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RYCHLÝ
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Udìlají si svùj ohòostroj
Prostějov (mik) – Zrušení oficiálního
silvestrovského ohňostroje na náměstí
T. G. Masaryka mnohé Prostějovany
zklamalo. Obzvláště poté, co v jiných
městech nepodlehli tlaku vládních
opatření a pyrotechnickou show během posledního dne v roce neodvolali.
Jak si ale Večerník povšiml, Prostějované vykupují zábavní pyrotechniku
ostošest. „Uděláme si svůj vlastní ohňostroj, stejně jsme to tak dělali každý
rok. Máme velkou zahradu, takže
nikomu tím neublížíme,“ pochlubil se
Večerníku muž, který ve Zlaté bráně
nakoupil haldu pyrotechniky.

Dárky kupovala
na benzínce
Prostějov (mik) – Ne každý si dal říct
a vánoční dárky nakoupil s dostatečným
předstihem. Jako například žena středního věku ze sídliště Hloučela, která v pátek 24. prosince udělala velkou tržbu na
benzínce v Plumlovské ulici. Hned ve
dvou velkých taškách si odtud odnášela
bonboniéry, láhve alkoholu, různé autodoplňky nebo i velká plyšová zvířátka.
„Prostě jsme nestihli nic nakoupit pod
stromeček, tak mě manžel poslal na benzínku. Mají tady hodně věcí, které potěší
a udělají radost,“ nenechala se zviklat
zhruba padesátiletá dáma.

Pøišel si pro pejska
Prostějov (mik) – Roztomilý voříšek
pobíhal minulé pondělí před supermarketem Albert v Plumlovské ulici.
Od spousty lidí se nechal pohladit,
k mnohým se tulil a smutnýma očima
jako by prosil, aby si ho někdo vzal
domů. „Už jsem se chystal zavolat na
městskou policii,“ pravil senior. Volat
ale nikam nemusel, pejsek v žádném
útulku neskončil. „Promiňte, byli jsme
na procházce u Hloučely a Ferdík se
nám zaběhl. Nemohli jsme ho najít, až
tady,“ vysvětloval zadýchaný mladík.
Ferdík nakonec pravému páníčkovi
opravdu do náruče skočil...
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Krví daruješ život. Toto velice známé
úsloví je výsadou prostějovských strážníků městské policie. Celkem jednadvacet z nich už má s darováním krve
nějakou tu zkušenost. Mezi ochránci
zákona jsou také i ti, kteří mají za sebou
více než 120 odběrů. Rekordmanem
je strážník se 183 odběry, který je držitelem Zlatého kříže ČČK.
&21É68',9,/2

Michal KADLEC
ČUNÍN Tak vám nevíme. Buď společnost FCC vynalezla nový způsob, jak na stanovištích pro komunální i tříděný odpad v Čuníně ušetřit co nejvíce prostoru, nebo má zdejší chasa specifický smysl pro humor a zažertovala
si na úkor „popelnic“. Pohled na neobvyklou pyramidu se Večerníku naskytl minulé úterý odpoledne právě
v Čuníně v malebném prostoru mezi lesy u potoka. Jak je ze snímku patrné, tak lidé převážející sem umělé
hmoty nebo bioodpad byli nuceni šplhat hodně vysoko... Snad pracovníci společnosti FCC dají vše brzy do
pořádku, aby místní občané nemuseli absolvovat kurz horolezectví.
Foto: Michal Kadlec

Agentura
No co už, silvestrovský ohňostroj na
prostějovském náměstí konšelé odpískali, prý bychom při jeho sledování
jeden druhého poprskali covidem. Ovšem naši radní nejsou žádní nazdárci,
a tak vymysleli náhradní variantu
silvestrovské podívané. A mnohem
atraktivnější! Agentura Hóser se jako
první dozvěděla, že úderem půlnoci
ze Silvestra na Nový rok budou nad

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

•• Pondělí ••
Plavec v alkoholu. „Chtěla jsem své smutky utopit v alkoholu, ale ty mrchy se naučily plavat,“ posteskla si mexická malířka Frida Kahlo. To samé se dá říci i o Lukáši
Vágnerovi. I on se propadal do depresí poté, co jej policisté zastavili na silnici u Rozstání pod vlivem alkoholu. Své problémy chtěl zahnat chlastem. Samozřejmě že se
mu to nepovedlo, a tak musel před prostějovský soud.
•• Úterý ••
Kolébka Haná. Říká se, že zatímco Kanada je kolébkou hokeje, tak Haná kolébkou
závisti… Přesto i u nás se nerodí pouze závistivci, ale také talentovaní sportovci. Takoví se sešli na Vánočním turnaji hokejistů SK Prostějov 1913.
•• Středa ••
Sestry v akci. „Víte, že ten první matrix byl sestaven jako dokonalý lidský svět, kde
nikdo netrpěl a kde všichni byli šťastni? Byla to katastrofa. Dokonalý svět byl pro
vás snem, ze kterého se vaše primitivní mozky snažily probudit.“ Takto zní úryvek
z kultovního filmu Matrix. Na jeho úspěch se aktuálně snaží navázat jeho už čtvrté
pokračování The Matrix Resurrections. Pozoruhodné je, že zatímco první Matrix
režírovali bratři Wachovští, nyní se už do díla pustily sestry Wachovské. Oba snímky
byly ve stejný den k vidění v kině Metro70.
•• Čtvrtek ••
Vánoční světlo. „Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku
svítí světlo,“ napsala britská spisovatelka Ruth Rendellová. Pokud si temnou nocí
odnášíte domů plamínek „Betlémského světla“, nemůžete spěchat. I díky tomu se
stalo symbolem zklidnění, naděje a pravých Vánoc. Betlémské světlo jste si u skautských kluboven v Prostějově mohli zapálit i letos.
•• Pátek ••
Chladivá tradice. První otužilci vyrazili k přehradě, aby si ulovili čerstvého kapra
na štědrovečerní stůl a prolomil se pod nimi led. Na památku této události se u vody
scházejí pravidelně a stále jich přibývá… I taková mystifikace by mohla stát za zrodem tradice, jež na Štědrý den přitahuje stále více diváků i chladnomilných aktérů.
Tentokrát se otužilci kvůli pokračující rekonstrukci nekoupali ve výpusti plumlovské přehrady, ale u hráze nádrže poblíž občerstvení Na špici.
•• Sobota ••
Stará auta v novém světle. „Když muž otevře ženě dveře auta, je nové buď auto,
nebo žena,“ všiml si český humorista Miroslav Horníček. I staré auto získá nové
kouzlo, pokud si na ně navěsíte světýlka a vyrazíte s ním na Vánoční jízdu. Ta se letos
v Prostějově konala na první svátek vánoční.
•• Neděle ••
Zas až do Vánoc. „Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, máme na rok na
klid nárok, zas až do Vánoc,“ zpívá se v jedné z našich vůbec nejpopulárnějších a lehce ironických „koled“ Veselé Vánoce z dílny textaře Zdeňka Borovce. Druhým svátkem vánočním se sice svátky klidu a míru uzavřely, kdo však bude i nadále pokorný
a k druhým laskavý, ten si je v srdci uchová po celý rok.

0tVWRRKŁRVWURMHRGVWŐHOtÅSDUODPHQW´QDãiUFH
Prostějovem létat jiné věci než petardy
a světlice.
„Náhradní varianta zábavného silvestrovského programu ve městě pobaví
všechny, kteří holdují pyrotechnickým
přehlídkám, a rovněž potěší ty, kteří
bydlí na Šárce a mají problém s problémovými spoluobčany,“ tancoval okolo
horké kaše Juraj Rozháněl, náměstek
primátora pro vše, co se v Prostějově staví
a taky bourá. Dlouho nechtěl prozradit,
co konšelé vykoumali místo silvestrovského ohňostroje. Až třetí nalitá sklenička
šampaňského, které redaktor Agentury
Hóser koupil ze svého, zabrala.
„Chtěli jsme to zveřejnit až 31. prosince, ale budiž, ať jste první. Po dlouhé

KRIMI
Ü½NGJ

Oči pro pláč teď zbývají majiteli
dodávky z Držovic. Nechal ji totiž
odemčenou, přitom vozidlo skrývalo uvnitř cenné stavebnické nářadí.
Zloděj tak měl velice jednoduchou
práci a v jedné z držovických ulic
zcela nepovšimnutý dodávku vykradl. Policisté spočítali škodu na
odcizených věcech v částce sto třiceti
tisíc korun.

130 000

Majitel přišel o brusku, lisovací kleště, sbíjecí kladivo a mnohé další věci.
Pokud se policistům podaří chmatáka vypátrat, jeho čin mu pořádně
zhořkne. Vzhledem k výši škody mu
totiž hrozí až osmileté vězení.

diskusi jsme v radě města rozhodli,
že nakonec nebudeme rekonstruovat
dům se sociálními byty v ulici Šárka,
ale provedeme jeho demolici. Zdejší
obyvatelé mají do 31. prosince čas se
vystěhovat, sehnali jsme jim náhradní
bydlení v budově místního nádraží.
Na Silvestra o půlnoci dům odpálíme,
už teď speciální firma navrtává do zdi
dynamitové patrony. Na odpal nemovitosti s více než stovkou bytů, bude potřeba dvě tuny dynamitu, tedy dvakrát
tolik, co bylo potřeba na OP Prostějov,“
uvedl exkluzivně pro Agenturu Hóser
náměstek primátora Juraj Rozháněl.
„Věřím, že odpal na Šárce zcela nahradí silvestrovskou show na náměstí. Dým

a kouř se pak určitě rozlezou do celého
města, doporučujeme občanům s příchodem prvého dne nového roku uzavřít všechna okna a zacpat si uši. Pecka
to bude jako sviňa,“ dodal Rozháněl.
Demolice objektu bytového domu na
Šárce bude viditelná až do okruhu
padesáti kilometrů od Prostějova. „Já
jsem s tímto rozhodnutím velice spokojena, kam se hrabe běžný ohňostroj,“
uzavřela toto téma Miládka Bitva
u Sokolova, náměstkyně primátora pro
kulturu a rachejtle.

VTIPY

Trojnásobná vdova (22 let)
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V Prostějově už naostro funguje
druhý radar na měření rychlosti,
a to v Dolní ulici. Kolem toho v Brněnské ulici prosvištěl jeden z řidičů 120kilometrovou rychlostí.
=$8-$/$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.

JAKUB JEŘÁBEK
se narodil 21. srpna 2001 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská police
celostátní pátrání dne 21. prosince 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do
22 let, měří mezi 180 až 183 centimetry,
má hubenou postavu, modré oči a hnědé
rovné vlasy.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

DANA ZBOŘILOVÁ
Pokořitelka kanálu La Manche
a předsedkyně DZP Haná Prostějov
byla vůdčí osobností vánoční koupele na plumlovské přehradě.
=$6/(&+/,-60(

„ODPÁLÍME
TO NA PLESE.
A VENKU!“
Náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová potvrdila, že jakási náhrada za
silvestrovský ohňostroj by připadala v úvahu během březnového
městského plesu.

POÈASÍ v regionu
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DAVID SVOBODA

SILVESTROVSKÉ

Ani chodit nemohl, ale řídil. Na silnicích se můžeme setkat s čímkoliv, ale
potkat takového šílence, který pod vlivem více než tří promile alkoholu sedne za volant a projíždí se městem? To
nechcete ani náhodou! Řidič totálně
zpitý pod obraz naboural minulé úterý
večer v Bulharské ulici do zaparkovaného auta a posléze náraz převrátil jeho
vozidlo Opel na bok. Nic se mu nestalo, ale nyní mu hrozí kriminál a po odebrání řidičáku si ani dlouho nezajezdí.

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

David

Pátek

0/-1 °C

Sobota

2/-2 °C

Nedìle

2/-3 °C

Silvestr
Nový rok

Karina
Zdroj: meteocentrum.cz
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Budete se dívat? Marii Terezii
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PLUMLOV Vydařené štědrodenní poledne! Úžasnou atmosféru
vytvořilo v pátek 24. prosince na
patnáct set diváků a čtyřiaosmdesát
otužilců při tradičním Vánočním
koupání na plumlovské přehradě.
Covid – necovid, tato vánoční kratochvíle proběhla v plné parádě. Letošní akce se kvůli rekonstrukci výpusti
přehrady uskutečnila v prostoru pod
občerstvením Na špici a nechyběli ani

dva nestoři zimního plavání, třiaosmdesátiletý František Kocián s o rok
mladším Bobem Páclem.
„Jsem nadšená, tolik lidí jsem nečekala
ani ve snu. Plavce ale letos kvůli hloubce
vody hlídali potápěči. Je to pro všechny,
kteří se ponořili do ledové vody, trošku
nebezpečnější. Ale přežili jsme to všichni bez úhony,“ lebedila si Dana Zbořilová, předsedkyně pořádajícího klubu
DZP Haná Prostějov.
(mik)

Martin ZAORAL
ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle je hodně prestižní záležitost! Na Nový rok v hlavním vysílacím čase ve 20:05 hodin se na ČT1 vrátí Marie Terezie v páté části diváky hojně sledované výpravné minisérie inspirované vášní protkaným životem
významné evropské panovnice. Už nyní je jasné, že kromě známých herců bude
hlavní hvězdou celého večera pro stovky tisíc, ne-li miliony diváků největší smuteční kočár na světě. Ten je lidem z prostějovského regionu dobře znám, už řadu
let je totiž skutečnou černou perlou muzea v Čechách pod Kosířem.
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Neskutečné drama u Tesca

Policisté masírovali
VUGFHSURGDYDĀLNDSUţ
SULP¿WRUNRPHQWXMH

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!

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
SILVESTROVSKÉ
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nemocnice. Policistům se vzápětí v ulici Konečné v Držovicích, když
dostalo pochvaly i od samotných k nim přiběhl muž, který je požádal
o pomoc v souvislosti se zdravotní
lékařů!
prodavače ryb. Ten se naMichal KADLEC indispozicí
cházel v nedalekém stánku. Policisté
Už pár týdnů ho většina z nás po- ani na chvilku nezaváhali a běželi
tkává před supermarketem Tesco k místu, kde našli muže v bezvědov Držovicích. Třiapadesátiletý muž mí. Ihned zkontrolovali jeho životzde prodává kapry i další ryby. Ráno ní funkce, a když nenahmatali tep,
ve čtvrtek 23. prosince pro něj ale zahájili masáž srdce. Dva z policistů
mohlo být osudné. Postihly ho vý- mu poskytovali první pomoc a třetí
razné zdravotní potíže. „Krátce po běžel do obchodního střediska, kde
půl deváté ráno se tříčlenná hlídka je pro tyto případy uložen defibrilápolicistů z oddělení hlídkové služby tor. S jeho pomocí se jim ještě před
nacházela v blízkosti prodejny Tesco příjezdem přivolané záchranné služ-

Strážci zákona zachránili muži život
2QNKEKUVÆFÊM[T[EJNÆOCU¾åKUTFEG\CEJT¾PKNKRTQFCXCéKT[DåKXQV,GLKEJRąKéKP÷PÊOUGOWå\PQXWRTQDTCNMåKXQVW

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

by podařilo zkolabovaného muže
oživit a přivést zpátky k životu,“
popsala těžké okamžiky s dobrým
koncem Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Po příjezdu sanitky s lékaři na
místo policisté předali muže již

s obnovenými životními funkcemi do jejich péče. „Sanitkou byl
poté třiapadesátiletý muž převezen
do prostějovské nemocnice. O pár
minut později zavolal z vlastní iniciativy na linku 158 operátor rychlé
záchranné služby, aby zasahující policisty pochválil a poděkoval jim za

jejich rychlou reakci, protože muži,
který zřejmě utrpěl infarkt, pravděpodobně zachránili život,“ dodala
mluvčí krajské policie.
Večerník se bude do příštího čísla
snažit získat totožnost obou policistů i zjišťovat aktuální zdravotní
stav prodavače.

'RPLQLNDMH-HçtåNRYD
Rodiče z Určic měli
nejkrásnější Štědrý den

PROSTĚJOV To bylo nadělení. A jak krásné! Rodičům Kristýně Kořínkové
a Davidu Střebskému z Určic přinesl osud pod vánoční stromeček ten nejkrásnější dárek. V prostějovské porodnici se jim na Štědrý den narodila dcera
Dominika. Světlo světa spatřila v pátek 24. prosince v 18.51 hodin. „Měla se
narodit už 16. prosince, ale nějak se jí nechtělo... Pak už jsme všichni v rodině nějak tušili, že se narodí na Ježíška,“ smála se šťastná maminka Kristýna
Kořínková, kterou Večerník měl tu čest v porodnici navštívit.
(mik)
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2x foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV K neuvěřitelnému
dramatu došlo minulý čtvrtek
ráno před supermarketem Tesco
v Držovicích. Prodavači kaprů se
udělalo nevolno a po chvíli zcela
zkolaboval. Diagnóza byla jasná
- infarkt! Poblíž se naštěstí nacházela tříčlenná policejní hlídka.
Muži zákona okamžitě zahájili
masáž srdce a posléze v tomto
úsilí pokračovali i pomocí defibrilátoru. Jejich úsilí přineslo kýžené ovoce, prodavač se probral
z bezvědomí a rychlá záchranná
služba ho následně převezla do

4
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STÍNY MINULOSTI
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PROSTĚJOV To byl poprask! Rozsáhlý policejní zásah z loňského prosinceuhoteluAvionsestalpředmětem
diskusí lidí po celém městě. Dle svědků se zde sešlo několik desítek mužů,
z nichž někteří měli být vyzbrojeni
baseballovými pálkami. Proti nim pak
stáli policisté včetně těžkooděnců se
samopaly. Přesto k jakémukoliv narušení veřejného pořádku dle oficiální
policejní zprávy nedošlo. Obyvatelé
náměstí E. Husserla s tímto vysvětlením nebyli spokojeni a s obavami očekávali, kdy se situace bude opakovat.
S odstupem času Večerník zajímalo,
zda se i dočkali.
Lidé bydlící na náměstí E. Husserla hodnotili velký adventní policejní zásah proti
početným skupinkám agresivně vyhlížejících cikánů jako rychlý a profesionální.
Na druhou stranu bezprostředně po
něm upozorňovali, že podobné šarvátky
jsou pod jejich okny již delší dobu téměř
na denním pořádku. „Vždycky pozdě večer nebo v noci se tady hádají a napadají
nejrůznější skupinky, hodně z aktérů je
pod vlivem alkoholu, či snad dokonce

STARÉHO

PŘÍPADU

drog. Jestli si policisté myslí, že je tady
vše v pořádku, tak se pletou. Ať si tady
někdo zkusí bydlet, je jen otázkou času,
kdy se bude něco podobného opakovat,“
láteřil před rokem muž z náměstí E. Husserla, který si nepřál zveřejnit své jméno.
A jak se situace vyvinula? „To by bylo
na hodně dlouhé vyprávění. Podobná
policejní monstr akce tu sice už nebyla,
ale jinak je všechno víceméně při starém.
Hlavně přes léto jsme si tu bitek a řvaní po
nocích užili docela dost. Tady nikdy nevíte, jestli se vyspíte, nebo vás bude někdo
rušit...,“ zhodnotil obyvatel náměstí s tím,
že hodně problémů se kumulovalo kolem
zdejšího baru. „Kdyby ti lidi, co se tam
schází, chodili přes den do práce, tak by
v noci taky spali!“ rozhorlil se bodrý muž
s tím, že problémy tu občas bývají i přes
den. „Cikáni tu vysedávají celý den, v noci
se k nim pak přidávají někteří bílí a pak to
tady vypadá, jako by tu byla tělocvična na
trénink bojovníků v klecích, kam stejně
většina těch lidí patří ze všeho nejvíc,“ uzavřel rozlíceně bodrý chlapík.
Policie ČR se k situaci v prostějovském centru nevyjádřila.
(mls)

➢

PROSTĚJOV Lenka Gambová pracovala dlouhá
léta v Oděvním podniku Prostějov. Pohledná pětačtyřicetiletá žena zmizela na přelomu května a června 1999. V té době bylo její dceři Lucii 12 let. Její
manžel Radek podnikal a spolu s Lenkou vlastnili několik obchodů s oblečením či prodávali grilovaná
kuřata. Dařilo se jim, utěšeně bohatli, koupili mlýn v Mostkovicích a patřili mezi prostějovskou smetánku. Jinak spořivý Radek Gamba peníze utrácel hlavně za svoji velkou slabost, kterou vždy byly ženy...
Lenka Gambová na manželovy opakované nevěry při- jich domu. „Jsem přesvědčena, že táta o zmizení
šla. Podle dcery Lucie se s ním chtěla rozvést. Kromě mámy hodně ví. Věděla jsem od ní všechno, promanželství a dětí však Lenku a Radka Gambovi spo- tože mi všechno říkala. I to, že se chce rozvádět. Už
jovalo i zmíněné podnikání. Na něm si zejména muž to měla všechno zorganizované. Divné je také to,
hodně zakládal, často se zmiňoval o tom, že peníze do že táta její zmizení nahlásil až po patnácti dnech.
rozjezdu získal tvrdou prací v dolech. Muselo mu být To mi rozhodně nepřijde normální, že ji nehledal
přitom jasné, že po rozvodu by o podstatnou část ma- hned,“ vyjádřila se už před lety Lucie. Další ranou
jetku přišel. Dle celé řady svědků mu jeho žena vyhro- pro obě děti bylo, když Radek Gamba začal
s jednou ze svých milenek žít. Bylo to tak měsíc
žovala, že přijde o všechno, a ještě ho zavřou...
poté, co Lenka zmizela. Přitom se pořád vlastně nevědělo, kde je a jestli se brzy nevrátí. Na
=PL]HQËQDKO¿VLO
okolí to působilo hodně zvláštně. Obě děti se
DæSRGQHFK
s otcem rozešly ve zlém a brzy s ním přerušily veškeré kontakty. Zatímco syn Tomáš živořil na okraJednoho květnového dne vzal Radek Gamba svoji ji společnosti, podnikavá dcera Lucie se vydala do
dvanáctiletou dceru Lucii a o rok staršího syna To- světa. Po několikaletém pobytu na Kanárských
máše na víkend na motorkářský sraz. Byl to jeden ostrovech se letos v létě přesunula do Barcelony.
z mála okamžiků, kdy byly obě děti tak dlouho bez Sám Radek Gamba v otevřeném rozhovoru pro Večermámy. V té době rozhodně netušily, že už to bude ník spekuloval o tom, že jeho žena zmizela i s milionem
navždy. Obě si však na rozdíl od jejich otce dobře korun. Dle něj to mohlo být do Tuniska, kde byla na dopamatují, jak jim při odjezdu mávala ze dveří je- volené. Zároveň však popíral, že by se s ním chtěla někdy

z titulní strany
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Zmodernizovaný objekt bude postaven takovým způsobem, aby
mohl být využíván nejen pro kulturní a společenské akce, ale i pro
sportovce. „Ve městě stále chybí
prostory třeba pro malé sporty,
například florbalisty nebo taneční
školy, zatímco sál ve Společenském domě velkou část roku zeje
prázdnotou,“ vysvětlil místostarosta města Prostějova Jiří Pospíšil.
Druhý muž prostějovské radnice
přidal i důvod, proč bude moderní
hala pro město výhodnější než re-

/XWRQVNÛVOLERYDO
DOHQLFQHĆHNO
Jediným, kdo mohl vnést světlo do celého případu,
byl Jan Lutonský. Hovořilo se o tom, že kvůli rozkmotření by mohl Radka Gambu vydírat o peníze.
„Dobře si pamatuju, jak pár měsíců od zmizení mé
maminky přišel k nám domů s mým otcem. Byli opilí
a radovali se. Žiju dlouhodobě v zahraničí, ale podařilo se mi s ním hovořit po telefonu. To mi nechtěl nic
říct, že prý jen osobně. Jenže když jsem přiletěla, měl
spoustu výmluv, přestože jsem byla v Česku deset
dní. Jsem přesvědčena, že pan Lutonský stejně jako
můj otec ví víc, než policistům řekli,“ potvrdila Večerníku nedávno Lucie Gambová, s níž se nám podařilo
do Španělska spojit díky sociálním sítím.
Bohužel po 20 letech je případ promlčen a fotografie Lenky Gambové byla po dvou dekádách stažena
z databáze policejního pátrání. Aktéři celého případu však stále žijí a dá se s celkem jistotou říci, že na 21
let staré události dodnes vzpomínají a pronásledují
je jako skutečný STÍN MINULOSTI.
(mls)

NµG=P?@
konstrukce sálu v „Kasku“ s tím, že
roli hrají pochopitelně také ekonomické důvody. „Kdybychom chtěli opravit a přestavět dosluhující
Společenský dům, jistě by to stálo
minimálně padesát milionů korun,
ale spíše víc. Když tedy k této minimální částce přidáme padesát milionů od společnosti Manthellan,
které získá město za prodej pozemků pro nákupní centrum, můžeme
postavit moderní halu pro kulturu
i sport a náklady pro městskou
kasu zůstanou stejné.“

Navíc podle Pospíšila celá „operace
s Kaskem“ přinese městu ještě jednu výhodu. „Konečně zmizí ta část
centra, na kterou nemůžeme být
hrdí – nehezké okolí ‚Kaska‘ s nezpevněnými parkovišti a panelovou
architekturou,“ řekl pro Večerník
místostarosta. Nová hala by se měla
začít stavět ještě před zbouráním
„Kaska“. „Můžeme ji postavit dřív,
než bude Společenský dům zbourán,“ uvedla na předvánočním zasedání Zastupitelstva města Prostějova místostarostka Alena Rašková.
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Ano, takové plány skutečně mělo vedení
magistrátu před deseti lety! Co na tom, že
v původní smlouvě s developerskou společností bylo jasně zakotveno, že po zbourání
Společenského domu je Manthellan povinen postavit nový kulturní stánek. Magistrát se nakonec rozhodl, že si nový kulturák, a to dokonce multifunkční, postaví
sám. A nejlépe na místě po zbouraných jezdeckých kasárnách. Dnes už všichni víme,
jakých dalších obrátek tento projekt nabral. Skončil v koši! V průběhu dalších let
soudy zneplatnily smlouvy mezi městem
a společností Manthellan, „Kasko“ pořád
stojí a aktuálně si město bere 400 milionů
korun úvěru, aby ho zrekonstruovalo. Holt
jak léta běží, plány se mění...
(mik)

21122011669

27. 12. 2011

Obavy, které se šířily městem
kolem přestavby Společenského
domu známého jako „Kasko“,
se rozplývají. Prostějovští radní
odkryli karty a chtějí zachovat
sál pro plesy i městskou tržnici. K tomu navíc díky novému
obchodnímu domu zmizí neopravená část městského centra. Rada města minulý týden
definitivně rozhodla, že město
postaví nový sál, který nahradí
ten stařičký a roky zchátralý ve
Společenském domě.

rozvést. Přitom bylo minimálně zvláštní, že si přesně nepamatoval na to, kdy svoji ženu vlastně viděl naposledy,
přestože se jej na to policisté několikrát ptali.

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Za Velodromem

21072310901
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Příště: náměstí T. G. Masaryka I
SILVESTROVSKÉ
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PROSTĚJOV Nedobře skončilo setkání mezi mladými partnery
z Prostějova. Na ulici se pohádali a mladá slečna se z obavy o své
zdraví schovala před svým milým do domu. Že za sebou přibouchla vchodové dveře, vůbec nic neznamenalo. Rozlícený mladík totiž
prokopl jejich skleněnou výplň. Přestože vzápětí utekl před strážníky, čeká ho nyní „mastná“ pokuta.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Našel a vrátil šest
tisícovek!
Dobří lidé se najdou i v těžké
době. Hned po pravém poledni
v pondělí 20. prosince se obrátil
na tísňovou linku městské policie
muž, který oznámil nález bankovek. Vyslaná hlídka zjistila, že
při výběru z bankomatu došlo
k nevyzvednutí vydané finanční
hotovosti ve výši 6 000 korun. Majitel nebo majitelka po provedení
platební transakce odebrali kartu,
ale ve spěchu odešli bez peněz.
Naštěstí se dostavil k bankomatu
velice čestný čtyřiačtyřicetiletý
muž, který vše nahlásil a peníze
odevzdal strážníkům. Za to mu patří velké poděkování a uznání, protože ne každý by jednal stejným
způsobem. Hlídka nevyzvednutou peněžní částku předala bance,
která je vlastníkem bankomatu.

Lapkové se činili
Předvánoční období mělo za následek i stoupající aktivitu zlodějů.
Během jednoho odpoledne v pondělí 20. prosince hned čtyřikrát
vyjížděli strážníci řešit krádeže
do prostějovských supermarketů. Chování pachatelů mělo vždy
hodně podobný scénář. Odcizené
zboží uschovali do batohu, tašky
nebo kabelky, ale využívali také
kapsy od bundy. Přesvědčeni, že
je při krádeži nikdo neviděl, chtěli z prodejny odejít přes pokladní
zónu bez zaplacení. Většinou se již
ale nacházeli v hledáčku ochranky
obchodu a končilo to přivoláním
městské policie. Strážníci zjistili
odcizené zboží v celkové hodnotě
4 389 korun. Nejvíce se činila třicetiletá žena, které odcizila přístroj
na čištění oken a pyrotechniku ve
výši 2 139 korun. Hlídka jeden případ vyřešila uložením pokuty příkazem na místě a tři krádeže byly
oznámeny k projednání správnímu orgánu.

Zapomněl
na noční klid
Dvaačtyřicetiletý muž v pondělí
20. prosince poslouchal reprodukovanou hudbu a neuvědomil si,
že už je po desáté hodině večerní.
Strážníci tak řešili před třiadvacátou hodinou narušení poklidného soužití. Kontaktovali uživatele
bytu s upozorněním na dodržování doby nočního klidu. Muž se
za své chování hlídce omluvil a při
projednávání vzniklé události spolupracoval. Puštěnou hudbu ihned
ztlumil a hlídku ujistil, že se nebude opakovat hlasité poslouchání
hudby. V tomto případě hlídka
přestupek proti veřejnému pořádku vyřešila domluvou.

SILVESTROVSKÉ

VTIPY

Povídají si dva kamarádi: „Moje
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Michal KADLEC
Návštěva u přítelkyně v sobotu 18.
prosince nedopadla podle představ,
a navíc vyjde hodně draho pro jednadvacetiletého muže. „Nejdříve
došlo na ulici ke slovní hádce mezi
partnery. Žena se obávala fyzického
napadení, proto se schovala před
svým druhem za vchodové dveře do
bytového domu. Přítel neudržel nervy na uzdě a ze vzteku nohou vykopl skleněnou výplň u dveří. Jakmile
si uvědomil, co provedl, tak raději

z místa rychle utekl,“ sdělil k případu Petr Zapletal, zastupující tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Partnerská mela se obešla bez újmy
na zdraví. „Ke zranění ženy naštěstí nedošlo a způsobená škoda byla
majiteli předběžně vyčíslena na
částku 3 700 korun. Své chování
bude výtržník vysvětlovat u správního orgánu pro podezření z přestupku proti majetku. Tam může
byt udělena za takové počínání pokuta do výše padesáti tisíc korun,“
přidal Zapletal.

Okradena v nemocnici
Předminulou sobotu 18. prosince dopoledne se na policisty
obrátila poškozená s tím, že jí
neznámý pachatel ukradl na
jednom z oddělení prostějovské
nemocnice z nezajištěné skříňky peněženku, kterou měla
uloženou v kabelce. Žena přišla o osobní doklady, platební
kartu a finanční hotovost 1 000
korun. S ohledem na hodnotu
peněženky byla celková škoda
1 100 korun. Přivolaní policisté událost zaevidovali a šetří ji
pro trestný čin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.
/NCF¾FÊXMCUGUEJQXCNC\CV[VQXEJQFQXÆFXGąGQXwGOLGLÊTQ\NÊEGPÚRCTVPGTRTQMQ
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V Olomouckém kraji jako v jediném ani nehořelo
PROSTĚJOV Až podezřelý klid
zaznamenaly policejní složky v
Prostějově během Štědrého dne a
následných dvou vánočních svátků. Navíc během tohoto období
neměli práci ani hasiči. V Olomouckém kraji jako v jediném

kraji v republice totiž nebyl zaznamenán jediný požár!
„Z hlediska bezpečnosti a veřejného
pořádku proběhly Vánoce v Prostějově v naprostém klidu. Hlídky
strážníků nemusely zasahovat při
žádných výjimečných událostech,“

sdělil Večerníku Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov.
O žádné vážnější situaci během uvedených svátečních dnů neinformovala
ani Policie České republiky a, světe, div
se, letos dokonce ani hasiči. „V Olomouckém kraji nedošlo k jedinému pří-

padu požáru během vánočních svátků,“
potvrdila Lucie Balážová, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.
Tak poklidné Vánoce a následné
svátky jsme v Prostějově i v celém
kraji už dlouho nezažili. Ale je to jenom a jenom dobře!
(mik)
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Lukáš V. věřil nesmyslu, že mu soud odečte čtvrt promile
PROSTĚJOV Podle Homera Simpsona je pivo příčinou i řešením všech problémů. Podle tohoto zdánlivě paradoxního tvrzení se bohužel řídil i Lukáš V. z Prostějova. Čtyřiačtyřicetiletého
muže jedno ospalé nedělní odpoledne v Rozstání zastavila policejní hlídka ve chvíli, kdy vezl na vozíku dřevo pro svoji tchyni.
Vzhledem k tomu, že byl pod vlivem alkoholu, znamenalo to pro
něj konečnou. Následně mu reálně hrozila nejen vysoká pokuta,
ale také odebrání řidičáku, což pro něj znamenalo velké komplikace v zaměstnání. Své trable se snažil řešit bohužel dosti nešťastně, a sice opět alkoholem. Celá věc se nakonec uplynulé pondělí
20. prosince řešila před prostějovským soudem.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Lukáš V. měl v životě jediný problém
se zákonem, když jej před více jak
deseti lety policisté přistihli, jak řídí
pod vlivem alkoholu. Poté již fungoval zcela normálně, našel si dobře
placenou práci strojníka a se svojí
partnerkou vychovával dospívajícího syna. Do jeho relativně poklidného života výrazným způsobem
zasáhla neděle 12. září, kdy jej v Rozstání opět zastavili policisté. V tu
chvíli felicií patřící jeho tchýni táhl
vozík, na němž pro ni měl naložené
dřevo. V tom by problém určitě nebyl, horší už bylo, že policisté u něj
dechovou zkouškou zjistili nejdříve
1,25 a následně 1,18 promile alkoholu. Kromě toho si v autě u přítelkyně zapomněl i řidičák.
„Den předtím jsem na zábavě vypil
asi osm dvanáctek a k tomu i nějaké

víno. Spát jsem šel asi ve čtyři hodiny ráno. Před jízdou jsem se testoval
domácím alkohol testerem, který
mi opakovaně ukázal nulu,“ vypověděl Lukáš V., který dle svých slov
předpokládal, že by mu soud mohl
odpustit čtvrt promile a jeho jednání
pak překvalifikovat jako přestupek.
Pokud tomu tak skutečně bylo,
pak se laciný alkohol tester ukázal
jako krajně nespolehlivý a jeho
úvahy dosti zcestné. „Obžalovaného jsme zastavili zcela namátkově,
jeho jízda nebyla ničím podezřelá.
Při dechové zkoušce byl znatelně
nervózní. Následně jsme mu nabídli
možnost odběru krve, ale tu odmítl,“
vypověděl u soudu zasahující policista.
Za to jej prostějovský soud trestním
příkazem odsoudil k pokutě 21 000
korun a zákazu řízení na 15 měsíců.
On však s tímto trestem nesouhlasil, podal si odpor, a tak muselo být
nařízeno hlavní líčení. Ve svém vyjádření přiznal, že situaci po policejní
kontrole psychicky nezvládl a začal
pít ještě víc než předtím. Po doho-

BYLI JSME
U TOHO
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O kabelku přišla
u hřbitova
Odstavené vozidlo Renault Clio
v ulici Čs. armádního sboru ve
Vrahovicích v blízkosti hřbitova
si uplynulou středu 22. prosince
vyhlédl neznámý lapka, kterého
přilákala kabelka a vidina toho,
že by z ní mohl mít nějaký prospěch. Na vozidle rozbil okno
a s kabelkou+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
rychle zmizel. Poškozená v ní měla peněženku,
mobil, osobní doklady, dioptrické brýle a finanční hotovost 10
000 Kč. Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na necelých
14 000 Kč, naopaka na poškození vozidla doposud vyčíslena
nebyla. Událost policie šetří pro
trestný čin krádež.

Cyklista s sebou
praštil
V pondělí 20. prosince po páté
hodině ranní jel na jízdním kole
po cyklostezce ve směru od Kostelce na Hané na Prostějov čtyřicetiletý muž a bohužel se mu
stal osudným kluzký povrch. Při
jízdě mu podjela kola a cyklista
spadl na komunikaci. Ještě dojel
do práce, ale o chvíli později se
dostavily bolesti, proto nakonec
skončil v péči lékařů. Policisté
u něj provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Při
pádu mu nevznikla žádná majetková újma. Havárii nadále šetří
dopravní policisté.

Batoh si přisvojil

5VGLP÷LCMQXOPQJCLKPÚEJRQFQDPÚEJRąÊRCFGEJ\NQF÷LGRąKéKPW\CEJ[VKN[DG\RGé
PQUVPÊMCOGT[
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dě s rodinou se následně nechal na
čtyři měsíce hospitalizovat v protialkoholní léčebně v Kroměříži. Nic
z toho mu však nepomohlo, soud
mu v pondělí pouze potvrdil původně navržený trest. „Naměřené hodnoty zcela spolehlivě přesáhly jedno
promile alkoholu, což je letitá hranice pro rozlišení přestupku a trestného činu. O tom, že by soud měl od
této hodnoty odečítat čtvrt promile,
nemůže být řeč. V podobných pří-

padech se počítá maximálně s pětiprocentní odchylkou měření, což
však v tomto případě absolutně nic
nemění,“ uzavřel soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný, obžalovaný si po poradě se
svým advokátem nechal lhůtu pro
možnost odvolání. Mnoho šancí v něm však mít nebude, jedinou
změnu tedy pro něj nakonec bude
představovat fakt, že bude muset
svého právního zástupce zaplatit.

Ve čtvrtek 23. prosince odpoledne cestoval vlakem z Olomouce
do Prostějova třiadvacetiletý
mladík z Prostějovska. Při vystupování však opomněl vzít
s sebou svůj batoh s osobními
věcmi a s peněženkou, ve které měl hotovost ve výši 15 tisíc
korun, platební karty i doklady.
Když si vše později uvědomil a
kontaktoval přepravce, zjistil, že
si batoh někdo přisvojil. Proto
vše oznámil na policii. Celkovou
škodu odhadl na asi 19 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu zatajení nálezu a trestného činu
neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku, za které lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí
svobody až na dva roky, zákaz
činnosti nebo propadnutí věci.

27. prosince 2021
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OMLUVA
Posílejte
svá miminka

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

Amálie ŠVÉCAROVÁ
19. 12. 2021 52 cm 3,45 kg
Prostějov

Dominika STŘEBSKÁ
24. 12. 2021 52 cm 4,00 kg
Určice

došlo na naši adresu...

Chtěli bychom se touto
cestou omluvit za nepřesnost ve speciální příloze
PROSTĚJOVSKÉ VÁNOCE, která byla součástí
dvojčísla Večerníku 50–51.
Na straně 2 bylo u ankety
s dětmi, kterých jsme se ptali
na předvánoční přání, že se
jedná o děti z MŠ Vrbátky.
Ve skutečnosti škole o ratolesti z MŠ Žešov. Změna
respondentů proběhla na
poslední chvíli a už se nestihla v grafickém provedení
stránky pozměnit. Za chybu
vzniklou při výrobě vydání
se omlouváme jak malým
školkařům, tak i její ředitelce a samozřejmě všem čtenářům.
(red)

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

Redakce PVV

REKORD
Z DOLNÍ
ULICE:
120 KM/H

N@IDJMTU[+@MP?JQFTh
Michal
KADLEC

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Klasické zakončení roku čekalo na zaměstnance
prostějovské nemocnice. V úterý
21. prosince totiž měli možnost
si přijít pro čerstvého kapra.
Vedení Středomoravské nemocniční jich letos do Prostějova
nechalo dovézt přes tisíc. Lidé si
pro ně chodili se zvláštními poukazy od zaměstnavatele. A měli
možnost si buď nechat kapra na
místě usmrtit, nebo si jej odnést
ještě živého.

či byli „nachytáni“ při více než 1 000
přestupcích, listopadové statistiky nebyly o nic lepší. „Počet přestupků v Brněnské ulici se ale v listopadu o něco
málo snížil, snad je to dobré znamení.
Já jsem zase naopak očekával daleko
více případů překročení rychlosti.
Nyní se tedy už měří v Dolní ulici
a tady radar naměřil zatím nejvyšší
rychlosti 120 kilometrů v hodině.
Rychlost vozidel ovlivňuje i počasí, když sněží, tak řidiči jezdí daleko
opatrněji. Na suchu to ale mnohdy
zase ‚rozpálí‘, zejména ve večerních
a nočních hodinách,“ podotkl ještě
Šebestík, který rovněž potvrdil, že
další na řadě s měřením rychlosti
bude Olomoucká ulice v Prostějově.

