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Michal KADLEC & Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Výpověď pro Ivana Čecha je neplatná! Tak zní stále
nepravomocný rozsudek prostějovského soudu ve věci žaloby
Ivana Čecha na prostějovské kino Metro 70. Vynesen byl již na
podzim loňského roku. Až nyní se Večerníku podařilo zjistit, jaký
postoj zaujme vedení městské organizace...
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Charlotte pùjde k zemi
Prostějov (mik) – Už dnes, tj.
v pondělí 7. ledna, bude pokácen
vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, který na konci
listopadu získal jméno Charlotte
- Sněhulka I. „Větve ze stromu poputují do kozí farmy a kmen bude
po rozřezání nabídnut jako palivové dřevo občanům. Současně bude
také zahájena demontáž betlému,
umělého kluziště a dřevěných stánků u kluziště,“ sdělil šéf správy majetku města prostějovského magistrátu Jaroslav Chromek.
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Novoroèní vichøice
Prostějovsko (mik)– Na Nový
rok se nejen slavilo. Práci měli
prvního i druhého ledna hasiči,
kteří na různých místech Olomouckého kraje zasahovali při
odstraňování následků silného
větru. „Co se týká Prostějovska,
jednotky vyjížděly do Kostelce
na Hané a Bedihoště. V obou
případech se jednalo o vyvrácené
stromy, které spadly na silniční
komunikace,“ uvedla Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí HZS
Olomouckého kraje.
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Agentura  
Dlouhodobá jednání mezi stacionárním městem Prostějovem
a sousedním Přerovem dospěla
k vrcholu. Podle informací Agentury Hóser se společné námluvy
setkaly s oboustranným pochopením a od roku 2020 se obě města
sloučí v jedno jediné!
„Nerad to teď vytrubuju předem,
ale vypadá to tak, že už za rok
budeme skutečně jedno město
a název se změní na Prostěrov,“
potvrdil Agentuře Hóser dosavadní primátor Prostějova Francimór

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN
•• Pondělí ••
Silvestrovská přitažlivost. Je pozoruhodným fyzikálním jevem, že na Silvestra je zemská přitažlivost největší... Oslavy konce roku se ani letos neobešly bez
alkoholu. Mezi opilými se našla i žena, která se snažila zastavit taxík vlastním
tělem. Po srážce byla převezena do nemocnice.
•• Úterý ••
Prodloužené oslavy. Blbý je, když se vám silvestrovské oslavy malinko protáhnou. Nejhorší pak je, že když konečně vystřízlivíte a někdo vás upozorní,
že mu přejete hodně štěstí do nového roku v únoru… Faktem je, že novoroční volno si někteří z nás letos protáhli na celý týden.
•• Středa ••
Tuláci po hvězdách. „A ze všech jmen, co četl jsem v knížkách, já jsem si říkal Tulák po hvězdách,“ zpívá Petr Rezek v písničce inspirované knihou Jacka
Londona. Stát se tuláky po hvězdách mohly všechny děti, které zavítaly na
Novoroční pohádku na prostějovskou hvězdárnu.
•• Čtvrtek ••
Jak si zajistit pozornost. Jak si zajistit pozornost. Pokud si připadáte opuštění, bezvýznamní a smutní z toho, že na vás nikomu nezáleží, pak zkuste
tento rok nepodat daňové přiznání... Své by o tom mohl vyprávět Miroslav
Hudec, který kvůli problémům s placením daní skončil opakovaně před soudem.
•• Pátek ••
Hradišťan na dlani. „Naděje, malý kamínek na prázdné dlani zmizel kam.
A kdosi oblázkem tím hodil a dohodil až ke hvězdám…“ To je text písně Kamínek na dlani z dílny skupiny Hradišťan. Tato kapela se po pěti letech vrátila
do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, aby v jeho prostorách spřízněným lidem zahrála písně o lásce, naději i víře.
•• Sobota ••
Kalokagathia pod Kosířem. Řekové ve slově Kalokagathia nastínili ideál
harmonického souladu tělesné a duševní krásy. K tomu sice má drtivá většina z nás hodně daleko, alespoň přiblížit jsme se mu mohli účastí na dvou
akcích pořádaných ve stejný den v okolí hanáckého Mont Blancu. Dopoledne ze Slatinic odstartoval Zimním běh přes Kosíř, odpoledne se na zámku
v Čechách pod Kosířem konal Tříkrálový koncert, na němž zazněly skladby
W. A. Mozarta a Bohuslava Martinů.
•• Neděle ••
Zatmění na krále. Aby bylo všem jasno: zatímco tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři, tři králové jsou skutečně jenom tři... Na svátek Tří králů letos
připadl měsíční nov. Luna se schovala za Zemi ze smutku nad koncem provozu kluzišti u prostějovského muzea.

