF.CDGOt8UGVÊP
  $TCPM[/6čOC 8$TQå
6T¾XPÊéGM ,&TVKPC $N¾JC/KNHCKV )TKO <¾
TWDCi*CXT¾PGM t&$ąG\KPC,GTQHGLGXU
2KVWNG 
24Č$öä06#$7.-#
6ąGDÊé
       
.KVQO÷ąKEG        
8UGVÊP
       
,KJNCXC
       
5QMQNQX
       
2TQUV÷LQX       
iWORGTM
       
5NCXKC2TCJC       
8TEJNCDÊ
      
-QNÊP
      
(TÚF/ÊUV       
2ąGTQX
      
·UVÊP.
      
2QTWDC
      
$GP¾VM[P,       
*CXÊąQX
      
-CFCÿ
      
-#/2Ąªi6ö
MQNQRQPF÷NÊRTQUKPEGJQFKP$GP¾V
M[PCF,K\GTQWtiWORGTM  *CXÊąQXt,KJNCXC
  6ąGDÊé t 8TEJNCDÊ   (TÚFGM/ÊUVGM t
-CFCÿ WVM¾PÊMQPVWOQX¾PQXGRTQUR÷EJ(TÚFMW
/ÊUVMW 2TQUV÷LQXt2QTWDC5QMQNQXt2ąGTQX
MQNQUVąGFCRTQUKPEGJQFKP
.KVQO÷ąKEGt6ąGDÊé  2QTWDCt·UVÊPCF.CDGO
 8UGVÊPt*CXÊąQX  ,KJNCXCt(TÚFGM/ÊU
VGM  8TEJNCDÊt5QMQNQX2ąGTQXt2TQUV÷LQX
-CFCÿt$GP¾VM[PCF,K\GTQW WVM¾PÊMQPVWOQX¾PQ
XGRTQUR÷EJ$GP¾VGM iWORGTMt-QNÊP

a samozřejmě taky nějaké volno,
kluci si odpočinuli. Tréninky byly
kvalitní a věříme, že se nám to vrátí
v zápasech, co nás čekají,“ nechal se
slyšet trenér týmu Aleš Totter.
Těšit ho může, že na rozdíl v době
poslední reprezentační přestávky,
kdy horkotěžko skládal sestavu na
trénink, nyní měl téměř plno. „Tomáš Jiránek akorát ještě nemůže do
plné zátěže. Myslíme si ale, že už 3.
ledna proti Slavii by měl naskočit,“
poznamenal Totter. Na marodce by
poté měl zůstat pouze obránce Ro-

hokej
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2TčD÷åPÆRQąCFÊ
2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\/CTVKP
0QX¾M,CP4WFQXUMÚC2GVT$GT¾PGM6QO¾w,¾EJ[O
C6QO¾w,KT¾PGM,CP4WFQXUMÚC/CTVKP#NVTKEJVGT,KąÊ
-NKOÊéGM2CVTKM*WU¾M,CMWD$CDMCCiKOQP,GNÊPGM
#FCO*CXNÊM/CTGM/KEMC,CPiVGHMCC/KEJCN,CPGéGM
&CXKF8CNC/CTVKP&WDUMÚ/CTGMiXGEC2GVT-TGLéÊ

repre pauzu
bin Staněk.
Tým nyní vyhlíží ještě zbytek prosincového programu. Během něj
jej čekají čtyři zápasy, dva venkovní
a dva domácí. „Moc bych si přál, aby
dorazila plná kapacita stadionu, jak
je nyní povolená. Bylo by perfektní,“
sdělil před blížícím se domácím zápasem s Porubou.
Zápasy budou následně pokračovat
v rychlém sledu, konec roku starého a začátek nového je již tradičně
nabitý. Skýtá to šanci pro nové protočení brankářů? „Zatím to v plánu
nemáme, ale uvidíme. Určitě to nezavrhujeme. Jsou to ale dva zápasy
v týdnu. Spíše to vidíme na leden,
kdy je program náročnější. Bude to
nadupanější, tam by k vyzkoušení
brankářů mělo být více prostoru,“
nastínil kouč.

S Vánoci přede dveřmi se pak mění
veřejná prostranství k nepoznání.
Přibývají vánoční stromky, světla, výzdoba. Mají i Jestřábi v šatně
stromeček? „To ne. Ale měli jsme už
v uplynulém týdnu vánoční večeři.
Užili jsme si to. Všichni máme Vánoce v hlavách, bude ale důležité se
koncentrovat na zápasy. Kromě večeře je ale nějak speciálně neřešíme,“
řekl Aleš Totter a na závěr prozradil,
co měli hráči na vánoční večeři. Pokud někdo čekal kapra či houbového
kubu, netrefil se. „Měli jsme na výběr
z guláše, tataráku a řízků. Nebyla to
tedy ryze vánoční tabule, rybu a salát si každý může dát doma. Takhle si
každý mohl pochutnat podle svého
výběru, a bylo to parádní,“ pochvaloval si společenskou vložku kouč
prostějovských hokejistů.

$PELFLÑ]QËWÛP\FRVHWU¿SË

ZAUJALO NÁS
Jan Štefka v akci
Zajímavou bilanci si připsal v posledních zápasech Jan Štefka.
Útočník, který běžně hraje ve třetí i čtvrté formaci, má za sebou
zatím nejpovedenější období
u Jestřábů. Hráč, od kterého se
Foto: Michal Sobecký
možná zase až tolik body nečekaly,
dostal šanci a využil ji. V posledních čtyřech zápasech si připsal stejný
počet bodů (2+2), dostal se i do přesilovky. Zejména proti Jihlavě však
ukázal pořádný hlad po gólech. Zatímco někteří hráči tak ve svých příspěvcích ofenzivě trošku ubrali, právě Štefka se rozjel naplno.
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Ze tří zápasů jen dva body. To
není úplně nejlepší vizitka. Jenže
právě taková byla polovina prosince v podání Jestřábů.

Jestřáby čeká Přerov a Poruba HOKEJOVÉ

PROSTĚJOV Zajímaví sokové čekají tento týden prostějovské hokejisty. Ti se už dnes, tj. v pondělí 20.
prosince, střetnou doma s ostravskou Porubou. A aby toho nebylo
málo, už ve středu 22. 12. je čeká
ve venkovním zápase derby na ledě
Přerova. V obou případech se jedná
o kvalitní a ambiciózní soupeře. Zároveň ale platí, že jsou to týmy, které se v posledních dnech a týdnech
trápí. Zubři dokonce naposledy pohráli s posledním Havířovem.
Dnes večer nepůjde s Porubou
o souboj dvou týmů z vrchu tabulky, jak se před sezónou dalo čekat,
nicméně ostravský tým se pohybuje
až okolo 13. místa a je určitě negativním překvapením sezony. Zdá
se totiž, že se bude opakovat scénář
z minulého ročníku. Tedy velké ambice, poté propad, výměna trenéra
a následně herní a výsledkový růst.
Dosud to totiž přesně takto vypadá.
Poruba se totiž zejména říjnem pořádně protrápila, kdy zapsala čtyři
porážky v řadě. Právě ty ji dostaly
z kontaktu s širší šicí tabulky. A tým
na tehdejší nezdary doplácí dosud.
Neúspěchy „nepřežil“ ani exprostějovský trenér Jiří Šejba.