Michal SOBECKÝ
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Před Vánocemi se děti a paní učitelky ze třídy Sovička z Mateřské školy
v Držovicích rozhodly zpříjemnit
vánoční svátky a udělat radost obyvatelům prostějovského domova
seniorů v Nerudově ulici drobnými
dárky. Společně se pustily do vytváření vánočních přání z papíru a dárků z keramické hlíny. Nezapomněly
ani na personál domova. Také jemu
připravily vánoční překvapení.
Obdarování seniorů a výrobě přání
a dárků z hlíny předcházelo povídání o blížících se vánočních svátcích.

Při pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček a rozkrajování jablíček
si děti s učitelkami povídaly o tom,
jakou mají radost, když ve školce
nebo doma pod stromečkem najdou
dárky. Jak je všem dobře, když jsou
o Vánocích pohromadě s celou rodinou a mohou potěšit svým vyrobeným dárkem někoho jiného. Někteří
lidé se svou rodinou být nemohou,
jiní ji ani nemají. Děti napadlo něco
pro tyto seniory vyrobit. U zpívání
koled se pustily s učitelkami do přáníček z papíru. Celý týden si užívaly

vánoční atmosféru, zdobily stromeček, zpívaly, tancovaly a vyráběly.
Tvoření z hlíny byl dobrý nápad. Dětem se dárečky i přání moc povedly.
Bohužel nebylo možné domov seniorů navštívit osobně a přání s dárky
předat. Dárky byly předány personálu domova a alespoň takto na dálku popřály děti krásné Vánoce a také
hodně štěstí v novém roce. Dětem ze
Sovičky patří velký dík. Doufají, že
na Vánoce vykouzlí obyvatelům domova úsměv a trošku radosti.
Kolektiv Sovičky, MŠ Držovice

Zájem přitom o ryby nebyl malý,
skoro dvě hodiny po začátku výdeje se na místě tvořily menší fronty.
V některých případech docházeli
ke kádím sousedícím s nemocniční jídelnou také rodinní příslušníci
personálu nemocnice. „Chodívám
každý rok. Je to výborné, taková
možnost si zde nakoupit. Přítelkyně
je lékařka, dala mi tedy poukaz a šlo
se pro kapra,“ svěřil se Večerníku Tomáš Němec. Záhy také prozradil, co
se s kaprem těsně před Vánoci stane.
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„Nejdříve se marinuje, naloží do
mléka, pak se očesnekuje. A nakonec
se nakrájí na podkovy, klasicky obalí
a osmaží,“ vyjmenoval své plány s rybou.

SILVESTROVSKÉ
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„Jsem rád, že zdravý rozum zvítězil,“
kvituje aktivitu obyvatel první náměstek Pospíšil
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PROSTĚJOV Když se lidé společně domluví, je to krásné! Obyvatelé Kopečného ulice ve Vrahovicích se několik let domáhali
příspěvku od města na vybudování komunikace v této nové ulici.
Nedočkali se, protože magistrát
z principu na příjezdové komunikace k domům soukromých
investorů nedoplácí. Zdejší lidé
tak dali nejenom hlavy dohromady, ale hlavně peníze. Letos se jim
konečně podařilo dát jejich ulici
nový asfaltový kabát.
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NA VÁŠ NÁMÌT

provozovatele Víceúčelové haly- zimního stadionu, která nastala od 1.
června tohoto roku. Došlo tak k úspoře finančních prostředků, neboť již nebyly původnímu provozovateli, tedy
Domovní správě Prostějov, vypláceny
čtvrtletní zálohy na zajištění provozu,“
vysvětlil první Pospíšil s tím, že do rozpočtu putují ještě další miliony korun.
„Tady jde o peníze z příjmů ve výši téměř 3,8 milionu korun. Konkrétně se
jedná o příjmy za přefakturace energií, příjmy za pronájem nemovitého
a movitého majetku nebo například
jde o finanční prostředky, u kterých
bylo oproti původním předpokladům
nižší čerpání nebo nebyly čerpány vůbec,“ dodal první náměstek primtora
statutárního města Prostějov. (mik)

SILVESTROVSKÉ

Michal KADLEC
Po několika letech a marného čekání dostala Kopečného ulice ve Vrahovicích nový asfaltový kabát.
„Chci touto cestou poděkovat všem
obyvatelům z přilehlých ulic - Frébortova, Poláčkova, Střížova, a Tylšarova, kteří přispěli k vybudování
asfaltového koberce na ulici Kopečného. Zvýšila se zde kultura bydlení,
letní oblaka prachu a podzimní bláto
budou již minulostí,“ vzkázala přes
Večerník jedna z obyvatelek Kopečného ulice Pavlína Vydrželová.
Že se nakonec zdejší lidé dohodli a za vlastní peníze si vybudovali
novou asfaltovou komunikaci, kvitoval také první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil. „Jsem
rád, že na ulici Kopečného došlo
k dohodě místních občanů, kteří
společně dali dohromady částku

PROSTĚJOV Finanční prostředky,
které byl magistrát připraven vydat
na úhradu služeb obecného hospodářského zájmu, zůstávají takzvaně
doma. Miliony korun se tak vrací
do městského rozpočtu a mohou
být využity k jiným účelům v roce
2022.
„Konkrétně jde o 4,6 milionu korun.
Tyto peníze se vrací zpět do rozpočtu,“ potvrdil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko), který je zodpovědný za správu
a údržbu majetku města. Peníze, které
byly připraveny k úhradám, se dotýkaly provozu Víceúčelové haly-zimního
stadionu, městských lázní, Společenského domu a koupaliště ve Vrahovicích. „Důvodem této úspory je změna

VTIPY
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na vybudování nové komunikace.
Zdravý rozum zvítězil. V minulosti
jsme registrovali žádost o příspěvek
města na vybudování této místní
komunikace. Žádosti jsme nemohli
vyhovět vzhledem k tomu, že tyto
komunikace vždy budují investoři,

město následně, pokud je ze strany
investorů zájem a jsou splněny veškeré parametry, komunikace přebírá
do svého majetku, a pak se o ně stará,“ uvedl pro Večerník Jiří Pospíšil,
první náměstek statutárního města
Prostějova.
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Vítejte
na svìtì galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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Jen u výdeje kaprů v prostějovské
nemocnici nezůstalo. Zaměstnance
čekal také sváteční oběd. A to v podobě vepřové panenky a bramborového salátu.

VTIPY
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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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publicistika

zpravodajství

Záchodky „nepremávají“
Prostějov (mik) - Tohle není
žádný silvestrovský fórek, ale holá
skutečnost. Prostějované se týden
ve městě prostě nevyčůrají na veřejném záchodku. Všechny v režii
města budou uzavřeny! „Z technických důvodů budou ve dnech
od 30. prosince 2021 do 4. ledna
2022 uzavřena veřejná WC v ulicích Knihařská, Školní, na Floriánském náměstí a na autobusovém nádraží v ulici Janáčkova. Za
případné komplikace se omlouváme,“ informovala na internetových
stránkách magistrátu Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu!

Sbìrné dvory uzavøeny
Prostějov (mik) - Během Silvestra a Nového roku dochází k úpravě provozní doby obou sběrných
dvorů, které budou z pochopitelných důvodů uzavřeny. „Jak sběrný dvůr v Průmyslové ulici, tak
v Anenské ulici budou v pátek 31.
prosince 2021 i v sobotu 1. ledna
2022 uzavřené. Jejich brány se
znovu otevřou až v neděli 2. ledna. Ovšem rád bych upozornil, že
v pátek 31. prosince společnost
FCC Prostějov zajišťuje běžný
svoz komunálního odpadu,“ uvedl
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora.

Tisková oprava
Prostějov (mik) - Ve vydání Večerníku z pondělí 13. prosince
jsme informovali o skutečnosti,
že Turistické informační centrum
prostějovského magistrátu už po
určité době omezení naplno obnovilo svůj provoz. Mylně jsme
však uvedli, že fungování TIC bylo
omezeno bezmála měsíc kvůli nemocnosti pracovníků. „Provoz byl
omezen pouze jeden týden, a to
pouze v tom smyslu, že Turistické
informační centrum nezajišťovalo
ověřování podpisů a listin a výpisy
z CZECH POINTU, kdy ověřování bylo a je stále možné zajistit současně například na oddělení matriky, výpisy z CZECH POINTU
na poště či Okresní hospodářské
komoře,“ uvedla vše na správnou
míru Jana Gáborová, referentka
vnějších vztahů prostějovského
magistrátu.

7
15

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
MARTIN ZAORAL

Rychlost se teď měří v Dolní ulici

Přilby už i na bruslení:

„Překvapil mě vysoký počet přestupků v Brněnské ulici,“
svěřila se náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková

PROSTĚJOV Už od začátku října tohoto roku probíhá v Prostějově
měření rychlosti vozidel pomocí stacionárního radaru. První dva
měsíce sbíral přístroj data z průjezdu aut v Brněnské ulici, od začátku prosince ale „chytá“ nesvědomité šoféry v ulici Dolní. Podle
vyjádření ředitele Městské policie Prostějov má magistrát k dispozici zatím osamocený přístroj, takže rychlost vozidel se může měřit
zatím na jednom jediném místě. Radar se však bude často přesunovat, další vyhlédnutou lokalitou je Olomoucká ulice. „Střídání
a umisťování radaru ovšem nechceme moc zveřejňovat, nemělo
by to požadovaný efekt,“ zdůrazňuje šéf prostějovských strážníků.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Po více než deseti letech se do Prostějova nedávno vrátilo měření rychlosti
vozidel. Rozhodli o tom zastupitelé,
kteří na toto opatření schválili částku ve výši dvou a půl milionu korun.
Trvalo delší dobu, než stacionární

radar v Brněnské ulici začal měřit naostro, nakonec se tak stalo začátkem
října tohoto roku. „Překvapilo mě,
jaké množství přestupků bylo v této
lokalitě na úseku překročení rychlosti
během října a listopadu zjištěno. Každý měsíc v průměru až tisíc řidičů
překročilo povolenou padesátikilometrovou rychlost! A to je opravdu
hodně. Na druhé straně to vypovídá
o tom, že Policie ČR nám vytipovala velice správně lokality, ve kterých
šoféři velice často jezdí rychle,“ konstatovala Alena Rašková (ČSSD),

náměstkyně primátora Prostějova,
v jejíž gesci je doprava v našem městě. Podle ní ale bylo měření rychlosti
vozidel nezbytné a plní svůj účel.
„Hodně často se setkávám s názory, že
magistrát zavedl radary jen proto, aby
naplnil městskou kasu penězi z pokut.
To je holý nesmysl. Naším cílem byla
vždy prevence a zvýšení bezpečnosti
na našich silnicích. Chápu, že nesvědomitým řidičům měření vadí. Ale
když takový šofér zaplatí měsíčně
jednu nebo dvě vysoké pokuty, tak ho
to bolí. A dá si větší pozor, aby příště
rychlost dodržel. Člověk sice vždycky
hledá nějaké výmluvy a kritizuje věci,
které mu nejsou po chuti. Radary ale
slouží i jako prevence. Vždyť silnice
přecházejí děti, studenti, maminky
s kočárky a další lidé. A ti si zaslouží,
aby byli v bezpečí a neohrožovali je piráti silnic. Každý přece ví, že z padesátikilometrové rychlosti se brzdí jinak
než z devadesátikilometrové,“ uvedla
Rašková, která Večerníku zároveň

potvrdila, že radar se bude postupně
přesunovat do jiných lokalit. „Teď se
aktuálně měří rychlost v Dolní ulici
a brzy počítáme s přesunem do Olomoucké ulice. V plánu máme měření
rychlosti i ve Vrahovické ulici a na
Vápenici. Měření se v těchto jednotlivých ulicích bude střídat, zatím můžeme data z radarů vyhodnocovat pouze
z jediného místa,“ dodala náměstkyně.
Večerník překvapilo, že magistrát
vlastní pouze jedinou „bednu“ na
měření rychlosti. „Pokud bude vůle
ze strany vedení města, mohou se v budoucnu přikoupit další přístroje. To
už se ale musíte zeptat jiných osob. My
budeme měření rychlosti často přesunovat do vybraných ulic, ale nerad bych
příliš často informoval veřejně, kde a kdy
přesně to bude. Ztratilo by to pak kýžený
efekt. Řidiči by měli jezdit předepsanou
rychlostí vždy a všude, nejen tam, kde je
zrovna radar. Teď zrovna měříme v Dolní ulici,“ prozradil Libor Šebestík, ředitel
Městské policie Prostějov.

Blbost, či nutnost?
Bezpečnost především! Tak zní heslo dnešní doby. Jen málokdo z dospěláků by proti němu vznesl nějakou námitku. A to navzdory faktu,
že za dob jejich mládí bylo vše jinak.
Co mě se týče, tak jsem již odmalička lyžoval. A vzpomínám si, že před
takovými třiceti lety jste na svahu
nenašli nikoho, kdo by měl na hlavě helmu. Nosili ji tehdy výhradně
závodníci. Nejinak tomu bylo v případě cyklistů. Dnes je však situace
zcela zásadně jiná.
A to není vše. Pokud jste v průběhu
letošní i uplynulých zim sledovali
mumraj na kluzišti u prostějovského

Bývaly doby, kdy se poslední analýzy nesly v duchu silvestrovského humoru a smíchu, protože konec roku bylo
zvykem oslavovat s humorem. Bohužel poslední roky nás
humor opouští a nejinak to bude i letos. Všichni víme proč
a já jen dodám, že má nálada se moc nezměnila od analýzy
Listopadové reminescence, která byla bohužel zneužita jistým občanem na prostějovském zastupitelstvu.
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htěl bych k tomu dodat, že jsem
byl ve zmíněném příspěvku
rozhořčen, ovšem ne vůbec na představitele města ani na magistrát jako
takový, protože stále zůstávám hrdým
patriotem a vždycky budu. Naopak
bych chtěl představitele města trochu
bránit, a to před příspěvky plnými
žluči, které se objevily po oznámení,
že budou rušeny některé vánoční
akce na náměstí na známé sociální
síti. Ani já z rušení nadšen nejsem, ale
prostě dokud zase ústavní nebo nejvyšší soud neshodí nesmyslná opatření, zavedená ještě panem Vojtěchem
(v době, kdy píši tento příspěvek, je
stále ministrem) ze stolu, tak je holt
musí představitelé radnice dodržovat.
Takže bych se být některými uklidnil
a neházel něčí hloupost na naši radnici. Na druhé straně chápu, že jsme
již všichni vypruzeni, ale bohužel
tu máme dva nesmiřitelné tábory
a společnost je polarizovaná až
hanba.
oporučuji se vrátit k literatuře
a přečíst si román 1984 od
George Orwella, on je koneckonců
češtináři doporučen i jako povinná
četba. A možná vám začne svítat
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PROSTĚJOV Tohle prostě nejde
pochopit, natož nějak omlouvat!
Přes tři promile alkoholu měl
v sobě padesátiletý muž, který minulé úterý večer usednul za volant
a snažil se projet Bulharskou ulicí.
Nebylo vůbec divu, že silnice se mu
v silném opilství zdála příliš úzká.
Nejprve naboural do zaparkovaného auta, přičemž náraz položil jeho
vozidlo na bok. Havárie si vyžádala
příjezd všech složek Integrovaného
záchranného systému.
V úterý krátce před 22. hodinou jel
téměř padesátiletý muž s vozidlem
značky Opel v Prostějově po ulici Bulharská. „U jednoho z domů nezvládl
řízení, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do zaparkovaného
vozidla Dacia. Následkem toho se
jeho vozidlo převrátilo a zůstalo stát
na boku. Hlídka u řidiče provedla dechové zkoušky, kterými se potvrdilo,
že řídil pod vlivem alkoholu. První
dechová zkouška vyšla s pozitivní
hodnotou 3,12 promile, opakovaná
pak vykázala hodnotu 2,81 promile
alkoholu v dechu. Požití alkoholu muž
nepopíral a přiznal tři dvanáctky piva
a čtyři panáky tvrdého alkoholu,“ popsala událost Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Na místě havárie měli práci i hasiči.
„Vyjížděli jsme chvíli po dvaadvacáté

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

muzea, museli jste si všimnout, že
stále více rodičů vybavuje své ratolesti právě přilbami. U těch menších
je to zcela pochopitelné. Každé dítě
se při jakémkoliv podobném sportu musí v první řadě naučit padat
tak, aby si přitom vážněji neublížilo. Pravdou je, že předškolní děti
padají z malých výšek, takže riziko
vážnějších zranění hlavy u nich bývá
relativně nízké. Navíc do jisté míry
platí, že kdo se uhodí dnes, dá si zítra pozor. Přesto vše je u nich helma
nepochybně dobrým pomocníkem,
obzvláště pokud jejich pády jsou stále ještě dosti nekoordinované.

Padesátiletého hazardéra nyní čekají patálie se zákonem a dlouhý
čas si nezařídí. „Na místě přišel o řidičský průkaz. Hmotná škoda byla
předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc
korun a nehoda se obešla naštěstí bez
zranění. Dál ji šetří policisté z dopravního inspektorátu a byly také zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření
z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky,“ dodala mluvčí krajské
policie. Řidiči tedy hrozí i nepodmíněný trest ve vězení.
(mik)

D

nad současnou situací a mnoho
věcí vám dojde. Pro ty, kteří číst
nechtějí, přidávám stručný výtah
z internetu, ale doporučuji opravdu
knihu přečíst a přemýšlet. „Hlavní
protagonista Winston Smith žije
na britských ostrovech, které jsou
v jeho době součástí Oceánie. Státu
vládne Velký bratr hlásající ideologii
Angsoc s hlavními hesly ‚válka je mír,
svoboda je otroctví, nevědomost je
síla‘. Tajná policie kontroluje veškerou činnost obyvatelstva, a to včetně
jejich myšlenek. Ideologicky špatné
názory se trestají vaporizací, tedy
fyzickým i psychickým vymazáním
dotyčné osoby. Společnost se dělí na
Vnější Stranu, Vnitřní Stranu a proletariát. Winston patří do Vnější
Strany a pracuje pro Ministerstvo
pravdy, kde se zabývá upravováním pro Stranu škodlivé historie.
Postupně však začíná pochybovat
o správnosti státní ideologie, v čemž
je podporován kolegou O'Brienem,
jenž mu poskytne zakázanou knihu Teorie a praxe oligarchického
kolektivismu od nepřítele režimu
Goldsteina. Winston se později zamiluje do úřednice Julie (láska je
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na kola a odstavili jej mimo vozovku.
Poté se jednotka vrátila na základnu,“
popsala práci Lucie Balážová, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

volba. Nemohou se však absolutně
divit, že po nich školy o tomto budou chtít potvrzení. Vedení ústavů
se tímto zcela pochopitelně chrání
před odpovědností za případná zranění žáků. A ta zejména v případě
malých i větších nemotorů mohou
přijít opravdu raz dva.
Ač to celé nejen pro školy představuje nemalé komplikace, je určitě skvělé, že se do organizace společného
bruslení na prostějovském kluzišti
pouští. Baví totiž obvykle všechny
děti bez ohledu na jejich sportovní
nadání i schopnosti. Navíc pro některé představuje jednu z nemnoha
příležitostí, jak se vůbec na led dostat. Jinak by na tom nejen s bruslením nepochybně byly ještě hůře, než
už jsou.

zakázaná), s níž často utíká mimo
dosah špionážní techniky a pomáhá
šíření revolučních myšlenek. Celou
dobu je však sledován a nakonec
i zatčen O'Brienem, který je odhalen
jako člen ideopolicie. Spolu s Julií je
vyslýchán a psychicky týrán, až zcela podvolí, na svou lásku zapomene
a začne zbožňovat Velkého bratra“.
okud se někdo domnívá, že srovnávat román 1984 se současností
je přehnané, pak doporučuji zabrousit ještě do jiného literárního fondu
a zaměřit se na četbu příspěvků a knih
pana Benjamina Kurase. Odcituji část
jeho blogu pod názvem „Zlatý věk
špiclování“: „Nedávné ‚řádění Facebooku‘, jak čeští náruživci internetové
svobody rádi nazývají vymazávání
vstupů a bourání celých stránek v posledním roce (nejen v masivní statisícové míře v Německu, ale už i v naší
‚malé české‘ míře tady), vzbuzuje obavy z blížícího se konce nejen svobody
informací, nýbrž i bezpečného soukromí. Že mu fandí i někteří politici
a veřejní činitelé na čele s místopředsedkyní rádoby pravicové demokratické strany a předsedou Ústavního
soudu, tyto obavy posiluje. V západní Evropě je už hlídání, vymazávání
a stíhání ‚nesprávných‘ názorů a nepohodlných faktů tak pokročilé, že
se málokterý politik odváží proti
cenzuře protestovat. Orwellův Velký Bratr, přesazený do dnešní reality,
několikanásobně překonává fantazii
svého autora“.

P

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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tačí vám to? Není mi dobře po
těle, ale zatím jde snad jen o varování a ten rozjetý vlak lze ještě zastavit
a snad se zase začneme smát a normálně žít. Takže si dovolím popřát šťastný nový rok všem.

SILVESTROVSKÉ
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Nic vám nevychází?
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Severní obchvat je hotový, dokonce s pětiměsíčním předstihem. No sláva. Ovšem jakkoliv jsme
byli ujišťování, že tato zcela jistě potřebná komunikace odvede dopravu z centra města, zejména pak z Olomoucké ulice, tak to tak v žádném
případě nevypadá. Podívejte se právě na Olo-

hodině. Po příjezdu jsme zajistili místo nehody proti vzniku požáru, rovněž
jsme zabezpečili vozidlo proti převrácení. Po vyšetření příčin a okolností
nehody Policií ČR jsme vozidlo vrátili

U větších bruslařů helmy stále působí poněkud zvláštně. Ještě před lety
by se takto vybavený páťák na rybníku určitě stal terčem posměchu.
Jenže dnes je třeba si uvědomit, že
mnozí ze současných školáků jsou
neobratní, nemotorní a neohrabaní
takovým způsobem, jaký si předchozí generace vůbec nedovedly
představit.
Rodiče, kteří své ratolesti nechávají
vysedávat před monitory počítačů, televizorů či mobilů v tomto
ohledu naplno sklízí ovoce své
„výchovy“. Pokud takto odchovaný
puberťák má jít se svými spolužáky bruslit, pak je i u něj helma naprosto namístě. Pokud jsou rodiče
přesvědčeni, že jejich ratolest ji
k bruslení nepotřebuje, je to jejich

TA LETOŠNÍ POSLEDNÍ

Šéf prostějovských strážníků poskytl
Večerníku i denní statistiky měření
rychlosti v Brněnské ulici za listopad
tohoto roku. Zatímco v říjnu zde řidi-

poèet pøestupkù pøekroèení rychlosti v brnìnské ulici v prostìjovì

8VFKOÙVWURPQDKUDGÉ
Prostějov (mik) - Obyvatelé
Neumannova náměstí v Prostějově poslali magistrátu stížnost na
množství uschlých stromů v této
lokalitě. Město přiznává, že ví
pouze o jednom. „Již delší čas je
v prostoru Neumannova náměstí
u dětského hřiště několik uschlých
mladých stromů. To se nenajde
nikdo, kdo by je odstranil a vysadil nové? Chtělo by to však vysadit i nějaké keře, například šeříky
a zlatý déšť. To jaksi v našem městě
není populární a přitom právě tyto
lidové keře potřebuje ptactvo. Věřím, že již na jaře dojde k nápravě,“
poslal vzkaz Ivo Kolchar bydlící
právě v této lokalitě. Odpověď ze
strany magistrátu ho ale zřejmě
moc nepotěší. „Na Neumannově
náměstí u dětského hřiště je jeden suchý strom, o kterém víme.
Strom bude nahrazen za nový
v rámci jarní výsadby. Děkujeme
za upozornění,“ odpověděla stroze Alexandra Klímková, vedoucí
odboru správy a údržby vměsta prostějovského magistrátu.

27. prosince 2021
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Obchvat je, zácpy zùstaly
mouckou ulici! Právě tady se každé odpoledne
tvoří neuvěřitelné kolony vozidel a auta popojíždějí jen krokem. A když se stáhnou závory na kolejích, fronta vozidel se zdvojnásobí a její konec je
až pomalu u sjezdu z dálnice. Ne, severní obchvat
v žádném případě neuleví dopravě v Prostějově,

=DEU]GÉDzSÔHGUDGDUHP
Přimlouval bych se za to, aby policie častěji měřila rychlost před Městským hřbitovem v Brněnské ulici v Prostějově. Co tady se děje, to je
opravdu na pováženou. Silnici nejde skoro vůbec přejít, řidiči tady jezdí
tak rychle, že je to doslova o hubu. Přitom o pár stovek metrů dál je radar
na měření rychlosti, o kterém však většina šoférů už ví. Takže přibrzdí
a sníží rychlost až těsně před ním. Všichni návštěvníci hlavního hřbitova bychom uvítali, kdyby policie právě tady udělala něco pro bezpečnost
chodců.
Jana Baldová, Prostějov

protože ho využije jen minimum řidičů, kteří
skutečně jedou například z Olomouce do Kostelce na Hané nebo do Smržic. Drtivá většina aut
míří z města do nákupních zón v Konečné ulici
v Prostějově nebo v Držovicích.
Jan Zacpal, Prostějov

Další díra u soudu
Už roky marně voláme po rekonstrukci silnice v Havlíčkově ulici
v Prostějově. Za poslední léta se technický stav vozovky z „kostek“ natolik zhoršil, že už se po ní opravdu dá jezdit jen krokem, a navíc i tak
pod stálým nebezpečím, že si urvete výfuk nebo poškodíte nápravu.
Nově se vytvořila prohlubeň u budovy okresního soudu, která při nepozornosti vytvoří z vašeho auta houpacího koně, pokud zcela nevyletíte ze silnice. Mít takovou komunikaci v centru města, je ostudou
především prostějovské radnice!
Milan Forejtek, Prostějov

21121571619

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

20110911702

14

21121611620

region

27. prosince 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

9

zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...

Na pláži u přehrady opět roste

devět pořádných vrbiček!
„Lidi, neničte je, prosím,“ vzkazuje muž, jenž stojí za jejich výsadbou

MOSTKOVICE Pláž U Vrbiček u plumlovské přehrady je jedním
z nejkrásnějších a přes léto také nejnavštěvovanějších míst regionu. Kromě koupání sem lidé už řadu let míří na spoustu kulturních akcí. Svůj název pláž získala díky devíti monumentálním vrbám, které však byly po bagrování přehrady v roce 2011
pokáceny. Po zhruba deseti letech se za ně konečně objevila
adekvátní náhrada. Stalo se tak díky Romanu Vaňkovi, který
má k přehradě celoživotní vztah.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Týden před Štědrým dnem dorazili
na pláž u plumlovské přehrady zahradníci, kteří vysadili celkem devět
vzrostlých stromů. „Kromě toho, že
jsem profesionální zahradník, tak
jsem i vášnivý rybář. K vrbičkám jsem
chodil chytat ryby, už když mi bylo
sedm let. Ty stromy k přehradě patřily, v jejich kořenech se navíc třeli sumci, kapři a další ryby. Hned, jak je po
bagrování pokáceli, tak mě napadlo,

že by se tam měly vysadit nové,“ prozradil Roman Vaněk.
Jeho nápad si na svou realizaci
z nejrůznějších důvodů počkal
dlouhých deset let. Mezitím Povodí
Moravy nechalo na pláži vysadit malé
vrbičky. Z tenounkých proutků se
však některé vůbec neujaly, jiné vandalové poničili. „Navrhl jsem Povodí
Moravy a obci Mostkovice, že vrby
na pláži nechám vysadit na své vlastní
náklady. Jsem rád, že tomuto projektu
dali zelenou. Ve čtvrtek 16. prosince
jsme se tedy s mými kolegy z práce
mohli pustit do sázení. Díky nízkému stavu vody k tomu byly ideální
podmínky. Teď nezbývá než doufat,

NA VÁŠ NÁMÌT
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že nikdo mladé stromky nepoláme,“
prohlásil prostějovský rodák, který si
vrby na pláži pamatuje už z dob svého dětství. „Přestože v Prostějově už
nežiji, na pláž plumlovské přehrady
se coby rybář i s ostatními pravidelně

vracím. A jak se pomalu blíží důchod,
tak věřím, že na ní budu stále častěji.
I proto jsem moc rád, pokud tu po
nás něco zůstane,“ uzavřel patriot.
Náklady na podobnou výsadbu
devíti vzrostlých stromů lze od-

ZHQVQ/CTVKP<CQTCNC4QOCP8CP÷M

hadnout zhruba na 60 000 korun.
„Panu Vaňkovi se určitě za jeho iniciativu sluší poděkovat,“ vyjádřil se Radek Kocourek, který má pláž již řadu
let v dlouhodobém nájmu a na celou
záležitost Večerník upozornil.

XNCUVPÊJQQVEG
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k napadení, jsme byli požádáni
o součinnost a hlídka na místo dorazila během několika
minut,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jak policisté na místě zjistili, oba muži byli pod
vlivem alkoholu. „Starší z nich nadýchal 1,66
a jeho syn 2,29 promile alkoholu. Zraněný nevyžádal vyšetření za strany lékaře a uvedl, že ho
zranění nijak neovlivňuje v jeho běžném způsobu života,“ shrnula Zajícová s tím, že případ
policisté zaevidovali jako přestupek proti občanskému soužití a dál ho bude řešit příslušný
správní orgán.
(mik)

DO UCHA!

PROSTĚJOV Už bylo na čase!
Velmi vytížená silnice z Prostějova do Ohrozimi se během
minulé zimy na základě kráterů
v úseku tzv. ohrozimského kopce dostala v celostátním srovnání mezi nejhorší tankodromy
v republice. Přestože silničáři
vše na jaře zalátali, silnice na pořádnou opravu čeká už pěknou
řádku let. Vše měly komplikovat
problémy s výkupem pozemků,
které byly v majetku celé řady
vlastníků. Po letech se snad problém konečně podařilo vyřešit
a vše se dalo do pohybu. Připravený projekt totiž již žádá o stavební povolení.

Martin ZAORAL

Tohle je jedna z kuriozit prostějovského regionu. Panelová silnice
vedoucí z Prostějova do Ohrozimi
byla postavena za Protektorátu
Čechy a Morava, stalo se tak v souvislosti s rozmachem tehdy strategického letiště ve Stichovicích. Od
té doby celá komunikace doznala
jen minimálních úprav. Paradoxně
je stav panelovky i po dlouhých
letech výrazně lepší než vyasfaltovaný úsek přímo v ohrozimském
kopci. Ten se letos stal nepřehlédnutelným symbolem katastrofálního stavu silnic po zimě ze sezóny
2020/21.

Němčice nad Hanou (mls) – Zatímco dříve bylo kino v každé vesnici, dnes už drtivá většina z nich zeje
prázdnotou a budovy, kde se promítaly filmy s hvězdami stříbrného plátna,
se často nacházejí v žalostném stavu.
Z větších měst regionu to platí jak pro
Konici, tak i pro Plumlov, v Kostelci
na Hané se pro objekt podařilo najít
nové uplatnění. Posledním mohykánem tak už řadu let zůstává kino
Oko v Němčicích nad Hanou, kde se
kromě promítání koná celá řada kulturních akcí. Místní radnice o budovu
příkladně pečuje, o čemž svědčí i fakt,
že aktuálně připravuje opravu její čelní
fasády. Na investiční akci si již nechala
zpracovat projektovou dokumentaci.

Plumlov (mls) – Ještě před Vánoci se
podařilo schválit rozpočet na příští rok
v Plumlově. Klíčový dokument města
počítá s příjmy ve výši 45,8 milionu
korun, na straně výdajů se konečná
cifra zastavila na částce cca 55,8 milionu korun. Zbývajících 10 milionů
korun bude třeba dofinancovat. „Naší
investiční prioritou na příští rok bude
dokončení kanalizace v Hamrech
a obnova vstupního portálu na zámku, na kterou jsme již obdrželi dotace.
Další menší projekty budou závislé
právě na tom, jak budeme úspěšní
při hledání peněz z dalších zdrojů než
z našeho rozpočtu,“ uvedla starostka
Gabriela Jančíková.

Dobrochov se rozrostl
Dobrochov (mls) – „Nejzelenější
obec ČR“ pro rok 2019 se může těšit
i z výstavby nových rodinných domů.
Právě díky tomu by na silnici mezi
Dobrochovem a Kobeřicemi mělo
v dohledné době dojít k přemístění
dopravních
VTIP značek označujících začátek a konec obce. Ty se posunou
o zhruba 50 metrů dále od centra.
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KOSTELEC NA HANÉ Nový
mokřad vznikl nedaleko ČOV
v Kostelci na Hané. Rybníček
nacházející se v místech, kde
kdysi stával mlýn, by měl pomoci zachytávat vodu v krajině. Vedení města si plánuje, že
zde vznikne nové výletní místo
pro cyklisty i pěší.

(QVQ(CEGDQQM

Stavební úpravy se dotkly území
o výměře zhruba 1,6 tisíc m2,
sám mokřad z toho zabírá necelou třetinu. Uplynulé úterý 14.
prosince na místě proběhla závěrečná kontrolní prohlídka. „Součástí mokřadu je i zeleň doplněná
o pařezy a zídku z volně loženého kamene. Cílem je zlepšení

mikroklimatu, zvýšení retenční
schopnosti území a rozvoj biologické rozmanitosti v této lokalitě,“ představil projekt kostelecký
místostarosta Filip Štrunc s tím,
že všechny náklady ve výši bezmála milionu korun pokryla
dotace z Operačního programu
Životní prostředí.
(mls)

Oprava „Hitlerovy dálnice“ je zase

o kus blíž

Kino získá novou fasádu
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BRODEK U PROSTĚJOVA Dramatické okamžiky
se odehrály v rodinném
domě v Brodku u Prostějova, v němž se předminulou neděli do sebe pustili otec se synem.
Mladší z nich měl při fyzické potyčce navrch a vlastního tátu zranil. Spor vyvrcholil
kousnutím do ucha!
„V neděli 19. prosince večer přešla slovní hádka mezi otcem a synem v Brodku u Prostějova
ve fyzické napadení. S ohledem na věk měl
syn navrch a několikrát udeřil protivníka pěstí do oblasti hrudníku. Napadení pak završil
kousnutím do ucha. Již v době, kdy docházelo

RYCHLÝ
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Projekt na první
etapu rekonstrukce
už žádá o stavební povolení

Více jak pět let trvající přípravy opravy klíčové komunikace
kritizoval například starosta
Stínavy. „Pokud mají už tak dlouho problémy s výkupem pozemků, nechápu, proč už je dávno
nevyvlastnili,“ nebral si servítky
Pavel Bokůvka, který na zástupce
hejtmanství dle svých slov opakovaně apeloval, aby s neutěšeným
stavem silnice něco udělalo.
Z následného vyjádření Olomouckého kraje vyplynulo, že
rekonstrukce silnice z Prostějova
do Protivanova se opravdu chystá.
Rozdělena byla na několik etap. Ta
první by měla zahrnovat opravu silnice od obce Vícov včetně průtahu

touto obcí až po rondel u prostějovského Albertu v Plumlovské ulici.
Délka tohoto úseku je 10,3 kilometru. Nedávno se konečně podařilo
dokončit potřebnou dokumentaci.
Celý projekt nyní žádá o stavební
povolení. Jeho součástí je mimo
jiné rozsáhlé kácení, ale i následná
výsadba. Výrazným prvkem bude
nepochybně také výstavba nového
autobusového terminálu ve Vícově. Před vjezdem do Ohrozimi je
zase navržena nová vjezdová brána.
V obou obcích by mělo dojít k nové
výstavbě a také rekonstrukcí chodníků. „Díky těmto úpravám dojde
ke zvýšení bezpečnosti,“ uvádí se
mimo jiné v projektu, jehož ústní

Vodaøi nechtìjí
udìlat pøípojku
Prostějov (mls) – S dosti nepochopitelnou záležitostí se před Vánoci obrátil na vedení Konice majitel pozemku
v Buriánově ulici, kde nedávno vznikly nové stavební parcely. Postěžoval si,
že vodárenská společnost jim nechce
udělat vodovodní přípojku. „Zjistím
důvody, proč došlo k nepovolení
výstavby přípojky. Měl jsem za to, že
předchozí problémy kvůli stavu zkolaudované kanalizace už byly vyřešeny,“ reagoval v této záležitosti konický
starosta Michal Obrusník.
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projednání by mělo proběhnout
13. ledna od 15:00 hodin v sále prostějovského KK Duha.
Vzhledem k vysokým nákladům
bude nyní Olomoucký kraj žádat o dotace z evropských fondů. Pokud bude úspěšný, mohla
by se zmiňovaná první etapa
rekonstrukce silnice z Prostějo-

va do Protivanova rozjet v roce
2023. Na ni by měla navázat druhá etapa týkající se úseku od hranic kraje až po začátek Vícova. Její
délka je cca 13,1 km. V rámci ní se
počítá s opravou celkem tří úseků,
a to v Malém Hradisku, Stínavě
a silnice mezi Stínavou a Vícovem.
Zbytek se opravovat nebude.
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Straka řádila ve Výšovicích
V pondělí 20. prosince odpoledne
kontaktoval policisty prostřednictvím
linky 158 oznamovatel se sdělením, že
se jeho garáž ve Výšovicích stala předmětem zájmu nenechavce, který do ní
násilím vnikl. Nejprve musel překonat
plot a přes zahradu se dostal k objektu
svého zájmu. Uvnitř našel a odnesl s sebou pánské horské jízdní kolo zelené
barvy, tlakovou myčku, vrtačku a brusku. Majiteli ukradených věcí způsobil
předběžně škodu za 15 000 korun. Policisté z prostějovského druhého oddělení případ šetří pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody.

Jednoduchá kořist
Škodu za 130 000 korun napáchal
neznámý pachatel v Držovicích.
Zloděj neměl příliš těžkou práci,
protože dodávkové vozidlo zaparkované v jedné z místních ulic nebylo
uzamčené. Lapka využil příležitosti,
když mezi devátou a šestnáctou hodinou auto vybral a majitele připravil
o brusku, dvoje lisovací kleště, elektrikářskou brašnu s dalším nářadím,
sbíjecí kladivo a další věci. S ohledem
na způsobenou výši škody a především na vyhlášený nouzový stav hrozí
pachateli za trestný čin krádeže trest
odnětí svobody od dvou do osmi let.

Jezdí dál i přes zákaz
Podezřelým ze spáchání trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je devatenáctiletý
mladík z Prostějovska. Jako řidiče
osobního motorového vozidla jej
ve čtvrtek 23. prosince odpoledne
na silnici mezi obcemi Protivanov
a Bousín zastavila a kontrolovala
policejní hlídka. Během kontroly policisté zjistili, že mladík má od října
letošního roku rozhodnutím správního orgánu vyslovený zákaz řízení
všech motorových vozidel, a to na jeden rok. Za výše uvedený trestný čin
lze dle trestního zákoníku uložit trest
odnětí svobody až na dva roky.

region

zprávy z regionu
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aneb jsme s vámi u toho...
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LED V KOUPELI NEVADÍ, A TAK ŠUP NA VÁNOCE Ze ZUŠ je bytovka 1DÅ
DO VODY
Na svatého Štěpána
obsadili otužilci Nebeský rybník

DRAHANY Zimomřiví lidé? Ti se měli na Štěpána vyhýbat
Nebeskému rybníku obloukem.Vodní plocha u silnice mezi Drahany
a Nivou totiž přivítala první ročník Štěpánského ponoru. Zelenou na
akci tak měli lidé otužilí, zvyklí na mráz. Kdo měl ale pro strach uděláno, zažil u Drahan pěknou akci s vydařenou atmosférou. A třeba se
jim zalíbila natolik, že příště se z diváků stanou plavci...

Termosky s čajem, placatky, hlavně však
ranec odvahy a hodně dobrý ručník. To
vše je nezbytné při otužileckém dovádění. Zvlášť na Drahansku, kde je často
mráz, jak se patří. Paní zima v neděli 26.
prosince osazenstvu rybníka nabídla
drsnější tvář v podobě sedmi stupňů.
„Loni, při nultém ročníku, to bylo horší.
Bylo zataženo, foukalo, sněžilo. A byli
jsme na minus dvanácti stupních. Ale

" I NII L ? J I LN´ÛÛ
"INIL?JILN´Û

naběhli jsme poté do dodávky a všichni
v klidu přežili,“ zavzpomínal jeden z organizátorů Milan Škandera.
Sám byl jedním z těch, kteří ledovou
vodu okusili. S chutí. Nechyběly úsměvy, fórky, pohoda. A něco dobrého
navrch. „Voda byla příjemná, počasí
nádherné, možná se i opálíme. Snažíme
se doma trénovat otužování, tak jsme
si teď řekli, že to zkusíme naostro,“ byl
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BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz
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pro Večerník

Michal SOBECKÝ
spokojený Miroslav Hrstka. Zatímco on
si zjevně vodu užíval, jiní měli odlišný
názor. „Taky se to počítá, ne?“ ptala se
přítomných mladá žena, která vyběhla z
vody ještě rychleji, než do ní vběhla.
Nebylo to ale jen o plavcích, dovádění v
ledové vodě. Mnozí pojali Štěpánský ponor jako společenskou záležitost. Na akci
dorazily desítky lidí a vytvořili koupeli

2TXPÊTQéPÊMiV÷R¾PUMÆJQRQPQTWQ×éCUVPÊM[KFKX¾M[PGD[NCPQW\G
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očnníkk šštěpánského
těěpáánskkéhho pponoru...
onnorru....