PROSTĚJOV Pyrotechnika do každé domácnosti! Tak by se dalo shrnout nákupní
šílenství v posledních dnech uplynulého
roku. Ačkoli před takovými dvaceti lety vzlétalo k nebi jen pár „soukromých“
rachejtlí, tentokrát lidé za pyrotechniku
neváhali utratit rekordní sumy. Jenže zatímco na noční obloze uděláme okázalou parádu, když odejdeme, zůstane po
některých z nás na zemi pořádná spoušť.
Můžeme si o ohňostrojích a podobných
záležitostech myslet co chceme, ale pořád
by mělo platit, že pokud jsem schopný něco někam přinést, měl bych být schopný
to bez problému i odnést...

        

Kopačka. Pochopitelně nás zajímalo, co za sloučením doteď dvou
nesmiřitelných rivalů stojí. „No,
jak bych to řekl... Především chceme využít bohatých zkušeností našich sousedů s řešením nepřizpůsobivých občanů, Přerované zase
nutně potřebují naše bohaté zásoby peněz. Nový Prostěrov bude
vystupovat naprosto jednotně ve
všem – v politice, kultuře i sportu.
Zároveň se zvýší počet obyvatel
tohoto nového města nad sto tisíc,
takže budeme dostávat dvakrát
tolik peněz od státu,“ vysvětlil Kopačka.
Ten však podle zdrojů Agentury Hóser už v roce 2020 nebude
primátorem nově vytvořeného
Prostěrova. „Jo, to je pravda. Dohodli jsme se, že primátorem bude

KRIMI


Byl to vůbec první nahlášený
případ na linku 158 v roce
2019. Prvního ledna patnáct
minut po půlnoci volal na
tísňovou linku občan, který
v Plumlovské ulici spatřil poškozený zaparkovaný automobil. Hlídka policie vyjela
na místo a hned začala jednat

současný starosta Přerova Dežo
Hangurbadžo. Já mu budu dělat
prvního náměstka pro začlenění
menšinových komunit do společnosti,“ prozradil Francimór Kopačka.
Daleko zajímavější však bude
po sloučení obou měst vývoj ve
sportovních klubech. Jak se Agentura Hóser dozvěděla, už nyní
se připravuje také sloučení obou
prvoligových hokejových klubů!
„To mohu potvrdit, budeme honit
ten černý nesmysl po ledě pod jednou hlavičkou. Nový název klubu
bude znít MEO Prostěrov,“ sdělil
Agentuře Hóser prozatímní boss
prostějovského hokeje Jarouš Tuňák. „Jsme už domluveni na všech
podrobnostech, do našeho prvoligového týmu se nám bude hodit

asi deset Přerováků. Dohodnout
se však zatím nedokážeme na tom,
na jakém zimáku budeme hrát
prvoligová utkání, následně pak
ta extraligová. Já osobně hrát v té
přerovské šopě teda nechci,“ ponechal si otevřená vrátka Tuňák.
Sloučení sportovních klubů se týká
samozřejmě i tenisu, kopané, basketbalu, volejbalu a kuželek.
No tak uvidíme, jak si od roku
2020 s Přerovákama sedneme...
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku
   