A jak se tedy aktuálně Porubským vede?
V tabulce je to bída, herně je to trochu
lepší, když tým porazil nedávno Slavii
a Vsetín. Mužstvo se zvedá, ale body mu
stále chybí, v poslední době nestačilo
na Litoměřice či Třebíč. Pokud pak jde
o individuální statistiky, někteří hráči na
tom nejsou zle. Docela dobře si vedou
třeba posily Pavel Jenyš (19 bodů) a Michal Vachovec s Petrem Stloukalem
(oba 16). Zajímavou bilanci 0+14 pak
má obránce Šimon Szathmáry. V sestavě je i exprostějovský Dominik Hrníčko, bodově se mu však zase tolik nevede.
Prostějov bude mít každopádně o motivaci postaráno. V zádech má dvě porážky, hlavně však může aspoň zčásti
odčinit letošní hladké vyřazení v play-off právě od Poruby.
Druhý zápas tohoto týdne sehrají
Jestřábi ve středu u rivala z Přerova.
Zubři jsou pravidelně v popředí prvoligové tabulky, přičemž se opírali
o skvělou obranu. Jenže to letos neplatí. Hanácký rival je totiž až dvanáctý a aktuálně se mu vůbec nedaří.
Z posledních šesti zápasů vyhráli
Zubři jediný, paradoxně proti Porubě. Naposledy prohráli dokonce
i s posledním Havířovem. Na druhou
stranu postavení v tabulce až tak moc

!&҃ ࡡ

vs.
znamenat nemusí, od šestých Jestřábů totiž dělí Přerovské jen šest bodů.
Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je tedy tenká. Přesto se vedení
prostějovského arcirivala rozhodlo k
razantnímu kroku a včera, tj. v neděli 19-.prosince, vyměnili trenérskou
dvojici. Odvolaný pár Kočara – Grof
nahradí exzlínský Robert Svoboda,
jehož asistentem bude Petr Dočkal,
přicházející od přerovské juniorky.
K tomu, že je Zubr mezi méně úspěšnými, přispívá třeba chabá produktivita. Pouhých 16 bodů stačí Jakubu
Svobodovi na pozici nejproduktivnějšího hráče týmu. Nejproduktivnějším bekem je pak podle očekávání
zkušený Josef Hrabal, nahrávačem
zase další veterán Roman Pšurný. Ten
ale už nyní brázdí led v dresu Vsetína.
Podobně jako v Porubě, tak i v Přerově je prostějovská stopa. Hrají za
něj někdejší Jestřábi Matyáš Novák
a František Hrdinka.
(sob)

Nezvládnuté
koncovky zápasù
Jestřábi mají problém. A to konce
zápasů, respektive třetí třetiny.
Ani s Jihlavou, ani se Vsetínem je
nezvládli. V klíčových okamžicích se jim nepodařilo uklidnit
hru a převzít definitivně vládu
nad utkáním. Naopak soupeři
umožnili rozhodnout.

Pøesilovky
stále jdou
Jestli něco přinesly poslední tři
zápasy (pozitivního), jsou to třeba
využité přesilové hry. V posledních třech zápasech Prostějov
vždy dvě využil. Což znamená jen
za tato utkání úspěšnost v přesilovkách skoro 30 procent. Skvělé!

Výrok:
„Radost kluků je stejná
jako za tři body, vždyť to bylo
malé derby.“
Hodnocení trenéra Aleše Tottera po zápase se Šumperkem.
;u0m࣒f-Ѵ;झ1m;৴7࢙Ѵ;Ŋ
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NEJ události
Chance ligy

1. Duda je zpìt
6QJNGCUKOQENKFÊPGéGMCNQ2QXÊEG
PGåTQéPÊRCW\GQFJQMGLGUGMP÷
OWVQVKåXT¾VKN×VQéPÊM4CFGM&WFC
iKMQXPÚJQMGLKUVCQXwGOURQP÷MWF
JQTMQWJNCXQW\PQXWMTQWåÊRQMNW
\KwVÊEJXFTGUW$GP¾VGMPCF,K\GTQW
0CMQPV÷WåO¾FQMQPEGRTXPÊIÐN[

2. Havíøov znovu
mìnil trenéra
,CMQ MąGé Wå X[RCF¾ UKVWCEG
X*CXÊąQX÷6GPLGPCPGLNGRwÊEGU
V÷\CUGUVWRGOCPGRQFCąKNQUGPKE
\O÷PKV CPK MQWéK #NGwK (NCwCTQXK
-VÚOWPCUVQWRKNRQQFXQNCPÆO,KąÊO
4GåPCTQXKCPK(NCwCTXwCMOWåUVXW
PGFQM¾\CNRQOQEK0CRQ\KEKVTGPÆ
Tč PCUVQWRKNK VTGPÆąK LWPKQTč 6QO¾w
2QV÷wKNC(KNKR-QPwVCEMÚ

3. Šumperk jde nahoru
<F¾UGåGUGdwWORGTUM¾TGXQNWEGq
MNWDW X[RNCVKNC 6ÚO LGFG X FQEGNC
UNWwPÆRQJQF÷C\GLOÆPCXRQUNGF
PÊEJ\¾RCUGEJPCX¾\CNPC×XQFUG
\ÐP[MVGTÚUG&TCMčOJQFP÷RQXGFN
0[PÊLUQWWåwWORGTwVÊJQMGLKUVÆUGF
OÊ#PKMFGPGPÊRU¾PQåGUGPCMQPGE
RQ\¾MNCFPÊé¾UVKPGWOÊUVÊLGwV÷XÚwG

Mezi hokejovými mantinely

Å1DKRNHMRYěYiQRĀQtSURJUDPMVHP]Y\NOì´ #VTCMVKXPÊMQPGETQMW"#PQ
KXGNM¾RąÊNGåKVQUV

PROSTĚJOV Náročný podzim za sebou mají prostějovští hokejisté. Ambiciózní tým
v něm však dosud obstál docela dobře. I když prosinec se úplně tolik nevydařil,
vládnou tak smíšené pocity. Na jednu stranu je tým vysoko v tabulce Chance
ligy, na druhou se mu však přece jen dařilo poslední týdny
méně. U úspěchů i neúspěchů týmu byl i Petr Beránek
(na snímku), železný muž sestavy. Zatím totiž tento útočník nevynechal ani jeden zápas. A v nich byl vidět, z posledních pěti utkání má dva góly, ač hráč třetí formace, drží
si průměr půl bodu na zápas a slušný ice-time.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
yy Ve Vsetíně jste soupeři vystihl
rozehrávku, byl z toho gól. Jak jste
situaci viděl?
„Sám jsem byl překvapený, jak mi
Vsetín šanci nabídl. Pak už jsem šel
sám na bránu a zbývalo to jen trefit.
A to se naštěstí podařilo.“
yy V zápasech s Jihlavou a Vsetínem to byla hra nahoru – dolů. Pro
diváka fajn podívaná, pro hráče ale
horší…?
„Samozřejmě. Teď se zaměřujeme
hlavně na obrannou fázi. Zejména po