3x foto: Michal Sobecký
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slušnou atmosféru. I když bylo vidět, že
se mnozí třesou zimou jen při pohledu.
„Bylo to vynikající. Já do vody ale nechtěla. Mám tam dvě dcery, to mi stačí,“ smála
se paní Jarka. „Na to musí být dlouhodobá příprava. A tu nemám,“ neuvažovala
žena, že by následovala své potomkyně.
Ledové koupele jsou skutečně o dlouhodobější, postupné přípravě. „Hlavně
si nehrát na hrdinu,“ zní pak jedno z důležitých pravidel.
A takovou přípravu, i když i organizační, si otužilci z Drahanska střihli už loni.
Při řečeném nultém a pořádně promrz-

Foto: Michal Sobecký

lém ročníku. „Organizovaně jsme si šli
zaplavat podruhé, nultý ročník byl už
loni. Bylo to ale jen komorní. No a tady
navrchu se nic moc okolo Vánoc neděje,
s kluky jsme si tedy řekli, že to uděláme a
uvidíme. Takovou účast jsme nečekali,“
kroutil nevěřícně hlavou Milan Škandera, zatímco si lidé okolo něj vyměňovali
zkušenosti, čaj i nějaký ten životabudič.
Aby taky ne. „Pamatuji si, když jsem se
ponořil poprvé do rybníka, byly to takové mrazivé jehličky do svalů. Teď je to
lepší. A nejhorší jsou palce,“ pověděl muž
po mrazivém prožití svatého Štěpána.

NEZAMYSLICE Tady už mají
hotovo! Krásný bytový dům za
bezmála 14 milionů korun vznikl v průběhu uplynulého roku ze
zchátralého objektu bývalé ZUŠ v
Nezamyslicích. Uvnitř se nachází
celkem šest bytů, které dosud nejsou obsazeny. Dá se však očekávat, že zájem o ně bude velký a vedení městyse tak bude muset nové
nájemníky pečlivě vybírat.

Martin ZAORAL

OTASLAVICE Nového a moderního osvětlení se dočkali v Otaslavicích, zatím tedy pouze v části
obce směrem na rodek u Prostějova. Práce trvala několik týdnů
a byla rozdělena na více etap.
Elektřina byla rozvedena pod
zemí a při této příležitosti se obec
rozhodla vyměnit veřejná světla. Nové osvětlení figuruje v plánech obce na celém území, čekat
se však bude na postupné kroky
energetiků a tyto úpravy budou
provedeny zároveň s uložením
elektrických rozvodů do země.
Nové moderní stožáry i LED tech-

nologie by měly být daleko ekologičtější a finančně méně nákladné.
Jen realizace v uvedené části obce
vyšla na téměř půl milionu korun.
„Od křižovatky k rybníku až po
konec obce směrem na Brodek u
Prostějova jsme měnili dráty elektrického vedení, kabely jsme nechali
uložit do země, a při té příležitosti
došlo na veřejné osvětlení, kompletně nové jsou jak stožáry, tak také
ledková světla, která by měla šetřit
energii, budou i méně náročná i z
hlediska údržby. Celá akce vyšla téměř na 450 tisíc korun,“ prozradil
místostarosta obce Mojmír Sokol.

Do budoucna plánují v obci zavést
nové osvětlení v rámci celého území. „Jedná se o velmi nákladnou
změnu a my budeme chtít využít
skutečnosti, kdy se budou ukládat
elektrické rozvody do země, což
by mělo proběhnout do roku 2030.
Postupovali bychom podobně jako
nyní, tedy uložení rozvodů spojíme
s výměnou veřejného osvětlení.
Náklady na práci by se tak měly
snížit, což ušetří nejen finanční
prostředky obce, ale také nemusíme rozkopávat občanům chodníky
hned dvakrát,“ doplnil místostarosta.
(jaf)

6÷UP÷RąGFMQPEGOTQMWWåFčOéGMCNRQW\GPCMQNCWFCEK8FQO÷UGPCEJ¾\ÊEGNMGOwGUVOGPwÊEJD[Vč2x foto: Martin Zaoral

Už je to čtyři roky, co vedení Nezamyslic přišlo se záměrem na rekonstrukci
objektu bývalé ZUŠ, která v té době
byla už téměř deset let prázdná a chátrala. V lednu letošního roku se začalo
se stavebními pracemi a nyní je hotovo.
V objektu vznikly dva byty 1+kk a čtyři byty 2+kk. Cílem bylo vytvořit dostupné nájemní bydlení určené lidem,

kterým by jinak hrozilo, že se nebudou
moci zapojit do normálního života.
„Byty zatím obsazené nemáme. Zájemci musí splňovat kritéria pro možnost
přidělení sociálního bydlení, jejich odsouhlasení bude v režii městyse,“ vyjádřil
se starosta městyse Vlastimil Michlíček.
Celkové náklady na výstavbu domu
byly zhruba 14 milionů korun, městys
na projekt z evropských fondů získal
dotaci ve výši asi 8,5 milionu korun.

PROSTĚJOV Nejen turistické, ale
i svatební místo se postupně stává z Běleckého Mlýna. U tamního
rybníka už je i pro svatby vyhrazené místo. Nejen svatebčané se navíc
brzy budou moci těšit i na novou
lávku. ¨
„Chceme postupně zpřístupnit celou
lokalitu vedle Běleckého Mlýna, kde
se nyní odehrávají svatby. Zároveň
lávku budujeme z hlediska bezpečnosti svatebčanů. Kolem Běleckého
Mlýna totiž vede silnice a stačí vyjít

ze vrat a jste rázem v provozu,“ konstatuje majitel výletního místa Richard Benýšek.
Můstek by mohl vzniknout už brzy.
„Děláme vše svépomocí, samozřejmě
se všemi nezbytnými povoleními. To
nejtěžší je za námi, teď budeme shánět zámečníka. Byli bychom tak rádi,
kdyby na jaře bylo hotovo,“ vzkazuje
Benýšek k další úpravě lokality, která
se v posledních letech dočkala třeba
venkovní posilovny či sítě naučných
stezek.
(sob)
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nehodu šetřili, tvrdila, že domácí pálenku v přesně neustanoveném množství pila až po nehodě. Hmotná škoda byla předběžně
stanovena na dvaadvacet tisíc korun,“ sdělila mluvčí krajské policie s tím, že havárie vozidla je nadále v šetření.
(mik)

Foto: Jan Frehar
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HROCHOV „Pila jsem až po nehodě,“ bránila se policistům
DzSRQH
totálně zpitá žena, která předminulou sobotu těžce havaroc3LODMVHP ]UDQÈQ½zHQD
vala u Hrochova, když nezvládla zatáčku přes potok a v proEU½QLODVH
tisměru to s autem „naprala“ do stromu. Vyšetřující hlídce
nadýchala přes dvě promile alkoholu a poté ji lékaři záchranV sobotu 18. prosince večer
ky převezli do nemocnice. Žena totiž po nárazu do stromu sedla za volant vozidla Peugeot 206 jednatřicetiletá žena a jela ve
utrpěla zranění.
směru od Horního Štěpánova na obec Hrochov. Ovšem ne dlouho… „Po projetí pravotočivé zatáčky přes Úsobrnský potok jízdu
nezvládla, vjela do protisměru a sjela mimo komunikaci, kde narazila s autem do stromu. Při nehodě se zranila, nejprve byla ošetřena v sanitním vozidle a poté byla převezena na další vyšetření do
nemocnice,“ popsala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté záhy zjistili, že selhání mladé řidičky nebylo bez důvodu
a ani o neopatrnost nešlo. Žena totiž byla opilá, jak zákon káže!
„Dechová zkouška, která byla u ní provedena, vykázala pozitivní
hodnoty. Při prvním měřením 2,23 a při druhém 2,10 promile alkoholu v dechu. Že by pila před jízdou, popřela a policistům, kteří
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rozhovor večerníku

Pavla Šmídová se stará
také o dvě fenky přivezené
z Rumunska. Chcete je?

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Michal
KADLEC
yy Jak jste se vlastně dostala
k pejskům a péči o ně?
„Psy trénuji už vlastně odmala, věnuji
se hlavně agility a poslušnosti. Sama nevím, po kom jsem takovou náklonost
k pejskům získala, ale po rodičích určitě
ne. Ti psy moc nemusí, takže mě v mojí
zálibě nepodporují.“
yy Máte doma celkem pět feneček,
ale jakým způsobem jste získala ty dvě
z Rumunska?
„Našla jsem si na internetu pražskou neziskovou organizaci Nebelvira´s help
for animals. Ta se zabývá pomocí
pro bezprizorní pejsky z Rumunska,
odkud je dováží do České republiky
k adopci. Právě v této balkánské zemi
se nachází spousta naprosto plných
psích útulků a zvířata tam hodně trpí.
Rozhodla jsem se s tímto spolkem,
který založila slečna z Prahy, spolupracovat a já sama jsem nabídla pomoc.
Nyní cvičím a starám se o dvě fenečky
z Rumunska, jde o čtyřletou Bublinku
a dvouletou Daysinku. Pro obě teď
hledáme nové pánečky nebo paničky,
kteří by si je osvojili. Mám je zatím
v dočasné péči a věřím, že brzy najdou
svůj nový domov.“
yy Situace se psy v Rumunsku je
opravdu tak vážná?
„Bohužel tam nemají velký nárok na
přežití. Jsou jich totiž na ulicích miliony!
Když je tamní pracovníci státních nebo
státem podporovaných útulků odchytí,
někteří zemřou již při tomto odchytu.
Ani ti, co se dostanou do kotců, nemají moc šancí na přežití, zůstanou jen ti
nejsilnější jedinci. V útulcích umístí do
kotců psy agresivní i bojácné dohromady a ti slabší bohužel hynou. Tam navíc

V Rumunsku bohužel psi nemají velký nárok
na přežití. Jsou jich tam na ulicích miliony!
Když je tamní pracovníci státních nebo
státem podporovaných útulků odchytí,
někteří zemřou již při tomto odchytu...
vůbec neřeší, jestli jde o psa, nebo fenu,
všichni jsou zavřeni dohromady. Navíc
v Rumunsku nemají ten zvyk, že by si
lidé chodili do útulku vybírat pejsky
a brali si je domů. To tam neexistuje.“
yy Co všechno se muselo vyřídit, aby
pejsci mohli být bez problémů převezeni z Balkánu do České republiky?
„Jakmile v Rumunsku převezou psa
do útulku, je jim do oušek vpíchnuta
visačka s číslem. Jako u nás kravám!
Tam totiž žádné čipování běžně neexistuje, jen výjimečně, na to nejsou
zařízeni. Ovšem aby tito psi mohli být
převezeni do České republiky, tak už
čip museli mít, což se událo už v Rumunsku na veterinární stanici, kde také
dostali psí pas. U nás už pak došlo jen
k zaregistrování na úřadě, tak jak je to
běžné u jakýchkoliv jiných psů.“
yy Jaké byly první okamžiky poté, co
jste si dvě fenky dovezené z Rumunska převzala do dočasné péče?
„Fenečky Bublinku a Daysinku mám
už třetí měsíc a jde o křížence středního
vzrůstu. Když jsem si je přivezla domů,
obě byly hodně zanedbané, vylekané
a neměly důvěru k lidem okolo, vlastně
ani ke mně… Trvalo hodně dlouho,
než se socializovaly, zbavily se strachu
a naopak získaly důvěru v člověka. Víte,
v Rumunsku při odchytech psů používají smyčky, které pejsky přiškrtí a mnohá
zvířata tak nepřežijí ani převoz do útulku.
Navíc ani tam se k nim nechovají zrovna
pěkně, takže se není čemu divit, že obě
fenky byly dost vystresované.“
yy Dalo to velkou práci získat si jejich
důvěru?
„Zvykaly jsme si na sebe těžce, ale postupem času se Bublinka s Daysinkou
zbavily strachu. V rumunských útulcích pracují většinou jen muži, takže
pejsci mají strach hlavně z nich. Já jsem
s oběma musela začít pracovat velice
opatrně. Ze začátku jsme nemohly
chodit ani ven. Například když viděly
vodítko, celé se třásly a snažily se doma
schovat. Teď už procházky milují
a naopak by pořád chtěly být venku.
Teď už jsou v pohodě, ven chodíme
několikrát za den, doma se už nevyčůrají a stejně tak ani na chodbě, ani ve
výtahu. Navíc když je mám doma, tak
vůbec neštěkají, tudíž sousedé si nestěžují. Což je samozřejmě dobře.“
yy Jaký je mezi Bublinkou a Daysi

vizitka
PAVLA ŠMÍDOVÁ
✓ narodila se 3. července 1998 v Prostějově
✓ je svobodná
✓ absolvovala základní školu v ulici
Majakovského ve Vrahovicích
✓ maturovala na Střední odborné škole
podnikání a obchodu, když vystudovala obor
marketingové komunikace a žurnalistiky
✓ aktuálně pracuje jako kosmetička v Prostějově
✓ k jejím největším koníčkům patří péče o psy společně s jejich výcvikem,
na nic jiného jí nezbývá čas
zajímavost: její rodina psy moc nemusí, takže rodiče zálibu své dcery
zrovna nesdílejí

rozdíl, co se jejich povahy týká? A jak
se snáší vzájemně?
„Každá je povahově úplně jiná. Daysinka je taková akční, je zvídavá a venku ji
všechno zajímá. Bublinka je naopak naprosto klidná a teď už poslušná, hodila
by se klidně i ke starším lidem. Obě se
snášejí naprosto v pohodě, respektují se.“
yy Vy ale máte doma ještě další tři fenky. Jak to jde dohromady?
„To ano, mám doma velký harém!
Moje tři fenky mám už naprosto dokonale vycvičené a Bublinka s Daysinkou naštěstí brzy začaly jejich chování
kopírovat. Když jsme byly venku,
a došlo k nějaké nenadálé situaci, dvě
fenky z Rumunska se začaly bát a být
nervózní. Když ale viděly a vycítily, že
moje tři fenky se vůbec nebojí, rázem
se zklidnily. Moje tři fenky jim výrazně
pomohly v celkové socializaci. Vůbec
na sebe nežárlí a všechny se absolutně
respektují.“
yy Vytvořila jste tedy fungující
smečku?
„Dalo by se to tak říct, všech pět pejsků
je navzájem naprosto nekonfliktních
a mě berou skutečně jako vůdkyni celé
smečky.“
yy Bydlíte ale v paneláku. Jak to jde
dohromady? A co sousedé?
„Se sousedy vycházím naprosto v pohodě. Tím, že fenky neštěkají, nikoho
neruší. Ve dne, ani v noci. I když bydlím
v paneláku, chovat zde pět pejsků mi
připadá naprosto v pohodě. K legračním
situacím dochází jen v případě, že jdeme
všichni ven, a když se mi všech pět fenek
zamotá do vodítek. To pak dá práci a čas
je rozmotat!“
yy Hodláte i nadále spolupracovat
s pražskou neziskovou organizaci
Nebelvira´s help for animals?
„Činnost tohoto spolku je velice záslužná, protože spousta pejsků by bez jeho
pomoci neměla v Rumunsku vůbec
šanci přežít. Určitě bych chtěla s touto
organizací i nadále v budoucnu spolupracovat. Teď je pro mě ale aktuálně nejdůležitější, abych dvěma dovezených
fenečkám našla nové páníčky a nový
domov. Bublinka s Daysinkou si totiž už
začínají zvykat na mě a právě mě berou
za paničku. My ale potřebujeme, aby si
už pomalu začali zvykat na ty, u kterých
budou až do konce svého psího života.“
yy Takže nechat si je nechcete?
„Ne, už od začátku plním jen tu roli,
aby si pejsci zvykli na nové klidné
prostředí a abych je vycvičila k poslušnosti, nebojácnosti a základním
hygienickým návykům. To se podařilo a teď jim hledám nový domov.“
yy Co všechno pro to děláte? Už se
někdo ozval, že by si fenečky osvojil?
„Zadala jsme si inzeráty na sociálních sítích. Teď je ale mezi lidmi pejsků opravdu
hodně, takže zatím se mi pro fenky nový
domov nepodařilo najít. Snažím se ale teprve čtrnáct dní, takže je to všechno ještě
hodně čerstvé. Ale věřím, že si Bublinku
a Daysinku někdo brzy vybere a vytvoří
jim nový krásný domov. Pokud by tomu
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník mohl být
nápomocen, tak prosím klidně sdělte

SILVESTROVSKÉ
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Foto: Michal Kadlec

moje telefonní číslo. Případní zájemci
o fenky mohou zavolat na 606 045 450.“
yy Prozraďte ještě, jak celkově je náročné starat se o tolik pejsků? Vždyť
pracujete...
„Předně musím říct, že všem pejskům
se věnuji velice pečlivě. Chodíme na
agility, tréninky i výcvik poslušnosti.
Tím všechny fenky získají vychování

tak, aby doma vydržely samy po tu
dobu, co jsem v práci. Je to pro mě
hodně časově náročné, ale nestěžuji si.
Zvládám to celkem bez problémů.“
yy A jaké byste si pro Bublinku
a Daysinku představovala nové páníčky?
„Myslím si, že pro Bublinku by byli
vhodnější spíše starší lidé, například

aktivní důchodci. Daysinka by zase potřebovala spíše akčnější páníčky, kteří
by s ní měli čas chodit na procházky či
na výlety. Musím na ni také prozradit,
že miluje cestování v autě. Stačí otevřít
nějaké dveře od auta a už automaticky
skáče dovnitř. Každopádně bych si
přála, aby noví páníčci obou feneček je
zahrnuli láskou a měli je rádi.“

21121711657

PROSTĚJOV Sympatická mladá
dívka z Prostějova chová v bytě panelového domu pět pejsků, tedy
přesněji řečeno fenek. Ovšem protože je třiadvacetiletá Pavla Šmídová (na snímku) už natolik zkušenou
chovatelkou a cvičitelkou, dokázala
všechna zvířata vychovat k poslušnosti a k tomu, aby nebyla hlučná.
Podle svých slov tak nemá absolutně
žádný problém se sousedy, kteří by
si snad mohli stěžovat na hlasitý štěkot jak přes den, tak zejména v noci.
Nebývají prý ani počůrané schody či
podlaha ve výtahu. Nic takového. Co
je ale mnohem zajímavější, tak k jejímu psímu „harému“ patří také dvě
fenky z Rumunska, o které dočasně
pečuje. Spolupracuje totiž s pražskou agenturou, která z této balkánské země dováží do České republiky
psy k adopci.

pandemie
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Pro povinné oèkování
MHYÉFHQHz
polovina Èechù

PROSTĚJOV Velmi pozitivní informace o průběhu nákazy
covid-19 přicházejí od krajských hygieniků. Ti ale zároveň
upozorňují, že se během uplynulého týdne daleko méně
testovalo, tudíž další klesající tendence nově pozitivně testovaných osob na koronavius může být zkreslující. Nicméně
velice příznivé je to, že klesá i počet aktuálně nakažených a že
se Olomoucký kraj dostal z pozice nejohroženějšího mezi covidové premianty s nejnižšími statistikami.
PŮVODNÍ zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
K nedělnímu poledni 26. prosince registrovala Krajská hygienická
stanice v Olomouci již 152 089
případů pozitivně testovaných
osob v celém kraji od začátku
pandemie covid-19. V období od
pondělí 20. prosince do soboty
25. prosince přibylo v kraji 2 076
nakažených, což je bezmála o polovinu méně než předchozí týden. Z celkového počtu pozitivně
testovaných od začátku pandemie
v kraji je 20 497 případů u seniorů

nad 65 let. Počet vyléčených pacientů dosáhl výše 140 958 osob. Na
druhé straně ale v Olomouckém
kraji od začátku pandemie zemřelo
v přímé souvislosti na covid-19 již
2 153 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 360 obyvatel. Je to rovněž skoro o polovinu méně než ve
statistikách předminulého týdne
a Olomoucký kraj se v tomto měřítku dostal již na druhé místo co
do nejnižšího počtu nakažených
v rámci celé republiky.
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Zdroj: KHS Olomouc

Jak dále vyplývá ze statistik hygieniků, aktuálně je v celém Olomouckém kraji koronavirem nakaženo 8 984 osob, což je o 5 207
případů méně než předchozí týden.

Nejvíce aktuálně nakažených je na
Olomoucku, a to 2 465 osob, další
v pořadí je Prostějovsko (1 299),
Šumpersko (1 055), Přerovsko
(1 008), Jesenicko (538), stanice

Zábřeh na Moravě (482), Hranice
na Moravě (365) a Šternberk (361).
Na Konicku je aktuálně koronavirem nakaženo 192 lidí, což je o 110
případů méně než předchozí týden.

PROSTĚJOV Na svém prvním
oficiálním zasedání nové vlády
premiéra Petra Fialy omezila
konání akcí během vánočního období a následných oslav
příchodu nového roku. Na kulturních, společenských a sportovních akcích bude moci být
maximálně tisíc sedících osob,
v případě, že lidé nebudou sedět
u stolů, je maximálně kapacita snížena na sto osob. Večírků
a oslav se smí účastnit maximál-

ně padesát osob. Všechna tato
opatření budou platná od středy 29. prosince 2021 do neděle
2. ledna 2022.
I nadále budou muset organizátoři
kontrolovat covidové certifikáty.
Bez prokázání bezinfekčnosti nebude vstup osob umožněn. Negativní testování tak stále nestačí.
Změny se dotknou také restaurací.
U stolu budou moci sedět maximálně čtyři lidé. V případě osob
z jedné domácnosti se omezení

čtyř osob netýká. Zavírací doba
však nebude omezena a bude moci
být otevřeno i v nočních hodinách.
Vláda také schválila změny ve školách, kde se po Vánocích bude první dva týdny testovat dvakrát týdně.
Nejen žáci, ale také všichni zaměstnanci. Vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna se už bude opět testovat jednou týdně. Od pondělí
27. prosince se k posilující třetí dávce už po pěti měsících mohou registrovat lidé starších třiceti let. (jaf)

Prostějov (jaf) – Česká republika
je, co se týče povinného očkování,
silně rozdělena. Zatímco 52 procent
obyvatel s povinným očkováním
souhlasí, dalších 42 procent je proti.
Mezi nenaočkovanými je proti téměř
90 procent a mezi očkovanými jedna
čtvrtina. Očkovaní a neočkovaní výrazně jinak vnímají i nebezpečnost.
Více než polovina neočkovaných si
myslí, že vakcína je nebezpečnější
než samotná nemoc, mezi očkovanými je to pouze 13 procent občanů.

Roste poèet
RSDNRYDQÙFKLQIHNFÉ
Prostějov (jaf) – V Česku za poslední období prudce vzrostl počet
případů, kdy se lidé opakovaně nakazili koronavirem a měli příznaky
nemoci. Za celou dobu epidemie
eviduje Státní zdravotnický ústav
více než 8 tisíc případů, ale jen za poslední měsíc to byla téměř polovina.
Výskyt je zatím sice nízký, ale podle
posledních čísel je dle ústavu zřejmé,
že ani prodělání onemocnění neznamená plnou ochranu.

Omikron má
jiné pøíznaky
Prostějov (jaf) – Poslední varianta
covidu omikron se od ostatních liší
nejen svou vyšší infekčností, ale také
odlišnými příznaky. Mezi ty hlavní
patří noční pocení, které často provází také teploty a bolest těla. U dětí,
které v drtivé většině předchozích
variant byly bezpříznakové, se objevuje vyrážka. Podle lékařských studií
zde naopak nedochází ke ztrátě chuti
a čichu. Symptomy po nákaze variantou omikron se zdají být mírnější
než po nákaze variantou delta, pro
finální potvrzení je ale potřeba dalších studií.
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PROSTĚJOV O skutečnosti, že je
v posledních týdnech nákaza koronavirem na ústupu, svědčí i zprávy
z prostějovské nemocnice. Poslední
aktuální informace před Štědrým
dnem jsou velice pozitivní, počet
hospitalizovaných pacientů s covid-19 za posledních sedm týdnů
žádoucně klesl.
„Ke čtvrtku 23. prosince je v prostějovské
nemocnici hospitalizováno čtyřicet pacientů s nemocí covid-19, přičemž u sedmi z nich jde o vážný průběh nákazy.

Z těchto sedmi pacientů jsou čtyři v péči
lékařů jednotky intenzivní péče a na
umělé plicní ventilaci. Jedná se o klesající
tendenci počtu pacientů, ovšem JIP je
stále enormně zatížená,“ sdělil Večerníku
Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti
AGEL provozující Nemocnici Prostějov.
I nadále v prostějovském špitále probíhá
očkování i PCR testování. „Je velice potěšující, že klesá procento zjištěných pozitivních testů. Aktuálně je zjištěno dvacet
procent nákaz z celkového počtu testovaných osob,“ informoval Knesl. (mik)

Pátá schválená vakcína
Prostějov (jaf) – Očkovací látka
Novavax je pátou schválenou vakcínou v rámci Evropské unie. V pondělí ji pro dospělé doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky
(EMA) a pár hodin poté schválila
i Evropská komise. První dávky této
vakcíny by měly začít přicházet v lednu. Jedná se o takzvanou proteinovou vakcínu a je možné ji skladovat
i v běžné lednici.
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Předvánoční horečka v nákupních

centrech

PROSTĚJOV Závěrečný týden před vánočními svátky zaznamenal
to, na co jsme už každým rokem zvyklí. Poslední nákupy potravin,
dárků a dalších předmětů na období svátků s sebou opět přinesly
plná parkoviště i rostoucí zájem ze strany občanů. Stejně tak tomu
bylo i v Prostějově a zaměstnanci supermarketů i drobných obchůdků měli hodně na pilno. Denně v dopoledních i odpoledních
hodinách vznikal problém, kde zaparkovat. S blížícím se večerem
23. prosince se ale situace uklidňovala a v pozdějších hodinách už
se netvořily ani fronty. Poměrně klid byl pak už přímo na Štědrý
den. Večerník je tu s dalším dílem našeho nového seriálu.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Už od posledního adventního víkendu
se začala obchodní centra postupně plnit zákazníky, kteří vyrazili na poslední
nákupy dárků, a ve velkém se už také

rozjely nákupy vánočního zboží na svátky. Obchody a především supermarkety se snažily co nejvíce posílit počet
zaměstnanců, ne všude se to však dařilo,
jak by si přáli sami prodejci i zákazníci.
Někde se tak v odpoledních frekventovaných časech tvořily nepříjemně velké
fronty.
Za vznikem front a neotevření více
pokladen stojí většinou právě nedostatek personálu. Někde scházelo více

zaměstnanců vinou nemocenské, jinde
se nepodařilo dostatečně navýšit počty
brigádníků. Pokud je však v obchodech
jen třetina pokladen otevřená, není se
moc co divit, že jsou zákazníci ve frontách netrpěliví. „Stáli jsme s manželem
ve frontě snad patnáct minut. Před
námi bylo tolik lidí, že jsme neviděli
ani na pokladnu. Přitom dalších snad
šest pokladen bylo zavřených. Každým
rokem to před svátky bývá stejné, tak
moc nerozumím, proč se nepodaří přes
ten největší nápor toho otevřít více,“
postěžovala si starší paní před jedním
z obchodů.
Velký pracovní nápor pociťují ale také
pokladní. „Ty poslední dva týdny před
Vánoci, ale i týden po nich, kdy si lidé
dělají zásoby na Silvestra, je opravdový
blázinec. Během roku se člověk stihne
i například na chvilku zastavit během
pracovní doby, ale teď jsem ráda, že se
zvládnu aspoň napít,“ potvrdila jedna
z oslovených prodavaček supermarketu
Kaufland.
Hektické předvánoční období, fronty
u pultů i pokladen a celkově strávený
čas v obchodech znamenají, že jsou zá-

kazníci podráždění. V důsledku čehož
si musí zaměstnanci vyslechnout různé
výhrady. „Někdy jsme častováni nejrůznějšími průpovídkami, obvykle to jsou
ale věci, které stejně nemůžeme ovlivnit, akorát si to musíme vyslechnout.
Ale to se jedná spíše o výjimečné případy. S většinou zákazníků je to v pohodě
a jsou naopak velmi milí,“ doplnila další
z oslovených prodavaček řetězce Albert.

=DYiQRĀQtQiNXS
KORXEďMLGRNDSV\
Rostoucí inflace se poslední měsíce podepisuje i na cenách výrobků a potravin.
I za letošní nákupy na sváteční hostiny si
tak zákazníci museli připlatit. A v celkovém součtu se jedná o stokoruny. „Každým rokem kupuji celkem stejné věci,
které máme doma rádi a už jsme na ně
během svátků zvyklí. Loni mě tento
nákup vyšel na nějakých osm set korun, letos už mi tisícovka nestačila. Ale
očekávala jsem to. I náš klasický rodinný
nákup šel postupně nahoru a trochu se
bojím, aby to nebylo ještě horší,“ prozradila Večerníku Alena Nováková, jedna
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Foto: Jan Frehar

z nakupujících. Stejně tak se prodražil vřeno. Letos to však na první svátek vái nákup vánočních dárků, protože ceny noční vinou nouzového stavu platit
nemuselo. Nový ministr zdravotnictví
mají vzestupnou tendenci.
Vlastimil Válek ale chystal návrh na omezení této pracovní doby, kterou však do%ďKHPVYiWNĪ
držely supermarkety i bez vyhlášky.
OLGpQDNRXSLOL
V největších obchodních řetězcích si tak
MHQQDäWďGUìGHQ zákazníci mohli nakoupit 24. prosince
maximálně do 12.00 hodin, většina ale
Obchody s plochou nad 200 metrů čtve- zavřela dříve. Znovu se markety otevřou
rečních mají obvykle během Vánoc za- až dnes, tj. v pondělí 27. prosince.
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Konstelace hvězd Prostějova
Prostějované toho budou chtít v posledních dnech roku stihnout strašně moc. I věci,
které dříve podceňovali a odsouvali. Jenže nyní se toho bude muset řešit hodně a dá se
tedy očekávat, že ve spoustě rodin zavládne stres a neklid.
LVI – 23. 7. až 22. 8.
Nemáte hluboko do kapsy, přesto
se neodvážíte investovat více, než je
třeba. Bohužel jste zatíženi dluhy, a
ty je potřeba splácet. Neměli byste je
ale splácat za nikoho druhého, tohoto případu se rychle zbavte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Docela hodně vás potrápí zdraví,
protože své tělo jste v poslední době
hodně zanedbávali. Může vám pomoci rychlá návštěva lékaře, v žádném případě se nepouštějte do léčby
sami. A dbejte rad odborníka!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Pochlubíte se svými plány na veřejnosti, ale brzy poznáte, že moc lidí
vám úspěch nepřeje. Nejste totiž momentálně zrovna oblíbení, a to hlavně
u lidí, které jste v poslední době pomlouvali. Všechno se vám vrací.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Doma budete mít práce více než
dost, ale právě při ní se uklidníte a najdete svůj ztracený svět plný pohody.
Vaši blízcí se vám budou snažit pomoci, ale vy je s úsměvem odmítnete.
Všechno zvládnete sami.

REALITY

SLUŽBY

KOUPÍM

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.

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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,

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

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Dáte si hodně načas, než odpovíte
na nabídku nového zaměstnání,
které by vás mohlo čekat už na začátku nového roku. Důvodem vašeho otálení bude fakt, že podmínkou
je vaše stěhování.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Ve společnosti se budete cítit jako
ryba ve vodě, proto žádné pozvání
na mejdan neodmítnete. Budete ale
za to peskováni rodinnými příslušníky, kterým budete doma chybět.
Rozmyslete si to.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Dostanete geniální nápad na uspořádání své domácnosti a za svým
plánem půjdete jako ohaři. Práce
se vám bude dařit, až na to, že vám
do ní někdo bude neustále mluvit.
Zůstaňte ale u svých plánů.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Na nový rok se netěšíte, protože vás
čeká spousta náročného vyřizování.
Proto právě nyní všechny starosti
zahoďte, nemyslete na práci a užívejte si plnými doušky volných dní
v rodinném kruhu.

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

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
je ve STŘEDU
29. prosince,
v 16.00 hodin

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
email: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Nabízím vedení účetnictví pro OSVČ
i s.r.o. Levně, rychle, kvalitně.
Tel.: 775 664 178
Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.

nákupní
servis
pro vás

nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
21102921407

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Až příliš hazardujete s důvěrou
svých nadřízených a v práci si děláte, co chcete. Právě v těchto dnech
zřejmě poznáte, zač je toho loket.
Konec roku tak můžete strávit sháněním nového zaměstnání.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Úplný závěr roku se vám tak trochu
zvrtne, nebudete vědět, co dřív.
Pokud si chcete užít alespoň pár
volných chvilek, požádejte o dovolenou nebo prostě ze zaměstnání
utečte. Za každou cenu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Potkáte se s člověkem, se kterým
strávíte velice dlouhou chvíli a neustále si budete mít co říct. Přestože
jste už zadaní, tato osoba se vám
dostane pod kůži. Podle všeho se
vzápětí dopustíte nevěry.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Budete obskakováni ze všech stran
a poznáte, kolik lidí vás má rádo.
Nezneužívejte toho a dejte jim také
najevo svoji lásku a vděčnost. Pohodový závěr roku naruší jen neutěšená zpráva z vaší banky.

infoservis

WWW.VECERNIKPV.CZ

Koupím nefunčkní elektro, počítače,
elektromotory, kabely, autobaterie,
mob.telefony, notebooky, svářečka
TRIODYN. Tel.: 702 809 319
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Devět z deseti Čechů nakupuje na Silvestra alkohol. Vedle nákupu potravin je alkohol položkou,
za kterou Češi utrácejí poslední den roku nejvíce. V průměru je Silvestr stojí 2000 Kč. Vyplývá to
z průzkumu agentury Nielsen Admosphere. A jako každým rokem, i letos jsme vyrazili do marketů, abychom vám doporučili, kde ušetřit. Nejlevnější Bohemia Sekt šumivé bílé víno seženete
hned na třech místech (Albert, Tesco, Penny market), Božkov original na dvou (Tesco, Penny
market), stejně jako Amundsen Premium vodka, Becherovku a Velkopopovický Kozel 11 ležák
(Albert, Tesco). Do Tesca se mohou vypravit i všichni milovníci aperitivu Aperol.
Na zdraví a přejeme vše nejlepší do nového roku 2022, hlavně zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 22. prosince 2021.
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Bohemia Sekt šumivé bílé víno
0,75 l

21122021666

... tentokrát ze sortimentu: ALKOHOL...

vzpomínky
Odešlas, maminko,
neznámo kam, vzpomínka
po Tobě zůstane nám.
Vzpomínka krásná, maminko milá,
Ty, která jsi pro nás vždycky jen žila.

Dne 30. prosince 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička
paní Libuše KLÍČOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery
Lada a Zita s rodinami.

Těžko se s Vámi loučilo,
těžko je bez Vás žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Vás navždy budeme mít.

Dne 15. prosince 2021
jsme vzpomenuli 1. výročí,
kdy nás opustila
paní Marie LANGROVÁ,

Zavřela jsi oči,
chtělo se Ti spát, aniž jsi tušila,
co to má znamenat. Nebylo Ti
dopřáno s námi být,
nebylo léku, abys mohla žít.

Dnes, tj. 27. prosince 2021,
vzpomínáme 15. výročí od úmrtí
paní Ilonky HUDEČKOVÉ.
S láskou vzpomíná maminka,
dcera Andrea, syn Petr, sestra
Eva a celá rodina
Hudečkova.
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dnes, tj. 27. prosince 2021,
by se dožila 88 roků
paní Marie SELINGEROVÁ
z Otinovsi.
Stále vzpomínají dcery
Jana a Naďa s rodinami.

Dne 31. prosince 2021
vzpomeneme
12. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily POLÁKOVÉ
z Hrdibořic.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel Marian a děti
s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou
jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

Dnes, tj. 27. prosince 2021,
vzpomínáme 11. výročí úmrtí
pana Antonína BUREŠE
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

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

Dne 1. ledna 2022
vzpomeneme 30. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav HACURA
ze Seloutek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 2. ledna 2022
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
naší milované
Marie GROŠOVOVÉ.
Stále s láskou vzpomínají dcera
Hana, vnuk Ríša
a bratři s rodinami.

a dne 28. prosince 2021
vzpomeneme 34. výročí,
kdy nás opustil
pan Miroslav LANGER.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje syn
Bedřich a dcery Alena,
Miroslava, Marie a Zdeňka
s rodinami.

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

Dne 31. prosince 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
maminka a babička
paní Jana HORÁKOVÁ.
S láskou vzpomínají synové
Petr a František a dcery Jana
a Kamila s rodinami.

Dne 30. prosince 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní Vlasta OZANIČOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají děti
s rodinami. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 28. prosince 2021
vzpomeneme 10. smutné výročí
úmrtí
pana Ing. Jiřího KOLÁŘE
ze Seče.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s dcerami,
rodina Kolářova a Tesařova.

Dne 31. prosince 2021
uplyne 30. výročí úmrtí,
kdy nás opustil
náš tatínek, manžel a dědeček
pan František ŽVÁTORA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Očím jsi odešel, v srdci jsi zůstal.

Dne 24. prosince 2021
uplynulo 25. výročí úmrtí
paní Jany HORNOVÉ
z Hradčan u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Hornova.

Dne 28. prosince 2021
to bude rok plný smutku,
kdy zemřel náš milovaný
pan Ladislav OPLUŠTIL.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.
Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 30. prosince 2021
si připomeneme
17. smutné výročí úmrtí
paní Anny KRATOCHVÍLOVÉ
ze Soběsuk.
Stále vzpomíná
syn Miloš.

Dne 29. prosince 2021
vzpomeneme první
smutné výročí, kdy nás opustil
pan Miroslav ŠMEHLÍK
z Jednova.
S láskou v srdci vzpomínají dcery
Marie, Olga a Ivana a syn
Miroslav s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
ve STŘEDU
29. prosince,
v 16.00 hodin

Přejeme do nového roku hodně zdraví!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vlasta Zankelová 1934
Prostějov
Jaroslav Vysloužil 1927
Prostějov
Alois Klíč 1950
Brodek u Prostějova
František Kuptík 1936
Hrubčice
Josef Bezděk 1956
Rozstání
Petr Walter 1943
Prostějov
František Hladký 1939
Vyškov
Karel Jureček 1953
Klenovice na Hané
Berta Šnajdrová 1946
Prostějov
Jiří Surma 1953
Prostějov
Anna Navrátilová 1931
Prostějov
Jiřina Ludvíková 1936
Hrochov
Růžena Sedlová 1923
Prostějov
Josefka Formánková 1928
Vyškov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 27. prosince 2021
Josef Dadák 1961 Vrahovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 28. prosince 2021
Mgr. Kamila Slouková 1969 Dětkovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 29. prosince 2021
Milan Polýnek 1961 Pěnčín 8.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Kopecký 1979 Niva 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Šabinská 1925 Chvalkovice na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Květoslava Zavacká 1937 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Blažek 1946 Vrahovice 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Čtvrtníček 1944 Želeč 16.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 30. prosince 2021
Miloš Šanovský 1975 Domamyslice 8.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Musilová 1933 Ivaň 10.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ing. Miloš Bret 1947
Prostějov
Pavel Matušek 1948
Prostějovičky
Františka Tylová 1935
Prostějov
Vlastimil Zapletal 1979 Čelechovice na Hané
Jan Vinkler 1937
Želeč
Josef Jandelka 1933
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 27. prosince 2021
Zuzana Hlavačová 1963 Přemyslovice 14.00 kostel Přemyslovice
Úterý 28. prosince 2021
Jaromír Kantor 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Ivo Entl 1940
Zdeněk Šídlo 1930

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Kralice na Hané
Antonín Přikryl 1940
Prostějov
Jana Baarová 1957

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
29. prosince
v 16.00 hodin

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

21090811135

ØÁDKOVÉ INZERCE
je ve STØEDU

nabídka pracovních míst
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PŘEJEME vám ŠŤASTNý nový rok

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Disponent/-ka
24 500 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou
Linaplast, Kralice na Hané
Konstruktér/-ka
26 600 Kč
pružná pr. d. ÚSO s maturitou
Wisconsin Engineering, Pv
Krmič/-ka skotu
30 000-31 000 Kč jednosměnný základní+praktická Hospodářské družstvo Určice
Pomocný kuchař/-ka
18 000 Kč
jednosměnný základní+praktická Agel, Nemocnice Prostějov
Prodavač/-ka
15 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Slezské uzeniny, Prostějov
Referent/-ka obchodu 23 000-35 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou
DT Mostárna, 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.