őtNi3HWU
%HUiQHN

že s tímto týmem uděláme nějaký úspěch.“
zápase s Jihlavou, tolik gólů
yy Využil jste repredoma nemůžeme dostávat. Zazentační, navíc předváměřujeme se na to, abychom byli
noční pauzy ke klidu,
organizovanější, nedostávali tolik
odpočinku?
gólů. Protože s Jihlavou to byl tako„Už jsme i potrénovali,
·VQéPÊM2GVT$GT¾PGM\CVÊOOčåGDÚVURčUQDGPÊOX2TQ
vý bláznivý hokej. Budeme se snažit, UV÷LQX÷URQMQLGPÚ
měli jsme tři dny s příFoto: Michal Sobecký
abychom se do příště zlepšili.“
pravou. Teď máme volyy Ve Vsetíně na stadion dorazilo „Byly zápasy, kdy jsme zbytečně body
no. O víkendu jsme ale
přesně povolených tisíc diváků. ztratili. Na druhou stranu i takové, zase najeli na tréninky. Hrajeme teď
Užil jste si atmosféru?
v nichž jsme měli na tři body štěstí. Do ještě před Vánoci, takže je to takové
„Jo, bylo to super. Po dlouhé době toho pátého šestého místa je to dobré rychlé. Jsem ale zvyklý.“
jsme si zažili dobrou kulisu. A bylo to umístění. Zároveň si ale myslím, že yy Takže jste si moc neoddechl…
fajn si takto před mnoha diváky za- jsme na tom mohli být lépe.“
„To zase ano, měli jsme tři dny volna,
hrát.“
yy V Prostějově působíte první to není špatné. Je to ale takový rychyy I když byla většina od soupeře? sezónu. Jak zatím hodnotíte angaž- loodpočinek. V prosinci bylo docela
„Jasně, ale hrálo se tam dobře.“
má?
dost volna, takže na svátky budeme
yy Tým se pohybuje kolem pátého „Nemůžusistěžovat,mámedobrýtým, i trénovat, čeká nás ještě teď, ale i pak
místa. Jak jste ale zatím spokojený dobrou partu, skvělé hokejisty. V Pros- v lednu dost zápasů. Ale snad Vánoce
s uplynulou polovinou sezóny?
tějově se mi líbí. A věřím i doufám, prožijeme v klidu.“ (úsměv)

2QUNGFPÊ \¾RCU[ UG ,GUVą¾
DčO RąÊNKw PGRQXGFN[ #NG
LCM RTCXÊ PGLGP  JQMGLQXÆ
RTCXKFNQLÊV\¾RCUQF\¾RCUW
CFÊXCVUGJNCXP÷FQRąGFW
6CM D[ VQ O÷NK WF÷NCV TQX
P÷å ,GUVą¾DK %Q LG VGF[ RąK
RQFQDPÆO RąÊUVWRW P[PÊ
éGM¾"
&Q MQPEG TQMW XGNOK PCDK
VÚ RTQITCO \PÊ QFRQX÷ò
2TQUV÷LQXéGMCLÊéV[ąKWVM¾PÊ
\RQNQXKP[RTQVKVÚOčO\NGR
wÊRQNQXKP[VCDWNM[\GFTWJÆ
RTQVKV÷O\JQTwÊ*NCXPÊXwCM
LG åG RTQVK 2QTWD÷ C FQ
MQPEG K 2ąGTQXW DWFG VÚO
X TQNK HCXQTKVč #PK LGFPQOW
\V÷EJVQUQWRGąčUGRąÊNKwPG
FCąÊ D[ċ 2QTWDC JN¾UÊ NGRwÊ
HQTOWPGåRąGFO÷UÊEGOéK
FX÷OC72ąGTQXCLGVQCNG
RąGUP÷PCQRCM
2CMCNGéGM¾,GUVą¾D[LGwV÷
8TEJNCDÊ C VCM[ .KVQO÷ąKEG
6QWåDWFQWQRTCXFWQDVÊå
PÆVGUV[RTQLGUVą¾DÊJTW
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0QXÊ UQWRGąK CNG XåF[ \PC
OGPCLÊPGLGPPQXÆRąGM¾åM[
CNG VCM[ PQXQW RąÊNGåKVQUV
2TQUV÷LQX OčåG DT¾V JPGF
éV[ąK \¾RCU[ PCR÷EJQXCPÆ
FQ \¾X÷TW TQMW LCMQ OQå
PQUV RTQ WRGXP÷PÊ RQ\KEG
QMQNQR¾VÆJQOÊUVC#UVCT
VQXPÊé¾TWRTQ×VQMPCRąÊOÚ
RQUVWRFQRNC[QHH
*NCXP÷ XwCM OCLÊ ,GUVą¾DK
EQ PCRTCXQXCV 8 RQUNGF
PÊEJVÚFPGEJUGLKOVQVKåVQNKM
PGFCąKNQRCFNKUG8UGVÊPGO
,KJNCXQWPGDQ-QNÊPGO/÷NK
EQ F÷NCV U $GP¾VMCOK C UG
iWORGTMGO ä¾FPÆJQ \G
UQWRGąč X[NQåGP÷ PGRąG
JT¾NKCéXOPQJC\¾RCUGEJ
VÚORąGFXGFNMXCNKVPÊJQMGL
8¾PQEGDWFQW\MT¾VMCRTQ
,GUVą¾D[ XGNKEG CMéPÊ &QW
HGLOG åG UQD÷ K P¾O PCwK
JQMGLKUVÆ M F¾TMčO RQF
UVTQOGéGMRąKDCNÊKP÷LCMÆV[
DQF[
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PODZIM REBELEK JAKO Z ŘÍŠE SNŮ
PROSTĚJOV Škoda že se v hokeji nevyhlašuje cena „Skokan roku“. Přesně pro tu by si totiž klidně
mohly dojít hokejistky HC Rebels Prostějov. Důvod
je nasnadě. Tým je prakticky nový, pár zápasů odehrál jen v minulé sezóně, než došlo na stopku pro
amatérské sportovce. V utkáních ženstvo nezářilo.
Nicméně letošní rok zastihl družstvo v úplně jiném
rozpoložení. V osmičlenné tabulce si tak Rebelky došly až pro čtvrté místo.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Loňský rok byl svým způsobem
pro tým HC Rebels přelomový. Respektive mohl být. Klub se dostal
do mistrovské soutěže, odehrál první zápasy. Podle očekávání nezářil,
ženy se teprve s fungováním v zápasech sžívaly. Na což vzpomíná i jejich předsedkyně a zároveň hráčka,
Jitka Trnečková. „Loni jsme odehrály tři čtyři zápasy. Byly to první
zápasy pro nás, dost se nám nedařilo. Seznamovaly jsme se s různými
věcmi, s rozhodčím, s rychlým střídáním či fungováním na střídačce.
Bylo to hodně chaotické. Ale zase ty
tři zápasy nám něco daly. Do letošní
sezóny jsme už měly nějaké zkušenosti,“ uvedla exkluzivně pro Večerník. Před nynější sezónou však tým
posílil, přivedl taky nového trenéra.
A věci se daly do pohybu.
Horší start,
skvìlé pokraèování

Zprvu to tak možná ale ještě nevypadalo. Úvodní utkání skončilo
jasnou porážkou, nicméně proti
jasně favorizované Břeclavi. V dalších zápasech si už ale Prostějovanky začaly budovat respekt ze strany
soupeřek. Úvodní výhra nad Blanskem v poměru 7:3 ženy z Prostějova hodně povzbudila. „Vypíchnout
musím zápas s Blanskem. Bylo to
naše první vítězství a zavládla hrozná euforie. Byl to pro klub zlomový
okamžik, na který jsme dlouho čekaly. A ono to přišlo,“ neskrývala radost Jitka Trnečková. Následovala
sice opět vysoká porážka, v dalších
zápasech ale výkony i výsledky Prostějovanek už rostly. A postupně

se dostaly těsně do lepší poloviny
tabulky, na čtvrté místo. „Myslím
si, že je to zatím lepší, než jsme očekávaly. Co se týká výsledků i účasti
holek na zápasech a trénincích,“
uvedla Jitka Trnečková.
Klub si přitom prošel zkraje sezóny mnoha změnami. Přišla celá
řada nových hráček, dorazil kouč
Rudolf Valla. Oba kroky si nyní
Trnečková nemůže vynachválit.
„Vyplatilo se to maximálně. Hlavně díky ne tak výměně jako spíše
doplnění týmu. Daří se nám díky
tomu i zápasy vyhrávat. Nové holky
jsou zkušenější a své zkušenosti dál
předávají. Donedávna jsme přitom
mohly čerpat zkušenosti jen od trenérů. Tohle je určitě výhoda,“ sdělila
Večerníku předsedkyně Rebelek.
Ocenila rovněž práci kouče, který
zároveň působí u mládežnické reprezentace. „Ráda bych vyzdvihla
snahu a schopnosti našeho nového
trenéra Rudolfa Vally. Jeho tréninky
nám dávají hodně, má nám co říct.
Opravuje nás, jednotlivě. Tréninky
nás posouvají. Současně nový tým
hráček, tak jsem ráda, že nenarušily naše fungování. I přesto, že jsou
výrazně zkušenější, tak s námi spolupracují, zkušenosti předávají a sledují s námi společný cíl, abychom
vyhrávaly,“ doplnila Jitka Trnečková.
Družstvo je nyní dostatečně početné, kvalitní, povzbuzené výsledky.
Jak už to ale ve sportu, zejména
v kolektivním, bývá, ne vždy bylo
vše zalité sluncem. „Myslím si, že se
nám nyní daří fungovat v kolektivu.
Je to dané hlavně tím, že jsme začínaly v těžkých podmínkách. Mívaly
jsme málo tréninků, hodně vysoké
členské příspěvky. Kdo nějakým

Prostějovské hokejistky překvapují čtvrtým místem
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způsobem nechtěl držet basu, tak
nás dřív nebo později opustil. Zůstalo jen to takzvané zdravé jádro,“
konstatovala Jitka Trnečková. Čas
od času se přitom mluví o obtížích
v čistě ženských nebo čistě mužských kolektivech. Nenastávají někdy třenice? „Musím říct, že nedochází k problémům, že bychom se
v šatně hádaly. Snažíme se na všem
domluvit. Kde vidím problém? Jde
o ženský kolektiv, takže když se
máme dohodnout na jednotném
oblečení. To je jediný problém, na
který jsem zatím narazila,“ směje se
předsedkyně prostějovských hokejistek.
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STATISTIKY PO PRVNÍ POLOVINÌ SEZÓNY 2021/2022

Zápasy HC Rebels Prostìjov v sezónì 2021/2022
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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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Basketbalisté si to o postup rozdají s Pardubicemi a Olomoucí

(QVQ4CFGM8¾ÿC

PROSTĚJOV Čtyři kola před koncem základní části nemají basketbalisté prostějovských Orlů jistotu, že budou bojovat o prvoligové play-off. Ve vyrovnané tabulce východní skupiny soutěže jim patří zatím
šestá příčka, poslední, z níž se postupuje do skupiny o 6. až 12. místo.
Pokud ji neudrží, čeká je pouze skupina hrající o záchranu.
„Musíme vyhrát co největší počet zápasů.
EXKLUZIVNÍ reportáž
Především doma nesmíme zaváhat. Kolem
pro Večerník šestého místa je to hodně našlapané, rozhodovat bude každý bod. Proto musíme
Ladislav VALNÝ
v každém utkání podat maximální výkon
Soutěž bude po vánoční přestávce po- a udržet koncentraci celých čtyřicet minut,“
kračovat až 7. ledna. V důležité fázi celé uvědomujesitrenérProstějovaMichalPešta.
sezóny Orli přivítají Nový Jičín, poje- Aktuální postavení v tabulce si uvědodou do Brna, nastoupí proti Snakes Os- muje také kabina. Přesto tým věří, že
trava a končí na palubovce Opavy.
o postup do vyřazovací části soutěže

ZLÍN, PROSTĚJOV Hodně důleži- ní střelu před koncem druhé čtvrtiny
té šesté vítězství v probíhajícím roč- proměnil Šiška, ztráceli ale jen čtyři
níku první ligy získali basketbalisté body – 33:37.
BCM Orli Prostějov. Ve Zlíně uspěli Hodně vyrovnaný souboj pokračoval
po výsledku 85:78, přestože během také ve druhém poločase. Hanáci se
utkání dlouho prohrávali.
několikrát na soupeře dotáhli a v někoNa úvodní koš Zlína sice rychle odpo- lika případech byli i ve vedení, druhá
věděl trojkou Michalčík, pak ale otěže část třetí čtvrtiny přesto přinesla zlínský
střetnutí na dlouhé minuty ovládli do- nápor a Orli najednou prohrávali dvoumácí a vypracovali si menší náskok. Ten ciferným rozdílem 45:55. Ztrátu stačili
sice v polovině osmé minuty vymazal mírně korigovat, přesto deset minut
přesnou střelou z dálky Nábělek, závěr před koncem ztráceli sedm bodů.
čtvrtiny přesto patřil soupeři. Čtyři Za stavu 52:59 se hostující střelci probody Kadlčíka a smeč Vošlajera přines- budili a sérií osmi bodů v řadě se vrátili
ly stav 21:16 pro domácí. Závěrečný po- do zápasu. Basketbalisté Zlína najednou
kus Trávníčka snížil ztrátu na dva body. měli velké problémy v obraně. Ofenziva
Prostějovu se vzápětí podařilo vy- Orlů se rozjela na plné obrátky a když
rovnat, po některých nepřesnostech Šiška dvě minut před koncem natáhl
/,*$þ56.83,1$9ê&+2'
1UVCVÊXÚUNGFM[MQNC0QXÚ,KéÊPt5XKVCX[ v obraně si pak ale hráči Strabagu vzali prostějovský náskok na 84:75, ztratil
  0GLXÊEGDQFči vedení zpět a ve 25. minutě Nehoda domácí výběr šanci na úspěch.
5XQDQFC$WLPQEJ*CXNÊM6ÚONt, zvyšoval na 28:21. Orli pak zabrali Nyní čeká na basketbalisty Prostějova
bude v nadstavbě bojovat. „Situaci jsme ,QMN5NG\¾M0QX¾M.,QMN 1NQOQWE a ještě dvě minuty před pauzou drželi vánoční pauza. Další prvoligové kolo
si sami zkomplikovali. Některé zápasy t8[UQéKPC   remízu 31:31. Koncovku poločasu je na programu o druhém lednovém
0GLXÊEGDQFčä¾M0QUGM#-NGRCé
tým prohrál zbytečně. Přesto stále máme 5TPÊMt-CVčTGM5GFOÊM2NGwKPIT přesto nezvládli. Díky tomu, že posled- víkendu.
(lv)
poměrně slušné šance skončit do šes- -WDÊP 2CTFWDKEGt1UVTCXC 
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ.2/2
tého místa. Bude záležet na nás,“ míní  0GLXÊEGDQFč6MCFNGE8NéGM
nejzkušenější prostějovský basketbalista -CNPÚ/KMWN¾wt/KéMC,CMGN$TčPC
5VGJNÊM $TPQt1RCXC 
Petr Dokoupil.
 0GLXÊEGDQFč.WMGw5XQDQFC
Orli si to rozdají především s Pardubi- 1NDQTV4[INtäÊFGM/CTVKM¾P/Q
cemi a Olomoucí. S oběma soupeři ale PKPGE,CPQw
 
mají horší vzájemné zápasy. V soubo24Č$öä06ABULKA
jích s konkurenty nevyhráli jediné utká1HMYtFHERGĥ=OtQD9RãODMHU1HKRGD0OþRFK
ní, proto potřebují získat větší počet 5XKVCX[     
6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD1iEČOHNâLãND5\WtĜ0LFKDOþtN'RNRXSLO
$TPQ
    
vítězství. Pardubice mají na svém kontě 1UVTCXC     
7UiYQtþHN.RPiUHN+DYHO
sedm výher, Olomouc šest, stejně jako 0QXÚ,KéÊP     
7URMN\2VREQtFK\E\7UHVWQpKRG\'RVNRN\
2CTFWDKEG     
Prostějov.