21122311721

21121411615

21122311722

21122311719

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

I dvaapadesáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 30. PROSINCE 2021, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Alois Mačák
Bohdana DADÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnaslužby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
U NÁS VŠE...
Zlatka ZDRÁHALOVÁ, Hradčany
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 9, 3, 7
Adam LACHMAN, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ušetřete čas v předvánočním shonu nakoupíte u nás.
Josef TRNKA, Kostelec na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

18120761378

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili populárního baviče především
dětských duší, který byl před pár dny hostem vánočního odpoledne seriálu Prostějovská zima...
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AMAS, ANONCE, BROJ, DLII, EFFA, IMIN, IOMI, IRŠA, IŠKA,
JUMP, LNĚNÁ, MILI, NANOSIT, NÁSEP, NÁVSI, NEJISTÉ, OPLT,
PÁNI, PITS, SMĚS, SONA, SPOUTAT, TATÍK, TRÁN, ÚNOR, VUML,
ŽNOUTI

21110561436

ZBAVÍME VÁS KUN...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\GOHYêEČUX
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NOVOROČNÍ VÝŠLAP

.'<62%27$/('1$$l+2',1
.'(52=+/('1$9(/.¹.26©´
Tradiční a velmi oblíbený novoroční výšlap na rozhlednu na Velkém Kosíři, kde se setkávají obyvatelé
z okolních vesnic a přejí si vše nejlepší do nového
roku, má před sebou již 35. ročník. Stejně jako v minulých letech budou turisté z TJ Sigma Lutín i hasiči
ze Slatinek připraveni také v koronavirové době.
Akce začíná v 8.30 a záleží na každém, kdy na výšlap vyrazí,
pokud opatření dovolí, organizátoři jim budou plně k dispozici až do 15.00. Sobotní akci tak stihnou ranní ptáčata
i ti, kteří budou chtít po silvestrovské noci ještě dospat.
Zatímco před dvěma lety se na rozhlednu vydalo rekordní množství osob, kdy organizátoři rozdali všech 4 500

připravených medailí, loňský ročník však zrušila vládní
nařízení. Letos to ale opět vypadá optimisticky, a pokud
se situace nezmění, půlkulatého jubilea by se všichni příznivci tradiční akce měli dočkat.
„Stále ještě nevíme, v jaké podobě bude možné pochod
zorganizovat, či zda bude povoleno rozdávat občerstvení.
Zatím se zdá, že nás limituje pouze počet účastníků do
jednoho tisíce, v čemž by neměl být problém. V jeden
okamžik se tolik lidí na vrcholu Kosíře určitě nesejde,“
vyjádřil se Vladimír Grézl z TJ Sigma Lutín s tím, že vše
bude záležet na aktuálních protikoronavirových opatřeních.

VTIPY

SILVESTROVSKÉ
/('1©+2.(-
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)
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akce v regionu

/8.267´(/%$
úterý 28. prosince
8.15 halový závod v lukostřelbě (2. kolo
Halového poháru Prostějova, hala na lukostřelnici Prostějov)

MALÁ KOPANÁ:

Novoroční jízda vozem na Kosíř

úterý 28. prosince
8.00 Vánoční sálovka (tradiční přemyslovický turnaj, sokolovna Přemyslovice)
9.00 Povánoční turnaj v mini kopané
(klání pro všechny milovníky fotbalu,
hřiště Pavlovice u Kojetína)

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

608 960 042

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 27. prosince
15:00 ZPÍVEJ 2
animovaný muzikál USA
17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
česká komedie
19:30 MILOVAL JSEM SVOU ŽENU
romantické drama Německo
úterý 28. prosince
15:30 ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
Československá pohádka
17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
19:30 MATRIX RESURRECTIONS
akční sci-fi USA
středa 29. prosince
15:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
pohádka Norsko
20:00 HOTEL MODRÁ HVĚZDA
Československá komedie
čtvrtek 30. prosinec
15:00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
animovaná komedie ČR
17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
americké sci-fi
20:00 MATRIX RESURRECTIONS
pátek 31. prosince
15:30 KROTITELÉ DUCHŮ:
ODKAZ
dobrodružná komedie USA
18:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
sobota 1. ledna
ZAVŘENO
neděle 2. ledna
10:30 ZPÍVEJ 2
15:00 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
20:00 MATRIX RESURRECTIONS

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

Muzeum a galerie

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

VÝSTAVA OBRAZŮ VIKTORA
HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho
jakýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život
virtuální prohlídka
a video na www.teliportme.com/
virtualtour/7d740ce0

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2

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

Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov

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

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

www.vecernikpv.cz

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem plánuje na sobotu 1. ledna 2022 mimořádnou novoroční jízdu vozem s těžkým spřežením přes vrchol Kosíře. Pokud budou letošní zimu příhodné sněhové podmínky, tak
jsou do budoucna v plánu také projížďky na saních s koňským spřežením. „Vyjde-li vše, jak má, tak si budete moci
užít pohádkové jízdy s rolničkami jako v pohádce o Popelce,“ navnadil všechny majitel muzea Václav Obr. Podrobnosti o rezervaci vstupenek lze získat na telefonním čísle
602 557 167 nebo na e-mailu vaclav.obr@seznam.cz.

Silvestrovská koupel
mažoretů asi bude
Členové otužilecké sekce věhlasného spolku Nezamyslických
mažoretů by se i letos měli sejít poslední den v roce při Silvestrovském koupání. První tři ročníky oblíbené akce se konaly
v říčce Haná, na konci roku 2017 se mažoreti a jejich fanoušci
přesunuli na místní koupaliště. Loni však byla akce kvůli karanténě většiny členů spolku zrušena a nahradil ji recesistický
běh obcí. Letos vše nasvědčuje tomu, že se koupel po roční pauze podaří uspořádat. Otazník zatím visí pouze nad místem.
„Na Silvestra asi plavat půjdeme, jen zatím nemáme jistotu,
zda nás pustí na koupaliště,“ prozradil Večerníku Jan Košárek
z Nezamyslických mažoretů.

Silvestrovský špacír okolo Ptení
Zakončit starý rok výšlapem? Proč ne. Pokud se nebojíte
chůze ani chladnějšího počasí, můžete ocenit akci pořádanou spolkem Ptení beze slibů. Nadcházející pátek 31. prosince v dopoledních hodinách se totiž s ním výletníci mohou
vypravit na Silvestrovský špacír okolo Ptení. A nebude jen
tak „nalačno“. Organizátoři totiž slibují občerstvení v podobě domácího silvestrovského guláše. „Je ale možné si s sebou
vzít a opéci i vlastní špekáčky,“ vzkazují pořadatelé a prosí
účastníky o to, aby se dobře oblékli a stejně tak dobře naladili. Trasa je vhodná pro děti. Netřeba se tedy děsit dlouhých
pochodů mířících ke třiceti či padesáti kilometrům. Na pochod zájemci vyrazí po 10.00 hodin od ptenského kostela.

Novoroční výstup na Zádoláky
Ani v případě tvorovického výstupu na Zádoláky se netřeba
bát dlouhé túry. Cíl pro novoroční akci se nachází pár set
metrů západně od obce v lokalitě střelnice. Smysl akce je pak
jasný, tedy setkat se, popovídat si a začít nový rok pohybem.
Zároveň ale organizátoři upozorňují vzhledem ke koronavirové situaci zčásti vážně, zčásti méně vážně, že půjde
o průběžné setkávání a zejména pro místní. Zkrátka o nic
masového. Pořadatelé zároveň upozorňují, že je třeba si vzít
vlastní občerstvení a ideálně teplé oblečení a deku. „Třeba ale
klapne kotlíkový gulášek,“ vzkazují. Dobrá nálada a společnost jsou naopak samozřejmostí. Start proběhne průběžně
mezi 10.00 a 17.00 hodin 1. ledna 2022.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
.8/7851©&(1758002=$,.$
Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin bude
probíhat setkání rodičů s batolaty
a předškolními dětmi. Kromě pravidelných aktivit pro děti (říkanky, písničky,
tanečky) bude připravena i rodičovská
diskuzní skupina. Není nutné se předem hlásit.
621635267¨-29
Svatoplukova 15, Prostějov
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní poradenství,
sociálně aktivizační služby a dopomoc
v rámci dobrovolnické služby. Dále
nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při
vyřizování záležitostí v rámci výhod
a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00, 14.0016:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po
tel. domluvě.

&(1758035252',18
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 16:00 hodin, po
předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání řešení
v čase náročné životní etapy, či manželské
krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování. S psycholožkou Mgr. Bc. Marcelou Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do
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,
(NRFHQWUXP,ULV
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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o Teplic
Na cestì d ušej
K
byl i Vasil
Čekání na Ježíška
zkrátilo burácení
motorů na dvou kolech

Číslo 52 • Ročník 25

Naleznete
uvnitř

NEJDŘÍV NA BENZÍNKU
NA KAFÍČKO,
PAK RYCHLE NA SRAZ!

Foto: Michal Kadlec
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LÉTAJÍCÍ
RABÍNI
ƔƔ Klezmerová kapela oslavila 20 let
koncertem, na který do do divadla zavítalo více jak 200 příznivců. strana 22
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Foto: Michal Sobecký

PROST
TĚJOV
V Je to tady, eskáčko hlásí první odchody. A vesměs se potvrzuje to, co už Večerník
předeslal. Do prvoligových Teplic za exprostějovským koučem Jarošíkem míří brankář Filip Mucha
(na snímku vlevo), který má na severu Čech mít dvou a půlletý kontrakt. Přesun do nejvyšší soutěže
si měl rovněž vystřílet Filip Žák, který přitom ještě před půl rokem hrál ve F:NL za poslední Blansko
a potloukal se po neprofesionálních soutěžích. Ve hře byl i přesun křídelníka Vasila Kušeje, jednání
v tomto případě však prozatím usnula na mrtvém bodě.„Zbytek“ týmu se zároveň chystá na začátek zimní přípravy a Tipsport ligu, která bude znamenat náročnou prověrku.
(sob)
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FOTBAL
EXTRA
ƔƔ Pokrátképřestávcepřicházímesdalším dílem oblíbeného seriálu. Tentokrát
jsme vzali pod mikroskop vystoupení
Konice
dvoustrana 30-31
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ƔƔ Primátor města Prostějova František Jura přijal a drobnými dárky ocenil
účastníky podzimní etapy výzvy 10 000
kroků.
ƔƔ Tenistka ze stáje prostějovského
manažera Miroslava Černoška Kateřina Siniaková byla v anketě Sportovec
roku 2021 vyhodnocena v deblovém
páru s Barborou Krejčíkovou na pátékm místě.

BYLI JSME
U TOHO

ZLATÝ
KANÁR
ƔƔ V tradiční tenisové anketě byli opět
vidět i vyslanci prostějovského klubu. Jak
zástupci TK Agrofert dopadli?
strana 38

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ
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ƔƔ Němčice nad Hanou připomněly obyvatelům, že na hřbitově až do
2. ledna platí jiná otevírací doba, a sice
mezi 7.00 a 19.00 hodin.
ƔƔ Florbalisté FBC Playmakeři Prostějov během Vánoc uspořádali pro
elévy a starší žáky tréninky s vánočním dárkem v podobě soutěží o ceny.

PROSTĚJOV Boj o šestou příčku čeká dnes, tj.
v pondělí 27. prosince, na prostějovské Jestřáby.
A to doslova, na Hanou totiž dorazí Vrchlabí, které
je pro Prostějov tabulkovým sousedem. Farma extraligových Pardubic druhou sezónu za sebou vážně útočí na postup do play-off. A je mu zatím velmi
blízko, trvale se pohybuje v první polovině tabulky.
V uplynulém týdnu se mužstvu z Podkrkonoší podařilo přetrhnout nepříliš povedenou šňůru, když
po nájezdech zdolalo lídra z Vrchlabí a následně
i Sokolov.
Vrchlabí patří k celkům, které jsou spíše nověji
v Chance lize. Tam působí teprve druhou sezónu.
Za tu dobu se ale klubu docela daří. Loni postoupil do play-off a až ve
čtvrtfinále vypadl se Vsetínem. Letos je situace obdobná. Týmu se celkem daří, pohybuje se v lepší polovině tabulky. A jednu dobu dorážel i na
vedoucí dvojici Třebíč–Litoměřice.
Komu se nyní ve Vrchlabí daří? Bodově zejména Patriku Urbanovi, který
navazuje na minulou povedenou sezónu. Hodně bodů obstarává i Ondřej Matýs a taky Tomáš Kaut. Ten se vrací do Prostějova, tentokrát ale
v dresu soupeře. V jestřábím hnízdě dříve působili také již řečený Matýs
nebo další útočník Michal Pochobradský. Zajímavostí pak je bilance dalšího útočníka Marka Hecla. Nejenže ve čtyřech utkáních dal stejný počet
gólů, ale navíc se trefil čtyřikrát z osmi střel. Což dává úspěšnost střelby
rovných 50 procent…
Vrchlabí může navíc na Hanou přinést zajímavá jména, důvodem je jeho
spolupráce s extraligovými Pardubicemi. Třeba zkušený Tomáš Linhart
nebo naopak mladík z reprezentace Filip Koffer. Nejen tyto skutečnosti
slibují zajímavou podívanou. Utkání začíná na ledě Víceúčelové haly-ZS
v Prostějově od 18.00 hodin.
(sob)

vs.

FOTOGALERIE
klikni na
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PROSTĚJOV Tak to byla jízda! A to doslova. Prostějovem se prohnalo od všeho něco, co má čtyři kola. Více jak stovka vozidel
vyrazila k průjezdu městem na první svátek vánoční vyzdobena
tak, že si prostějovské ulice nezadaly v ničem s těmi americkými.
K vidění byly rozličné variace světýlek, u čehož asistovaly další desítky Prostějovanů. Nechyběly ale ani kuriozity jako třeba tahač
s pokojem a„santy“, nebo sobí spřežení na střeše auta.

Michal SOBECKÝ
„Bydlíme za rohem. Přišli jsme pěšky a je to pro děti zajímavé. Nikdy
jsme zde nebyli, protože s dětmi se
to nikdy na Štědrý den nedalo,“ konstatoval Ondřej Frýbort. „Kamarád

pravidelně jezdil, měl i několik cen.
Ale už má taky děti, tak na to kašle
a chodí se jen dívat,“ dodal s úsměvem.
„Jsme zde poprvé, za pět dvanáct jsem
to stihl nazdobit. Kdybych to chtěl pořádně a lépe, tak to zabere tak čtyři hodinky. Takhle z toho byla asi hodinka

Foto: Michal Sobecký

a půl. A nějakých dvě stě metrů diod,“
prozradil Večerníku Dalibor, který spolu s Viktorií přijel z Olomouce. „Dva
roky to nebylo. Tak jsme si řekli, že si
to nemůžeme nechat ujít. A je to úplně
boží,“ prohlásila spokojeně Viktorie.
Vánoční jízda nakonec našla azyl na
parkovišti před Kauflandem, kam se
shlukli také první diváci. Ti mávali,
povzbuzovali, někteří si na „pomoc“
přinesli prskavky a ke světlům přidali
ještě další. Vrcholem večera ale byly
vánočně nazdobené autobusy následované „santou“, který seděl na saních,
které byly umístěny na střeše auta.

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE
NA DVOUSTRANĚ 34-35

➢
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PROSTĚJOV Židé nikdy neměli jednoduchý život. Snad proto
mají nejlepší vtipy. To samé lze říci i o jejich muzice, která se pro EXKLUZIVNÍ
reportáž
mnohé z nich stala nezbytnou podmínkou prostého přežití. Na
tradici hudby dávných východoevropských židů svébytným pro Večerník
způsobem navazuje kapela Létající rabín, která se před 20 lety Martin
dala dohromady právě v Prostějově. Přestože následující roky ZAORAL
zavály její členy do různých koutů republiky, předminulý pátek stroji přibrala instrument značně odlišný,
17. prosince se v Městském divadle podařilo navázat na tradici a to malý cimbál. Posledním do party byl
jejich předvánočních koncertů. A Večerník byl u toho!
všestranně nadaný akordeonista, zpěvák
„Mikroby, co od nás chcete? Jako čí
poslové jdete?“ I takto se v rámci textu
napsaného na okouzlující jidiš melodii
emotivně tázal zpěvák skupiny Létající
rabín Vojtěch Peštuka „bacilů“, které v poslední době zrušily už nejeden koncert,
divadelní představení i spoustu dalších
kulturních akcí. Naštěstí členy kapely
stejně jako jejich často skalní fanoušky
zastavit nedokázaly, a tak se více jak dvě
stě z nich mohlo sejít v sále Městského
divadla v Prostějově.
Čekal na ně bezmála dvouhodinový
koncert, na němž zazněly melodie židovské východní Evropy, v němž podstatnou část tvořily skladby z repertoáru Belfova rumunského orchestru, jehož zlaté
časy spadají do období krátce před první
světovou válkou. „Tyto písně jsou čistě
židovské. O to větší překvapení musel
být jejich poslech pro některé Rumuny,“
pousmál se houslista, zpěvák a umělecký

vedoucí souboru Vojtěch Peštuka, jenž
stojí také za tvorbou českých textů na židovské melodie. Ty umožňovaly posluchačům ještě více přiblížit svět i myšlení
tvůrců této v podstatě taneční hudby
hrané zejména pro svatební veselí. Samo
české přebásnění se tematicky točilo kolem vrtkavosti osudu, nejistoty a pomíjivosti všech věcí, úskalí paměti a v závěru
se pak hlavním leitmotivem stal alkohol,
jenž odnepaměti provází snad všechny
národy a kultury.
Z instrumentalistů na pódiu nepochybně exceloval klarinetista Vojtěch Pospíšil,
který coby profesionální muzikant působí v Moravské filharmonii Olomouc
a v Originálním pražském synkopickém
orchestru, v němž ostatně hraje i spolehlivý a věčně usměvavý kontrabasista Pavel Jurečka. Na příčnou flétnu i tentokrát
hrála Jana Dosedělová, u níž je pozoruhodné, že si k tomuto dechovému ná-

kultura
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a divadelník Miroslav Ondra.
V tomto neměnném složení spolu kapela hraje už od roku 2009, v závěru se
na pódiu objevili také dva hosté, jimiž
byli bývalí členové souboru, konkrétně pak kytarista Michal Skalický a basista
Bob Stoklasa známý ze svého působené
ve folklorní muzice Klas. Bezprostředně
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FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

Na koncert do divadla
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Foto: Martin Zaoral
po jejich společném vystoupení za jejich mi to zase nevycházelo. O to jsem radě- zhodnotil jeden z posluchačů. Koncerzáda stylově přilétla láhev šampaňského, ji, že jsem dneska mohl dorazit. Bylo na tem Létajícího rabína skončil i kalendářjímž si členové připili v upomínce na nich všech jasně patrné, že se na pódiu ní rok v Městském divadle v Prostějově,
oslavu 20 let existence kapely.
rádi potkávají, že si to sem přišli opravdu nicméně sezóna jede dál a už na leden
„Znám je dlouho, ale přiznám se, že na užít a zároveň ukázat, kam za těch spo- je plánovaná celá řada představení i konjejich koncertě jsem už roky nebyl. Jeden lečných dvacet let došli. Doufám, že se certů včetně cenami ověnčeného baletu
čas v Prostějově vystupovali pramálo, pak do města vrátí i příští rok před Vánoci,“ Kytice.
saa

kkdo
do hhraje
rajee v kkapele
apele llétající
étaajíccí rrabín…
abbínn…
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PROSTĚJOV Malý, ale milý.
Křest videoklipu písničkářky Pavly Ashenbrennerové k jejímu
dílu Moucha byl decentní, zato
povedenou akcí, v úzkém kruhu došlo ke křtu disku. Ale také
k mnoha úsměvům a smíchu. Kameraman Marek Gerhard totiž
neopomněl k promítání přidat
i záběry z natáčení. Osazenstvo
kavárny Forhaus se předminulý
pátek tak rozhodně nenudilo.

21122311727

Michal SOBECKÝ
„Křest byl v úzkém kruhu, ale to se
vzhledem k situaci nedá nic dělat.
Užila jsem si ho i tak. Forhaus je
krásné místo a byli tam lidé, kteří
jsou mi nejbližší, takže velká spoko-

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE a
VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

Radní koupili další obrazy do galerie
„Jde o umělecká díla pro další generace,“
řekla náměstkyně Milada Sokolová
PROSTĚJOV Je to letos už počtvrté, co se vedení města rozhodlo
investovat do umění. Prostějovští
radní na svém posledním jednání
v roce 2021 odsouhlasili nákup
dalších uměleckých děl v hodnotě
35 500 korun. Zakoupené obrazy
Karla Tomana tak obohatí městskou galerii.
„Jedná se o čtyři akvarely Karla Tomana.
Dva obrazy jsou s tematikou Prostějova
a dva s motivem Němčic nad Hanou.
Věříme, že takto uchovaná umělecká
díla budou ozdobou naší městské sbírky, která jistě v budoucnosti bude potěchou pro příští generace,“ doufá neuvolněná náměstkyně primátora Milada
Sokolová, která má kulturní oblast ve
své pracovní náplni.
Od soboty 18. prosince až do konce
ledna 2022 jsou díla vystavena v Měst-

3x foto: Martin Zaoral

ské galerii na zámku na Pernštýnském
náměstí v Prostějově.
Malíř a grafik Karel Toman byl s Prostějovem spjat od dětství. Vychodil zde
měšťanku a absolvoval Státní odbornou tkalcovskou školu. V Prostějově
také získal první malířské zasvěcení od
profesora Eduarda Christiána. „Oblíbeny jsou jeho kresby, akvarely, pastely,
tempery a oleje s krajinnými motivy
z Prostějovska, Valašska a Slovenska.
Oblíbil si také Hostýnské vrchy a Dřevohostice. Třicet let žil v našem městě,
takže v jeho tvorbě najdeme i prostějovské náměty. Například pohled na
kostel svatého Jana Nepomuckého,
akvarel ze židovského města, lept Prostějovská ulička. Zajímavé jsou jeho perokresby Čechůvek, kapličky sv. Otýlie
a zvoničky na návsi,“ doplnila Sokolová.
(mik)

jenost,“ neskrývala spokojenost Pavla Ashenbrennerová, jež se věnuje
country a folku.
Proč ale Moucha? „Moucha vznikla
tak, že jsem si chtěla napsat nějakou
‚otravnou‘ písničku, takovou, která
bude mít velmi jednoduchý a zapamatovatelný refrén. No a díky tomu,
že moucha je celkem otravná, tak
jsem napsala písničku právě o ní,“
usmívá se zpěvačka a kytaristka
pravidelně koncertující v prostějovských kavárnách, klubech. V minulosti už vydala i několik svých CD.
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Foto: www.prostejov.eu

ŠTĚTOVICE Pěkný vánoční zážitek si den před Štědrým dnem
odnášeli lidé ze Štětovic. U kapličky se totiž uskutečnil živý betlém pod taktovkou místního spolku Hanácká Slipka. Ten udržuje v chodu tradice a nedává zapomenout ani na hanácké kroje.
Právě v těch se část osazenstva betléma ukázala.
(sob)
více čtěte na www.vecernikpv.cz
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Pokud ANO, tak si můžete v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kterou najdete v ulici Vápenice 19, vyzvednout
DÁREK, jenž je odměnou za vaše věrné abonenství.
Pokud NE, tak nezoufejte a neztrácejte naději...
Stačí si vybrat jednu z variant, jak si zajistit naše noviny až do schránky na celý rok 2022, a DÁREK vás nemine.

VZHLEDEM K PLÁNOVANÉMU ZVÝŠENÍ CENY MÁTE STÁLE΄]*$Nk*kt¶΄¥kN΄
iO¯΄Í**kO_΄$t_tk*΄t$΄]*¥¯-΄Þ΄¢¯t¶΄*k¶΄Þ΄t_¶΄̇̅̇̅͜
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A CO NA VÁS ČEKÁ?
...ubrusy nebo prostírání na Váš stůl...

od firmy

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

od firmy

PLATNOST AKCE DO 31. 12. 2021
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.

36
24

společnost

JEDNIČKA VK PODLE
'RMDWì9iFODY2EUÅ3iWì
OHLÉDNUTÍNAZAPØEHRADÌ
ZÁKLADNÍ
ČÁSTÍ
7/(6.$/<
GtOVEČERNÍKU
VQtPNX0DULH7HUH]LH Vánoční koupel se navzdory covidu náramně vydařila

278æ,/&Đ0

VQDåtPNRĀiUHPE\PěOEìW
]H YåHFK QHMSRYHGHQěMåt´
➢
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ČECHY POD KOSÍŘEM Největší
smuteční kočár na světě, který můžete
vidět ve snímku Marie Terezie, byl vyroben firmou Brožík a syn před zhruba
120 lety. Po dvaceti letech služby skončil ve stodole a zdálo se, že už jej nikdy
nikdo nevyužije. Pak ho však objevil
Václav Obr, jemuž se i díky spolupráci
s dalšími skvělými řemeslníky podařilo kočáru navrátit dávno ztracený lesk.
Jeho odhalení v prostorách tehdy nového depozitáře muzea v Čechách pod
Kosířem se před devíti lety stalo jednou
z nejvýraznějších společenských událostí regionu poslední dekády.

Velká premiéra
Letos v květnu zrenovovaný kočár vůbec poprvé opustil depozitář v Čechách pod Kosířem a na
korbě nákladního vozu se vypravil
do Kroměříže. V té době tam probíhalo natáčení závěru pětidílného
životopisného filmu o Marii Terezii.
„S nápadem na využití kočáru v tomto filmu přišla moje paní Alenka a já
s ním původně nesouhlasil. Nebylo
vůbec jednoduché vymyslet způsob
jeho přepravy a zajistit, že se mu nic
nestane. Nakonec jsem rád, že jsem
se nechal přesvědčit. Nejenže kočár
na lidi od filmu udělal nepopsatelný
dojem, navíc se ukázalo, že je nejen
krásný, ale že i něco vydrží,“ pochvaloval si Václav Obr.
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Na Nový rok tak budou moci diváci
hltat výsledek. Exkluzivnější vysílací

čas byste přitom ve schématu České
televize hledali marně. Po diváckém
úspěchů čtyř předchozích dílů se
ani není moc co divit. Závěr série tak
provází velká očekávání. „Volal mi
produkční České televize s tím, že dle
prvotních ohlasů lidí z branže by pátý
díl měl být ze všech nejpovedenější a že se na jeho uvedení už všichni
moc těší,“ prozradil Václav Obr.
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Smuteční kočár se ve filmu objeví
hned ve třech scénách pohřbu významné panovnice, která zásadním
způsobem ovlivnila životy našich
předků. První z nich se natáčela
před kroměřížským zámkem, druhá
na náměstí a třetí u zdejšího kostela. Ve všech případech se jednalo
o události, v nichž se kromě hlavních hrdinů představily stovky komparzistů v historických kostýmech.
Jednoznačně největší pozornost však
na sebe poutal jedinečný kočár, který
nakonec bude ve filmu vidět víc, než
se původně očekávalo. „Kočár byl po
rekonstrukci elektrifikovaný a lampy
v něm tedy byly na elektřinu. Nám
se však tři roky po jeho odhalení podařilo něco neuvěřitelného! Díky obrovské náhodě jsme objevili původní
lampy, které na něm byly, když jej
Brožík stavěl. Ty jsme pak zrenovovali
tak, že jsme je mohli vzít s sebou do
Kroměříže a dát do nich svíce. Filmoví rekvizitáři je pak zapálili, takže detailní záběr na ně se mohl stát součástí
filmu,“ připojil Václav Obr vzpomínku
na jednu z celé řady šťastných náhod,
které jej i díky jeho píli a iniciativě provází celým životem.
(mls)
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PLUMLOV Dopolední pohled
BYLI JSME
na zamračenou oblohu a drobU TOHO
ný déšť nevěstily nic příjemného. Ovšem na Štědrý den před
polednem se obloha rozjasnila,
a to bylo velké lákadlo navštívit tradiční Vánoční koupel na
plumlovské přehradě. Účast
diváků i odvážných otužilců
překvapila i pořadatele z klubu
Dálkového a zimního plavání
Haná Prostějov. Ti si letos přizvali „spřátelené“ potápěče,
neboť dohled nad bezpečností byl velice nutný. Letošní
Vánoční koupel se totiž kvůli
rekonstrukci výpusti přehrady konala výjimečně na jiném
místě. A jelikož hloubka vody
pod občerstvením Na špici dosahuje hned u břehu až dvou
metrů, muži a ženy ve skafanFOTOGALERIE
drech a s ploutvemi na nohou
a VIDEO klikni na
otužilce hlídali na každém metwww.vecernikpv.cz
ru. Co kdyby v té ledárně někoho chytla křeč...
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pro Večerník

Michal
KADLEC
„Nebudeme nijak řešit protiepidemická opatření, na to nemáme lidi,“ hlásila
Večerníku už týden před akcí předsedkyně DZP Haná Prostějov Dana
Zbořilová. Neřešilo se opravdu nic, na
Vánoční koupel se letos přišlo podívat
zhruba 1 500 diváků, a kdo by hledal
nějaká omezení, byl by zklamán.
Už dlouho před polednem v pátek
24. prosince proudily k plumlovské přehradě davy lidí. „Přes dvacet
saa
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let si tuto podívanou nenecháváme
ujít, patří to k neodmyslitelné součásti
programu Štědrého dne v naší rodině.
Dnes se navíc do vody ponoří náš syn,
tak ho chceme vidět. Trénoval na tu
bláznivinu celý měsíc. Každé ráno se
sprchoval ve studené vodě,“ hlásil Večerníku Jiří Doležal Prostějova, jehož
rozvětvená rodina se na Štědrý den
v poledne vydala na přehradu hned ve
dvou autech.
V prostoru pod občerstvením Na
špici se v tu chvíli začali scházet
první otužilci. Mezi nimi nechyběli
ani dva veteráni, bez jejichž účasti by
byla Vánoční koupel nemyslitelná. „Já
už se na Štědrý den chodím koupat
jedenáct let. Otužuji se samozřejmě
po celý rok, ale toto je pro mě abso-

lutní vrchol. Mně by snad bez té ledové lázně nechutnal večer ani kapr,“
smál se František Kocián, kterému je
už třiaosmdesát roků. A další ikona
zimního plavání? Dvaaosmdesátiletý Bob Pácl rovněž oplýval skvělou
náladou, přestože den před Štědrým
dnem si „trochu“ vymkl kotník. „Byl
jsem se tady včera podívat a nohou
zkoušel, jaká je voda. Trošku jsem
podklouzl a nyní trošku kulhám. Do
vody ale půjdu, to si nenechám ujít,“
svěřil se Večerníku nestor Vánočního
koupání Bob Pácl.
Nakonec se do mrazivé lázně ponořilo čtyřiaosmdesát odvážlivců!
„Takovou účast jsem ani já nečekala,
stejně tak mě překvapil počet diváků.
Je to nádherné! Letos jsme ale museli

4x foto: Michal Kadlec
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U TOHO
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Na Štědrý den se motorkáři sešli v hojném počtu navzdory stále platným
přísným opatřením. „Všichni účastníci
dostali instrukce, jak se chovat při současných vládních nařízeních, potom je
to už na každém zvlášť, jak se k tomu postaví. Já nikoho nemůžu k něčemu nutit
nebo ho omezovat. Každý je zodpovědný sám za sebe,“ podotkl hned na úvod
Karel Hýbl, předseda klubu Prostějovští
motorkáři. On sám s tak vysokou účastí
při vánoční jízdě nepočítal. „Původně
jsem letos štědrodenní projížďku městem pořádat nechtěl, vždyť vloni byla za
deště účast mizivá. Letos mě ale členové
klubu ukecali, tak jsme do toho společně šli. A když teď tady vidím tak vysoký
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PROSTĚJOV Jak už Večerník avizoval, první polovina vánočního
týdne neznamenala pro volejbalistky VK Prostějov žádnou odpočinkovou selanku, právě naopak.
V končící fázi přípravy před přesunem ke svátečním radovánkám
musely skousnout náročnou dřinu.

setu do zcela vyrovnaného závěru,
většinou ho prohrají. Tahle nepříjemnost se opakovala především
zkraje sezóny při extrémně dlouhých
požádat o pomoc přátele z prostějov- koncovkách přes třicet bodů, slabina
ského Klubu potápěčů. Nekoupeme opět ožila naposledy během derby
se totiž ve výpusti plumlovské pře- v Olomouci.
hrady, kde je jen půl metru hloubky,
ale u občerstvení Na špici. Tady hned
4. NÁHLÝ KONEC
u břehu zahučíte do velké hloubky, což
MICHALÍKOVÉ
je i pro otužilce trošku nebezpečnější. Nemalý zásah do smělých plánů
Proto je potápěči hlídají na každém vékáčka na postup do ligového sekroku,“ popsala Večerníku pokořitel- mifinále přineslo nečekané uzavření
ka kanálu La Manche Dana Zbořilo- kariéry zkušené smečařky Martiny
vá. Po akci pak s úlevou kvitovala, že Michalíkové ze zdravotních důvopotápěči, kteří bez přestávky byli ve dů. V rozjetém ročníku mančaft
vodě, nemuseli ani jednou zasahovat. náhle zůstal bez důležité členky
„Všichni jsme to přežili ve zdraví,“ libo- základní sestavy, musela se hledat
vala si Dana Zbořilová.
náhrada.
Čtyřiaosmdesát plavců se ponořilo do
vody plumlovské přehrady, jejíž teplota dosáhla pouhého jednoho stupně
Celsia. Vzduch byl jen o dva stupínky
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PROSTĚJOV Tradiční vánoční
jízdu si letos nenechali ujít ani
motorkáři. Předseda klubu Prostějovští motorkáři Karel Hýbl
byl letos na vážkách, zda i kvůli
proticovidovým opatřením akci
uspořádat, nakonec ale do toho
šel a nelitoval. Na parkovišti za
aquaparkem v Krasicích se v pátek 24. prosince těsně před polednem sešlo více než šedesát
motorkářů ze všech koutů regionu. Někdo dorazil na nejmodernějších silných strojích, jiní
na mopedech, nechyběly „kozí
dechy“, k vidění však byla i vojenská sajdkára z výzbroje prvorepublikové armády. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.

Holky dostaly ve třech předvánočních dnech zabrat 9(ÿ(5NÍK

klikni na

V pondělí 20. i v úterý 21. prosince
trénovaly dvoufázově, to znamená dopoledne i odpoledne. „Po herní stránce jsme se víc zaměřili na individuální
činnosti ve skupinách rozdělených podle jednotlivých postů. Hodně prostoru pak dostala jak posilovna, tak různá
kondiční cvičení včetně kruhových
tréninků,“ stručně přiblížil asistent
kouče prostějovských žen Lubomír
Petráš.
Ve středu uzavřela program před
Vánocemi jedna dlouhá přípravná
jednotka. „Nejdřív jsme dali hodinu

jjaké
akké bylo
bylo šštědrodenní
těědrodeenní koupání
kouupááníí na
na přehradě…
přeehraaděě…

počet motorkářů, jsem rád, že jsem to
udělal. Je nás hodně a přiznám se, že mě
to mile překvapilo,“ svěřil se Karel Hýbl
při pohledu na více než šest desítek motorkářů, ale i motorkářek.
Hodinu před polednem se počasí naštěstí umoudřilo a tak si těsně
před vlastní jízdou motorkáři popřáli
šťastné Vánoce a s předstihem už také
i pohodu do nového roku. Těsně po
poledni nasedli na své stroje a vydali se na cestu. „Plumlovskou ulicí se
vydáme do centra a na náměstí T. G.
Masaryka si uděláme tradiční společnou fotku. Pak se rozjedeme domů
a nachystáme si štědrovečerní tabuli,“
řekl ještě Večerníku Karel Hýbl s tím,
že letos se jednalo už o osmý ročník
vánoční jízdy motorkářů.

a čtvrt herní práce, potom jsme se
přesunuli do fitka v letní hale. A protože holky makaly fakt zodpovědně,
protáhl se celý trénink z plánovaných
dvou a půl na tři hoďky,“ potěšil Petráše dobrý přístup svěřenkyň k závěru
společné dřiny.
Nejčerstvější novinky z tábora Hanaček? Nová posila Klára Faltínová
dostala během středeční herní seance

BYLI JSME
U TOHO
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nepříjemně balónem při blokování do
palce ruky a vyvrátila si ho, ale rentgenové vyšetření naštěstí neukázalo žádné větší zranění. Michaela Beránková,
jež právě s palcem dopadla nedávno
o dost hůře, už dřela zejména na některých posilovacích strojích velmi
poctivě. A s vidinou nejkrásnějších
svátků roku doslova za dveřmi panovala v mančaftu skvělá nálada.
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PROSTĚJOV Už druhým rokem patří ke stabilním členkám základní
sestavy VK Prostějov. Šestadvacetiletá blokařka Kateřina Kvapilová
(na snímku) není žádná hvězda, ale spíš skromná hráčka mající ráda volejbal, pro kterou je vždy na prvním místě tým.
Znovu to vyplynulo i z následujícího interview, jenž
vznikl po posledním předvánočním tréninku.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Byly tři závěrečné dny přípravy před svátečním volnem hodně
těžké?
„Trénovaly jsme o něco víc náročněji než obvykle, když máme během
týdne utkání. Ale zase nešlo o nic
hrozného, že by se to nedalo přežít.
(úsměv) Bylo teda hodně posilovny,
kde jsme strávily dost času, a volejbalové tréninky měly trochu jinou
náplň. Všechno se dalo zvládnout,

zvlášť když to byly jen tři dny.“ (se
smíchem)
yy Jak můžete být spokojené se
základní částí UNIQA extraligy po
týmové stránce?
„Myslím si, že spokojenost může
docela být. Zápasy, které se měly
vyhrát, jsme vyhrály a nasbíraly dost
bodů, jsme páté nedaleko za třetím
místem. Jen škoda některých utkání,
která jsme měly rozjetá na vítězství
a nedokázaly je k němu dovést. Jako
například teď naposledy v Olomouci. Ale celkově je tahle sezóna zatím
vcelku dobrá.“
yy Vidíte potenciál posunout se
tabulkou soutěže ještě trochu výš?
„Připadá mi, že jen vedoucí Liberec

je výkonnostně trochu odskočený od
ostatních. A další družstva v pořadí
jsou tak vyrovnaná, že se navzájem
porážejí a může to mezi nimi dopadnout jakkoliv. I v závěrečném play off,
kde určitě neočekávám žádné jednoznačné série 3:0 na zápasy. Myslím si,
že o konečném pořadí se bude rozhodovat opravdu až tam.“
yy Nakolik důležitá tedy bude ligová nadstavba, nasazení kolektivů pro vyřazovací boje?
„I tohle je samozřejmě důležité. Jednak může být výhoda začínat čtvrtfinále doma ve vlastní hale před svými
fanoušky, a taky je určitě lepší jít do
play off v dobré týmové formě i pohodě. To znamená po kvalitních výko-

Michal
KADLEC

PROSTĚJOVDlouholetoutradicimákaždoročnísetkánívšechkmenových zaměstnanců marketingové agentury TK PLUS Prostějov
před Vánocemi u slavnostního oběda. Pouze loni jej přísný koronavirový lockdown znemožnil uspořádat, zatímco letos se navzdory
opětovně komplikované situaci s covid-19 již znovu uskutečnil.

Marek SONNEVEND
V úterý 21. prosince před polednem
zasedli k bohatě prostřeným stolům,
které zaplnily celé foyer v přízemní
Národního sportovního centra PV, (téměř) všichni ti, kteří pracují pod křídly
klikni na
www.vecernikpv.cz

známé hanácké společnosti zabývající
se převážně sportem. Tedy vedoucí
představitelé TK PLUS, manažeři i klasičtí zaměstnanci, pracovníci starající
se o sportovní areály, ale také tenisté
TK Agrofert Prostějov a samozřejmě
volejbalistky VK Prostějov společně
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nech a příznivých výsledcích, být silné
psychicky, věřit si. Takže v nadstavbě
budeme chtít co nejvíc vítězit a třeba
ještě vylepšit současné páté místo.“
yy Jak se po herní i celkové stránce
cítíte vy osobně?
„Mně se v Prostějově líbí a jsem tady
spokojená. Dojem z mých vlastních výkonů? Někdy to je lepší a někdy horší,
celkově snad docela dobré. (směje se)
Každopádně nejsem úplně útočný typ,
spíš se snažím co nejlíp bránit na síti.
A když se povede blokem nadrazit víc
balónů, ze kterých se potom neboduje,
tak se ten můj přínos třeba tolik neprojeví. Nejdůležitější ze všeho však stejně
je, aby se dařilo týmu, to je myslím ve
volejbalu podstatné.“

Prostějov (son) – Nejen ženy VK
Prostějov mají i na konci kalendářního
roku 2021 dost náročný program přípravy proložený zaslouženým odpočinkem. Podobnou zátěž musí plnit také
mládežnické volejbalistky hanáckého
klubu. „Juniorky, kadetky i žákyně trénovaly až do středy 22. prosince, volno
dostaly v první polovině vánočního
týdne jen naše nejmladší hráčky. Svátky
pak všechny holky samozřejmě stráví
s nejbližšími v kruhu rodinném,“ usmíval se šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák před Štědrým dnem. Hned po
Vánocích – tedy počínaje dneškem –
budou prostějovská děvčata juniorské,
kadetské i žákovské kategorie znovu
pokračovat. „Mezi svátky nás čekají
čtyři tréninkové dny od pondělí 27. do
čtvrtka 30. prosince, opět s kombinovanou náplní herní a kondiční,“ prozradil Novák. Svolil i k alespoň krátkému
bilancování. „Myslím, že tato sezóna
zatím probíhá převážně podle našich
představ. A co nám dosud nevyšlo, to
se budeme snažit zlepšit. Teď hlavně
všem přeji krásně prožité sváteční dny
a do nového roku 2022 pevné zdraví,
co nejlepší formu i radost z volejbalu,“
zdůraznil Aleš Novák.

'XNODQH]ÉVNDODz½GQÙ
VHWDQLYWXUHFNÅPHWURSROL
Istanbul, Prostějov (son) – Pamatujete, jak prostějovské volejbalistky v některých sezónách evropské Champions
League marně bojovaly o vítězství či
aspoň nějaký získaný bod proti extrémně silným soupeřům? Tak v podobné
roli se teď nachází ženy Liberce během
aktuálního ročníku elitní Ligy mistryň.
Tentokrát měly na programu třetí duel
v rámci základní skupiny C na hřišti
tureckého THY Istanbul. A stejně jako
v předchozích dvou střetnutích (Dynamo Moskva, Gorgonzola Novara) utrpěly hladkou porážku, když ambiciózní
sok triumfoval 3:0 (18, 15, 22).
„Silný domácí tým nás od začátku přehrával, hlavně druhý set byl až moc jednoznačný. V tom třetím jsme se naopak
hodně zlepšili a dobrým výkonem nebyli daleko od zisku první sady v těžké
soutěži,“ hodnotil trenér Dukly Libor
Gálík.
Champions League žen, základní
skupina C 2021/22 – průběžné pořadí po 3. kole: 1. Gorgonzola Novara
(Itálie) 9, 2. Dynamo Moskva (Rusko)
5, 3. THY Istanbul (Turecko) 4, 4. Dukla Liberec (Česko) 0.