6WUDEDJ=OtQ²%&02UOL3URVWčMRY
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Pozápasové hodnocení trenéra
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
„Hodně dlouho jsme prohrávali, nebyl to optimální výkon. V okleštěné sestavě
jsme byli nervózní. Pomohli jsme si až na začátku poslední čtvrtiny, kdy jsme sérií
bodů otočili průběžné skóre. Obstáli jsme na doskoku, přestože nám pod košem
chyběly centimetry. A důležitá byla naše střelba z dálky. Dvanáct trojek nám nakonec přineslo vítězství, které je hodně cenné.

Juniorky VK udržely extraligovou skupinu B, průběžně jsou
v nejvyšší soutěži U20 osmé
ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Až na jih Čech cestovaly
mladé volejbalistky VK Prostějov
věkové kategorie U20 na turnaj
druhého kola extraligy juniorek
ČR 2021/22. Prostřední skupina B
o 6. až 10. místo se hrála v Českých
Budějovicích, kde Hanačky závěrečným vítězstvím splnily aspoň
základní výsledkový cíl.
Tím bylo nesestoupit do spodní grupy
C, to znamená neskončit v béčkovém
kvintetu poslední. Což ale přesně hrozilo, neboť družstvo vékáčka postupně
podlehlo Plzni 1:3, domácímu celku

0:3 a Brnu stejně hladkým poměrem.
Pak už zbýval jen závěrečný duel proti Frýdku-Místku, tedy přímý souboj
o devátou příčku. A ten se naštěstí povedlo vyhrát 3:1.
„Velká škoda byla hned prvního utkání
s Plzní, v němž jsme získali úvodní set
a dobře rozjetý měli i druhý a čtvrtý. Bohužel se nám nepovedlo udržet slibné
vedení, soupeř zápas otočil. Následně
jsme pouze částečně stačili jak Budějovicím, tak Brnu, protivníci byli lepší.
A nakonec holky vybojovaly hodně
důležitou bitvu s Frýdkem, protože
spadnout do céčka by bylo z hlediska

sestupových starostí nepříjemné,“ oddechl si trenér prostějovských juniorek
Zdeněk Sklenář.
Zatím jeho svěřenkyně udržely v průběžném extraligovém pořadí velmi
solidní osmou pozici, ovšem tabulka
soutěže ještě není kompletní kvůli covidově odloženým střetnutím Šternberka
ve skupině A. „V každém případě se
chceme alespoň jednou ve zbytku sezóny dostat do elitního áčka, a to ze tří
důvodů. Abychom neměli vůbec žádné
problémy se záchranou. Abychom se
ještě zapojili do boje o postup na závěrečný turnaj o medaile Final Six. A pro-

(;75$/,*$-81,25(.þ5
3O]HĖ  ýHVNp%XGČMRYL
FH  %UQR  
)UêGHN0tVWHN  3RĜDGt
%UQR3O]HĖýHVNp%XGČMRYLFH
9.3URVWČMRY)UêGHN0tVWHN
([WUDOLJDMXQLRUHNþ5²SUĥEčæQp
SRĝDGt SR  NROH WDEXOND QHQt NRPSOHWQt
YLQRX RGORåHQêFK ]iSDVĤ âWHUQEHUND WêP
9.3URVWČMRYMHNDåGRSiGQČRVPêVH]LVNHP
SDWQiFWLERGĤ

tože si myslím, že holky na minimálně
jednu účast v horní pětce výkonnostně
mají,“ řekl Sklenář s tím, že optimální
pokus útočit nahoru budou Hanačky
mít hned v nejbližším dějství. Proběhne
totiž během druhého lednového víkendu v domácím prostředí Národního
sportovního centra Prostějov. (son)

4CFQUVXQNGLDCNQXÚEJLWPKQTGM8-2TQUV÷LQX\WFTåGPÊGZVTCNKIQXÆUMWRKP[$

(QVQCTEJKX#0QX¾MC

Souhrn uplynulého dění v nižších mládežnických soutěžích
PROSTĚJOV Nižší soutěže volejbalových mládežnic ČR
2021/22 měly za poslední dva týdny na programu spoustu zápasů. Pojďme se za nimi tradičně aspoň ve stručnosti
ohlédnout.

Ani další dvě dvojutkání starších žákyň
VK Prostějov v 1. lize kadetek jim žádný,
byť sebemenší dílčí úspěch nepřinesla.
Čtyři hladké porážky od věkově starších
soupeřek tak družstvo ještě víc ukotvily
na poslední příčce tabulky.
1. liga kadetek ČR, základní skupina
F 2021/22 – výsledky 13. a 14. kola:
Svitavy – VK Prostějov B 3:0 (18, 14,
10) a 3:0 (18, 17, 11). Výsledky 15.
a 16. kola: VK Prostějov B – Česká
Třebová 0:3 (-15, -14, -14) a 0:3 (-12,
-19, -11).
1. liga kadetek ČR, základní skupina F 2021/22 – průběžné pořadí po 16. kole: 1. Lanškroun 45, 2.
Polička 35, 3. Česká Třebová 28, 3.
Svitavy 26, 5. Boskovice 10, 6. VK
Prostějov B 0.

Zlepšování mladých volejbalistek
vékáčka věkové kategorie U15 v krajském přeboru starších žákyň se tentokrát zaseklo. Během turnaje třetího
dějství soutěže elitního kvarteta v Přerově totiž těsně podlehly jak celkově
vedoucí Olomouci, tak zatím druhým
Zubřicím a samy tím nechtěně upevnily svůj průběžný třetí post. Sympaticky zabojovalo prostějovské béčko
vydřeným triumfem ve skupině C
a tím postupem do grupy B.
Krajský přebor starších žákyň
2021/22, turnaj 3. kola skupiny
A (Přerov) – výsledky VK Prostějov A: Přerov A 1:2 (22, -19, -13),
UP Olomouc A 1:2 (-23, 11, -5),
Přerov B 2:0 (12, 12). Pořadí: 1.
Přerov A 7, 2. UP Olomouc A 6, 3.

VK Prostějov A 5, 4. Přerov B 0.
Krajský přebor starších žákyň
2021/22, turnaj 3. kola skupiny C
(Česká Třebová) – výsledky VK Prostějov B: VAM Olomouc 2:1 (24, -11,
20), Česká Třebová 2:0 (14, 18), Bohuňovice 2:1 (-20, 23, 14). Pořadí: 1. VK
Prostějov B 7, 2. VAM Olomouc 7, 3.
Bohuňovice 4, 4. Česká Třebová 0.
Krajský přebor starších žákyň
2021/22 – průběžné pořadí po 3.
kole: 1. UP Olomouc A 42, 2. Přerov
A 37, 3. VK Prostějov A 32, 4. Přerov
B 24, 5. UP Olomouc B 23, 6. Uničov
21, 7. Šumperk 16, 8. Bohuňovice 16, 9.
Šternberk 15, 10. VAM Olomouc 9, 11.
VK Prostějov B 8, 12. Česká Třebová 3.

Talentované
dívky
kolektivu
mladších žákyň VK nadále drží
s neochvějnou jistotou druhé místo v probíhajícím ročníku KP U13. I tentokrát prohrály
oba duely se stále suverénním
SK Olomouc a naopak si dvakrát

&GTD[XMTCLUMÆORąGDQTWLWPKQTGMOG\K8-2TQUV÷LQX$C6,122TQUV÷LQX
LCUP÷RCVąKNCJQUVčO
(QVQ,¾EJ[O6WéGM

poradily s VAM Olomouc, na výsledkové tradici se tedy nic nezměnilo.
Krajský přebor mladších žákyň
2021/22, turnaj 6. kola skupiny
A (Olomouc) – výsledky VK Prostějov: SK Olomouc 0:2 (-20, -12), VAM
Olomouc 2:0 (6, 22), SK Olomouc 0:2
(-18, -10), VAM Olomouc 2:0 (6, 22).
Pořadí: 1. SK Olomouc 12, 2. VK Prostějov 6, 3. VAM Olomouc 0.
Krajský přebor mladších žákyň
2021/22 – průběžné pořadí po 6.
kole: 1. SK Olomouc 72, 2. VK Prostějov 49, 3. UP Olomouc 40, 4. VAM
Olomouc 33, 5. Přerov 30, 6. Moravská

Třebová 30, 7. Uničov 20, 8. Šternberk
15, 9. Šumperk 6.

Přes občasné odkládání některých
střetnutí frčí také krajské přebory juniorek a kadetek. V těch se dost daří
kolektivům TJ OP Prostějov, neboť se
propracovaly na druhý, respektive třetí
post nepříliš daleko od úplného čela.
Béčka VK Prostějov hrající vyloženě
pro radost tabulkami spíš klesají.
Krajský přebor juniorek 2021/22

– výsledky 9. a 10. kola: TJ OP Prostějov – Přerov B 3:0 (8, 15, 11) a 3:0
(11, 9, 11), VK Prostějov B – VAM
Olomouc odloženo na 9. ledna. Výsledky 11. a 12. kola: VK Prostějov
B – TJ OP Prostějov 0:3 (-23, -16, -0)
a 0:3 (-23, -17, -12).
Krajský přebor juniorek 2021/22
– průběžné pořadí po 12. kole: 1.
VAM Olomouc 30, 2. TJ OP Prostějov 27, 3. Šumperk 13, 4. VK Prostějov B 7, 5. Kojetín 6, 6. Přerov B 5.
Krajský přebor kadetek 2021/22
– výsledky 15. a 16. kola: VAM Olomouc – TJ OP Prostějov 0:3 (-17, -10,
-17) a 0:3 (-17, -14, -11), Šumperk – VK
Prostějov B 3:0 (21, 12, 17) a 3:0 (14,
15, 22). Výsledky 17. a 18. kola: TJ OP
Prostějov – Mohelnice 3:0 (7, 12, 11)
a 3:0 (9, 4, 14), VK Prostějov B – Přerov
B 0:3 (-11, -9, -15) a 0:3 (-20, -20, -14).
Krajský přebor kadetek 2021/22
– průběžné pořadí po 18. kole: 1.
Kojetín 36, 2. Žichlínek 36, 3. TJ OP
Prostějov 35, 4. VAM Olomouc 28,
5. Uničov 23, 6. Přerov B 17, 7. Šumperk 15, 8. VK Prostějov B 7, 9. Mohelnice 0.
(son)
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Prostějovský tým má za sebou vydařenou polovinu sezóny
PROSTĚJOV Šest zápasů, pět vítězství a jediná porážka.
Taková je bilance korfbalového týmu SK RG Prostějov v polovině dvanáctikolové základní části extraligy dospělých ČR
2021/22, která logicky znamená vedení v průběžné tabulce.
A to dosud s velkým bodovým náskokem, neboť všichni soupeři mají několik odložených střetnutí, jež se budou dohrávat
až v novém kalendářním roce.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Přesto je prozatímní dominance Hanáků působivá. A sečteme-li všechny
objektivní důvody, tak i poměrně logická. Pojďme si tedy trochu podrobněji rozebrat, proč vlastně ergéčko do
této chvíle vládne nejvyšší tuzemské
soutěži ve smíšeném kolektivním
sportu.

V rámci možností dělají prostějovští
korfbalisté a korfbalistky dlouhodobé
maximum, aby bez ohledu na aktuální
covidové či jiné okolnosti trénovali, co
nejlépe to jde. Aspoň individuálně se

polovinu tvořenou samými členy české reprezentace. Nejvíc zatím táhne
kapitán Petr Galíček, dostatek zkušeností již mají Jan Tichý s Alexandrem
Vyroubalem a trvalý progres zaznamenává Petr Šnajdr, navíc na lavičce
jsou nachystaní kdykoliv naskočit
šikovní draví mladíci. Tahle kvalita
ve většině utkání jasně předčila muže
konkurenčních celků.
Komentář hlavního trenéra
SK RG Davida Konečného:
„Už dopředu jsme věděli, že chlapy
máme opravdu výborné. Pracují na
sobě, sbírají zkušenosti v nároďáku
a chtějí se zlepšovat, v extralize tak silnou základní čtyřkou v mužské části
sestavy asi nikdo jiný nedisponuje.
Pokud kluci herně odvádějí, na co
mají, získáváme tím důležitou převahu.“

snažili makat i v dobách nejtvrdších koronavirových lockdownů. A jakmile
mohli, vždy co nejdříve naskočili do
společné přípravné práce. Na rozdíl od
některých protivníků, jejichž přístup
mnohem víc odpovídá statusu amatérského odvětví.
Komentář hlavního trenéra
SK RG Davida Konečného:
„Já jsem maximalista, takže absolutně
spokojený bych byl jen při stoprocentní tréninkové docházce všech hráček
i hráčů. Ale za situace, jež během posledních skoro dvou let kvůli covidu
panovala, jsme se celou dobu snažili
společně dělat pro dobrou korfbalovou formu hodně. A řekl bych, že teď
je to v porovnání se soupeři do jisté Mírné obavy panovaly z toho, jak
bude fungovat ženská část mančaftu
míry znát.“
Prostějova bez některých chybějících opor plnících mateřské povinnosti (či se na ně chystajících).
Aneta Lešanská, Pavla Křížková,
Současné hanácké družstvo se jedno- Nikola Lorencová, Kateřina Lorenznačně opírá o velice silnou mužskou cová, Nela Kubů a spol. však svou
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nelehkou roli zatím zvládají více než
solidně. Za něžnými protějšky soupeřících klubů zpravidla nijak nezaostávají a někdy je dokonce předčí,
což je nezbytný klíč k natolik příznivé výsledkové bilanci.
Komentář hlavního trenéra
SK RG Davida Konečného:
„Holky musím pochválit, protože se
fakt hodně snaží. Nejspíš se mi snaží
vyvrátit mé předsezónní obavy, že
právě v ženách můžeme mít určitou
slabinu. (smích) Například naposledy
v Brně to byl právě skvělý výkon našich děvčat, který spolu se střeleckým
koncertem Peti Galíčka zařídil cenné
vítězství. Pokud holky vydrží, bude to
super.“

Byť výběr ergéčka od startu tohoto soutěžního ročníku neměl rozhodně optimální formu, přesto vyhrával. Jediné
dosavadní zaváhání pak okamžitě přebil
dalšími dvěma triumfy, navíc po výrazně
lepších výkonech, které jdou s každým
dalším duelem postupně nahoru. Nejen
co se týká zprvu špatné střelby, ale také
po stránce kvalitnější individuální produkce i především týmové sehranosti.
Komentář hlavního trenéra
SK RG Davida Konečného:
„V úvodních ligových kolech byla
znát strašně dlouhá zápasová pauza.