KUVÚOGO8-2TQUV÷LQX Z VÉKÁČKA

Kromì Beránkové po operaci
jsou teï všechny hráèky fit
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8QNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQXUGPCVTCFKéPÊUNCXPQUVPÊUGVM¾PÊX[wÿQąKN[LCMQQRTCXFQXÆ
F¾O[tCJQFP÷LKOVQUNWwGNQåG"
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

s realizačním týmem v čele s hlavním
trenérem Miroslavem Čadou.
Krátké úvodní slovo pronesl Petr Chytil, načež jej předal vzácnému hostovi
– primátorovi statutárního města Prostějov Františku Jurovi. „Cítím se tady
mezi vámi výborně, jste pro mě jako
sportovní rodina. Především vám chci
moc poděkovat za skvělou reprezentaci města Prostějova a popřát, ať se prá0C RąGFX¾PQéPÊO QD÷F÷ 6- 2.75 PGEJ[D÷N RTQUV÷LQXUMÚ RTKO¾VQT (TCPVKwGM ,WTC ce dál daří co nejlépe. Pokud možno
brzy bez větších covidových omezeWRTQUVąGF RQLGJQNGXKEK/KTQUNCXèGTPQwGMCRQLGJQNGXKEK2GVT%J[VKN

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF ní,“ řekl mimo jiné František Jura.

Marek
SONNEVEND

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

„Užijte si pohodové Vánoce, moc
to nepřehánějte s jídlem ani pitím
a v pondělí sedmadvacátého ahoj,“
řekl pak při loučení hráčkám i parťákům z realizačního týmu hlavní lodivod Miroslav Čada se svou typickou
nadsázkou. V mezisvátečním období
bude jeho kolektiv pokračovat čtyřmi
tréninkovými dny od 27. do 30. prosince.
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RYCHLÝ

www.vecernikpv.cz

U prostějovských žen může
převažovat spokojenost,

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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Marek SONNEVEND
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Svým projevem na primátora navázal
šéf TK PLUS Miroslav Černošek. „Loni
touto dobou jsem byl trochu nemocen,“
rozesmál nejprve přítomné poněkud
černohumornou vzpomínkou na svůj
těžký průběh covidu. „Ale už dlouho
jsem opět plný energie a mám radost, že
vy také. Všem vám patří velké poděkování za kvalitně odváděnou práci, vedli
jste si skvěle. Spočítal jsem, že tento slavnostní oběd děláme už po šestadvacáté,
což je báječná tradice. Chci vám popřát
krásné a klidné Vánoce s nejbližšími

Vzhledem ke koronavirově složité době
a komplikacím spojeným nejen s touto
nakažlivou nemocí prožívají volejbalistky
VK Prostějov zdravotně vcelku příznivý
soutěžní ročník 2021/22. „Zatím je to za
současné situace všude okolo docela dobré, ale nechci nic zakřiknout,“ klepe na
dřevo kouč Hanaček Miroslav Čada.
Jediné větší zranění dosud utrpěla
smečařka či univerzálka Michaela Beránková, jež si nedávno při
nešťastném pádu přetrhla vaz na
prstu pravé ruky. „Operace však byla
úspěšná, Míša momentálně rehabilituje
a v rámci možností ji budeme postupně
zapojovat do přípravy. Samozřejmě
s opatrností a jen tak, co jí momentální
stav ruky dovolí,“ ujistil Čada.

Zvrtnutí kotníku postihlo smečařku
Karolínu Fričovou ještě na konci letní
přípravy a nahrávačku Simonu Bajusz
zkraje sezóny. „V obou případech naštěstí
nešlo o nic vážného a holky se rychle
vrátily zpět do sestavy. Jinak se některá
děvčata průběžně potýkají s menšími
zdravotními problémy, to je však normální v každém sportovním kolektivu.“
Ani výše zmíněný covid vékáčko do
této chvíle nijak výrazně nerozklížil.
„Od začátku soutěže jej prodělaly pouze
Gábina Kopáčová, Klárka Dvořáčková
a z realizačního týmu Luboš Petráš.
Věříme, že i nadále zůstaneme zdraví,
abychom mohli útočit na cíle, kterých
chceme společně dosáhnout,“ zadoufal
Čada.

i úspěšný nový rok 2022,“ vybrali jsme
z hodnoticí řeči Miroslava Černoška.
Slavnostní přípitek následně pronesl
Petr Chytil, a to s logickým důrazem na
přání pevného zdraví. Pak se již podá-

valo vynikající menu, osazenstvo včetně nádherně ošacených volejbalistek
vékáčka si pochutnalo na hovězím vývaru, klasické svíčkové s knedlíky a jako
dezert se podávalo tiramisu.
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OOHLÉDNUTÍ
HLLÉDNUTTÍ ZA
ZA ZÁKLADNÍ
ZÁKKLADDNÍ ČÁSTÍ
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JEDNIČKA VK PODLE
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EXTRALIGY
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Hledat odpověď na otázku, která z prostějovských volejbalistek je nejlepší v dosavadním průběhu sezóny 2021/2022
pro tuto rubriku, bylo skutečně snadné. Téměř každý týden ji totiž ovládla skvěle hrající slovenská
smečařka, proto patří nejvýše i tentokrát, když
částečně bilancujeme. Kája je v maximální herní
permanenci, má stabilně výbornou formu a společně s dalšími oporami táhne celý tým. V extraligových statistikách je zatím nejlépe podávající
hráčkou a také druhou nejčastěji bodující!

DOMINUJÍ FRIÈOVÁ A BAJUSZ, NA TØETÍ
LÖFF SE DOTAHUJE LEPŠÍCÍ SE STAVINOHOVÁ
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Ženy VK Prostějov získaly v základní
části UNIQA extraligy žen ČR 2021/22
třiatřicet bodů z padesáti čtyř maximálně
možných, což dělá jednašedesát procent
výsledkové úspěšnosti. V porovnání s minulým ročníkem je to téměř dvojnásobek.

PROSTĚJOV Základní fá- PŮVODNÍ
ze UNIQA extraligy žen ČR zpravodajství
2021/2022 je minulostí. Jak si v ní pro Večerník
vedly volejbalistky VK Prostějov? Marek
Večerník se snažil jsme se objektivně najít pozitiva, negativa SONNEVEND
i něco mezi. Pokud vás takový přehled zajímá, tak čtěte dál.

CO SE POVEDLO
1. ZLEPŠENÍ VÝKONŮ
I VYSLEDKŮ
Po minulé slabší sezóně zněl cíl vedení
klubu jasně: zlepšit se! Což se jednoznačně povedlo. Herní projev týmu se
zvedl o mnoho desítek procent, a tomu
odpovídají
Michali výrazně příznivější rezultáty.
Prozatímním vyústěním je dobré
KADLEC
páté místo nedaleko za třemi vyššími
pozicemi.

2. SUPER POSILA
NA NAHRÁVCE
Česká reprezentantka Simona Bajusz
v létě přicházela jako nejzvučnější akvizice, navíc na klíčový post nahrávačky.
Svou roli ústřední opory plní naprosto
bezezbytku, vynikající tvorbou ofenzivních akcí i přirozeným lídrovstvím
táhne kolektiv nahoru.

"INIL?JILN´Û
Dosud nejhodnotnějším vítězstvím
3. CENNÝ SKALP OSTRAVY

Hanaček v aktuálním ročníku rozhod-

.21(ÿ1É 7$%8/.$ 81,4$ (;75$/,*< æ(1 32 =É./$'1Ì ÿÉ67, ně bylo domácí skolení TJ Ostrava.
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Celek ze severu Moravy se povedlo
přemoci 3:2 po obrovské, více než dvě
a půl hodiny trvající bitvě z několika

odvrácených mečbolů soupeře. Takhle
vydřený triumf chutnal sladce.

4. FAMÓZNÍ FORMA FRIČOVÉ
Slovenská smečařka se i díky působení
v národním výběru SR posunula od
minulé sezóny na další výkonnostní
level. Od prvního utkání hraje Karolína
skvěle, vůbec nepolevuje a drží stabilně
výbornou formu, figuruje mezi nejčastěji bodujícími hráčkami celé soutěže.
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XGVGT¾P5VCPKUNCX*QNQVÊMCVCMÆRąGFUGFCRQą¾FCLÊEÊJQ-8*&WMNC,CTQUNCX&XQą¾M
Foto: Martin Zaoral
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CO FUNGUJE

1. NÁVRAT ČADY NA LAVIČKU
Žijící legenda trenérského cechu se
po třech letech znovu vrátila na pozici hlavního kouče A-výběru žen
VK. S tím, že prioritou je maximální servis širšího realizačního týmu
pro hráčky, bonusem pak silná
5. BEZE ZTRÁT
autorita zkušeného volejbalového
PROTI SLABŠÍM
odborníka na lavičce. Tento krok se
Družstvo vékáčka drží stoprocentní vyplácí.
výsledkovou úspěšnost v zápasových
2. PŘÍNOS BRAZILSKÉ
konfrontacích s tabulkově hůře postaBLOKAŘKY
venými soupeři. Což znamená, že pokaždé porazilo za tři body Přerov, Frý- Střed sítě přišla v létě vyztužit Raquel
dek-Místek, Šternberk, Olymp Praha Löff z Brazílie, která předchozí ročník
i Šelmy Brno, a to jak doma, tak venku. strávila v Bratislavě. Přínos útočně laděné blokařky je nezpochybnitelný,
Skvělý základ!
odvádí stabilně dobré výkony bez vět6. NEZDOLNOST
ších výkyvů. A lodivod Miroslav Čada
A BOJOVNOST
v ní navíc vidí ještě větší potenciál.
Týmový projev prostějovského ženstva zdobí to, že za žádného stavu nic 3. NOVÉ DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ
nevzdává a naopak vždy bojuje až do Stěhování z haly Sportcentra DDM
úplného konce. Zabalit či odevzdat do Národního sportovního centra PV
střetnutí příliš brzy, nebo předem? Nic možná u někoho vzbuzovalo obavy, leč
takového nehrozí, nedovolí to soudrž- byly zbytečné. Hanácká parta si v nonost plejerek i jejich zdravý charakter. vém domácím azylu rychle zvykla, díky

věrným fanouškům panuje v menším
hledišti při utkáních solidní atmosféra.

CO SE NEPOVEDLO
1. OPAKOVANÉ PROHRY
S FAVORITY
Kromě výše zmíněného udolání
Ostravy se Prostějovankám už ani
jednou nepodařilo zvítězit nad nikým z vedoucího kvarteta UNIQA
extraligy. Proti Liberci, KP Brno, TJ
i Olomouci by to určitě chtělo častější radost, byť dosáhnout na dílčí překvapení není jednoduché.

2. POKLES PŘÍNOSU KOPÁČOVÉ
Loni patřila úderná univerzálka mezi
nejčastěji skórující hráčky elitní tuzemské soutěže. Jarní operace achilovky ji však po zdravotní i kondiční
stránce poznamenala natolik, že vinou
neustále nových komplikací není doteď v pořádku a její herní přínos klesl
z relativního maxima na minimum.

jaké bylo štědrodenní koupání na přehradě…

KONCOVEK
Platí jedno nemilé pravidlo: pokud
se ženy VK dostanou v některém

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Po čase se znovu vracím k dílčímu rozboru
toho, jak zrovna vypadá rozložení sil v nejvyšší české soutěži volejbalistek. Situace se totiž
průběžně mění podle momentální formy jednotlivých družstev, ale k žádným dramaticky
velkým posunům nedochází.
Například bezpečně vedoucí Dukla Liberec
měla před časem trochu slabší období, kdy
ztratila po bodu s Ostravou i Olympem, podlehla Šelmám 1:3, Olomouci dokonce 0:3.
Následně však vydrtila další tři soupeře 3:0
(například Šternberk 75:31 na míče!) a potvrdila roli největšího favorita na titul, průběžné
pořadí vede o šest bodů.
Na druhé místo zaslouženě proniklo KP Brno,
jež těží z dravosti převážně mladého a velmi
širokého kádru zlepšujících se hráček. Naopak
dlouho výborná Ostrava šla poslední dobou
výkonnostně dolů, udržet v daném personálním složení tak vysoký herní level pro ni asi
nebylo reálné.

Podle mínění některých odborníků by se nestalo žádným překvapením, kdyby ji během
nadstavbové části UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 předstihla i čtvrtá Olomouc, byť cizinky tvořící takřka celou sestavu UP evidentně nejsou nijak zázračnými akvizicemi. Osobně pak věřím, že na TJ může zaútočit také VK
Prostějov, zvlášť po doplnění soupisky o Kláru
Faltínovou (a Pavlu Meidlovou).
Ačkoliv Šelmy Brno před Vánocemi dvakrát
zdolaly zesláblé Severomoravanky, na víc než
současnou šestou pozici už těžko dosáhnou.
Hodně mladý Olymp Praha bude nejspíš
rád za udržení sedmé příčky, zatímco osmý
Šternberk a devátý Frýdek-Místek si to rozdají
o poslední postupový flek do play-off. Letos
slaboučký Přerov zůstane beznadějně poslední, a jestli alespoň jednou zaboduje, bude slavit.
Definitivní razítko na konečná umístění pak
pochopitelně dají až závěrečné vyřazovací
boje.

střelnici, kde se vystřídalo v pravidelných intervalech celkem 67 střelců.
Přednášky probíhaly každou hodinu
a setkaly se u návštěvníků s velkým
ohlasem. Během nich se postupně
hovořilo o vzniku slova veterán, bojích na Prostějovsku v dubnu a květnu 1945, nejtěžších dělostřeleckých
zbraních 1. republiky, německých
ženských armádních sborech a také
německé válečné medicíně. „Odhadujeme, že v rámci Dne veteránů na
střelnici dorazilo více jak tři stovky
návštěvníků,“ uvedl Jaroslav Dvořák,
předseda pořádajícího KVH Dukla,
jejíž polní kuchyně v průběhu dne zajišťovala drobné občerstvení.
Nakonec se podařilo vybrat celkem 27

280 Kč. Uplynulé pondělí pak přímo
v prostorách střelnice došlo k předání symbolických šeků. Peníze přitom
byly rozděleny na dvě části. Celkem
17 180 organizátoři věnovali Stanislavu Holotíkovi. Někdejší vrchní praporčík 74. mechanizovaného praporu
plk. Bohuslava Palečka se aktuálně
zotavuje po mozkové mrtvici. Zbytek
peněz, tedy konkrétně 10 100 Kč, putoval na konto Komunitního centra
pro veterány v Brně. „Chtěli bychom
poděkovat všem lidem, kteří přišli na
prostějovskou střelnici G.S.A. a společně s přítomnými veterány oslavili Den
veteránů. Velké poděkování patří statutárnímu městu Prostějov, které akci
finančně podpořilo,“ vzkázal Dvořák.

Radní posunuli také termín
městského plesu
PROSTĚJOV Někteří Prostějované
hodně těžce nesou zrušené kulturní
a společenské akce, které radní byli
nuceni vyškrtnout z tradičního prosincového kalendáře. Letos protiepidemická opatření odnesl vánoční
jarmark, počet návštěvníků kluziště
byl okleštěn, rušila se jedna akce za
druhou. Včetně silvestrovského ohňostroje. Světelnou show bychom
ale mohli nad Prostějovem vidět alespoň v březnu!
Jedinou akcí, při které město pořádalo
ohňostroj, byly oslavy výročí založení
města. „Nedávno jsme slavili 630 let
od povýšení Prostějova na město a silvestrovské slovo, doprovázející tento
ohňostroj, bylo tehdy k této události
přizpůsobeno,“ vzpomněla si na letní
akci náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Jak Večerníku prozradila, že město v roce 2022 plánuje podobnou
monstrózní akci. A ohňostroj by při
ní neměl chybět! „Pro příští rok plánujeme oslavy 500 let od položení
základního kamene prostějovského

zámku významným šlechtickým rodem Pernštejnů. Moc bych si proto
přála, ale prozatím jsem to s kolegy
neprobírala, abychom při této příležitosti ohňostroj připravili. Kvůli boji
s covidem byly bohužel již dva silvestrovské ohňostroje zrušeny. Vždyť pěkný ohňostroj nemusí být vždy jen ten
silvestrovský,“ je přesvědčena Sokolová, která Večerník seznámila i s další
novinkou, kterou si vyžádal bohužel
všudypřítomný koronavirus.
Odložena je totiž další tradiční akce
města, která se konala vždy na začátku ledna. Jde o Tradiční městský ples.
„Městský ples jsme nechtěli rušit,
stejně jako v loňském roce, a proto
jsme hledali možnost, jak jej uspořádat v jiném termínu. Nejsme v tom
sami. Jak jsem zjistila při zajišťování
nového termínu v městském divadle,
podobným způsobem chtějí své plesy
posunovat i další organizátoři. Pevně
proto věřím, že právě březnovým termínem městského plesu odstartují již
zmiňované oslavy 500 let Pernštejnů
v Prostějově,“ plánuje Milada Sokolová.
(mik)
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PROSTĚJOV Ani letos na Štědrý den nebyl lékařský personál prostějovské porodnice bez práce. V pátek 24. prosince před devatenáctou
hodinou se zde mamince Kristýně Kořínkové z Určic narodila malá
Dominika.„Ježíškovo“ miminko se má čile k světu a jak Večerníku přímo na pokoji gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Prostějov exkluzivně prozradila šťastná maminka, holčička vyloženě
čekala s příchodem na svět až na nejkrásnější den v roce. Narodit se
totiž měla už 16. prosince...

Rodičům Kristýně Kořínkové a Davidu Střebskému z Určic přinesl osud
pod vánoční stromeček ten nejkrásnější dárek. V prostějovské porodnici
se jim na Štědrý den narodila dcera
Dominika. Světlo světa spatřila v pátek 24. prosince v 18.51 hodin.

„Má rovná čtyři kila a měří 52 centimetrů. Je zdravá, což je nejdůležitější,“
svěřila se Kristýna Kořínková, kterou
měl Večerník díky pochopení primáře Martina Baláka možnost během
druhého vánočního svátku navštívit
v prostějovské porodnici. „Dominika
se měla narodit už 16. prosince, ale asi
se jí na svět nechtělo. Když se to pořád
prodlužovalo, všichni v rodině jsme
tušili, že to přijde na Štědrý den. A povedlo se,“ smála se maminka, jejíž přítel David jí může podle platných protiepidemických opatření navštěvovat na
hodinu denně. „Už se těšíme domů.

PROSTĚJOV Daruj krev a zachráníš život! Tímto heslem se pravděpodobně řídí mnoho dárců.
V řadách Městské policie Prostějov chodí pravidelně na transfúzní
oddělení prostějovské nemocnice
darovat krev jednadvacet strážníků.
Nutno podotknout, že darování
vzácné tekutiny si vzali opravdu za
své, o čemž svědčí počet odběrů
a mnoho let pravidelného docházení na darování krve. „Strážníci sami
říkají, že odběrové místo navštěvují
velmi rádi, také díky nadmíru vstřícnému a ochotnému chování zdravotnického personálu. Za kladný přístup
patří strážníkům velké poděkování,
ho současného postavení. A pokud to ještě trochu výš,“ nadhodil hlavní trenér že jsou doopravdy ochotni pomoct
zvládneme, tak potom se pokusit o útok vékáčka Miroslav Čada.
(son) tímto způsobem k záchraně zdraví

a života,“ komentoval odhodlání
mužů v uniformě jejich kolega Petr
Zapletal, zastupující tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
Rekordmanem v počtu darování krve je strážník se 183 odběry,
který má ocenění Zlatý kříž ČČK
1. třídy. Šest prostějovských strážníků
je držitelem Zlatého kříže 2. třidy za
více jak 120 odběrů. Zlatý kříž 3. třídy vlastní také 6 strážníků, ti dovršili
mety více jak 80 odběrů. Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského za více
jak 40 odběrů byla udělena pěti strážníkům. Dva strážníci prozatím mají
bronzovou medaili prof. MUDr. Jana
Janského. Jeden strážník se k početné
skupině přidal a je teprve v začátcích
darování krve.
(mik)

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

Na stánku dražší, ale ve schránce

Marek
Sonnevend $.78/1©6,78$&(9l(16.¥(;75$/,=(

PROSTĚJOV Tak se to opět podařilo! V polovině letošního listopadu
proběhl na prostějovské střelnici
G.S.A. v areálu bývalé Vitany Den
veteránů pořádaný Klubem vojenské historie (KVH) Dukla. Během
akce, kterou navštívilo zhruba tři sta
návštěvníků, se na charitativní účely
Foto: Michal Kadlec podařilo vybrat 27 280 korun. Ve
teplejší. „Rekord účasti 102 plavců stejných prostorách pak došlo uplyz roku 2018 sice překonán nebyl, my nulé pondělí 20. prosince k slavjsme jej ale v této covidové době ani nostnímu předání peněz.
nečekali. Ovšem i taková obrovská
účast nás překvapila a je to jen dob- Martin ZAORAL
ře, že naše akce si i přes těžkou dobou Obdobně jako loni se program Dne
získává tolik příznivců,“ řekl na závěr veteránů na prostějovské střelnici
tradiční moderátor Vánočního koupá- skládal z pěti tematicky zaměřených
přednášek a střelby na akční i terčové
ní Michal Mucha.

3. ZTRÁCENÍ TĚSNÝCH

Levnější už to nebude
608 960 042 pořád za „dvacku“

RKłRVWURMYEőH]QX´

orun
27 000 k

U prostějovských žen může
převažovat spokojenost,
ale našly by se i nějaké rezervy

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).

VLOYHVWURYVNì
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BYLI JSME
U TOHO

HODNOTÍME komu semdau neøilo
a ko
HRÁÈKY

'YøRSUDYGXVNYøOHKUDMËFËSOHMHUN\NWHUÇQDYËF
QH]QDMË WDNĆND æ¿GQÇ YÛNRQQRVWQË YÛSDGN\ PDMË
EøKHPDNWX¿OQËVH]ÑQ\YHVYÇPVWĆHGXYROHMEDOLVWN\
3URVWøMRYD.URPøVPHêDĆN\.DUROËQ\)ULêRYÇMHæ
VXYHUÇQQøYHGH]DWËPQËWDEXONXQDxHKRERGRYÇKR
]Q¿PNRY¿QËVØæDVQÛPSUĎPøUHPMHWRWDNÇ
QDKU¿YDêND6LPRQD%DMXV]7DGUæËGUXKRXSR]LFL
]DSĆLêHPæORQLWRXKOHGRERXPøODSUYQË
*DEULHOD.RS¿êRY¿SUĎPøUf
$QRYÛNRQ\æHQYÇN¿êNDxO\RSURWLPLQXOÇVH]ÑQø
SUXGFHQDKRUXFRæSODWËNURPøGYRXWRSWDKRXQHN
MHxWø SĆHGHYxËP SUR Y SRĆDGË WĆHWË EORNDĆNX
5DTXHO /ÔII ] %UD]ËOLH Y\]QDêXMËFË VH VWDELOLWRX
 LSURêWYUWRX$GÇOX6WDYLQRKRYRX  
]OHSxXMËFËVHQDOLEHUXNDæGÛPGDOxËP]¿SDVHP9H
OLFHVOXxQøVHXYHGODQRY¿SRVLOD.O¿UD)DOWËQRY¿
 NWHU¿KQHGVNRêLODQDS¿WRXSĆËêNX
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A že budeme slavit Ježíška a narozeniny Dominiky společně? To bude paráda! Moje sestra už prohlásila, že každý
Štědrý den upeče pro Domču velký
dort,“ pochlubila se ještě Kristýna Kořínková, na kterou slavnostní štědrovečerní oslava doma teprve čeká.
„Protože jsme to kvůli porodu nestihli,
tak nás Vánoce teprve čekají. Sejdeme
se celá rodina u štědrovečerního stolu
trochu opožděně, ale o to víc to bude
radostnější. Ostatně já s přítelem už
nejkrásnější dárek máme,“ rozloučila
se s Večerníkem šťastná maminka letošního „Ježíškova“ miminka.

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA

Los extraligové nadstavby: Prostějov ji otevře
-MJNOîEJQnOÁNOMµÜIÁ>DKM<QD?@GIî?<MPEÁFM@Q 6RXWěçLOLMVWHYHYiQRĀQtSőtOR]H"
8. ledna proti Přerovu,
H
=QiPHYìKHUF
potom jede na Olymp
BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Brzy po skončení základní části UNIQA extraligy žen
ČR 2021/22 spatřilo světlo světa
rozlosování nadstavbové fáze této
soutěže. Deset zúčastněných týmů
se během ní střetne jednou každý
s každým, pět výše umístěných družstev má přitom výhodu jednoho
zápasu navíc v domácím prostředí.
Právě proto volejbalistky VK Prostějov

odstartují nadstavbu na vlastním hřišti,
a to v sobotu 8. ledna s Přerovem. O týden později vycestují do Prahy na tamní Olymp, následně 22. ledna přivítají
Šternberk a poslední lednovou sobotu
pojedou do Frýdku-Místku.
„Je pravda, že v prvních čtyřech kolech
této extraligové části nás čekají vesměs
soupeři z nejnižších míst průběžné tabulky, zatímco všechny papírově nejsilnější
až pak. Což neberu jako
B Y Lpotkáme
I JSME
U TOHO
nijak
zásadní věc, stejně musíme hrát se
všemi. Ale určitě máme šanci rychleji
nasbírat potřebné body k udržení naše-

19. kolo, sobota 8. ledna, 17.00 hodin: 8-2TQUV÷LQXt8QNGLDCN2ąGTQX&WMNC.KDG
TGEtiGNO[$TPQ-2$TPQt6,5QMQN(TÚFGM/ÊUVGM6,1UVTCXCt6,5QMQNiVGTPDGTM
721NQOQWEt28-1N[OR2TCJC
MQNQUQDQVCNGFPCJQFKPiGNO[$TPQt2ąGTQXiVGTPDGTMt1NQOQWE
1N[OR2TCJCt2TQUV÷LQX(TÚFGM/ÊUVGMt1UVTCXC.KDGTGEt-2$TPQ
21. kolo, sobota 22. ledna, 17.00 hodin:-2$TPQtiGNO[$TPQ1UVTCXCt.KDGTGE
1NQOQWEt(TÚFGM/ÊUVGM2ąGTQXt1N[OR2TCJC2TQUV÷LQXtiVGTPDGTM
MQNQUQDQVCNGFPCJQFKPiGNO[$TPQt1N[OR2TCJCiVGTPDGTMt2ąGTQX
.KDGTGEt1NQOQWE-2$TPQt1UVTCXC   (TÚFGM/ÊUVGMt2TQUV÷LQX
MQNQUQDQVC×PQTCJQFKP1UVTCXCtiGNO[$TPQ1NQOQWEt-2$TPQ
2TQUV÷LQXt.KDGTGE 2ąGTQXt(TÚFGM/ÊUVGM1N[OR2TCJCtiVGTPDGTM
MQNQUQDQVC×PQTCJQFKP-2$TPQt2TQUV÷LQX  iGNO[$TPQt
iVGTPDGTM(TÚFGM/ÊUVGMt1N[OR2TCJC.KDGTGEt2ąGTQX1UVTCXCt1NQOQWE
MQNQUQDQVC×PQTCJQFKP1NQOQWEtiGNO[$TPQ2TQUV÷LQXt1UVTCXC
2ąGTQXt-2$TPQ1N[OR2TCJCt.KDGTGEiVGTPDGTMt(TÚFGM/ÊUVGM
MQNQUQDQVCDąG\PCJQFKP1NQOQWEt2TQUV÷LQXiGNO[$TPQt(TÚFGM
/ÊUVGM.KDGTGEtiVGTPDGTM-2$TPQt1N[OR2TCJC1UVTCXCt2ąGTQX
MQNQUQDQVCDąG\PCJQFKP2ąGTQXt1NQOQWE 2TQUV÷LQXtiGNO[$TPQ
1N[OR2TCJCt1UVTCXCiVGTPDGTMt-2$TPQ(TÚFGM/ÊUVGMt.KDGTGE
6GTOÊP[KéCU[LGFPQVNKXÚEJWVM¾PÊUGLGwV÷OQJQWO÷PKV

-TKUVÚPC-QąÊPMQX¾UGUVCNCRQRTXÆOCOKPMQWRTQUKPEGXJQFKPMF[UGLÊPCTQFKNCFEGTC&QOKPKMC Foto: Michal Kadlec

2TQUV÷LQXwVÊUVT¾åPÊEKEJQFÊRTCXKFGNP÷FCTQXCVMTGX4GMQTFOCPGOLGOWå\¾MQPCMVGTÚ
O¾\CUGDQWWåQFD÷T[
(QVQ/22TQUV÷LQX

Speciální příloha
PROSTĚJOVSKÉ
VÁNOCE, která byla
součástí minulého
vydání Večerníku, vám mimo
tradiční soutěže o ceny, jakou je
například křížovka, nabídla i několik dalších zajímavých klání.
Jsme rádi, že jsme u vás i při předvánočním shonu vzbudili zájem,
neboť v redakční schránce se sešlo na několik desítek odpovědí.
Štěstí se pak usmálo na kvarteto
z vás, kterým blahopřejeme. Výhry si můžete vyzvednout v provozní době redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kterou
najdete v ulici Vápenice, č.p. 19,
Prostějov.

.ŐÌæ29.$

Anna TITZOVÁ, Otaslavice
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Kristýna ZEDNÍKOVÁ, Prostějov

.9Ì=
Dagmar SVAČINOVÁ, Prostějov

52='Ì/<
Bohdan VYSLOUŽIL, Prostějov
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HORSKÁ CHATA PAPRSEK - ZIMNÍCH RÁJ V JESENÍKÁCH

1.
1.
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Sportovní derby jsou
vždycky něčím výjimečným. Skvělá
atmosféra, skvělá hra a nepředvídatelný výsledek. O zápasech Prostějova s Přerovem to ale tolik neplatilo.
Zde byl favorit znám. Přerov totiž
na Jestřáby uměl. Derby obvykle
*QMGLQXÚ\¾\TCMt,GUVą¾DKQVQéKNK\ ovládl bez ohledu na to, kde se hráPC#UNCXKNK
Foto: Jan Gebauer la. Nebo na formu zúčastněných.
moval Aleš Totter s tím, že obránce „Matematicky bylo prostě jasné, že ta série
Zajíc odchází na hostování do Kladna.

ZAUJALO NÁS

Po středě ale přišel čas sváteční, vánoční, pohodový. Platí to ale i o Jestřábech? Nedostali od svých trenérů
nějaký „domácí úkol“? „Dal jsem hráčům úkol, ať jsou šťastní se svou rodinou, dobře se najedí a zapomenou na
hokej. Věřím, že to bude konečně první úkol, který splní dokonale,“ usmíval
se dobře naladěný trenér LHK Jestřábi. K dalšímu souboji ve druhé nejvyšší soutěži se vypraví se svými svěřenci
dnes, kdy do Prostějova přijede nebezpečné Vrchlabí.

info@paprsek.cz

1.007 m.n.m.

vs.

21122211715

PROSTĚJOV Prostějovští hokejisté nadělili v předvánoční středu
svým fanouškům předčasný vánoční dárek v podobě výhry v hanáckém derby. Na toto vítězství
čekali všichni tři roky. Velkou zásluhu na tom měla i prostějovská
jednička v bráně Ondřej Bláha (na
snímku). Ten musel být ale v permanenci až do finálního hvizdu.
„Čím víc je konec zápasu vyhrocený, tím je pak vítězství sladší,“ přiznává devětadvacetiletý gólman.

+420 777 076 542

6

0-ü@MJQ@HN@'@NOüµ=D?JNOI<OMµKDGD
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www.paprsek.cz
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SILVESTROVSKÉ
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Interview u dívky: Mohla byste nám
È.ņ%.,ô(3&($ÐÔ-.(o$Ð0
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

proher s Přerovem jednou skončí. A jsem
moc rád, že jsem byl u toho,“ konstatoval
po utkání trenér Prostějova Aleš Totter.
Úleva na něm byla znát a v následujících
řádcích přinášíme odpověď na to proč. Je
dobré připomenout pár čísel a jmen.
- to je počet zápasů, které Jestřábi
v řadě za sebou s Přerovem prohráli.
Někdy třeba jen po prodloužení, jednalo se
ale vždy o prohru.
prosinec 2018 - předešlá výhra v derby ze strany Prostějova

6

15.

je už tři roky stará. Prostějov tehdy vyhrál
3:2 po nájezdech. A přerušil krátkou sérii
dvou porážek.
ledna 2018 - ještě o skoro rok
starší bylo předešlé vítězství
za tři body. Tehdy Jestřábi doma uštědřili
porážku Přerovu 6:4. Dvěma body se na
vítězství podíleli Nouza s Divíškem, třemi
Venkrbec.
září 2016 - je poslední venkovní výhra nad Přerovem
před minulou středou. Jestřábi vyhráli

12.

24.

3:2 v prodloužení. A první pětka Jestřábů? A. Holík, D. Kolář, Luňák, Venkrbec
a Rudovský… Trenérem byl Kamil Přecechtěl.
října 2015 - před více jak šesti
lety se zrodila poslední tříbodová výhra z ledu Zubrů. Jestřábi uspěli
opět poměrem 3:2, tentokrát tomu však
bylo v normální hrací době. Střelecky se
prosadili Drtina, Čuřík a Dragoun. Zajímavostí je, že u toho byl i současný kapitán Martin Novák.

10.

ÅÿtPYtFMHNRQHF]iSDVXY\KURFHQì

Tolik branek vstřelili prostějovští
Jestřábi domácímu Přerovu. Odčinili tak první derby v sezóně a zároveň vyrovnali výsledek z ledna
2018. Tehdy ale Prostějov Zubry
vyprášil doma.

(uohĹ
„Opravdu jsme byli zralí
na ručník“
uov|࣒fovh0u-mh࢙ংm7Ŋ
ং;f Ѵ࢙_- ro m;7-ং;m࣐l
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VPiOVHSRGHUE\2QGőHM%OiKD
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
ƔƔ-DNêMHWRSRFLWY\KUiWKDQiFNpGHU
E\"
„Musím říct, že opravdu výborný. V šatně byla
velká euforie. V jiných klubech už jsem nějaké
derby hrál, ale musím přiznat, že takovou rivalitu
mezi dvěma týmy jsem ještě nezažil.“
* Po šesti minutách jste už prohrávali 0:3. Čím si
to vysvětlujete?
„To jsme opravdu byli zralí na ručník. Říkal jsem
si, že to snad ani není možné, když jsem se v 6. minutě koukl na tabuli a bylo to 3:0 pro domácí...“

ƔƔDokázali jste najít po třetí brance rychlou
odpověď. To bylo hodně důležité, souhlasíte?
„Samozřejmě. Kluci zareagovali gólem na 3:1
a vzápětí na 3:2 a to bylo zlomové.“
ƔƔ Přerov se nekompromisně tlačil k vyrovnání středečního utkání. Jak těžké bylo udržet vedení?
„Po tom, co jsme vyrovnali na 3:3, jsem věřil, že
to otočíme!“
ƔƔ Podruhé za sebou hrál soupeř na konci
zápasu v šesti bez brankáře a vy jste se musel
hodně otáčet. Jak se po takových kolech cítíte?
„Čím víc je konec zápasu vyhrocený, tím je pak
vítězství sladší. Navíc ubránit power-play je vždy
skvělý pocit.“
ƔƔ Oba zápasy uplynulého týdne byly hodně náročné, ale berete z nich plný počet bodů

9VWXSGR]½SDVX
V3ÔHURYHP

do prvoligové tabulky. To je určitě
hodně pozitivní, jaká panuje nálada v kabině?
„Celou sezónu panuje v kabině výborná
atmosféra, a za to jsem strašně rád. Je důležité se nedostat do nějaké šňůry proher
a tyto dvě ubojované výhry nám
velice pomohly.“
ƔƔ Jaký máte vzkaz pro
prostějovské fanoušky?
„Nejlepší vzkaz pro naše
fanoušky byla výhra
v derby. Byl to dárek,
který jsme jim chtěli
nadělit za ty roky čekání. Věříme, že hned
v pondělí po svátcích se
uvidíme s těmi nejvěrnějšími zase na stadionu!“

To byl vyloženě průšvih. Prostějov během šesti minut prohrával 0:3. A byl
zralý na ručník. Aleše Tottera vývoj
zápasu přiměl k tomu, aby si vzal time-out. A zdá se, že zabral. Do první sirény dali Jestřábi dva góly, které je postupně nastartovaly k velkému obratu.

hHVW]ÉVNDQÙFKERGÕ

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Jestřábi mají za sebou skvělý týden.
Čekaly je dva obtížné zápasy. A oba
nakonec zvládli. I když s problémy,
dokázali Prostějované oba své soky
porazit. A připsat si po čase dvě vítězství po sobě, a navíc stoprocentní úspěšnost v jednom týdnu.

Paráda v Přerově! '@NOüµ=D
KJQ@GF½HJ=M<OPNG<QÁ

1(-XG½ORVWL
Chance ligy

6RXWÈzXzP½OÉGU\GYD

&NQWJQUG\F¾NQåG6ąGDÊéD[OQJNCNKIW
QXN¾FPQWVXGUV[NWUVCTVEÊN7M¾\CNQUG
XwCMåGVCMLGFPQFWEJÆVQPGDWFG8G
UVąGFWUGVQVKåPCPKFQV¾JN[.KVQO÷ąKEG
6ÚO[WåOCLÊUVGLP÷DQFč5VCFKQPMVQOW
FQDTQWHQTOW6QJNGDWFGLGwV÷FTCOC

+XIvHOSRPRFL+DYÉÔRYX

Goiš zpìt v Pøerovì

0GLNGRwÊX¾PQéPÊ
F¾TGM

Prostějov (sob) – V krátké době hlásí
Chance liga druhý velký návrat. Po Radku
Dudovi, který se navíc vracel k hokeji, se
do první ligy vrací naplno také Jiří Goiš.
A někdejší opora Přerova se vrací v dresu
Přerova, jak jinak. Goiš je původně odchovancem Zlína. Poprvé do dospělého hokeje
však nastoupil až v dresu Přerova. A v něm
se stal takovou menší ikonou. Goiš prošel
přerovským hokejem, když ještě byl druholigový. Pomohl mu k postupu a jeho role
v prvních sezónách Chance ligy byla stále
velká. Naposledy ale odehrál většinu zápasů
v sezóně 2019/2020. Nyní se rozehrával ve
druholigovém Valašském Meziříčí, krátce
se objevil ve Frýdku-Místku. Teď je ale zpět
v Přerově. Vrátil se tak hráč, který zažíval ještě
obrovská druholigová derby a tehdejší divokou atmosféru vzájemných zápasů s Jestřáby.
Ve svých 32 letech má navíc za sebou skoro
čtyři sta prvoligových zápasů.
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Havíøov prohrál další
Y\KUDQÙ]½SDV

21122211670

21122311725
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Prostějov (sob) – Trápení Havířova v této
sezóně nemá konce. Někteří fanoušci už
dokonce na sociálních sítích vedení klubu
vyzývají k odstoupení. A to jak k z funkcí,
tak i ze soutěže! Uplynulý týden navíc dal
kritikům další důvod. Tím je průběh zápasu
s Jihlavou. Havířov jej mohl snadno ovládnout. Ve 41. minutě vedl Havířov 5:3. Kromě
dvoubrankového náskoku měl v zádech
taky jinak vydařený zápas, v němž měl místy
mírně navrch. Pak ale přišel výbuch. Během
následujících 19 minut totiž Havířov inkasoval hned tři branky, navíc Jihlavě povolil ještě
řadu dalších šancí, které však Helt ani Fronk
nevyužili. Závěrečná power-play už nijak
Havířovu nepomohla. Zatímco tak fanoušci
po nedávné výhře s Přerovem tým velebili,
nyní se vrátila do tábora havířovských špatná
nálada. Z posledních deseti zápasů Havířov
vyhrál pouze dva, přičemž navíc jedním ze
dvou je po kontumaci s Kadaní. Na čtrnáctý
celek tabulky nyní ztrácí už 9 bodů.

Hokejisté Prostějova ovládli derby poprvé od září 2016
PŘEROV, PROSTĚJOV Zprvu to vypadalo na katastrofu. Následoval však
velký obrat a v závěru euforie! Jestřábi
sehráli s Přerovem v rámci 30. kola
Chance ligy strhující bitvu, navíc se
šťastným koncem. Kdo by přitom v 6.
minutě tipoval, že vyhrají? Středeční
utkání totiž svěřenci Aleše Tottera začali hrůzostrašně a po pár minutách
utkání svítil na ukazateli skóre stav 3:0
ve prospěch Zubrů. Jestřábi ale zabrali,
v polovině zápasu dokázali vyrovnat,
ve třetí třetině utkání otočili. A přestože
Přerov byl i nadále nebezpečný, body
už si vzít nenechali.