Ovšem jak na nás, tak na soupeřích,
i proto jsme dokázali přes ne tak
dobré výkony vítězit. Varoval jsem,
že ostatní celky se budou postupně
zlepšovat, což se děje. Naštěstí se však
znatelně lepšíme také my, poslední
utkání už jsme hráli na sedmdesát
až osmdesát procent mých představ.
(s úsměvem) Jestli tenhle trend udržíme a dál půjdeme výkonnostně nahoru, může být zbytek sezóny hodně
zajímavý. Podstatné ale samozřejmě
je, abychom neusnuli na vavřínech.
A hlavně aby covid umožnil pokračovat, soutěž nebyla opět zastavena,
nebo dokonce zrušena. Přijít o tak
výborně rozjetý ročník by byla velká
škoda.“

TJ OP Prostějov sdružuje sedm oddílů Jiří Kosina vládne druholigovým kanonýrům,
top desítky se vyšvihl
a 244 členů, všichni mají za sebou dorovněž
Marek Dostál

další covidově nelehký rok

PROSTĚJOV Jednou z největších
sportovních organizací v regionu je Tělovýchovná jednota OP
Prostějov. S blížícím se koncem
kalendářního roku 2021 pomalu
bilancuje dalších dvanáct měsíců,
z nichž přibližně polovinu opět
dost komplikovala protiepidemická opatření v souvislosti s šířením koronaviru.
Bez ohledu na tyto těžkosti TJ OP
nadále tvoří sedm oddílů: basketbal,
volejbal, kanoistika a rafting, stolní
tenis, sport pro všechny, lyžování, turistika. Dohromady mají 244 členů.
„Činnost byla s ohledem na covid
omezena do jisté míry vlastně celoročně, nejvíce od ledna do května
a následně teď. Přesto naši členové
dělali i stále dělají v rámci možností
maximum, co šlo a jde,“ uvedl za jednotu Ivan Pospíšil.
Dlouhodobě nejúspěšnějším klubem pod „ópéčkem“ je Raft team
Tomi-Remont Prostějov, jehož po-
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sádky letos získaly devatenáct titulů
na mistrovstvích republiky v mládežnických i dospělých kategoriích. Volejbalistky hrají druhou ligu
žen, basketbalisté průběžně vedou
krajský přebor mužů a stolní tenisté
zdatně působí v krajské soutěži.
„Sportem i pohybem se však baví
úplně každý v TJ OP, bez ohledu

na dosažené úspěchy. Například turistika nebo sport pro všechny ani
nejsou o výsledcích, ale o dobrém
pocitu ze zdravě aktivního přístupu k životu. Naše velké poděkování proto patří statutárnímu městu
Prostějov a Olomouckému kraji za
podporu,“ zdůraznil Ivan Pospíšil.
(son)

PROSTĚJOV Házenkáři Sokola II Prostějov jsou sice v jihomoravské skupiny 2. ligy mužů
2021/22 po podzimní části až na
předposlední jedenácté příčce,
ale přesto mají ve svém středu
nejlepšího střelce celé soutěže. Se
76 góly je jím kanonýr Jiří Kosina,
jehož průměr dosažených branek
na jedno utkání tak činí 6,91.
„Jirka má tu dobrou vlastnost, že
když jsme ve víc oslabené sestavě,
tak si věří a hodně to bere na sebe. Pokud se mu pak opravdu daří, dokáže
předvést vynikající výkon odpovídající jeho zkušenostem i házenkářskému umění. Soupeři to mnohdy řeší
osobní obranou, ale i přes ni se snaží
prosadit. Ne vždycky mu to herně
jde, mívá taky horší zápasy. Celkově
však jde o naši dlouhodobě největší
oporu,“ charakterizoval Kosinu hlavní trenér prostějovského mužstva
Tomáš Černíček.
Svého zástupce mezi desítkou elitních střelců soutěže registrují též házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
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HK. Palebně je dlouho táhl především Rostislav Podhrázský, aktuálně
s 56 trefami jedenáctý. Zatímco jeho
oddílový parťák Marek Dostál se
úžasně rozjel až v posledních duelech
před zimní přestávkou, aby vyskočil
na momentální osmé místo za svých
59 gólů (průměr 5,36).
„Ke konci podzimu nám z různých
důvodů vypadlo ze sestavy několik
hráčů, mančaft byl dost úzký. Za
takové situace to Mára začal brát

hodně na sebe, dařilo se mu, tím si
stále víc věřil a nejen střelecky táhl
celé mužstvo. Jeho zlepšenou formu přitom umožnila i dobrá práce
na trénincích, o čemž to vždycky je
v první řadě. A bez podpory všech
dalších parťáků i dobrých týmových
výkonů by taky sám nic nezmohl.
Každopádně má schopnosti být lídrem správně fungujícího kolektivu,“
řekl o Dostálovi kostelecký kouč David Ševčík.
(son)
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PROSTĚJOV Po delším čase znovu krátce nahlížíme do aktuální
situace mladých talentů Házenkářské akademie Olomouckého
kraje i oddílu TJ Sokol Centrum
Haná. Jak jsou na tom ve svých
soutěžích 2021/22 po skončení
podzimní části?
Jednoznačně nejlépe si vedou mladší
dorostenci HAOLK, kteří v moravské skupině nejvyšší soutěže této věkové kategorie vyhráli osm z jedenác-

ti svých utkání a drží výborné druhé
místo (!), reálně jsou třetí nejlepší.
Naopak starším dorostencům HAOLK se zatím nedaří, jejich výkonnost dosud nestačila mezi národní elitou na jediné vítězství. Dva
zápasy mají sice odložené kvůli
koronaviru a řadu střetnutí ztratili docela těsně, přesto není poslední sedmá příčka nijak příjemná – navzdory silné konkurenci.
Ani mladším dorostencům Centra

Haná nevychází letošní sezóna ve
druhé lize nijak dobře. V dosavadním průběhu soutěže dosáhli jediné
výhry a také oni uzavírají průběžné
pořadí s jasnou hrozbou boje o záchranu.
Jak hodnotí podzim zástupci Házenkářské akademie Olomouckého kraje i TJ Sokol Centrum Haná, o tom se
dočtete v příštím vydání Večerníku.
Stejně jako o dílčím úspěchu starších
žáků SCH.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Tradiční oslava připomněla letošní velké okamžiky prostějovského klubu
PROSTĚJOV Ve velkorysém
prostoru Národního sportovního centra, přesto v přátelské
a téměř rodinné atmosféře
proběhlo uplynulou středu
15. prosince tradiční ocenění výkonů nejúspěšnějších
mládežnických tenistů klubu
TK Agrofert Prostějov. Večer
mistrů a medailistů oslavil
své kulaté výročí, protože šlo
o dvacáté setkání nadějných
prostějovských sportovců.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Sára Bejlek (2006)

Mistryně Evropy družstev U16 a vítězka juniorského mistrovství světa družstev U16 z turecké Antalye. Tam vyhrála
všechny své dvouhry a zásadně týmu pomohla k titulu
mistrů světa. Vítězka turnaje ITF žen s dotací 60 tisíc dolarů
v Olomouci.
Marie Slamìníková (2007)