Prostějovský kapitán Martin Novák si
vytvořil první šanci zápasu, následně byl
v přečíslení Husák, jenže se nedostal ke
střele a hned z protiútoku dal naopak první gól přerovský Suss – 0:1. V 5. minutě se
situace opakovala. Rudovský neproměnil
šanci po zadovce Jelínka, z protiakce se naopak radoval střelou k tyči po najetí na levé
křídlo Jan Svoboda – 0:2. Trenér Jestřábů
Aleš Totter reagoval time-outem. Jenže
už v 6. minutě to bylo 0:3. Tomáš Doležal
ukázal, že má nervy ze železa a zakončením
„na Hertla“ se parádně prosadil. Na lepší
časy se ale záhy zablýskalo a Jestřábi snížili.
Jáchym se dostal až před bránu a díky dů-

¸67<75(1§5č
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„Měli jsme výborný vstup do utkání. Vedli jsme 3:0, co bychom si mohli přát jiného. Trošku tam
byl problém v tom, že hned přišel kontaktní gól. Kdyby se nám hra podařila trochu uklidnit a déle
udrželi náskok, soupeř by to měl mnohem těžší. Zápas nicméně pokračoval dál a Prostějov byl
v zakončení úspěšnější a produktivnější. My jsme si také vytvořili spoustu příležitostí a průběhu
utkání by podle mě slušel remízový výsledek. Toho se nám ale bohužel dosáhnout nepodařilo. Ani
v power-play, kdy tam mohla spadnout spousta věcí. Na čem musíme zapracovat, jsou přesilovky.
Právě v nich nám chybí jeden gól, aby byl výsledek úspěšnější. Kluky ovšem musím pochválit za
předvedený výkon, nevzdali to až do poslední chvíle. Sice nás mrzí, že jsme nebodovali. Je to ale
čestná porážka, výkon byl dobrý, nemáme se za co stydět.“

$OHv7277(5/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Na své mužstvo jsem strašně pyšný. Cesta domů a Vánoce budou o něco hezčí. Pokud už jsme měli
po tak dlouhé době v Přerově zvítězit, tak po takovémto zápase. Otáčeli jsme ho, na ledě jsme nechali
všechno.Nakaždéhozklukůjsemhrdý.Přerovvyměniltrenéry,odehrálvýbornýduelvSokolově,kdese
moc nevyhrává – byl v euforii. Rozhodla nějaká bojovnost. Důležité bylo, že jsme nesložili hlavu a rychle
dali kontaktní gól na 3:1. Vcelku rychle jsme pak snížili i na 3:2 a psychická výhoda byla na naší straně.
Škoda že jsme na konci druhé třetiny nevyužili přesilovku, utkání jsme na svou stranu mohli zlomit dříve.
Ve třetí části to bylo hodně o jednom gólu. Dostali jsme se do vedení 4:3, navíc jsme celkově dobře hráli
oslabení. Odbránili jsme je, dali jsme i branku. Pak jsme udělali zbytečnou chybu a v závěru si to ještě
zkomplikovali. Bylo to hodně podobné play-off hokeji. Největší škoda byla, že nemohl přijít plný zimák.
Byly tam emoce z obou stran, zápas by si to zasloužil. Odjíždíme s dobrým pocitem, jsme rádi, že série
skončila. Věřím, že do dalšího duelu, kdy v Přerově zase vyhrajeme, to nebude trvat tak dlouho.“ (úsměv)

razu snížil na 1:3. Rudovský si záhy najel
na nahrávku Nováka, Klimeš ale podržel
Zubry. Krátce nato šla Beránkova střela
vedle. Prostějov byl v tlaku a pomohla mu
i přesilová hra. Domácí Suss sice v jejím
úvodu obral posledního hráče Prostějova
a málem zvýšil, nakonec ale dokázal snížit
Švec, když zmatku před bránou využil najitím puku a přesným zakončením – 2:3.
Další minuty už znamenaly tlak Přerova.
Jenže Hermanova dělovka, Hrabalova dorážka ani pokus Krále odskočení neznamenaly. Což se ukázalo jako rozhodující.
Druhá třetina přinesla méně gólů, ale pořád dost vzrušujících okamžiků. Už ve 22.
minutě to vypadalo na srovnání. Havlík si
obkroužil celé pásmo, následnou gólovou
střelu neuznali rozhodčí pro postavení hráče v brankovišti. Ve 23. minutě se Jelínek
zjevil v předbrankovém prostoru, dostával

nahrávku, netrefil však puk. Prostějov se
dostal do tempa. Přišla třeba ještě šance
Rudovského. Následně však zahrozili po
vystihnutí rozehrávky Jan Svoboda a ve
velké šanci byl i navrátilec Goiš, Bláha ale
zakročil skvěle. Po šarvátce Rudovského
a Matěje Nováka nařídili rozhodčí hru ve
čtyřech. Právě Rudovský se jmenovcem
ze svého tábora Martinem Novákem se
při ní dostali do přečíslení, zakončení však
šlo mimo. Nicméně ve 32. minutě se po
nahrávce Kloze od mantinelu prosadil Patrik Husák a vyrovnal – 3:3. Zubři reagovali
tlakem, ale bez příležitostí. Naopak Babka
ve 36. minutě ukázal krásnou individuální
akci, Klimeš ale zachytal skvěle. Další rány
měli na holích Švec a Rudovský. Shodný
stav ale vydržel až do konce třetiny.
V té třetí drama pokračovalo. Parádičku
si připsal Mrázek, když Kubešovi udělal

&+$1&(/,*$.2/2

+&=XEU3ĝHURY²/+.-HVWĝiEL
%UDQN\ D QDKUiYN\  6XVV 6YRERGD .XEHã   -
6YRERGD +HUPDQ 6XVV   'ROHåDO âHYþtN 'YRĜiN 
*RLã 'YRĜiN ±7-iFK\P %HUiQHN+DYOtN 
âYHF 0DU 1RYiN .OR]   +XViN .OR] 5XGRYVNê 
 0Ui]HN âYHF +XViN   0DU 1RYiN -HOtQHN
%DEND   0Ui]HN %DEND .OR]  6WĝHO\ QD EUDQNX
41:31. 5R]KRGÿt -DURã 3HWUXåiOHN ± .UHX]HU 3ROR
Q\L 9\ORXÿHQt 4:5. 9\XæLWt  2VODEHQt  3RÿHW
GLYiNĥ
VHVWDYD3ĝHURYD

.OLPHã±+UDEDO.XEHã+UGLQNDýHUQê.ULVOâHYþtN±
+HUPDQ6VV-DQ6YRERGD±'ROHåDO.UiO0DW1RYiN
±*RLã'YRĜiN06YRERGD±6ORERGD,QGUiN6HEHUD
7UHQpĝL56YRERGDD'RþNDO
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VHVWDYD3URVWčMRYD

%OiKD±.OLPtþHN+XViN%DEND.UHMþt=DMtF9DOD±0Ui]HN.OR]âYHF±+DYOtN7-iFK\P%HUiQHN
±5XGRYVNê0DU1RYiN-HOtQHN±0RWORFK.REOtåHNâWHIND
7UHQpĝL7RWWHUD:RMQDU

<CLÊOCXQWRQUKNWQJN¾UKN*CXÊąQX0CXÚ
RQOQE\G<NÊPCRąKwGNDTCPM¾ą&CPKGN*WH
MVGTÚFąÊXGEJ[VCNX2TQUV÷LQX÷CX[FQD[N
UK\FGLOÆPQKXGNMQWQDNKDWWHCPQWwMč
-DQFčOUG8UGVÊPGOXwCMPCMQPGELGJQ
CPICåO¾PGUVCéKNQ

3. Veteráni táhnou Jihlavu
-F[åUGąGMPGJQMGLQX¾,KJNCXCOPQ\Ê
UKPGRQEJ[DP÷X[DCXÊFWQèCEJQVUMÚt
5MQąGRC6GF[FXQWXGVGT¾PčMVGąÊJTCLÊ
VTXCNG\C,KJNCXW1DCXRQUNGFPÊOVÚFPW
\ÊUMCNKRQVąGEJDQFGEJ#XÚTC\P÷VCMRąK
URÊXCLÊMX\GUVWRW&WMN[

dvě kličky a následně poslal Prostějov poprvé do vedení – 3:4. Jednalo se o důležitý moment, branka padla zkraje třetiny
a nahlodala Zubry. Přerov mohl odpovědět ranou Černého, tyče však měl Bláha
dobře umístěné a jedna z nich po střeleckém pokusu zazvonila. Navíc ve stejném
oslabení Jelínek našel v přečíslení Nováka
a ten proměnil – 3:5! Opět se tak potvrdilo pravidlo nedáš – dostaneš. Přerov to
ale ještě nevzdával a v 51. minutě se mohl
radovat ze snížení, když obránci před
bránou neuhlídali Goiše, který z blízkosti
překonal Bláhu – 4:5. Šlo se tedy do finále.
Prostějované stále více jen vyváželi puk,
hráli o čas. Zubři se ale i přesto nejednou
dostali do šance. Vážně prostějovské vedení ohrozil třeba Suss z brejku, prudkým
projektilem ale trefil masku Bláhy. Klid
na jestřábí hole tak dodal až v 60. minutě
Mrázek. Nejprve již odkrytou bránu při
power-play Přerova netrefil, pak ale nahozením přes celé hřiště rozhodl – 4_6.
Jestřábi tak po mizerném začátku mohli
slavit, tři body si proti Přerovu připsali po
více než třech letech. Venku jej pak porazili poprvé od září 2016, kdy ještě klec
Jestřábů střežil Kantor s Neužilem a před
nimi bruslili třeba Luňák, Moskal nebo
Moskal.
(sob)

NA LEDĚ!
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sport

hokej

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

1.
1.

PROSTĚJOV – PORUBA 2:1
1. star: 1PFąGL $N¾JC  DQF[  2. star: ,CP -NQ\
DQF[ UVCT/CTGMiXGE DQF 

PŘEROV – PROSTĚJOV 4:6
1. star: 2GVT/T¾\GM DQF[ 2. star:,CP4WFQXUMÚ
DQF[ UVCTiKOQP,GNÊPGM DQF 

2TčD÷åPÆRQąCFÊ
2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\/CTVKP0QX¾MC,CP
4WFQXUMÚ2GVT$GT¾PGM6QO¾w,¾EJ[OC6QO¾w,KT¾PGM,CP
4WFQXUMÚ C /CTVKP #NVTKEJVGT   ,KąÊ -NKOÊéGM   2CVTKM *WU¾M C iKOQP
,GNÊPGM,CMWD$CDMC#FCO*CXNÊM/CTGM/KEMC,CPiVGHMC/CTGM
iXGEC/KEJCN,CPGéGM&CXKF8CNC/CTVKP&WDUMÚC2GVT-TGLéÊ

ZAUJALO NÁS
.RQHFÄHUQÅVÅULH
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Hokejisté Prostějova brali předvánoční dárky v podobě
šesti bodů. A konečně vyhráli i hanácké derby

PROSTĚJOV Takový bodový přínos nejspíš nečekal ani největší
optimista. Sen se ale stal realitou, prostějovští Jestřábi zvládli oba
předvánoční zápasy a ve vyrovnané tabulce Chance ligy tak udrželi
šestou příčku. Co je ale nejcennější, dokázali porazit v derby Přerov,
což se stalo na ledě Zubrů poprvé od září 2016 a v normální hrací
době trvala nepříjemná série dokonce ještě o rok déle! Realizační
tým Prostějova tak byl krátce před svátky velice spokojený. Podle
toho taky vypadal vánoční program hráčů.

Michal
SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký
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2statní výsledky 29. kola: Benátky nad
Jizerou – Šumperk 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).
Branky: 5. Rychlovský (Duda, Najman), 21.
âtU %XNDþ 1DMPDQ   %XNDþ 5\FKORYVNê
1DMPDQ   ýHGHUOH .RYiĜ äĤUHN   $
1DMPDQ %XNDþ'XGD ±äiOþtN 9LOGXPHW]
'UWLO  +DYtĜRY±-LKODYD  
Branky: %HGQiĜ 3HFKDQHF 3HFKDQHF
'RNWRU &KURERþHN   'RVWiOHN +XGHþHN
'RNWRU â.UDWRFKYLO 'RNWRU 'RVWiOHN
'RNWRU &KURERþHN  ±  .DFK\ĖD +RXãND
=HOHĖiN 7+DUNDEXV +RXãND.DFK\ĖD 
6NRĜHSD +HOWýDFKRWVNê 7+DYUiQHN
.RZDOF]\N9DOHQWD .RZDOF]\N 6NRĜHSD
)URQN %LOþtN ýDFKRWVNê6NRĜHSD  7ĜHEtþ
± 9UFKODEt  61    ±  
Branky:  )HUGD  +XQNHV 1HGYtGHN
6WĜRQGDOD   %LWWQHU 6WĜRQGDOD 9RGQê  ±
 0 0DFKDþ 1HGEDO   8UEDQ /LQKDUW
0DWêV   8UEDQ .DXW /LQKDUW  UR]KRGXMtFt
QiMH]G=HPDQ )UêGHN0tVWHN±.DGDĖ
NRQWXPDþQČ 6RNRORY±3ĜHURY 
0:1, 1:1). Branky: âLN .XĢiNâPHUKD ±
.XEHã ,QGUiN6ORERGD 6ORERGD .ULVO
'REãD 'YRĜiN +UDEDO 
QUVCVPÊXÚUNGFM[MQNC .KVQO÷ąKEGt6ąGDÊé 
 $TCPM[8¾NGM -TCEÊM5KJXQPGP 5KJXQPGP
*QNÚ t(QTOCP 0GFXÊFGM-TNKw  2QTWDCt·UVÊPCF
.CDGO22 t $TCPM[)ąGw
*WUC   äQXKPGE 8QT¾éGM *TPÊéMQ   5\CVJO¾T[
$KVVGP*CLPÚ t6èGTO¾M i*CXT¾PGM /6čOC
$GTPCV  8UGVÊPt*CXÊąQX  $TCPM[
2wWTPÚ 4QD*QąCPUMÚ $GTIGT 4QD,QP¾M 
iVCEJ 4QD,GTQHGLGXU $ąG\KPC <GOCP t&QMVQT
&QUV¾NGM*WFGéGM  ,KJNCXCt(TÚFGM/ÊUVGM 
 $TCPM[*CXT¾PGM*CTMCDWU *CTMCDWU

èCEJQVUMÚ +NNÆw (TQPMt%JTKUVQX 2GVGTGM 
8TEJNCDÊt5QMQNQX  $TCPM[%JT
VGM/CVÚU 0GFDCN.KPJCTV -[PéN .KPJCTV*GTéÊM 
-QHHGT -CLÊPGM tiOGTJC -XGTMC8TCEQXUMÚ 
-Wċ¾M *CwGM4QJCP ,CPFWU iOGTJC8TCEQXUMÚ  
-CFCÿt$GP¾VM[PCF,K\GTQWMQPVWOCéP÷ iWO
RGTMt-QNÊP  $TCPM[-T¾N èÊåGM
8GUGNÚ -TGLéÊM 8GUGNÚèÊåGM 
24Č$öä06#$7.-#
6ąGDÊé
       
.KVQO÷ąKEG        
8UGVÊP
       
,KJNCXC        
5QMQNQX        
2TQUV÷LQX        
8TEJNCDÊ        
-QNÊP
       
2TCJC
       
iWORGTM        
2ąGTQX        
(TÚF/ÊUV        
·UVÊP.        
2QTWDC        
$GP¾VM[P,        
*CXÊąQX        
-CFCÿ        
-#/2Ąªi6ö
MQNQRQPF÷NÊRTQUKPEGJQFKP$GP¾VM[PCF
,K\GTQWt,KJNCXC  *CXÊąQXt2QTWDC  6ąGDÊé
t5NCXKC2TCJC  (TÚFGM/ÊUVGMt8UGVÊP·UVÊPCF.C
DGOt2ąGTQX2TQUV÷LQXt8TEJNCDÊ5QMQNQXt.KVQO÷ąKEG
MQNQUVąGFCRTQUKPEGJQFKP.KVQO÷ąKEGt
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Mezi hokejovými mantinely
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zpravodajství
pro Večerník

Uplynulou středu si oddechli snad všichni fanoušci Prostějova. Konečně!
Série proher a neúspěchů s arcirivalem z Přerova jako by nebrala konce.
Šuškalo se už o nějakém bloku. Aby ne, série čítala hned šest proher v řadě. Naposledy se Jestřábi ze dvou bodů radovali v prosinci 2018. A to už
je pěkných pár pátků… Prostějov zkrátka na Přerov neuměl. Projevovalo
se to i tím, že ač jinak hrál zrovna obstojně, prožíval podařené období,
Zubři vždy Jestřáby zašlapali do země. Ne tak tentokrát, i když zprvu to
tak vypadalo. Jenže faktor derby hrál tentokrát pro Jestřáby. Zubři se namlsali a asi příliš brzy začali spokojeně přepočítávat body. Parádní otočení zápasu však přineslo radost v prostějovském táboře. Naše fotografie
pak zachycuje vítězný tým z roku 2018. I podle jmen je vidět, jak dlouho
už si hráči po derby nezařvali.
(sob)
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Poruba a Přerov. Dva týmy, kterým se
příliš poslední dobou nedaří. Ale taky
dva, s nimiž se dlouhodobě Jestřábům
nedaří bodovat. Takový program měli

před sebou v době předvánoční prostějovští Jestřábi. Nakonec ale z obou
zápasů po výhrách 2:1 a 6:4 odcházeli
spokojenější. „Měli jsme dva soupeře kolem nás. Oba vyměnili trenéry,
změnili herní projev. Nebylo tak lehké
se na ně připravit. Ale zvládli jsme to,“
těšilo kouče Jestřábů Aleše Tottera.
„Doma jsme hráli hodně ubojovaný
zápas. Podržel nás Ondra Bláha. Vůlí
a bojovností jsme to urvali. Tyhle zá-

pasy o gól jsou ale důležité. Tento nám
dodal klid a sebevědomí do derby,“
poznamenal.
Zrovna klidný ale po začátku utkání
se Zubry být nemohl. Jestřábi rychle
prohrávali 0:3. „Dostali jsme se do
těžké situace a nebylo nám dobře za
stavu 0:3, navíc když z tribun se nesly pokřiky o desítce. Ale zvládli jsme
to, pomohl nám rychlý gól, postupně
jsme se zlepšovali a je z toho konečně
výhra v Přerově, na kterou diváci i majitel čekali dlouho,“ konstatoval lodivod prostějovských hokejistů.
Záhy se pak vrátil k příčinám prvotních nezdarů v Přerově. „Prohráli jsme
pár soubojů. Chyběl nám ten pověstný krok, soupeř byl rychlejší na kotouči, byl důraznější v soubojích. A první
tři kroky jsme neměli. Domácí si svým

pohybem naklonili štěstí na svou stranu,“ poznamenal. V takových situacích často přichází impulz: proházení
pětek, protočení hráčů nebo střídání
brankáře. „Jsme domluvení s brankáři, že když budou potřebovat, jdou
z brány. S Přerovem jsme ale cítili, že
se o zápas chce ještě porvat. Ve zbytku
utkání už byl lepší než soupeřův brankář,“ vyzdvihl trenér kvalitu i pevné
nervy Ondřeje Bláhy.
Zápas nakonec dopadl nejlépe, jak
mohl. Tedy tříbodovou výhrou. Z ní se
ale jen na dálku mohli radovat Tomáš
Jiránek a Robin Staněk, dva marodi
sestavy. Navíc se zdravotní neduhy
nevyhnuly ani dalším borcům. „Patrik
Husák má nějakou drobnou zlomeninu prstu. Uvidíme, zda se s tím dá hrát.
Tam to bude záležet na pocitu,“ infor-
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PROSTĚJOV Série zápasů s náročnými soupeři v Chance lize
2021/22 pokračuje. Po utkáních
s papírově slabšími celky jsou nyní
Jestřábi uprostřed šňůry duelů
s celky, které se měly nacházet a vesměs taky nachází v lepší polovině
tabulky. Tentokrát Jestřáby čeká
v pondělí 27. prosince, tj. dnes, na
domácím ledě Vrchlabí a ve středu
29. prosince ve venkovním prostředí Litoměřice. Obě utkání začnou
v 18.00 hodin. A u obou se dá čekat,
že nabídnou kvalitní podívanou.
Na úvod povánočního týdne přijede
do Prostějova tým Vrchlabí. Celek
z Podkrkonoší je přímým konkurentem Jestřábů v prvoligové tabulce, kde
je dělí jen minimální rozdíl, aktuálně
jsou to čtyři body. S farmou Pardubic

tak půjde o pověstný souboj o „šest
bodíků“. Vrchlabí zatím těží z dobré
série pěti tříbodových výher v řadě
z přelomu října a listopadu. Týmu se
tehdejší úspěšnost hodila, v posledních
utkáních totiž spíše ztrácel. Na druhou
stranu minulý týden mužstvo v nájezdech porazilo první Třebíč a poradilo
si i doma s nebezpečným Sokolovem.
Celkově patří k týmům s mizernou
úspěšností v přesilovkách, naopak ale
s dobrou bilancí v oslabeních. Bodovými lídry mužstva jsou Patrik Urban,
Ondřej Matýs a Tomáš Kaut. Že vám
dvě z těchto jmen něco říkají? Není
divu. Matýs působil ještě nedávno na
Hané, Tomáš Kaut za Prostějov hrál
loni, dokonce v roli kapitána.
Druhým soupeřem prostějovských
hokejistů v tomto týdnu bude celek

Litoměřic. Tým
ze severních
Čech prožívá
skvělou sezónu. Mužstvo,
které je stvořeno ze svazového
projektu výchovy mladých nadějí, se trvale drží na druhém
místě. A aktuálně svou formu jen
potvrzuje, když bodově dorovnalo
vedoucí Třebíč. I s výhrami po kontumaci proti Kadani a skalpem právě
Horácké Slávie čítá aktuálně vítězná
šňůra Litoměřic již devět utkání! Sílu
Stadionu navíc naznačují týmy, které
nedávno porazily jako Jihlava, Vsetín
i Slavia Praha. K úspěchu mužstva
pak přispívá mnoho faktorů, nejvíce
pak přesilové hry. Litoměřice mají

vs.
úspěšnost přesilovek přes 32 procent,
přičemž ani v oslabeních nezaostávají.
Tým rovněž zaznamenal třetí nejvyšší počet vstřelených branek ze všech
mužstev. Statistiky Litoměřic ovládají
hráči jako Roman Přikryl, dále finský
útočník Riku Sihvonen nebo Lukáš
Válek. Zatím se naopak nedaří navázat
na skvělou sezónu (32 branek) Martinu Kadlecovi. A zajímavost? Bránu
„okupuje“ syn šéfa hokejového svazu
Tomáš Král.
(sob)

Poruba trápila, -HVWőiELDOH
nakonec slaví

PROSTĚJOV Těžký úkol byl v pondělí na bedrech Jestřábů. A sice porazit ostravskou Porubu. Tým se trvale
trápí. A v tabulce se nebije o přední
příčky, ale o záchranu. Ukázalo se
však, že Poruba umí zabrat. Prostějov pořádně potrápila. Nakonec se
ale však právě Jestřábi radovali, a to
ze všech tří bodů. Utkání přihlíželo
pouhých 514 diváků.

Michal SOBECKÝ
Utkání začalo vyloučením prostějovského Husáka. Následná přesilovka ale
hostům moc nesedla, náznak šance měl
pouze Bitten, Bláha jeho kličku přečetl.
Prostějov se ubránil a v 5. minutě ve
vlastní přesilovce udeřil, Petr Beránek
tečoval přesně nahození od modré
čáry. Díky početní výhodě z 9. minuty
mohli vedení navýšit, nebezpečnější
ale byli hosté. Gřeš vypíchl puk, nahrál
Jenyšovi, ale Poruba z brejku nevyrovnala. Totéž se záhy opakovalo na druhé
straně. Při přesilovce Poruby se dostal
s pukem od brány Husák, nahrál Šve-
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%UDQN\DQDKUiYN\7. P. Beránek (Havlík, Rudovský),
 .OR] .OLPtþHN 0Ui]HN  ±  7RPDQ 6WORXNDO

2
1

äRYLQHF  6WĝHO\ QD EUDQNX  5R]KRGþt .R
covi, ránu z kruhu ale lapil Muštukovs.
VWRXUHN âXGRPD ± .RWOtN +DQ]OtN 9\ORXÿHQt 8:5.
Druhá třetina přinesla nejprve velkou
9\XæLWt2VODEHQt'LYiNĥ514.
šanci exprostějovského Hrníčka, z me- VHVWDYD3URVWčMRYD

zikruží nedal. Krátce poté ale z téhož
%OiKD ± +XViN .OLPtþHN %DEND +DYOtN 9DOD .UHMþt
místa pálil přesně Radim Toman – 1:1.
± âYHF .OR] 0Ui]HN ± %HUiQHN 7 -iFK\P 'XEVNê
±-HOtQHN0DUWLQ1RYiN5XGRYVNê±âWHIND.REOtåHN
Hru oživila hra ve čtyřech při vylouče'XEVNê
7UHQpĝL$OHã7RWWHUD9ODVWLPLO:RMQDU
ní Rudovského a Hrníčka. V šancích
se krátce po sobě ocitli Houdek, Hr- VHVWDYD3RUXE\
0XãWXNRYV±6]DWKPiU\+XVD9RUiþHNäRYLQHF+RXGHN%DULQND8UEDQHF±6WORXNDO7RPDQ+UQtþNR±&DUW
níčko a taky prostějovský Švec. Ve 31.
HU%LWWHQ+DMQê±-HQ\ã.RUNLDNRVNL*ĜHã±*XPDQ.DQNR%URGHN7UHQpĝL-LĜt5HåQDUD.DUHO6XFKiQHN
minutě ale Jestřábi dokázali díky využité přesilovce odskočit na 2:1, a to po
spolupráci Klimíčka s Klozem. Ostravě
se následně nepovedla přesilovka při
vyloučení Mrázka.
Třetí třetina nakonec rozuzlení přines$OHv7277(5s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
la. Ve 46. minutě se opět v přesilové
hře mohl prosadit Urbanec. Trefil tyč, „Po reprezentační pauze je to vždy o sebevědomí. Soupeř má svoji kvalitu, jen ji zatím neprojevil.
My jsme měnili nějaké věci, něco bylo dobré a něco ne. Musím říct, že jsem na ten tým pyšný,
následné šance skončily u Bláhy. V dal- protože jsme to dokázali odbojovat. Věděli jsme, jak je to důležitý zápas, při pohledu na tabulku.
ších minutách se nechaly oba celky Byl to takový kompaktní výkon. Určitě se ale potřebujeme prosazovat více ve hře pět na pět, dali
pravidelně a často vylučovat, hra byla jsme góly jen v přesilovce. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli za tři body, bereme je všemi deseti. “
hodně kouskovaná. V 54. minutě zaJiøí 5(l1$5+&57725$;3RUXED
hodil Hrníčko další obrovskou šanci. „Opět se zápas hodnotí špatně, prohráli jsme. Už potřebujeme body jako sůl. Hra nebyla špatná,
V čase 59:51 si porubská lavička vzala ale prostě nejsme schopni ze stoprocentních gólovek něco vytěžit a dát góly. Těch šancí jsme měli
time out, a po něm to zkusila v šesti bez hodně a bohužel jsme dali jen jeden gól. To je důvod, proč si neodvážíme body.“
brankáře. Ani výhoda jednoho hráče nepomohla, když se snažili prosadit Husa. Jestřábi tak do prvoligové tabulv poli ale porubským, i přes velký tlak, třeba Szathmáry nebo exprostějovský ky uzmuli všechny tři body.
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Marek SONNEVEND
PRAHA, PROSTĚJOV Druhá část mistrovství republiky
v dráhové cyklistice proběhla poslední předvánoční sobotu
na krytém velodromu v pražském Motole. A pro tým TUFO
PARDUS Prostějov byla dvojnásobně medailová! Šampionát
juniorů ve vylučovacím závodě konaný s nadsázkou jako

Maxbike mistrovství planety ovládl Matyáš Koblížek, který
tím navázal na svůj týden starý triumf z omnia!
„Bravo, mates potvrdil svou skvělou výkonnost i dobrou
aktuální formu,“ chválil sportovní ředitel prostějovského
klubu Michal Mráček. Bronzový kov navíc přidal dok-
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Ale hned se zranil!
PROSTĚJOV O jednoho
obránce je aktuálně chudší
soupiska Prostějova. Důvodem je výpomoc Josefa Zajíce
v Kladně. Informaci potvrdily
internetové stránky Jestřábů
i HC Rytíři Kladno.
„První známou posilou je navrátilec Josef Zajíc! Mladý
obránce se po dvou sezónách
mimo mateřské Kladno už těšil
na návrat,“ uvedl web hokejového Kladna. Tomu se v aktuálním ročníku vůbec nedaří.
Nyní je předposlední. Při zlepšené formě Zlína navíc hrozí
i propad na poslední příčku
zaručující přímý sestup.
Bek si ale zažil taky pořádnou
porci smůly. Záhy po přesunu
do Kladna se totiž zranil. „Pepa
Zajíc byl puštěný na zápasy do
Kladna. Nyní je už zpět, má ale
potíže s ramenem. Podle výsledků magnetické rezonance
bude možná i měsíc mimo hru.
A k tomu nám ze zdravotních
důvodů vypadl i Patrik Husák…,“ konstatuje trenér Prostějova Aleš Totter. Zajíc pak

zatím Kladnu vypomohl pouze
v jediném utkání.
Josef Zajíc působil v Prostějově
první sezónu. Ve 26 zápasech
zaznamenal jeden bod (1+0)
a dvacet trestných minut. Patří
tak k nejtrestanějším Jestřábům. V kolonce „pravdy“ si na
ledě připsal -3 body v účasti na
ledě. Zároveň však šlo o velmi
vytěžovaného hráče, který si zapisoval pravidelně okolo 19 minut na ledě za zápas. Zajíc dosud nastupoval ve třetí obranné
dvojici, obvykle s Davidem Valou.
(sob)

Foto: Facebook

tor TUFO PARDUS Michal Clementis ve vložené soutěži
mechaniků. Elitní kategorie mužů a žen ve vylučovačce
jednotlivců se staly kořistí Jana Voneše a Petry Ševčíkové
z Dukly Praha. Právě armádní tým vyhrál také stíhací závod mužských družstev.
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Foto: Facebook
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ani letos nebude
Orientační běžci ale vyhlásili
své NEJ sportovce 2021

PROSTĚJOV Už několik desítek let
dlouhou tradici má Silvestrovský běh
pořádaný SK Prostějov v místních
Kolářových sadech vždy poslední den
roku. Podruhé za sebou se však neuskuteční, vinou koronaviru byl zrušen
loni a nakonec i letos.
„Letošní ročník Silvestrovského běhu
v Prostějově se kvůli stále se zpřísňujícím
protiepidemickým opatřením neuskuteční. Prosím zachovejte nám přízeň a snad se
sejdeme na Silvestra 2022,“ uvedl za Oddíl
orientačních sportů Sportovního klubu
Prostějov Dušan Vystavěl.
Klání pro všechny věkové kategorie od
rodičů s malými dětmi v kočárcích přes
žactvo, dorost a dospělé až po veterány
pravidelně pořádá právě OOS SK PV
za podpory České unie sportu (v rámci
programu Sportuj s námi) a statutárního města Prostějov, osobní záštitu míval
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v předchozích letech náměstek primátora
Jan Krchňavý.
Na startu se pokaždé sešlo více než sto
nadšenců z prostějovského regionu
i vzdálenějšího okolí, pro mnoho běžců
šlo o nesmírně oblíbenou tradici aktivního pohybu spojeného s radostným
závěrem letopočtu. Znovu si však musejí
nechat všichni zajít chuť, sváteční akci drtí
covid.
Co ale naopak proběhlo alespoň on-line
formou na dálku, to bylo vyhlášení ankety
Nejlepší sportovci Oddílu orientačních
sportů SK Prostějov za rok 2021. Kdo byl
tedy oceněn?
Nejlepší žák: Ondřej Koutný, nejlepší
žákyně: Eliška Hýblová, nejlepší dorostenec: Jan Štorek, nejlepší dorostenka: Hana Pinkavová, nejlepší dospělý závodník/nice: Petra Jarošová,
skokani roku: Pinkavovi, výkon roku:
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PROPAST SE PROHLUBUJE

FANOUŠCI, KDE JSTE?

#PKNGVQUtUVGLP÷LCMQNQPKtUG5KNXGUVTQXUMÚD÷JX2TQUV÷LQXMXčNKEQXKFWPGWUMWVGéPÊ
Foto: Marek Sonnevend

Jan Štorek (zisk licence A), Síň slávy: radosti z pohybu na čerstvém vzduchu, co
Dan Vláčil, Marek Otruba, Kamil Ar- nejlepší výsledky a hlavně pevné zdraví,“
nošt (zlatá dorostenecká štafeta ZPV zdůraznil Dušan Vystavěl.
(son)
– 29. září 1991).
„Oceněným moc gratulujeme i děkujeme
za výborné předváděné výkony. A všem
orientačním sportovcům, běžcům i běžkyním přejeme do nového roku 2022 mnoho
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Hokej zaspal, to se ví už delší čas, ale situace se se jeví Poslední dva roky se podepsaly na spoustě různých věcí. Po čtyřech letech se tenisté Prostějova vrací na trůn
stále hůře. A už se jen těžko hledají nějaká pozitiva. Pryč Výrazně to odnesly i sportovní kluby, kde je často ticho v rámci naší extraligy a postarali se o to tenisté, kteří
je doba, kdy tohle vystřízlivění přicházelo vždy hlavně jako v kostele. Přijde mi, že fanouškovská základna vel- své velké tenisové kroky začali či právě začínají právě

na startu nového roku po mistrovství světa juniorů. Teď mi prořídla ve všech směrech, což je velká škoda. Přitom tu. Je to až neuvěřitelné, jakou základnu tady už pěk¸67<
už panuje velká kocovina i před jeho startem. Že muž- sport v regionu toho stále nabízí spousty.
nou řádku let máme. Člověku až přijde, že na „Té-

¸67<75(1§5č
¸67<

SONDA
JANA
FREHARA

ský hokej čeká na medaili téměř celé desetiletí, opravdu
není náhoda. A místo návratu do pozic, na které byl hokejový národ zvyklý, se propadáme stále hlouběji.
Myslím si, že v živé paměti máme ještě téměř všichni
poslední mistrovství světa v hokeji, které nebylo vůbec
dobré. Když se člověk podíval na jména, tak se dalo bez
nadsázky říct, že kvalitou jednotlivců jsme měli patřit
mezi favority, ale realita byla jinde.
A první dva podniky letošní evropské hokejové tour?
Z toho opravdu bolely oči a podepsal bych se pod názor
jednoho z fanoušků, že to musel člověk buď brát pouze
jako kulisu, nebo se u toho ožrat, protože dívat se na to
nedalo. První turnaj a zkouška hráčů se ještě daly obhájit.
Ve druhém případě se však jednalo o výběr toho nejlepšího, co v Evropě máme, a tam chybělo snad úplně vše.
To nejhorší, co moskevský turnaj ukázal, ale byla celková nálada mužstva. I sami hráči nevypadali, že by v dresu
reprezentace chtěli odvést něco nad rámec svých schopností. Něco tam zkrátka smrdí a už vůbec člověka neuklidní, že teď přijde na řadu olympiáda. Něco se zkrátka
musí změnit, i když už teď je pět minut po dvanácté.

Eskáčko se drží na pokraji bojů o postup do nejvyšší soutěže, přesto je návštěvnost tristní a cestu si na stadion si
nachází jen ti nejvěrnější. O nějaké hlučnější atmosféře
pak řeč nemůže být už vůbec. Za své podzimní výkony
by si tu kulisu ale hráči i trenérské vedení opravdu zasloužili a možná by je dohnala k ještě lepším výsledkům.
To stejné platí i u hokeje. Jestřábům se daří a drží se na
příčkách zaručujících klidný postup do play-off. Ale že
by znamenalo omezení kapacity 1 000 osob nějakou
výraznou komplikaci, se říct nedá, protože to je zhruba
průměrná návštěvnost na zápas druhé nejvyšší soutěže
na zimáku. Těžko soudit, co přesně by museli hráči předvádět, aby se dočkali atmosféry, že soupeři budou mít
strach už před startem zápasu.
Ale tato situace se projevuje i na dalších místech a také
na těch nejnižších sportovních úrovních. Často třaskavá
fotbalová derby, která slibovala notný zájem diváků, jsou
po vlnách pandemie také výrazně slabší. Přitom je to často už jediná kultura a tradice, která v obcích zůstala, ale ta
její podpora schází. Aby to pak nemrzelo, až bude příliš
pozdě.

Káčku“ talenty vytahují jako králíky z kouzelného
klobouku, který nemá dno. Úžasná vizitka a skvělé
úspěchy v tomto sportu.
Řadu hvězdných jmen světového tenisu není třeba
ani připomínat. Nyní se ukazuje, že i v další generaci
by se měly objevit budoucí hvězdy, které to mohou dotáhnout až mezi světovou elitu. A to nejen
v kategorii, která se postupně chystá naplno usadit
v dospělém tenise, ale i hráči a hráčky, kteří mají ještě
roky v mládeži před sebou.
Takovou vizitkou se mohou opravdu jen těžko
pochlubit v jiných tenisových klubech nejen v naší
republice. Za vším však stojí nejen tvrdá práce hráčů
a hráček, ale i jejich trenérů a celého vedení, protože
bez špičkového zázemí by jen tvrdá píle nestačila.
Přesto však často rezonují ve společnosti velmi rozporuplné názory. Samozřejmě nemusí lidé souhlasit
se všemi kroky, ale stále je nutné myslet na to, že práce pro sport, Prostějov i Českou republiku, kterou
tenisté a tenistky následně reprezentují, je opravdu
obrovská a nedoceněná.

4
6

VCMÆ/WEJQX¾
MELBOURNE, PROSTĚJOV
Hned dvě špičkové domácí tenistky vynechají ostrý start nové
sezóny. Karolínu Plíškovou zastavila zlomená pravá ruka, kvůli
zdravotním problémům vynechá
první vrchol sezony také Karolína
Muchová, která tak nebude obhajovat účast v semifinále.
„Nemám z toho žádnou radost, zdraví je ale přednější. Dělám vše pro to,
abych byla co nejdřív fit a zpět na
kurtu,“ potvrdila svou absenci na
Australian Open Muchová, která
kvůli potížím s břišními svaly ukončila sezónu už na začátku září.
Plíšková se zranila v průběhu přípravy ve Španělsku. Při posilování si
zlomila vřetení kost. Léčba by měla
trvat čtyři týdny, pak čeká Plíškovou
rehabilitace a během února by se bývalá světová jednička mohla vrátit na
kurty.
(lv)
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SEZÓNU PARAŠUTISTŮ DUKLY PROSTĚJOV UZAVŘELO

TÝMOVÉ STŘÍBRO Z MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ V DUBAJI
DUBAJ, PROSTĚJOV Na úplný závěr roku 2021 vyrazili parašutisté Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov ještě jednou
na Blízký východ vstříc asijskému kontinentu. Tentokrát zápolili
v hlavním městě Spojených arabských emirátů při mezinárodním klání na přesnost přistání – a opět dosáhli medailového zisku.

Marek SONNEVEND
„Závod v Dubaji se koná tradičně.
Původně měl proběhnout už loni,
ale stejně jako světoznámá výstava
EXPO 2020 byl kvůli epidemii koronaviru přesunut na letošní rok,“

prozradil trenér reprezentace České
republiky v klasickém parašutismu
Libor Jiroušek.
Od 8. do 17. prosince se soutěžilo
nejen v přesnosti přistání tohoto odvětví, ale také v přistání na rychlých
padácích či ve skupinové akrobacii ve

větrném tunelu. „My jsme do Dubaje
odcestovali v sestavě Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Bonifác Hájek, Ondřej Žák
a já,“ upřesnil Jiroušek, pro kterého šlo
o loučení s aktivní závodní kariérou.
Dál již bude pouze koučem. A proto
měl radost, že i tahle derniéra nezůstala bez umístění na stupních vítězů.
„Po prvotních technických i časových
problémech jsme se nakonec prosadili a v hodnocení družstev vybojovali druhou pozicí stříbro za vítěznou
Itálií, ale před třetím Ruskem i všemi
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ostatními. Mezi jednotlivci skončil
nejlépe Hynek Tábor pátý,“ informoval Jiroušek.
Spokojenost jeho i parťáků podpořil
ještě jeden mimořádný zážitek netýkající se sportu. „Závěrem bychom
chtěli poděkovat Marku Nogovi
z firmy SUBFOSSIL OAK, který nás
provedl českým pavilonem na výstavě EXPO a nadstandardně se o nás
postaral i při dalších opakovaných
návštěvách. Moc děkujeme,“ vzkázal
Jiroušek.

(QVQCTEJÊX&WMNC2TQUV÷LQX
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Podle toho taky vypadají ambice, jak
je nastínila předsedkyně klubu Magda Robová. „Na venkovní sezónu
plánujeme účast v první lize mužů
a žen. Reprezentanti by měli rovněž
vyjet do zahraničí na mistrovství
Evropy, konkrétně Míša Roba a Eliška Koleňáková. Pokud vše dobře
dopadne a budou mít výkonnost,“

.WMQUVąGNDC2TQUV÷LQXXCMEK%QLÊRąKPGUGTQM"
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uvedla pro Večerník. Nemalá očekávání jsou také třeba od Josefa Křesaly
a Michala Hlahůlka, tedy loňského
halového vicemistra a mistra.
Otázkou jsou ale opatření proti
koronaviru. Ta mohou plány lukostřelců nemálo zkomplikovat.
„V halové sezóně je to otevřené.
Zatím se z důvodu omezení neví,
zda proběhne mistrovství republiky. Připravujeme se ale, abychom
podali co nejlepší výkony, pokud
by se konalo,“ poznamenala Robová. Oddíl se ale chystá i na další závody, tentokrát mládežnické. „Žákovská republika, pokud vše dobře
dopadne, by měla být v Kostelci
na Hané. Je to kousek, což je fajn,
budeme se moci účastnit s větším
počtem žáků,“ připomněla šéfka
prostějovských lukostřelců.
Zpět jsme se ohlédli za dosavadním výkony. Eliška Novotná bodovala v anketě o lukostřelkyni roku,
Michal Hlahůlek byl letos na mis-

21122111668

PROSTĚJOV Lukostřelba Prostějov před měsícem zahájila
další sezónu. A je to jen něco
přes týden, co uspořádala v nynějším ročníku svůj první domácí turnaj. Zatímco na tomto
1. kole halového poháru byli
vesměs střelci z Prostějova, na
velké většině jiných akcí dochází
ke konfrontaci se zbytkem republiky. Přičemž hanácký klub
často z těchto střetnutí vychází
vítězně.

trovství světa. „I když třeba Elišce
Novotné utekl jen těsně limit pro
reprezentaci, ale z toho důvodu,
že byla prvním rokem juniorka
a musela střílet jinou vzdálenost.
Je třeba si na to zvyknout. Udělala
dobré výsledky, těsně jí to ale uteklo,“ chválila Magda Robová. Celkově hlavně doufá, že členové klubu
navážou na předešlou sezónu.

Důležitou součástí fungování klubu je také práce s mládeží. Daří
se shánět nové členy? „Měli jsme
nábor, protože v září, když je, nestíháme s těmi dětmi dojít na určitou vzdálenost, aby mohly střílet
v hale. Z posledního náboru máme
šest nových členů, na jaře plánujeme další,“ oznámila předsedkyně
klubu.
(sob)
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Hanácké curling tentokrát kořistí týmu SK Sali
PROSTĚJOV Třetí kolo seriálu Hanácké curling 2021 v rámci letošní Prostějovské zimy na mobilním kluzišti u muzea bylo druhým uskutečněným turnajem aktuálního ročníku čtyřdílné série.
Triumf oslavilo družstvo SK Sali, minule až deváté.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Týden před Štědrým dnem se zúčastnilo deset kolektivů, z nichž osm
postoupilo do play-off. „Celý turnaj
provázela výborná atmosféra. Přišlo
celkem dost diváků a někteří si mimo
soutěž vyzkoušeli, jak námi vyrobený curlingový kámen po ledě klouže.
Navíc některé bojující týmy zůstaly
i po vyřazení na místě a fandily až do
úplného konce,“ hodnotil spokojený
organizátor Karel Ondrůj z pořádajícího Sportcentra DDM Prostějov.

Opravdovým vyvrcholením se staly
závěrečné dva zápasy čtyř nejlepších
výběrů o konečné umístění. „V utkání o třetí příčku byl blíže k vítězství
Kras Vrahovice, ale v posledním
endu rodinný tým Žula se dvěma
dětmi pod dvanáct let v sestavě vyrovnal na 3:3. A musel se hrát dodatečný zlatý end, který lépe zvládla
právě Žula,“ popsal pro Večerník
Ondrůj.
„Finále mezi SK Sali a celkem Modří
ptáci také dlouho probíhalo vyrovnaně i dramaticky. Po třetím endu
panoval nerozhodný stav 3:3 a rozhodl až čtvrtý end, v němž vítězství
strhlo na svou stranu družstvo SK
Sali neskutečným výkonem v podobě uhrání hned čtyř kamenů ke

konečnému výsledku 7:3,“ líbilo se
Ondrůjovi.
Nejlepší mančaft získal cenu od
Sportcentra DDM – zájezd do Vídně na tamní Vídeňský ledový sen,
což je jedno z největších venkovních
kluzišť na světě (dokonce dvoupatrové). „Velkou pochvalu zaslouží
i ledaři prostějovského mobilního
kluziště, kteří perfektně připravili led
a v průběhu turnaje pomáhali k jeho
zdárnému uskutečnění,“ poděkoval
Ondrůj.
Závěrečný díl Hanáckého curlingu
2021 je na pořadu v pátek 7. ledna
od 18.00 hodin. „Zájemci o účast se
opět mohou registrovat on-line na
internetových stránkách www.sportcentrumddm.cz. V den turnaje bude
navíc prezentována i metaná, což je
obdoba curlingu. Osobně ji představí metaři z SKM Strojař Přerov,“
prozradil Karel Ondrůj.
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Fotbalový Prostějov přišel o dvě opory. Další prozatím udržel

PROSTĚJOV Je to tady, eskáčko hlásí první odchody. A vesměs se původní
potvrzuje to, o čem už dříve média spekulovala. Na odchodu by zpravodajství
tak měl být Filip Mucha, přesun do ligy si měl rovněž vystřílet Filip
pro Večerník
Žák, který přitom ještě před půl rokem hrál ve druhé lize za poslední Blansko. Možná se přitom objeví i další jména.„Zbytek“ tý- Michal SOBECKÝ
mu se zároveň chystá na začátek zimní přípravy. A Zimní Tipsport
v klubu odvedl fakt dobrou práci. Proligu, která znamená první a zároveň nejtěžší soupeře v přípravě. to jsme mu to umožnili. Žákovi za půl
VDaň za úspěch v minulosti platila
řada sportovních klubů. Nyní to vypadá, že se tak stane i v 1.SK Prostějov.
Už po minulé sezóně si někteří hráči
vybojovali přesun jinam. Zdá se, že
další budou následovat. Prakticky se
potvrzují spekulace o odchodu několika jmen do Teplic. „Na devadesát
procent se domluvíme na odchodu
Filipa Muchy a Filipa Žáka do Teplic,“
potvrdil předseda klubu František Jura
informace Deníku Sport. Podle nich
má brankář Filip Mucha namířeno na
Stínadla poté, co kvůli prvoligovému
angažmá odmítl i velmi zajímavou nabídku z Dukly Praha. Zatímco v Praze
by i díky kvalitní rozehrávce aspiroval
na jedničku v brance, dal přednost sou-

těži o stupeň výš a kývl na smlouvu na
dva a půl roku. A to i přesto, že zřejmě
začne až za Tomášem Grigarem.
Společně s Muchou odchází na sever
Čech i útočník Filip Žák, autor šesti branek prostějovského celku v podzimní
části F:NL. V něm Teplice získají průbojný typ, který se odevzdá mužstvu
na maximum a vypadá velmi slušně
v kombinaci. V dosavadní minulosti se
přitom 26letý forvard potloukal v nižších soutěžích.
A tak v Muchovi ztrácí eskáčko kvalitního brankáře, v Žákovi zase produktivního forvarda. Důvody jejich odchodu
pak shrnul právě Jura. „Filip u nás odchytal dvě výborné sezóny a předtím
dvě sezóny čekal na šanci. Myslím si, že

roku končí smlouva. Nebyli jsme úplně
ve shodě ohledně prodloužení. Proto
jsme přistoupili k tomu, že jej pustíme
už teď,“ uvedl šéf klubu pro Večerník.
Eskáčko zatím do příští sezóny počítá
s hráči jako Koudelka, Stříž, Machynek nebo Sečkář, zůstávají rovněž Bialek nebo druhý brankář Bárta. U řady
hráčů je naopak neznámá, někde
velká, někde menší. „Rádi bychom
udrželi Kopřivu, Urbance a Kušeje.
Tyoto trio určitě chceme prodloužit,“
sdělil už dříve sportovní ředitel klubu
Ladislav Dudík. Otazník pak je v případě Roberta Bartolomea. Ten do
Prostějova přišel teprve před aktuální
sezónou, podobně jako Jakub Vichta,
u něhož další setrvání do sezóny taky
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ještě není definitivně rozhodnuté.
Jisté nicméně je, že nějakou kostru
o jedneácti hráčích má tým víceméně
jistou. Na ni by se pak měli nabalovat
další plejeři.
Pomalu už se přitom blíží zimní příprava. Ta má vypuknout začátkem ledna.
A hned po necelém týdnu tým 1.SK
sehraje první zápasy ze soupeři z 1. ligy.

„Budou to kvalitní prověrky. Jsem rád,
že jeden zápas s ligovým týmem hrajeme doma s Pardubicemi na nové
umělé trávě. Určitě bych chtěl pozvat na
zápas diváky,“ vzkazuje František Jura.
Prostějov se navíc střetne i s Baníkem
Ostrava. Není to tak dlouho, co s ním
eskáčko sehrálo přípravný zápas, tehdy
ještě dokonce za aktivní účasti Milana

PROSTĚJOV Zatímco brankář
eskáčka Filip Mucha i forvard Filip
Žák na jaře další minuty v dresu
Prostějova nepřidají, u Vasila Kušeje, o kterého měl před startem
letošní sezóny eminentní zájem
kouč Jarošík a na Hanou jej přivedl, zatím zůstává. Zcela rozhodnuto o tomto kroku však není, podle
slov hráče to ale nyní vypadá jako
nejpravděpodobnější varianta.
Kontakt s lodivodem Teplic hráč
potvrdil, nešlo však o žádnou
konkrétní nabídku. „Co se týče
vedení klubu, tak tam jsem nebyl
v kontaktu já ani můj agent. Mluvil jsem pouze s trenérem Jarošíkem, kde jsme současnou situaci
řešili. Bavili jsme se korektně
o tom, jak to nyní vypadá, a pan
Jarošík mi říkal, co přesně by se
muselo stát, abychom se o pře-

stupu bavili konkrétněji,“ prozradil křídelník těsně před Vánoci.
Situace se však ještě může změnit
a působiště by nakonec přeci jen
mohl změnit. Jako pravděpodobnější variantu ale vidí hráč v setrvání v Prostějově. „Necháváme
tomu čas do 6. ledna, kdyby se
situace změnila, tak by to bylo na
zvážení. V současné chvíli to ale
vypadá, že bych měl i jarní část
strávit v Prostějově. Raději ale
nechci předbíhat, nicméně je to
nejpravděpodobnější. Jsem tu spokojený, takže by to pro mě neznamenalo ani zklamání, že angažmá
v lize nevyšlo,“ doplnil Kušej.
Kromě křídelníka eskáčka jsme se
pokoušeli spojit i s koučem Teplic
Jiřím Jarošíkem, který sezónu začal
v Prostějově. Během čtvrtečního
dne ale nebyl k zastižení.
(jaf)

Foto: Michal Sobecký

Baroše. A vyhrálo jej! „Chceme ukázat,
zda jsme konkurenceschopní. Bude to
příprava pro všechny. Ligové kluby za
dva tři týdny hrají, tak asi budou trochu
dál než my. Ale každé mužstvo z nižší
ligy se chce ukázat. My budeme chtít
taky. Uvidíme, kde nás nejvíce tlačí bota
a kdo je schopný se přiblížit lize,“ míní
František Jura.
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MICHAL SOBECKÝ

Comebacky?7ìPXE\XUĀLWěSRPRKO\
Těžká dilemata a problémy řeší
v aktuálním mezidobí mezi podzimní částí sezóny a zimní přípravou klub 1.SK Prostějov. Znovu.
Je načase rozhodnout, se kterými
hráči se rozloučit, které ponechat
a komu třeba nechat čas „rozkopat
se“ o patro níže. Tradiční obtížnosti situace pochopitelně nepřidává
ani to, že někteří hráči eskáčka
klub opouští a jdou „za lepším“,
tedy do nejvyšší soutěže. Tým tak
přijde i o několik hráčů, jejichž
služby by určitě jinak bral dále…
V nynější situaci se nabízí řada
řešení. Třeba spolupráce s Olomoucí, která již funguje. Nebo
„trejdy“ s ligovými týmy, kam by
Prostějované odešli. Další možností pak je také angažování

hráčů, kteří již Prostějovem prošli. A vědí tedy, co v klubu očekávat. O koho se jedná? Namátkově
třeba o Tomáše Zlatohlávka, Davida Píchala, Jakuba Matouška
a podobné borce.
Je samozřejmě otázka, zda by se
podařilo dotáhnout přesun některého z těchto borců zpět do
Prostějova. I když v některých
případech by to mohlo vyjít. Jakub Matoušek toho zatím v první lize zase tolik neodehrál, totéž
platí o Davidu Píchalovi. U Tomáše Zlatohlávka to je horší,
ve Vlašimi se docela zabydlel…
Další věcí pak je, zda by návrat
těchto hráčů eskáčku pomohl.
Zde je ale podle mě odpověď jednoznačná. Píchal nebo Matoušek

jsou mladí, rychlí a ofenzivně ladění hráči, kteří hrají přímočaře.
A pokud jsou zdraví a ve formě,
patří k TOP útočným hráčům
druhé ligy. V Prostějově své kvality už potvrdili. A právě Prostějov potřebuje útočně laděné
hráče jako sůl, po odchodu Žáka
tuplem.
Prostějov by návratem těchto
borců udělal zajímavý krok zpět.
Mohlo by se přitom jednat o další povedený comeback. Jan Koudelka se rovněž vracel na Hanou,
když první ligové angažmá úplně
nesedlo. V eskáčku přitom znovu
našel herní pohodu. I když až po
čase. Proč by se tedy historie, byť
s jinými jmény, nemohla opakovat?

ujišťuje i přes dva odchody František Jura
PROSTĚJOV Prosinec, doba výprodejová? To rozhodně ne, vzkazuje
předseda 1.SK Prostějov František Jura (na snímku). Na první pohled
by se tak ale mohlo zdát. Ve fotbalovém zákulisí se spekulovalo už
o několika odchodech, dva jsou již potvrzeny a na druhou stranu
se zatím nehovoří o žádném konkrétním příchodu. Klub však hlásí
udržení jednoho z adeptů na přesun do první ligy a zároveň sonduje
možnosti, jak pátý tým FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY posílit. Třeba i hráči, kteří už na Hané působili.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
yy Začaly přestupové tahanice. Prostějovský klub už potvrdil odchod
dvou hráčů do Teplic. Třetím měl být
Jan Schaffartzik. Jaká je u něj situace?
„Honza zůstane u nás. Byl o něj taky
zájem. Nakonec to ale dopadlo tak, že
jsme Schaffartzika chtěli udržet.“
yy Kde se nejvíce poohlížíte po posilách, na jaké posty?

„Hledáme adekvátní náhrady, nechceme
klub oslabovat. Musíme tedy přivést brankáře podobných kvalit Filipa Muchy a určitě i útočníka za Filipa Žáka. Oba odchází
do prvoligových Teplic, což je i vysvědčením naší práce. Stoprocentně však klub
neoslabíme a budeme se snažit a pracujeme na tom, abychom sehnali adekvátní
náhrady.“
yy Je ve hře i návrat některých exprostějovských hráčů, třeba Matouška, Zlatohlávka, Paška nebo Stáni?
„Co se týká posledních dvou hráčů,
o nich neuvažujeme. Určitě ale přemýšlíme o mladých hráčích jako Zlatohlá-

vek, ve hře je i Matoušek. Na tahle jména se jejich mateřských klubů ptáme. To
je něco, co by nás zajímalo. Tedy mladí
hráči s následnou perspektivou pozdějšího odkupu. Snažíme se, abychom
přivedli právě tyto typy a případně za rozumných podmínek koupili. Zároveň ale
dodám, že vždy dva tři hráče mít budeme. Takové jako Matoušek, Zlatohlávek,
v Sigmě jsou ale další mladí kluci. Otázkou je, zda se Olomouci podaří postoupit
s ‚béčkem‘. Pak by to bylo jednoznačně
složitější.“
yy Blíží se zimní příprava. Je v plánu
do ní zapojit také některé z prostějovských dorostenců?
„V tuto chvíli s tím nepočítáme. V plánu je, že hráči, kteří byli na hostování,
s námi v sezóně jednou dvakrát trénovali během sezóny. K tomu se myslím
vrátíme. A pokud někdo mladý vyskočí, tak trénovat může. V tuto chvíli ale
není nikdo z nich do přípravy trvale
zařazen.“

yy Záhy po zahájení přípravy
začne Zimní Tipsport liga. Jaké
jsou ambice eskáčka v ní?
„Vždycky chcete vyhrát, ať je to
jakýkoli soupeř a je to třeba jen přátelák. (úsměv) Budeme chtít hrát
dobrý fotbal, abychom
jen nebránili. Určitě
nebudeme hrát jen na
defenzívu a na výsledek. Chceme se hlavně kvalitně připravit.“
yy Na závěr nemůže chybět sváteční
otázka, jaké jste měl
plány na Vánoce?
„Těšil jsem se na to, že
přijedou vnoučata, že
si to užijeme. Samozřejmě shon je vždycky, každý rok je to
podobné, ale na svátky
jsme byli pohromadě
a to je nejdůležitější.“

(QVQCTEJKX8GéGTPKMW
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V Opavì se zaèala
KÙEDWvNDWXODWD
Prostějov (sob) – S nástupem zimní
pauzy začaly některé kluby dělat zásahy
ve svých soupiskách. A mezi prvními,
které oznámily změny na druholigové
scéně, je oddíl z Opavy. Slezský fotbalový klub se rozhodl pro první dvě. Tou
první je odchod Luky Pisačiče. Podle
prohlášení vedení klubu tento útočník
nesplnil očekávání – jinými slovy nedával góly. Paradoxně se o ně může postarat nově příchozí do Opavy, ač obránce.
Tím je Michal Bílek, který byl v sezóně
2020/2021 nejlepším střelcem Ústí
nad Labem, odkud také zkušený hráč
s mnoha druholigovými starty přichází.

9\vNRY]YHÔHMQLO
SO½QSÔÉSUDY\
Prostějov (sob) – Druholigové fotbalové kluby začíná lákat představa
soustředění v teplých krajích. Není
to tak dlouho, co se pracovalo s myšlenkou soustředění v Chorvatsku v 1.
SK Prostějov. Nyní je taková varianta zvažovaná ve Vyškově. Nováček
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zatím
pracuje jak s možností tuzemského,
tak zahraničního soustředění. Co už
je naopak jasné, to je první den zimní
přípravy. Ta by pro vyškovské fotbalisty
měla začít 10. ledna. Následně má klub
na programu hned několik přípravných
zápasů, stejně jako eskáčko se Vyškov
účastní Zimní Tipsport ligy, ale týmy se
spolu neutkají v základní části. V rámci
této soutěže se utká s olomouckou Sigmou, Trenčínem a Brnem. Dále na nováčka druholigové soutěže čekají Prostějov Skalica, Hodonín, Rosice, Uničov
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW a Kroměříž.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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TJ Sokol Konice
1.FC Olešnice
7-3RVWĜHOPRY
1.FC Maletín
SK Chválkovice
7-6RNRO2ORPRXF&KRPRXWRY
6.%ČONRYLFH/DãĢDQ\
SK Paseka
TJ Sokol Troubelice
7-6RNRO/HVQLFH
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FK Bohdíkov
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22 – Martin Bačík (Olešnice), 13
– Lukáš Michalčák (Maletín), 12 –
Rostislav Faltýnek (Loštice), 11 – Jan
Nimrichtr (Postřelmov), 10 – Jaromír
Krása (Konice), 9 – Milan Michalčák
(Maletín), 9 – Filip Ciesarík (Chválkovice), Miroslav Fišara (Náměšť na
Hané), Štěpán Roubalík (Lesnice),
Radim Toman (Chválkovice) 8

Odehrané minuty:
1207 – Šimon Votoupal (Troubelice),
1205 – Patrik Huňka (Konice), 1201 –
Jakub Balvín (Lesnice), 1200 – Ondřej
Procházka (Konice), 1198 – Vojtěch
Zatloukal (Chválkovice), 1196 – Roman
Vejvoda (Olešnice), 1192 – Dominik
Kulatý (Loštice), Miroslav Rohoň (Bohdíkov), Filip Vlachopulos (Řetězárna)

lOXWÅNDUW\

+DWWULFN\
3 – Martin Bačík (Olešnice), 2 – Jaromír
Krása (Konice), 1 – Patrik Zapletal, Filip
Sasák a Roman Vasiljev (Všichni Olešnice), Radim Toman a Tomáš Kazár (oba
Chválkovice), Milan Michalčák (Maletín), Lukáš Křenek (Lesnice), Marek
Vinkler (Bělkovice-Lašťany)
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Zlatý podzim, doslova. Schyluje se [-MJn½A<FGP=P=T=TGKJNOPK
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návratu do kraje? Q@GFÑN@I hPQî?JHPE@NDFJPà
k velkému
Konice má nejlepší postupovou možnost za poslední roky

Tohle byla opravdu spanilá jízda.
V prostějovském regionu bylo hned několik klubů, kterým se dařilo, ale jen jediný může říct, že podzimní částí projel
jako nůž máslem. A tím je TJ Sokol Konice, zástupce Prostějovska ve skupině
I.A třídy Olomouckého KFS 2021/22.
Vyhrávání a vyčkávání. To jsou asi dvě
nejčastější činnosti fotbalistů z Konice – samozřejmě kromě pravidelných
a náročných tréninků. Tamní fotbalový
Sokol je jedním z mála oddílů v krajských soutěžích na Prostějovsku, kteří
se netající ambicemi. Zatímco v posledních letech se stále častěji setkáváme s odmítáním postupových choutek,
Konice se tomu vymyká. Postup sice za
každou cenu ne, nicméně pokud to jen
trochu půjde, jdeme do něj – tak by se
dala shrnout filozofie Konických.
Těžko se tomu přitom divit. Klubu by
totiž krajský přebor slušel. Už jen proto, že se Sokol pravidelně umísťuje na
prvním či druhém místě a ve své skupině drtí prakticky každého. S jedinou
výjimkou, kterou je Olešnice. Právě to
je hlavní konkurent v cestě nahoru. Na

-@OM2GGH<II

KOMENTÁØ
podzim sice ztrácela více, když Konice prohrála jen jedno utkání, ale bylo
tomu právě s Olešnicí. Je pravděpodobné, že 29. května tak čeká oba týmy
úžasný souboj – pokud tedy do té doby
nezaváhají.
Že se Konici daří, není nic nového.
Celek trvale patří k těm nejlepším ve
druhé nejvyšší krajské soutěži. Sbírá
výhry, má široký a stabilní kádr, věří si.
Tentokrát však mužstvo ze severu Prostějovska překonalo samo sebe a má
za sebou po všech stránkách povedený
podzim. Dařilo se mu v ofenzivě, skvěle
hrálo směrem dozadu. Tým se za první
polovinu soutěže chlubí unikátní bilancí pouhých pěti inkasovaných branek.
Posily se zabydlely a vrátil se navíc Roman Kamený, který v minulosti patřil
k nejlepším střelcům týmu. Ten se navíc
v čele s brankářem Patrikem Huňkou
podařilo znovu udržet pohromadě.

6ÚO6,5QMQN-QPKEGRQ×UR÷wPÆORQJ¾TQXÆOWVM¾PÊU4CRQVÊPGO

A jak jsme zmínili, ztratil jen tři body.
Tudíž vcelku logicky je Konice na prvním místě tabulky.
Konice o krajský přebor usilovala už
v minulých letech, jenže vždy skončila
těsně pod vrcholem. Tentokrát to tak
bude možná více o psychice než o kvalitě týmu. Ten má totiž Sokol kvalitní.
Kostra mužstva zůstává ve velmi podobném složení už čtvrtou sezónu. Je
zde tak přítomen i prvek sehranosti.

Kádr je dostatečně široký, zkušený,
a přitom v ideálním věku. Branku dokáže vstřelit mnoho hráčů, více je jich
také na standardky. Tým hraje týmově
a dobře dozadu, a pokud někdo vypadne, má kouč Ullmann po ruce obvykle
dobrou náhradu. Navíc během podzimní části skupiny „A“ I.A třídy Olomouckého KFS 2021/22 drtil soupeře
na počkání. Jen ve dvou zápasech měl
na trávníku určité problémy.

Foto: archiv P. Ullmanna

Konice má zkrátka nejlépe nakročeno
do krajského přeboru za poslední roky.
Tak blízko, jako právě po podzimu 2021,
k němu ještě nebyl. A nahrál jí také koronavirus. Pokud se nyní soutěže ukončí,
odehrála se potřebná polovina zápasů.
To by mohlo k uznání postupů a sestupů
stačit. A zatímco jinde by vládl smutek až
zoufalství, v Konici by mohli bouchnout
šampaňské. Tým navíc čeká další kolo
poháru, v němž dokázal porazit Rapotín.

V Konici panuje po fotbalovém podzimu výborná nálada. Není se čemu
divit, tým je první, téměř nedostával
branky a soupeře v nejednom případě přejel rozdílem třídy. Navíc se
mužstvu dařilo i v krajském poháru,
v němž vyřadila Rapotín hrající nejvyšší soutěž Olomouckého KFS.
„Musíme být spokojení. Myslím si,
že vzestupnou tendenci mělo nejen
postavení v tabulce, ale hlavně předváděná hra. Jsem u týmu čtvrtým rokem
a rok od roku vnímám v týmu větší sílu.
A to i psychickou. V minulých sezónách jsme některé rozhodující zápasy
nezvládli, i když tentokrát s Olešnicí
taky ne a měl jsem trochu strach, zda to
na nás nezanechá stopy. Bylo ale vidět,
že jsou kluci zase o něco vyspělejší,“ pochvaluje si Petr Ullmann, trenér konického celku.
V předchozích dvou ročnících skončila
Konice dvakrát druhá, nyní už skupině
„A“ I.A třídy O KFS vládne. „Nikdy jsme
tabulku nevedli, až teď jsme to dotáhli do

vítězného konce. Máme dvoubodový
náskok, který sice není velký, ale už to, že
tohle kluci dokázali a že jsme to udrželi,
o něčem svědčí. Před hráči smekám,“
posílá lodivod jasný vzkaz do kabiny. „Musím zaklepat, že všichni
kluci, které jsem si sem přivedl,
perfektně zapadli do kabiny.
Jsou pokorní, na nic si nehrají.
A musím říct, že i místní s nimi
velice dobře vychází. A právě
parta a kolektiv dělají opravdu moc,“
mne si ruce Ullmann. „Nechci jít cestou
Olešnice, že budu hráče přeplácet. Já si
zakládám na týmovosti,“ přidal důrazně.
Co dál vedlo k úspěšnému podzimu?
„Určitě by to byla znovu skvělá defenziva. Kvalitní gólman je základem kádru
a Patrik Huňka byl výborný. Deset vychytaných nul ukazuje jeho nadstandardní kvalitu v této soutěži. Dokonce
se o něj zajímal i druholigový Vyškov,
že by šel do přípravy. I to je jeho vizitka.
A pak také morálka. Na hráčích bylo
znát, že chtěli trénovat, pracovat na

7-62.2/.21,&(sSRG]LP
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sobě, tréninky měly úroveň. Hodně mi
jako prodloužená ruka pomáhá Martin
Neoral. A i když jsem dal dva tři tréninky, tak kluci přišli. To je rozdíl proti
mnoha klubům, nestalo se mi, že bych
trénoval s méně než deseti hráči. To je
gró tréninku. V tomhle počtu už se dá
něco dělat.“
Ambice bude mít Konice v jarní části
logické, porvat se o postup! „Určitě
na postup padla řeč. Samozřejmě pro
šéfa klubu, pana Kučeru, to je velký
sen. Z jeho řeči na závěrečné jsem byl
docela dojatý. Hodně kluky chválil, měl
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pěkný proslov. Volají mu prý různí lidé,
sponzoři, hlásí se k nám. I zájem města
se zvýšil. Ale já jsem v tomhle zdrženlivější. Máme před sebou velice těžké
jaro. Pět týmů, co jsou za námi, nás
čeká venku a jsou to všechno soupeři,
s nimiž jsou zápasy vyrovnané a rozhodují maličkosti,“ stojí nohama na zemi
konický trenér.
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37:34 23
40:26 21

TABULKA VENKU
18
17
16
16
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PROSTĚJOVSKO Uff, povedlo se. Převážně tyto pocity musí mít
bezprostředně v každém amatérském fotbalovém klubu po České republice. Pandemie koronaviru tentokrát nezastavila běh soutěží a podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 je dohrána. Vypadá to navíc,
že by se po dvou nekompletních sezónách mohlo konečně zadařit mít
tabulky tak, jak se sluší patří. Příjemné navíc je, že v regionu bylo jen minimum zápasů odloženo na březnové termíny.
O to větší potěšení nyní máme z toho, že po půl roce vám opět přinášíme
seriál FOTBAL EXTRA. V něm se ohlížíme za sezónou jednotlivých týmů
z Prostějovska ve všech soutěžích od krajského přeboru přes okresní
třídy, mládežnické grupy až po ženskou kopanou. Svůj tradiční prostor dostává pochopitelně i jediný profesionální tým 1.SK Prostějov.
Vyzpovídáme funkcionáře, trenéry i vybrané hráče, přineseme kompletní tabulky a statistiky. Podíváme se také na to, proč je někdo na chvostě
a jiný se naopak nyní může těšit z„bedny“, prostě rozebereme si, jak zatím
plní předsezónní ambice. Prostor tentokrát dostanou i rozhodčí.
V úvodním díle jsme si stručně probrali dosud skončené soutěže a to,
jak se v nich prezentovaly týmy z Prostějovska. Následně přišlo na
řadu dějství druhé, které jsme věnovali krajskému přeboru, v němž již
třetí sezónu v řadě působí dva celky z Prostějovska - Kralice na Hané
a Lipová. Třetí pokračování jsme věnovali přehledu výsledků podzimní
části ve všech mužských soutěžích od Přeboru Olomouckého KFS až po
III. třídy OFS Prostějov, přidali jsme také ženská klání s regionálním zastoupením. Tento sumář do kapsy byl perfektním doplňkem obsáhlé,
osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL EXTRA, která byla součástí čísla
48 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Předminule došla řada na fotbalový
potěr, tedy mládež. Stejně jako u mužů a žen jsme vám nabídli souhrn
napříč soutěžemi doplněný o konečné tabulky a exkluzivní rozhovor.
Nyní se v pátém díle zaměřujeme na Konici hrající I.A třídu Olomouckého
KFS, konkrétně jako jediný regionální zástupce skupinu „A“. Tým prožil
fantastický podzim, a tak hodnocení je vesměs radostné. Vedle tabulek,
statistik, redakčního komentáře a exkluzivního rozhovoru vám přinášíme
také zajímavé srovnání Sokola se druhou Olešnicí.
Takže se usaďte, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu!

6 – Martin Dus (Postřelmov), Martin Bačík
(Olešnice), 5 – Milan Michalčák (Maletín),
Marek Diviš (Bohdíkov), Lukáš Křenek
(Lesnice), Filip Jati (Řetězárna), 4 – Jan Elsner (Náměšť na Hané), Petr Kráčmar (Troubelice), Michal Sklenář (Bělkovice-Lašťany),
Martin Bayer (Maletín).

¤HUYHQÅNDUW\
Celkem třináct hráčů, bez hráčů z Prostějovska

ovuu jssem
m naašel chuuť do footb
baluu“
[!@N@OQT>CTO<IÑ>CIPG „Zno
E@I@NFPO@àIµ=DG<I>@h

KONICE „Bude stěžejní jej
udržet,“ konstatoval po prvním
roce působení Patrika Huňky
v Konici kouč Petr Ullmann (na
snímku). Úspěšný brankář si v Konici vydobyl skvělou pozici, nyní
je mezi třemi tyčemi Sokola jasnou jedničkou a tím pravým suverénem. Deset vychytaných nul
hovoří jasnou řečí.
„Podzimní část hodnotím jako velmi
úspěšnou. Veškeré úsilí a tvrdé tréninky pod vedením trenéra Ullmanna se vyplatily. Tréninková docházka
byla poctivá a díky tomu se dostavily i výsledky. Nebýt jedné prohry
s Olešnicí, tak tato půlsezóna nemohla ani dopadnout lépe,“ pochvaluje si uplynulý půlrok Patrik Huňka.

Ostatně kouzlil už v Kralicích na
Hané. A to přesto, že se týmu jako
celku nedařilo. V tom je vidět kvalita brankáře, když i v celkově nedobré situaci mužstvo drží a posílá ho
o úroveň výš. Už tehdy se přitom
mluvilo o tom, že by Huňka klidně
mohl chytat divizi. Své kvality pak
nyní naplno ukazuje v Konici. Ta
byla už před jeho příchodem úspěšným týmem. Přesto však sem tam
inkasovala a neměla úplně nic jisté.
Dílo „Jak je důležité míti filipa“ by
se v případě Konice dalo překřtít na
„Jak je důležité míti Huňku“. V uplynulých dvou ročnících doslova zavřel
bránu, na podzim udržel čisté konto
hned desetkrát. „Musím uznat, že je tak nevidí. Vždy mě bavilo nastavovat a tady k tomu nebylo daleko. Ovšem
to neskutečná bilance, která se jen si limity, překonávat vlastní rekordy je to zásluha celého týmu, hlavně
dobře fungující obrany pod vedením
VURYQ½QÉGYRXOÉGUÕ,$WÔÉG\VNXSLQ\c$p
Filipa Drešra,“ vyzdvihl kvalitní defenzívu konického celku.
Patrik Huňka nepropouští, dělá minimum chyb, působí jistě. Trenér
Ullmann tak ví, na koho vsadit. „Je to
skvělý pocit. Jsem nesmírně vděčný
3RÔDGÉYWDEXOFH
1.
2.
za šanci a možnost, kterou jsem v Ko%RG\
36
34
nici dostal. Vždy jsem se to snažil vracet stoprocentním výkonem jak na
9ÙKU\
12
11
tréninku, tak i na zápase.“
5HPÉ]\
0
3
Huňka na podzim si dokonce mohl
jít dát penaltu – a uspěl. Potvrdil
3URKU\
1
0
jen pohodu, ve které na hřišti půso9VWÔHOHQÅEUDQN\
50
63
bí. „Tohle bylo takovou třešničkou
na dortu, kterou mi kluci i trenér
,QNDVRYDQÅEU½QN\
5
12
Ullmann dopřáli a udělali mi tím
=½SDV\EH]LQNDVRY½QÉ
10
5
opravdu radost. Ta bohužel trvala jen
9ÉWÈ]Q½vÎÕUD
7
5
chvíli, protože mi vzápětí oznámili,
že jsem právě proměnil svůj první
1HMOHSvÉVWÔHOHF
,CTQOÊT-T¾UC 
/CTVKP$CéÊM 
gól, a to znamená jediné – další po1HMY\WÉzHQÈMvÉKU½Ä
1PFąGL2TQEJ¾\MC 
4QOCP8GLXQFC 
platek do týmové pokladny,“ smál se
tehdy konický gólman. Patrik Huňka
1HMYÉFHNDUHW
2QURÊwKN2TQEJ¾\MCiKTčéGM 
/CTVKP$CéÊM 
je zkrátka důležitým vítězným fakto1HMOHSvÉEUDQN½Ô
2CVTKM*WÿMC
/KEJCN5P¾wGN
rem týmu. Ne jediným, ale jedním
z hlavních.

TJ SOKOL KONICE

vs

1. FC OLEŠNICE

KONICE, PROSTĚJOV Střelec je zpět, mohli zajásat v Konici.
Tím spíše, že návrat přišel poměrně brzy. Po několika měsících
se totiž objevil ve fotbalové kabině Sokola Roman Kamený,
který předtím rok co rok usiloval o titul krále střelců 1.A třídy. Před novým ročníkem odešel na zkušenou do Moravské
Třebové, po pár kolech se ale hlásil zpět. A comeback měl
produktivní, jak se na útočníka sluší a patří. Kamený se ihned
zařadil k oporám a nejlepším střelcům svého staronového týmu. Svými brankami přispíval k demolicím soupeřů, nakonec
se výrazným písmem podepsal pod celkový úspěch týmu.
V exkluzivním rozhovoru pro Večerník pak popsal některé ze
zápasů, ale i svou motivaci pro návrat „domů“.

yy V polovině podzimní části jste
skončil v Moravské Třebové. Co vás
k tomu vedlo?
„Asi časové vytížení. Moravská Třebová je o něco dál. A zápasy byly celkem
daleko, až u Hradce Králové. Pro mě
vyjíždět v sobotu o půl jedné odpoledne a vracet se o půl jedenácté večer,
když mám dvanáctihodinové směny,
byla blbost. A nesedlo mi to ani po trenérské stránce.“
yy A po té lidské?
„Taky. Nesedli jsme si. Nelíbila se mi
herní vytíženost, nastavení zápasů ani
rozestavení. A taky parta. Bylo to o něčem jiném. Tam šlo o peníze, a ne o to,
aby si to člověk užil. Jsem nyní hlavně
vděčný Konici, že i když jsem odešel
prakticky ze dne na den, tak mě vzala
zpátky a byla za můj návrat ráda. Navíc
byli v klubu ochotní zaplatit víc, než se
původně dojednalo.“
yy Získal jste po návratu do Konice
znovu chuť k fotbalu?
„Určitě. Začalo mě to opět bavit. Myslím si, že se to ukázalo i na výkonech,
kdy jsem v sedmi zápasech, které
jsem ještě stihl, dal pět gólů. Takže si
myslím, že jsem patřil k těm, co hráli
pravidelně, a dokázal jsem, co jsem
předváděl minulou sezónu. Než to
stopl koronavirus. Hodně k tomu přispělo i to, že mě tým přijal zpátky mezi
sebe. Nebylo tam vůči mně nic, nějaká
zášť nebo něco, že jsem z klubu odešel, přestože Konice sázela na stabilní
kádr a partu. Což je taky rozdíl oproti
Moravské Třebové, kde se tým mění
co půl roku.“

yy Jak byste srovnal uplynulý konický podzim s předešlými sezónami?
„Příprava v Konici byla jako vždycky. Kluci se dobře nachystali, což
předváděli i v zápasech, na kterých
jsem nebyl, ale díval jsem se a výsledky byly jednoznačné. Nebylo
tam ani žádné zaváhání. Což předešlou sezónu bylo, třeba s Maletínem, kdy jsme remizovali a prohráli
na penalty. Co vím, tak letos jej kluci
jednoznačně 4:0 porazili. Tato sezóna je určitě vydařenější. Dostali jsme
se i k zápasu Olešnice – Konice, na
který jsme čekali skoro dvě sezóny.
Olešnice z toho vyla lépe než my, ale
čeká nás ještě odveta. V ní pojedeme
naplno.“
yy Bavíte se hodně o případném
postupu?
„Neřešíme to. Snažíme se být nohama na zemi, jdeme do každého
zápasu s respektem, chceme prostě
vyhrát, ostatně jako každý. Pokud se

to podaří, budeme rádi a oslavíme
to. Ale že bychom si kladli na srdce,
že postoupit musíme a od toho se
bude odvíjet příprava i zápasy, to ne.
My se chceme fotbalem bavit a bavit
i diváky. Což si myslím, že se na podzim dařilo. A chceme na to navázat.“
yy Baví vás některé zápasy? Není
to už trochu nuda přehrávat soupeře o třídu i o dvě?
„Fotbal je o gólech, takže někdy je
to smutné. A i kolikrát mrzuté, když
vyhrajeme o hodně. Ale takový fotbal je. Tam se ukáže kvalita a to, jak
jsme připravení, jak chceme do zápasu vstoupit. Když dám příklad,
zápas s Postřelmovem. My do toho
zápasu šli s tím, že soupeř je třetí
v tabulce, čekali jsme kvalitní výkon
i výsledek. Stala se z toho ale jasná
záležitost a vítězství 7:0.“
yy Byl některý zápas, kde jste si
pomalu sáhli na dno?
„To sedí na zápas v České Vsi. Tam se
snad prostřídala veškerá roční období. Začali jsme na sluníčku, ve dvacáté minutě začalo pršet a ke konci
první poloviny snad i zasněžilo. Jeli
jsme tam s marodkou, Jašíček hrál se
mnou v útoku, ale byl zraněný, Filip
Drešr dlouhodobě nehrál, vystřídal
ho Adam Širůček na stoperu. Hřiště
bylo kluzké, mokré. Ale zvládli jsme
to. I když výsledek 5:0 svádí k tomu,
že jsme měli vše pod kontrolou,
nebylo to tak. Poločas byl snad 1:0
a nebylo nic vyhráno. I oni měli své
chvilky a snad už v první minutě
padla tyčka.“

„Pro mě vyjíždět v sobotu o půl jedné odpoledne
a vracet se o půl jedenácté večer, když mám
dvanáctihodinové směny, byla blbost. A nesedli
jsme si po trenérské stránce. Nelíbila se mi herní
vytíženost, nastavení zápasů ani rozestavení.
A taky parta. Bylo to o něčem jiném...
o svém intermezzu v Moravské Třebové

Roman Kamený oslavil návrat do Konice góly
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Zdeněk Sklenář je renomovaným
volejbalovým statistikem, nyní by
v Prostějově rád prorazil i jako trenér
PROSTĚJOV Zajímavou posilu do
svých řad získal v létě volejbalový
klub VK Prostějov. V tomto případě
nešlo o žádnou hráčku, ale o nového
člena trenérského štábu u oddílové
mládeže. Šestatřicetiletý Zdeněk
Sklenář (na snímku) je přitom v roli
kouče téměř nováčkem, přesto
má v českém volejbalu poměrně
zvučné jméno a zasvěcení ho dobře
znají coby špičkového statistika. Za
pozornost stojí hlavně jeho vizitka
téměř dekádu trvající nepřetržité
práce pro mužskou reprezentaci
ČR, kromě toho je i statistickým
koordinátorem Českého volejbalového svazu. Ovšem kromě toho už
stihl se svým milovaným sportem
projít několik zahraničních zemí,
aby momentálně zakotvil na Hané
v nové roli.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Volejbal jste aktivně hrával?
„Hodně dávno a nikdy na vrcholové
úrovni. V mládežnických kategoriích
jsem nastupoval za Brno, při přechodu
z juniorů mezi muže přišla první delší
pauza kvůli zranění ramene. Jakmile
se můj zdravotní stav zlepšil, tak jsem
se ještě na několik let uklidil do druhé
ligy mužů. Tam jsem se stal součástí
výborné party bývalých extraligových
borců v týmu Sokola Střelice. Mimochodem na liberu tam hrál současný
ministr školství Robert Plaga. Herně
jsem se ani mezi skvělými volejbalisty
nikam moc neposouval jakožto složitě formovatelný materiál. (smích) Ale

spoustu věcí jsem si z té doby zapamatoval a mohl z nich těžit v dalších
letech. Navíc jsme jako členové Sokola
absolvovali spoustu různých turnajů
i akcí včetně brigád, například ve sběru
starého železa. Což bylo často spojené
s rozumnou konzumací alkoholu, takže super zážitky.“ (směje se)
yyCo přišlo dál?
„V mém případě volejbalová doba
temna, kdy jsem kromě Městského
přeboru Brna – takzvané šalinové ligy
– v tomto sportu nijak jinak nepůsobil.
Až v prvním ročníku na vysoké škole
mě oslovil Aleš Novák, jestli bych mu

ti na to jsem mu pak později pomáhal
s výzkumem i napříč nejvyššími soutěžemi mužů a žen ČR, které herní řetězce jsou v průběhu utkání nejčastější,
tím pádem by se logicky měly nejvíc
objevovat coby součást přípravy. Ale
to jsem trochu odbočil.“ (směje se)
yy Z KP Brno jste pokračoval
kam?
„V Králově Poli u mládeže jsem zůstal
několik let, snažil se zdokonalovat
v práci statistika. Následně mě Aleš
Novák oslovil, zda bych nechtěl dělat
taky u české mládežnické reprezentace, kam tenkrát patřily například

yy Potom už přišla práce u mužské reprezentace ČR?
„Ještě ne. Od českých juniorek si mě
vzal Ondra Marek k ženám Králova
Pole, kde jsem se postupně adaptoval
na rychlejší dospělý volejbal a zvykal si na vyšší náročnost práce, která
u profesionálního družstva logicky
je. Následně po třech letech na místě
statistika žen KP Brno přišla nabídka
od trenéra juniorské reprezentace
Švýcarska, který hledal někoho na
pozici asistenta plus statistika ženského ligového A-družstva Franches-Montagnes a současně trenéra
tamních žákyň. Řekl jsem si proč ne
a do téhle zahraniční výzvy šel. Strávil jsem ve Švýcarsku velmi zajímavý
rok, nasbíral spoustu cenných zkušeností. A vzápětí přišel první kontakt
s mužským nároďákem ČR, který
tehdy převzal Stewart Bernard. Chtěl
mě jako druhého statistika, protože
nejen na tuto součást volejbalu hodně dbal. Z hlediska množství pořizovaného videomateriálu i analytických
dat a informací šlo na tehdejší dobu
v České republice o něco vysoce nadstandardního, všechny včetně mě to
rozhodně posunulo v kariéře o kus
dál.“
yyOd té chvíle tedy působíte v tuzemském nároďáku mužů?