Finalistka turnaje dvouhry Tennis Europe U16 ve Slovinsku a vítězka čtyřhry. Vítězka čtyřhry z ME U14 v Mostě.
Držitelka 4. místa na mistrovství Evropy družstev U14
v San Remu a 3. místa na mistrovství světa družstev U14
v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Minitenis
Filip Rožek, Tomáš Frelich, Claudia Crhová, Tomáš Drápela, Vanessa Balej, Alan Teo Skoták,
Valérie Adamcová, Julie Stejskalová, Matěj Němec, Laura Tomečková.
Baby tenis
David Motal, David Mikeš, Jakub Šuda, Šimon Krkoška, Veronika Adamcová, Julie Jersaková, Tomáš Jirák, Robin Dostál, Kateřina Khýr, Dominik Matyáš Blaščík, Matěj Veselý,
Monika Bačíková, Tomáš Ježek.
Mladší žactvo
Dominik Dujka, Tomáš Wirgler, Leon Sloboda, Michal Rakouš, Jakub Fedor, Dominik Vágner, Pavel Oliver Dufek, Tomáš Havel, Matias Šnorich, Václav Barina, Kali Šupová, Lucie
Slaměníková, Christina Dostálová, Lucie Ploskuňáková, Gloria Levinsky, Terezie Hrdličková,
Natálie Havelková, Nathalie Charlize Miškovský, Kristýna Ježek.
Starší žactvo
Jan Kumstát, Maxim Mrva, Sebastian Chodura, Josef Sedlář, Jan Raštica, Josef Horáček,
Jan Sýkora, Filip Košárko, Josef Lebiš, Sebastian Blaška, Tobiáš Čank, Josef Svoboda, Jaroslav Zavřel, Marek Čech, Marie Slaměníková, Renáta Jamrichová, Barbora Veselá, Agátha
Chytilová, Julie Paštiková.
Dorost
Viacheslav Bielinskyi, Jakub Menšík, Adam Jurajda, Daniel Siniakov, Hynek Bartoň, Štěpán
Mrůzek, Ondřej Válek, Patrik Homola, Jan Hrazdil, Adam Křesina, Linda Fruhvirtová, Sára
Bejlek, Brenda Fruhvirtová, Linda Klimovičová, Kristýna Tomajková, Julie Štruplová, Lucie
Urbanová, Magdaléna Smékalová, Kateřina Mandelíková, Denisa Hrdinková, Gabriela
Hrubanová.
Trenéři
Jaroslav Navrátil, Jiří Novák, Michal Navrátil, Tomáš Josefus, Antonín Pánek, Jan Perůtka,
Tomáš Kajlík, Jaroslav Soukup, Pavel Krček, Ondřej Soukup, Adam Nápravník, Lucie Hromková, Lucie Šolcová, Ivo Šilhánek, Petr Sedláček, Jan Muller, René Kloc, Petr Cetkovský,
Branislav Bundzik, Radek Štěpánek, Jan Pospíšil, Jaroslav Pospíšil.

Finalista dvouhry a vítěz čtyřhry na turnaji ITF U18 v turecké Antalyi. Vítěz dvouhry a čtyřhry na turnaji ITF U18
v Praze a vítěz čtyřhry na Pardubické juniorce. Šestý hráč
dorosteneckého žebříčku.

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Daniel Siniakov (2003)

Letošní vítěz legendární Pardubické juniorky. Společně
s Adamem Jurajdou vyhrál čtyřhru na mistrovství Evropy do
18 let ve švýcarském Klosters, které je počítáno jako turnaj
ITF kategorie B1.
Hynek Bartoò (2004)

Jakub Menšík (2005)

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

„Uběhlo to jako voda. Z některých
dříve oceněných mladších a starších
žáků či dorostenců se stali předávající, kteří nám současně dělají radost
mezi dospělými. Jedna věc se však
nezměnila. To, že jsme mistři a můžeme si to na konci roku ještě jednou
připomenout a oslavit,“ pochválil
mladé tenisty Miroslav Černošek,
šéf marketingové společnosti TK
PLUS, která dlouhodobě stojí za
prostějovským tenisem. „Poděkování patří také trenérům. I rodičům
a dědečkům a babičkám, kteří začínající sportovce podporují, bez
jejich přispění bychom na takové
úspěchy nedosáhli. A musím také
ocenit vedení prostějovské radnice,
Olomouckého kraje a naše partnery.
Získat peníze na provoz klubu není
v současné době snadné, nám se to
díky pomoci institucí a sponzorů,
daří,“ dodal v úvodní zdravici Černošek.
Na pódium si pro ocenění postupně přišli minitenisté, babytenisté,
mladší a starší žáci a dorostenci.
Na domácích šampionátech družstev celkově získali čtyři tituly
a přidali jeden bronz. Ceny, které

všem budou připomínat úspěšnou
sezónu, předávali náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michal Zácha, primátor statutárního města
Prostějova František Jura a jeho
náměstci Jiří Pospíšil, Jiří Rozehnal
i Jan Krchňavý společně s tenisty Jiřím Veselým, Jiřím Lehečkou, Zdeňkem Kolářem a Vítem Kopřivou či
kapitánem daviscupového týmu Jaroslavem Navrátilem.
„Moc dobře si uvědomujeme, jak
skvěle reprezentujete naše město.
Jste výborní, z každého úspěchu se
radujeme a budeme vaše úsilí podporovat i nadále, protože si to zasloužíte,“ prohlásil primátor Jura.
„Jsem hrdý Přerovák, ale musím
sportovně přiznat, že tenisově bychom Prostějovu mohli závidět.
Osobně vám ale všechny medaile
přeji, vím, že je za nimi hodně práce
všech lidí v klubu a že především na
republikových a mezinárodních akcích reprezentujete celý náš region.
A děláte to skvěle,“ přidal své blahopřání náměstek hejtmana Zácha.
Přímo v Prostějově tentokrát
chyběl prezident českého i evropského tenisu Ivo Kaderka, který
je po nemoci. K mladým tenistům
promluvil alespoň prostřednictvím
natočeného vzkazu. „Máte za sebou
parádní sezónu, udělali jste kus práce a byli zaslouženě odměněni. Přeji
vám, aby příští rok byl podobně
úspěšný. Věřím, že se na jeho konci
v Prostějově uvidíme,“ řekl Kaderka.
Poděkování se dostalo také jednotlivcům, kteří během sezóny dosáhli
na velké individuální úspěchy, a také
trenérům prostějovského klubu.
V závěru setkání byl do Síně slávy
prostějovského tenisu uveden primátor města František Jura. „Pan
primátor dělá maximum nejen pro
tenis, ale i celý prostějovský sport.
Podpora města je skvělá, proto si uvedení do Síně slovy rozhodně zaslouží.
Je to skvělý člověk,“ pronesl na adresu
prvního muže Prostějova Miroslav
Černošek. Radost neskrýval sám primátor. „Něco takového jsem vůbec
nečekal. Jsem sice skvělý tenista, ale
na vítězství už tři roky čekám,“ smál se
Jura, pak přiznal, že si uvedení do Síně
slávy velice považuje. „Dostal jsem se

Finalista dvouhry na turnaji ITF U18 v italském Miláně, vítěz čtyřhry na turnaji ITF U18 v Plzni. Osmifinalista Grand
Slamu na US Open U18 v New Yorku, vítěz dvouhry na
turnaji ITF U18 v jihoafrickém Kapském Městě a finalista
dvouhry na Pardubické juniorce.
Maxim Mrva (2007)

Vítěz dvouhry a finalista čtyřhry na turnaji Tennis Europe
U14 v Istanbulu. Vítěz dvouhry na turnaji Tennis Europe
U14 Super kategorie v Rusku. Vítěz dvouhry na neoficiálním MS do 14 let ve Francii. Semifinalista dvouhry a vítěz
čtyřhry na ME do 14 let v Mostě.
Jan Kumstát (2007)

Finalista dvouhry a vítěz čtyřhry na mistrovství Evropy do
14 let v Mostě. Stříbrný z mistrovství Evropy družstev do 14
let ve Valencii a bronzový z mistrovství světa družstev do 14
let v Prostějově.
Filip Košárko (2008)

Na celostátním žebříčku starších žáků mu patří 7. příčka a také
1. místo v jeho ročníku. Vítěz dvouhry z turnaje Tennis Europe U14 hraného v Rakovníku. Vítěz dvouhry turnaje stejné
kategorie z Jablonce a vítěz dvouhry a čtyřhry z Liberce.
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do vybrané společnosti skvělých bývalých hráčů a klubových ikon. Jsem
na to opravdu hrdý,“ uvedl prostějovský primátor.
O hudební doprovod se v průběhu
večera postaral Soukup Band, který

zahrál několik známých hitů, v závěru také vánoční koledy. „Byli úžasní.
Praví miláčci publika,“ ocenil vystoupení Soukup Bandu Petr Salava,
který byl moderátorem mistrovského večera.