Největší euforie v mém životě? Dva skalpy
Francie na ME a s juniorkami vyřazení Rusek.
Tehdy jsem byl o dost mladší a jako u vytržení,
dokonce mi tam vytryskly slzy štěstí...
nešel pomáhat k juniorkám Králova
Pole. (do rozhovoru s úsměvem vstupuje právě Aleš Novák: ‚Na začátku
byla moje naivní představa, že bych
Zdeňka ještě mohl naučit hrát volejbal
správně technicky.‘) Ano, tuhle snahu
Alda po nějaké době vzdal. A já se radši věnoval smysluplnějším činnostem,
to znamená pomáhat během přípravy
se vším, co bylo potřeba: dohazovat,
smečovat, sbírat balóny a podobně.
Prostě být k ruce při trénincích i zápasech. K tomu navíc tehdy existovala
povinnost účastníků extraligy juniorek
zaznamenávat některé statistické údaje
do speciálního programu, který v excelu vytvořil Zdeněk Haník. V návaznos-

Martina Michalíková, Marie Toufarová, Pavla Vincourová či Veronika
Dostálová. Tudíž velice dobrý tým,
s nímž jsme společně prošli kategorie
kadetek i juniorek. Vedle toho jsem
se snažil pokračovat ve studiu vysoké
školy, byť se někdy – nebo spíš často –
zdálo, že to nemá smysl. (se smíchem)
Ale vždycky jsem se nakonec nějak
probojoval dál tím způsobem, že školu
bylo nutné zvládnout v první polovině
týdne, abych druhou polovinu mohl
vždy věnovat nároďáku. Šlo o hodně
intenzivní období mého života, přesto
se mi povedlo výšku zdárně dokončit.
Za což jsem určitě rád, neboť jakékoliv
vzdělání se hodí.“

vizitka
ZDENĚK SKLENÁŘ
✓ narodil se 18. října 1985 v Brně
✓ vystudoval Vysoké učení technické Brno v oboru výrobní technologie
✓ trenér mládeže ve volejbalovém klubu VK Prostějov a hlavní kouč oddílového
výběru juniorek
✓ volejbal od dětství aktivně hrával za Brno až do přechodu z kategorie juniorů
mezi dospělé, následně hrál několik let 2. ligu mužů za Sokol Střelice
✓ od roku 2006 se začal věnovat práci statistika, na klubové úrovni postupně prošel KP Brno
(juniorky 2006 až 2011, ženy 2008 až 2011 a 2013 až 2016), Franches-Montagnes
(Švýcarsko, ženy 2011/12), Volley Köniz (Švýcarsko, ženy 2012/13), Post Schwechat
(Rakousko, ženy 2016/17), VK Karlovarsko (muži 2017 až 2021)
✓ bohaté zkušenosti má jako statistik rovněž z reprezentačních týmů kadetek a juniorek České republiky
(2009 až 2011) i mužů ČR (2012 až dosud)
✓ částečně se věnoval také práci trenéra v KP Brno, ve Franches-Montagnes, v Postu Schwechat,
ve VK Karlovarsko i při působení u českých národních kolektivů
✓ jako člen realizačních týmů se podílel na řadě úspěchů, těmi největšími jsou bronz s juniorkami ČR
na ME U20 (2011), dva postupy do čtvrtfinále s muži ČR na ME (2016, 2021), jedno zlato se ženami
Postu Schwechat v rakouské lize (2017), dvě zlata s muži VK Karlovarsko v české lize (2018, 2021)
a jeden bronz se ženami Volley Köniz ve švýcarské lize (2013)
zajímavost: jeho manželkou je bývalá volejbalistka VK Prostějov Šárka Melichárková (nyní Sklenářová)

„Ano, ovšem to první období
obsahovalo vlastně jen léto,
protože na programu byla pouze Evropská liga a kvalifikace
o olympiádu bez vrcholného
turnaje. Načež jsem se ještě na
jeden rok vydal do Švýcarska,
tentokrát do celku Volley
Köniz. Ten měl vyšší ambice, v lize jsme tak skončili
třetí a v národním poháru
druzí. Po sezóně jsem se pak
vrátil do Česka, abychom
mohli trávit víc času s mou
tehdejší přítelkyní a teď
už manželkou Šárkou, za
svobodna Melichárkovou.
Ona hrála extraligu žen
a k tomu studovala vysokou školu, kterou chtěla
dokončit. Proto jsem šel znovu do
Brna, zároveň dělal pro mužskou reprezentaci ČR. Práce u ní bylo čím
dál tím víc, postupně přicházeli noví
trenéři Zdeněk Šmejkal, Miguel Ángel
Falasca, Michal Nekola a Jiří Novák.
No a já bez ohledu na střídání koučů
pořád zůstával. Nějak jsem tam zamrzl. (smích) Když to řeknu vážně, tak
pro mě bylo vynikající sledovat zblízka
pracovní metody všech těchto odborníků nejen směrem ke mně jako statistikovi, ale především při vedení hráčů.
Od každého si člověk může něco vzít,
ohromně se tím obohatit a případně
využít pro svou vlastní činnost. Já se
takové poznatky určitě snažím zúročit
ve své začínající trenérské dráze.“
yyKolik vrcholných podniků jste
vlastně prožil?
„Dohromady pět mistrovství Evropy. První bylo v Polsku, kde panovala
bombastická divácká atmosféra a silní

rozhovor večerníku

soupeři Rusko, Německo i Bulharsko
byli tenkrát nad naše síly, ačkoliv ve
zkušeném mančaftu figurovali Honza
Štokr, David Konečný nebo Ondra
Hudeček. Ani tak to nestačilo. Druhý
šampionát v Bulharsku absolvoval
omlazený kolektiv, proti domácím,
Němcům a Nizozemcům jsme uhráli
jedno vítězství 3:2, ovšem bez postupu ze základní skupiny. Potom přišel
úvodní dílčí úspěch na ME znovu
v Polsku, kde se podařilo projít ze skupiny zdoláním Slovenska a následně
v osmifinále senzačně vyřadit favorizovanou Francii. Šlo o obrovsky úžasný
zážitek, strašně velkou euforii s husí
kůží. Ani čtvrtfinále pak nebylo vůbec
špatné, Německu jsme podlehli 1:3
až po boji. Další Evropa v Holandsku
byla pro naši mužskou reprezentaci
ve znamení opětovného postupu ze
skupiny díky zdolání pořádajícího Nizozemska, v osmifinále proti extrémně
kvalitnímu Srbsku se na konci skvělého prvního setu bohužel nepovedlo proměnit setbol, což
vedlo k porážce 0:3. No
a letošní mistrovství
určitě mají všichni
ještě v živé paměti
tím víc, že jeho část
proběhla v Ostravě. Tam to bylo
jako na houpačce,
kluci fantasticky
uvolněným výkonem přehráli favority
ze Slovinska, vzá-

pětí v nějaké křeči z vysokých očekávání nestačili Bělorusům, naopak si
poradili s Černou Horou, nedotáhli
do úspěšného konce perfektně rozjetý zápas proti Bulharům, výborným
volejbalem hodně potrápili pozdější
šampiony z Itálie a v osmifinále vše
korunovali fantastickým vyřazením
Francouzů, navíc v roli čerstvých vítězů olympiády. Je zajímavé, že právě
tým téhle země se nám podařilo zastavit dvakrát během pěti let v natolik
důležitých utkáních. Moc si vážím, že
jsem mohl být takhle blízko u toho
a aspoň trochu se podílet na úspěších
celého kolektivu. Samozřejmě jsem si
odnesl parádní zážitky. Dá se říct, že
to dvojí poražení Francie v rozmezí tří
evropských šampionátů byly největší
vrcholy mého působení u mužského
národního týmu. Byť co do absolutní
euforie tyhle dva zápasové triumfy asi
ještě předčila dávná výhra s juniorka-
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Hledá se profesor hudby, který by
(/W#&())(/W#&",;.(")/-&
dámu, která bydlí o poschodí výš.
mi ČR 3:0 nad Ruskem ve čtvrtfinále
ME téhle věkové kategorie. Tehdy
jsem byl o dost mladší a jako u vytržení, dokonce mi i vytryskly slzy štěstí.“
yy Kudy vedla cesta do Prostějova?
„Po druhém návratu ze Švýcarska
jsem dva roky působil v Králově Poli
pod americkým trenérem Andre
Gonzalezem, toho pak vystřídal Bruno Napolitano. V jeho realizačním
týmu jsem však vydržel od začátku
sezóny jen do ledna, protože došlo
k určitým názorovým neshodám a já si
vyhodnotil, že za takové situace bude
pro kolektiv lepší, abych radši
odešel. Následně jsem si dal
několik měsíců oddech
a od nového ročníku
nastoupil do rakouského Postu Schwechat,
ve Vídni jsme byli
společně se Šárkou.
Už během tohoto
angažmá mě oslovili s nabídkou jak
Michal Nekola z Liberce, tak Jirka Novák
z Karlovarska. Rozhodl
jsem se pro Karlovy

Vary a tam strávil poslední čtyři roky.
Vůbec nelituji, právě naopak. Vary
jsou krásné město a příjemně se tam
žije, navíc se nám dařilo naplňovat vysoké ambice klubového vedení. Byly
z toho dva mistrovské tituly, jedno
prvenství po základní části v covidem
nedokončené sezóně a dobrá vystoupení v evropských pohárech včetně
elitní Champions League. Alda Novák
mě ale průběžně lanařil do Prostějova, až jsem jeho vábení vyslyšel. (se
smíchem) A letos v létě sem zamířil
trénovat mladé holky, tedy v poněkud
jiné roli, než jak mě lidi z volejbalu
většinou znají. Nasbírané zkušenosti
ze všech dosavadních působišť se mi
však pochopitelně hodí a snažím se
je maximálně využít ve prospěch VK,
co nejlépe rozvíjet talent i schopnosti
místních děvčat. Vždycky je to kolektivní práce všech trenérů v daném klubu společně s hráčkami nebo hráči.“

sport
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Levnější

CNG\CVÊOONéÊ

PROSTĚJOV Zimní spánek nastal v současné době i v amatérských fotbalových klubech. Před
startem nepříliš oblíbené zimní
přípravy se toho příliš neděje ani
uvnitř klubů. Pokukování po posilách je spíše na bázi oťukávání
a oficiální příchody nikdo nehlásí.
Dá se očekávat, že nějaký čas tomu
ještě jinak nebude...
Proč? Většina trenérů bude chtít
před oficiální žádostí o přestup své
případné nové akvizice vidět v rámci
přípravy. Navíc hráčský trh na tom
není nejlépe a každý z klubů je rád za
současné stavy, což situaci také neulehčuje. V rámci zimní přestávky je
navíc zvykem, že nedochází k tolika
změnám v kádrech jako během léta,
kdy startuje nová sezóna. Mužstva
se v této době snaží spíše jen doplnit
na postech, kde cítí, že je tlačí bota,
případně nahradit dlouhodobě zra-

něné hráče. „Nejde pouze o kvalitu,
ale také kvantitu, protože tady v této
době nevíte, kdy přijde něco a hráčů
budete mít nedostatek,“ uvedl lodivod Určic Petr Gottwlad, který na lavičku přišel až během podzimní části
a nějakou posilu by uvítal.
Výraznější obměna by měla přijít
v Kralicích, zatím se však o možných
posilách pouze spekuluje a oficiálně
potvrzeno není nic. Kde se naopak
připravují spíše na odchody, tak to je
v Pivíně. „Počítáme s tím, že u dvou
hráčů by mohla přijít nabídka do
vyšší soutěže. A v tom jim samozřejmě bránit nebudeme. Bodů jsme
nahráli relativně dost, takže bychom
to řešil spíše z vlastních zásob a dali
prostor našim dorostencům,“ nechal
se slyšet kouč Pivína Pavel Valtr.
Obecně největší změny se dají očekávat u týmů, které bojují o postup
do vyšší soutěže, případně o udržení

napříč soutěžemi. Většina týmů se
ale shoduje, že úplně není kde brát.
V kuloárech se ani nějaké spekulace
zakládající se na více zdrojích nepotvrzují, takže to vypadá, že jasněji
bude až se startem zimní příprav
mužstev v polovině ledna.
(jaf)
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už to nebude
Na stánku dražší, ale ve schránce

pořád za „dvacku“

608 960 042

„Třeťáci“ SK 1913 si vystříleli
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PROSTĚJOV Hezký dárek pod
stromeček si nadělili třeťáci hokejového SK Prostějov 1913. Na
domácím předvánočním turnaji
totiž získal „A“ tým ročníku 2013
druhé místo. „B“ tým zakončil
svůj turnaj na čtvrtém místě.
„Přijely všechny týmy, které byly
(QVDCNQX¾DKVXCOG\K2VGPÊOCd-QX¾TPQWqRąKPGUNCUNWwPQWJTWCQFTGCIQX¾PÊXwGORąÊEJQ\ÊO
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ pozvané a domluvené. Účast
v obou skupinách byla stoprocentPROSTĚJOV Vyběhat cukroví a pomáhat. A jako třeš- nakonec také tři góly. „Kovárna sice pro- ní,“ uvedl asistent trenéra hokejoničku na dortu si užít pohodu s partou lidí. Takové cíle hrála 2:1, i tak to ale bylo super. Celkově
si daly tři desítky sportovních nadšenců, kteří se uply- šlo o povedený a remízový zápas,“ konstatoval za organizátory František Hanák.
nulou neděli sešli na umělé trávě za místním nádražím
Akce však měla taky charitativní rozměr.
k „El Clásicu“. V tomto případě utkání mezi FC Ptení a all Týmy se dohodly, že výtěžek z utkání věstar týmem restaurace Na Kovárně.
nují dětskému oddělení prostějovské neNadšení bylo velké, zima taky. Snad pro- mocnice. „Krátce po utkání jsme vybrali
EXKLUZIVNÍ
to se borci rozehřívali postupně. I když zhruba sedm tisíc korun. Další peníze ale
reportáž
bylo o zahřátí postaráno. „Máme s sebou přibyly ještě po následném zakončení
punč a taky horký čaj,“ komentovali hrá- akce Na Kovárně,“ konstatoval Hanák.
pro Večerník
či. Ti si po bezbrankovém první poloča- A kdyby měl někoho vyzdvihnout?
Michal
se střihli společnou fotku. A po krátké „Hvězdou dne byl Michal Kohout, ten
pauze pokračovali v herním úsilí. Druhá se o mnohé postaral a přispěl k tomu, že
SOBECKÝ
půle už přinesla více ofenzivní podívané, se akce konala,“ sdělil.

RYOiGOR3WHQt

Starší žákyně VK se přiblížily
čelu pořadí krajského přeboru
PROSTĚJOV Boj mladých volejbalistek VK Prostějov o konečné
prvenství v krajském přeboru
starších žákyň 2021/22 ještě není
ztracen. Celkově zatím třetí Hanačky totiž ovládly turnaj elitní
skupiny A v rámci čtvrtého kola
této soutěže, když dokonale využily výhodu domácího prostředí
haly Národního sportovního centra Prostějov.
„Holky hrály velice dobře. Nejdřív
otočily těžký úvodní zápas proti vedoucí Olomouci, pak jasně porazily
Uničov a nakonec v rozhodujícím
utkání o prvenství skvěle zdolaly
i průběžně druhý Přerov. Osobně na
turnaj zavítal šéf TK PLUS Miroslav
Černošek a mohl tak vidět kvalitní
výkony našich děvčat,“ hodnotil spokojený šéftrenér mládeže ve vékáčku
Aleš Novák.
Radost podpořil také prostějovský
B-tým, jenž udržel prostřední grupu
B a dál stoupá tabulkou trochu víc
nahoru. „Co se týče našeho áčka star-
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ších žákyň, klíčové bude dostat se ve
zbytku sezóny aspoň na druhé místo,
které zajišťuje postup do první fáze
mistrovství republiky téhle věkové

kategorie. Pokud ale holky navážou
na své sobotní výkony, tak ani útok na
nejvyšší příčku ještě nemusí být ztracen,“ přemítal Novák.
(son)

vých třeťáků Jan Krištofík. Na turnaji první z prostějovských výběrů
nejprve podlehl Havířovu (6:15).
Následovaly však dva úspěchy,
když domácí naděje rozstřílely
nejprve Zlín 21:9 a následně si poradily s Vyškovem 12:8. Se čtyřmi
body a pozitivním skóre 39:32 se
tak mohl radovat ze stříbra. Prvenství připadlo havířovskému
AZetu, který na Hané ani jednou

neprohrál. Ten byl nakonec nejúspěšnějším celkem na turnaji, když
porazil mimo jiné „B“ tým prostějovských dětí. „B-tým“ po boji postupně nestačil nejen na Havířov,
ale i Zlín a Vyškov. Jak ale připomíná Krištofík, výsledky nebo herní
projev u menších dětí hrají jen malou roli. „Hlavní bylo vidět, že je to
baví. Takže hodnotím turnaj určitě
pozitivně,“ vyjádřil se.
(sob)
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PŘEROV, PROSTĚJOV Barbora Krejčíková, která ještě loni figurovala na soupisce extraligového prostějovského týmu, zcela ovládla prestižní anketu OKsystem Zlatý kanár 2021. Šestadvacetiletá
tenistka, jež letos triumfovala na Roland Garros ve dvouhře i ve
čtyřhře, opanovala kategorie hráčka roku i postup na žebříčkuWTA,
stala se absolutní vítězkou ankety a spolu s parťačkou Kateřinou
Siniakovou navíc slaví i v kategorii deblový pár roku. Nejlepším hráčem je člen TK Agrofert Prostějov Jiří Lehečka. Slavnostní vyhlášení
ankety proběhlo v úterý 21. prosince v Přerově.

Ladislav VALNÝ
Petr KOZÁK
Celková vítězka Barbora Krejčíková
vstupovala do letošního roku jako 62.
hráčka dvouhry WTA. Tituly z Roland Garros, Štrasburku a pražské
Stromovky ji ovšem katapultovaly až
na třetí příčku žebříčku, rok zakončila
na pátém místě. Snový rok měla také
ve čtyřhře, kde se jí dlouhodobě daří
po boku Kateřiny Siniakové. Titul
z grandslamu v Paříži a akcí Gippsland
Trophy v Melbourne a Madridu, hlavně však zlatá olympijská radost z Tokia.
Krásnou sezonu završil triumf českého
páru na Turnaji mistryň. „O celkovém

vítězi, v tomto případě vítězce, nebylo
pochyb. Výsledky byly jednoznačné. Díky tomu Barbora Krejčíková
ovládla hned čtyři kategorie. Je třeba
říci, že právem,“ prohlásil šéfredaktor
pořádajícího magazínu Tenis František Kreuz. Krejčíková získala kromě
Zlatého kanára a ceny pro nejlepší
hráčku a deblový pár roku (společně
se Siniakovou) ještě ocenění za postup
na žebříčku WTA.
Druhou dominantní osobností letošního ročníku ankety je dvacetiletý Jiří
Lehečka, jenž ovládl kategorie Tenista
roku a postup na žebříčku ATP. Zástupce TK Agrofert zapsal v kalendářním roce celkem pět challengerových
titulů, v žebříčku dvouhry vyskočil

E<FCG<NJQ<G3"ß"/+¡(
Zlatý kanár:
Nejlepší český tenista:
Nejlepší česká tenistka:
Postup na žebříčku ATP:
Postup na žebříčku WTA:
Talent roku – chlapci:
Talent roku – dívky:
Deblový pár roku:
Tým roku:

Barbora KREJČÍKOVÁ
Zdeněk KOLÁŘ
Barbora KREJČÍKOVÁ
Jiří LEHEČKA
Tereza MARTINCOVÁ
Martin MRVA
Brenda FRUHVIRTOVÁ
KREJČÍKOVÁ-SINIAKOVÁ
TK AGROFERT PROSTĚJOV

z 354. na aktuální 141. příčku. „Je to
pro mě obrovský úspěch. Bylo by krásné být českou tenisovou jedničkou, ale
na Jirku mi ještě do stovky pár bodíků
chybí. Jsem rád, že se mi sezóna vydařila. Do té další půjdu s tím, abych
odehrál co nejvíc zápasů a předvedl
co nejlepší výkony,“ uvedl Lehečka.
„Letošní anketa měla svou zvláštnost.
Vždycky se objevila osobnost, která
přehlušila všechny ostatní. Otazník visel právě pouze nad vítězem kategorie
mužů,“ prozradil na tiskové konferenci
před galavečerem v přerovské sportovní hale František Kreuz. Prostějovský
Jiří Lehečka měl dle 179 hlasujících
tenisových osobností, novinářů a partnerů nejúspěšnější rok, získal 97 hlasů.
Druhý Tomáš Macháč oslovil 46 hlasujících. „Mysleli jsme, že do výsledků
promluví nedávný Davis Cup a projeví se jakýsi haló efekt. Výborně zahrál
Tomáš Macháč. Vedení ale udržel
Lehečka. Jasné bylo, že Jiří Veselý nezvítězí, měl totiž problém s koronavirem, naboural se v autě, nějakou dobu
nehrál a ani výsledky nebyly takové,“
připomněl šéfredaktor pořádajícího
magazínu Tenis.
Talentem roku mezi chlapci je šestnáctiletý Jakub Menšík z TK Agrofert
Prostějov, který nyní okupuje 11. místo v juniorském žebříčku ITF. Mezi
dívkami slaví čtrnáctiletá Brenda
Fruhvirtová, jež se navíc dočkala spolu
s Nikolou Bartůňkovou, Sárou Bejlek
a trenérem Davidem Škochem úspěchu i v kategorii tým roku za triumf na
juniorském Poháru Billie Jean Kingové v turecké Antalyi.
Vyhlášení ankety se po roční pauze
vrátilo do Přerova, kde se konalo již

Foto: internet
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podvacáté. Loni vinou epidemických
opatření probíhalo předání cen pouze
formou televizního pořadu ze studia
televize Nova Sport. Stejná stanice
vysílala letošní přímý přenos, večerem provázel moderátor Petr Rychlý,
vystoupily také skupina No Name,
zpěvačka Emma Drobná nebo trio

Pavel Šporcl – Felix Slováček – Zdeněk Merta. V anketě hlasovalo celkem 179 osobností, funkcionářů,
trenérů, novinářů a sponzorů. Tradičním respondentem je i Večerník, který měl letos nadpoloviční úspěšnost.
Trochu záměrně jsme trofeje rozdělili
mezi vícero zástupců prostějovského

klubu, aby se dostalo například i na
Zdeňka Koláře. Týmem roku byl pro
TK Agrofert především pro zisk čtyř
mistrovských titulů ČR z pěti kategorií. Dodejme, že trofeje pro vítěze
pocházejí už po třiadvacáté z dílny
skláře Zdeňka Kunsta ze Světlé nad
Sázavou.
(lv)
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PRAHA, PROSTĚJOV Nejpravděpodobnější scénář se naplnil. Argentinci zvolili pro březnový souboj
s Českou republikou v kvalifikaci
Davisova poháru jako místo konání
Buenos Aires, hrát se bude na antuce.
Utkání o místenku na finálový turnaj
slavné týmové soutěže se uskuteční ve
stejném areálu, kde se bude konat od
7. února podnik kategorie ATP 250.

Do tenisového stánku Buenos Aires
Lawn Tennis Club zavítají čeští reprezentanti na přelomu února a března,
kdy se pokusí zaskočit favorizované
Argentince v duelu o postup na závěrečný turnaj Davisova poháru 2022.
Centrální dvorec areálu, nazvaný
Horacio Billoch Caride Stadium, má
kapacitu 5500 diváků. Ve zmíněném
klubu se nedlouho před česko-argen-

tinským střetnutím (4. a 5. března)
bude konat klasický turnaj ATP (7. až
13. února), na němž bude jako každý
rok startovat řada domácích tenistů
včetně světové třináctky a letošního vítěze Diega Schwartzmana. Zajímavostí je, že se na Argentina Open v Buenos
Aires možná vrátí na okruh po více než
dvouapůlroční pauze hvězdný Juan
Martín del Potro, jenž by tak případně

mohl zasáhnout i do daviscupového
klání.
Argentinci se můžou dále spolehnout
na Federica Delbonise (44. v žebříčku
ATP), Federica Coriu (63.), Guida
Pellu (74.), Facunda Bagnise (76.),
Juana Manuela Cerundola (90.), Sebastiana Baeze (99.) či deblového
specialistu Horacia Zeballose (6.).
Poslední vzájemný duel mezi Argenti-

nou a Českou republikou se uskutečnil
v roce 2013, Češi tehdy v pražské O2
areně zvítězili v semifinále 3:2 na zápasy. O rok dříve parta kolem Tomáše
Berdycha a Radka Štěpánka uspěla
stejným výsledkem taktéž v semifinále, které se konalo v Parque Roca
v Buenos Aires. Češi v obou případech
následně dokráčeli až k daviscupové
trofeji.
(red)
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FQ<GDADF<>@BM<I?NG<HP prostějovská tenisová jednička Jiří Veselý
MELBOURNE,
PROSTĚJOV
Hned kvarteto hráčů TK Agrofert
Prostějov se pokusí uspět v kvalifikaci o postup do hlavní soutěže
na Australian Open. Do dějiště
úvodního grandslamu roku 2022
míří Jiří Lehečka, Zdeněk Kolář,
Vít Kopřiva a Ukrajinec Vitalij Sačko, který je dlouholetým hráčem
prostějovského klubu. Neúprosné
boje o start mezi elitou vypuknou
10. ledna příštího roku.
„Je to dobrá zpráva. Kluci celý rok
pracovali na svém zlepšení, které se
promítlo do jejich postavení na světovém žebříku. Kvalifikace bude těžká, přesto mají šanci uspět a zahrát si
hlavní soutěž,“ míní trenér a daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil.
Podruhé v kariéře se do grandslamové kvalifikace podívá Jiří Lehečka,
který skončil při své premiéře na letošním US Open až ve finálovém kole
na raketě Turka Cema Ilkela. Dvacetiletý Lehečka už má s Australian Open

zkušenosti, předloni tam postoupil
do čtvrtfinále juniorského turnaje.
Šestá kvalifikace Australian Open
v řadě čeká na Zdeňka Koláře. Pětadvacetiletý český reprezentant si
zatím vedl v Melbourne nejlépe před
třemi lety, kdy postoupil do druhého
kvalifikačního kola. Ve čtyřech dalších případech nezvládl už úvodní
zápas.
O místenku v hlavní soutěži se porve i Vít Kopřiva, který se Australian
Open zúčastní poprvé v kariéře. Svůj
grandslamový debut si čtyřiadvacetiletý tenista odbyl letos na US Open,
kde dohrál v prvním kole kvalifikace.
Do melbournské kvalifikace nastoupí také Ukrajinec Vitalij Sačko. Pro
čtyřiadvacetiletého tenistu sídlícího
v Prostějově se bude jednat o grandslamový debut. Přímo do hlavní soutěže, která startuje 17. ledna 2022,
zasáhne aktuální česká jednička Jiří
Veselý, jenž je rovněž hráčem TK Agrofert.
(lv)

PROSTĚJOV Neuvěřitelně složitou sezónu prožil nejlepší český
tenista Jiří Veselý (na snímku). Na
začátku roku sice postoupil do
čtvrtfinále na turnaji ATP v Melbourne, od té doby ale schytával
ránu za ranou. Dlouho se nemohl
dostat do formy po covidovém
onemocnění, musel obětovat
start na olympiádě a navrch při
bouračce u Příbrami zdemoloval
celé auto. „Takový rok jsem tedy
zatím vážně nezažil,“ kroutí hlavou i s odstupem času tenista TK
Agrofert Prostějov.

Ladislav VALNÝ
yy Nebylo by lepší na lw rovnou
zapomenout?
„To zase ne. Byl skvělý, protože se
nám narodil syn Patrik. Byl jen špatný
z pohledu tenisových výsledků. To se
stane. V závěru roku se výkony začaly
lepšit. Podařilo se mi vyhrát challenger ve Francii, herně to nebylo špatné ani v Davis Cupu, přestože to na
vítězství nestačilo. Nakonec i výkony
v extralize ukázaly, že jsem na dobré
cestě. Byla to ale velká houpačka.“

yy Čeká vás těžký začátek nové
utíkají. Čeká mě ještě
sezóny, kdy budete obhajovat
pár let, kdy budu moci
hodně bodů. Neděsí vás ta předhrát na nejvyšší úrovni.
stava?
Chci je využít co nejlépe
„Vím o tom. Může
a ještě něco vyhrát.“
se stát, že některé
yy Zmínil jste Davis
výsledky se neCup. Co jste říkal na napodaří
dějné výsledky týmu
obhájit.
v základní skupině
Proto
finálového turnaje?
se
„K postupu do čtvrtfidívám
nále nám chyběl kouvíce
sek. Jedno vítězství.
dopředu. Na
To ještě před rokem
horizont šesti
nikdo nečekal.
sedmi měsíTurnaj neců. Na jaře
bych měl
body spíš
připisovat
byl úplně jednoduchý,
a věřím, že
hrálo se v přísné bublině,
i díky tomu se
bez diváků. Ovšem výdostanu na posledkově to špatné nezice, na kterých
bylo. Je to pro všechFoto: TK PLUS/Pavel Lebeda
bych chtěl být.“
ny povzbuzení do
yy Takže atakovat třeba první pa- dalších ročníků. Věřím, že se za pár
desátku?
let dostaneme hodně daleko.“
„Když zůstanu zdravý, proč ne? Není yy Souvisí to s výkony mladých
na co čekat. Je mi osmadvacet, roky hráčů, kteří se derou nahoru. Co

říkáte na svoji domácí konkurenci?
„Mám z kluků velkou radost. Poslední sezóna byla hodně povedená. Skvěle hrál Tomáš Macháč,
Jirka Lehečka, Zděněk Kolář, Vítek
Kopřiva i Dalibor Svrčina. Posunuli
se na žebříčku, vylepšili úroveň své
hry. To, že je většina kluků z prostějovského klubu, je pěkný bonus
navíc.“
yy Nemáte strach, že vás některý
z nich vystřídá na postu české tenisové jedničky?
„Takhle to nevnímám, všem přeji
úspěch. Jsem rád,
že se klukům
daří. Být jediný Čech
na okruhu
ATP není
příliš velká
zábava. Kdyby
nás bylo třeba pět, hned by to bylo
veselejší. Mohli bychom během
turnajů na nějakou večeři, zahráli bychom si debla. To by se mi
líbilo, věřím, že se takových časů
dočkám.“

míčové sporty
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PROSTĚJOV V minulém vydání Večerníku jsme přinesli ohlédnutí za dosavadním účinkováním mládežníků Házenkářské
akademie Olomouckého kraje i TJ Sokol Centrum Haná v dosavadním průběhu aktuální sezóny 2021/22. Dnes na tento text navazujeme interview s šéfem obou klubů Petrem
Kudláčkem (na snímku ve výřezu).

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Dělá vám největší radost boj
mladších dorostenců HAOLK
v úplném popředí nejvyšší soutěže téhle věkové kategorie?
„Samozřejmě ano. Kluci hrají od začátku sezóny výborně a na první ligu

se v daném složení týmu rychle
adaptovali, protože většina hráčů
už na tuhle soutěž byla dostatečně zvyklá. Navíc se projevuje
kvalitní připravenost. Když
trénujete pětkrát týdně a fakt
poctivě na sobě makáte, tak to
musí být znát. Porážet tradiční
házenkářské bašty Karvinou,
Kopřivnici či Frýdek-Místek a držet v moravské skupině druhé místo hned za Zubřím je krásný dílčí
úspěch. Ale rozhodně ne jediný.“
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yy Co vás ještě těší?
„Určitě postup starších žáků Centra
Haná do celostátní Žákovské ligy.
Z kvalifikací tam projde jen pětadvacet nejlepších družstev ČR
této věkové kategorie, naši kluci
v rozhodujících zápasech porazili Náchod, Polanku i Újezd
u Brna. Navíc jsme teď nedávno hned pořádali jeden z turnajů úvodního kola Žákovské
ligy, což organizačně není nijak
snadná záležitost. Každopádně
pro hráče je konfrontace se špičkovými soupeři z celé republiky velice přínosná do další kariéry. Skvěle
navíc hrají i nejmladší žáci TJ Sokol

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

(QVQ(CEGDQQM

Centrum Haná, kteří zatím zvítězili
ve všech utkáních, do nichž nastoupili.“
yy Proč se nedaří starším dorostencům HAOLK, průběžně posledním v 1. lize?
„Tady se projevují dva faktory.
Jednak si hráči na nejvyšší soutěž
postupně zvykají, většina takhle
vysoko dosud nepůsobila. A kromě
toho jsme se celý podzim potýkali
s opravdu velkým počtem zdravotních problémů včetně zranění,
i těch dlouhodobějších. Jakmile
vám ze sestavy vypadnou dvě nebo
tři důležité opory, je to citelně znát.
Přesto bylo několik porážek dost

těsných, škoda. V každém případě
se budeme snažit o posílení hráčského kádru pro další pokračování
ročníku tak, aby se nám podařilo
první ligu udržet.“
yy Celkově panuje spokojenost?
„Ta největší určitě s tím, že mládež
a děti mohou naplno sportovat,
hrát zápasy a věnovat se aktivnímu
pohybu při svých oblíbených odvětvích. I házená zatím jede, za což jsme
všichni moc rádi. Byť vyhovět veškerým protiepidemickým nařízením
není vždycky jednoduché, stojí to
spoustu práce, času i nervů. Ale pořád mnohem lepší než nehrát vůbec
jako v minulých dvou sezónách.“

OLOMOUC,
PROSTĚJOV
Čtyři kola před koncem základní části Kooperativa NBL vyzvou basketbalisté BK Redstone
Olomoucko Slunetu Ústí nad
Labem. Aktuálně sedmý celek
soutěže si zatím drží poměrně
dobrou bilanci osmi výher devíti
porážek a má reálnou šanci postoupit do nadstavbové skupiny
A1. Zápas hostí olomoucká Čajkaréna v úterý 28. prosince od
18.00 hodin.
„Chceme navázat na druhý poločas
předchozího utkání s Nymburkem.
Do hry potřebujeme dát odpovídající nasazení. Čeká nás těžký soupeř, je
třeba počítat s tím, že zápas bude bolet,“ míní trenér BK Redstone Miljan
Čurovič, podle něhož bude nutné
pohlídat si především hostující trio

Lamb Autrey, Spencer Svejcar, Ladislav Pecka.
Ústí mělo v posledních pěti zápasech
vždy výhodu domácího prostředí,
venku naposledy hrálo 17. listopadu.
Až průběh zápasu ukáže, jestli toho
Olomoucko využije. Ovšem snadné to nebude, protože Sluneta už
během sezóny dokázala několikrát
na palubovce protivníků uspět. Vyhrála například v Pardubicích nebo
Kolíně.
Do posledního zápasu roku půjde
tým Olomoucka s cílem ukončit
sérii čtyř porážek v řadě a ukázat
další posun při sehrávání obměněné
sestavy. „Hráči jsou dobří, jen těch
změn je docela hodně. Ale sezóna
se dá zachránit. Už proti Ústí tomu
můžeme pomoci,“ věří rozehrávač
Milutin Dukanovič.
(lv)
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Juniory a kadety čekají boje o záchranu extraligových soutěží
OG\KUX¾VM[5NWPGVC

PROSTĚJOV Složitým obdobím
si prochází basketbalový klub
BCM Orli Prostějov v mládežnických kategoriích. Junioři i kadeti
sice bojují mezi domácí elitou
v nejvyšších soutěžích, kvůli zdravotním problémům se jim v první
polovině soutěží nedařilo, jak by
si v klubu přáli.

soutěže udrží. „Snad už máme to
nejhorší za sebou. Kádry se dávají
dohromady, v další fázi soutěžního
ročníku budeme silnější. Rozhodně
máme na to, abychom se udrželi,“
tvrdí Müller.
V nejvyšší soutěži juniorů skočili Orli po první části ve skupině B
na předposledním sedmém místě.
Dvakrát porazili BVK Holice a jedLadislav VALNÝ
nou Snakes Ostrava. Ve vyrovnané
„V juniorech nám kvůli zdravotním tabulce ztratili na pátou Ostravu jen
problémům vypadl na celou sezó- dva body.
nu Pavel Dohnal, jasný lídr týmu.
U kadetů se zase zranil Adam Sabol, také opora výběru. Do toho
jsme měli obrovské problémy kvůli
covidu. Nehráli jsme kompletní, do
zápasů jsme šli i v šesti. To se muselo projevit,“ ohlédl se za první částí
sezóny předseda Orlů Michal Müller, který věří, že klub obě nejvyšší

Kadeti jsou ve své skupině poslední
a zatím nevyhráli jediné utkání. Do
konce základní části je čekají čtyři zápasy. Hned dva duely s dosud
neporaženými brněnskými Tygry,
Basketem Brno a BK Snakes Ostrava. „Podle tabulky to vypadá, že
kadeti jsou na tom hůř než junioři.
Během podzimu ale museli hrát
o kategorii výše, abychom vůbec dali
sestavu dohromady. Teď to bude výrazně lepší. Do zápasů ve skupinách
o udržení půjdeme s cílem vyhnout

se baráži,“ plánuje předseda Orlů.
Basketbalovým nadějím se nedaří
ani ve věkové kategorii do 15 let.
V žákovské lize ve své skupině Orli
skončili poslední, když ve čtrnácti
zápasech získali dvě výhry. Lépe dopadli basketbalisté v kategorii mladších žáků, kteří skončili po základní
části ve své soutěži šestí. „V těchto
výběrech je hodně šikovných kluků,
kteří potřebují čas. Každým zápasem
se lepší, to je hlavní,“ poznamenal
k žákovským výběrům Müller.

Korfbalová mládež SK RG Prostějov si nevede zle,

určitě bude zase útočit na zisk republikových

medailí

Marek SONNEVEND

SILVESTROVSKÉ

VTIPY
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PROSTĚJOV Stejně jako extraliga dospělých ČR 2021/22 jsou
v plném proudu (navzdory občas
odloženým zápasům) i všechny
české korfbalové soutěže tohoto
ročníku v mládežnických kategoriích. Během aktuální sváteční
pauzy jsme se rozhodli zmapovat,
jak na tom průběžně jsou jednotlivé týmy SK RG Prostějov.
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