Evelínka se má k světu. Rodičům
Janě Sedlákové a Petru Hofmanovi
se narodila dceruška Evelína jako
první miminko města roku 2019.
Letos se na prvního Prostějovánka
muselo čekat až do 2. ledna. Evelínka se narodila ve středu v 8.15 hodin a má se k radosti nejen rodičů
čile k světu.
CO NÁS UDIVILO…
Uhynulá labuť. Každý smrt je
politováníhodná a pokud jde o nebohé zvíře, které je navíc chráněné,
jde o velmi nemilou událost. Právě
taková se stala během silvestrovského pondělí a tudíž pro labutě
nezačal nový rok 2019 vůbec šťastně...
ZACHYTILI JSME

95

V minulých dnech, konkrétně ve
čtvrtek 3. ledna 2019, si všichni
Prostějované mohli připomenout již pětadevadesáté výročí
úmrtí nejslavnějšího rodáka
města, básníka Jiřího Wolkera.
Ten je pohřben na Městském
hřbitově.
ZAUJAL NÁS...

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

  



JIŘÍ PAVLICA

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. 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 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

Český houslista, hudební skladatel a aranžér přijel uplynulý pátek
se skupinou Hradišťan do Čech
pod Kosířem, aby v muzeu kočárů
zakončil sérii adventních koncertů. A byla to zdařilá tečka vefascinující atmosféře.
ZASLECHLI JSME…

„PŮJDU HNED
DVAKRÁT, TŘI
DNY JSEM
NEMĚL V HUBĚ!“
Jeden z bezdomovců Pepa
si před místním nádražím
ve čtvrtek na gulášové polévce
skutečně pochutnával opakovaně

PATRIK ŠMÍD

4 000
Bylo zjištěno, že oslavy příchodu nového roku hodně přehnal
jednatřicetiletý muž. Ten totiž
z terasy baru v alkoholovém
opojení vyhodil dvě židle, přičemž jedna z nich zasáhla
přední sklo zmíněného auta.
Muž nyní bude muset čtyřtisícovou škodu samozřejmě
nahradit, navíc mu hrozí dalších padesát tisíc korun jako
pokuta.

se narodil 24. ledna 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 30. prosince 2018.
Jeho zdánlivé stáří je 14 let, měří 155
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy. Bližší údaje nejsou
známy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí -3/-6 °C
7.1.

Vilma



-3/-4 °C

8.1.

Čestmír

Støeda -2/-4 °C
9.1.

RADEK KUČERA

Vladan

Ètvrtek

1/-5 °C

10.1.

se narodil 27. května 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. ledna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je 45 let, měří mezi
180 až 185 centimetry, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědé vlasy. Bližší
údaje nejsou známy.

Břetislav

Pátek

-1/-6 °C

11.1.

Bohdana

Sobota -1/-5 °C

12.1.

Pravoslav

Nedìle

0/-4 °C

13.1.

Edita
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Co kolemjdoucím
nabídl pohled na krasický rybník
po silvestrovské noci, to nebylo
nic veselého. Po hladině se totiž
nesla uhynulá labuť! Mezi Prostějovany vyvolala tato událost
velký rozruch a na sociální síti se
to spekulacemi jen hemžilo. „Zabila labuť silvestrovská noc? Nebo
strach z výbuchů?“ Diskuse nebraly konce...

Nikola FILIPENSKÁ
Vážení čtenáři a čtenářky,
dnešní vydání je v lecčems průlomové. Je totiž nejen první s letopočtem 2019 ve svém datu, a stejně jako v posledních letech nabízí
ROČENKU 2018, unikátní sumář
všech nejdůležitějších událostí na
jednom místě, ale je také premiérové se zaokrouhlenou cenou. Proto
mi dovolte předestřít vám pár myšlenek.
Uvažoval jsem, jaké slovo by nejlépe charakterizovalo ten nový rok,
a jako nejvýstižnější mě napadá
ZMĚNA. Změna je slovo ženského rodu, což samo naznačuje,
že to se změnou nemusí být vždy
snadné. Ale zase kdyby bylo všechno jednoduché, tak by nás to snad
ani nebavilo. Někdy je potřeba, aby
na ni dozrál čas. Někdy jsme ale
do změny natlačeni my, a až čas
ukáže, zda správně. Za změnu se
můžeme modlit, už aby přišla, jindy se změny bojíme jako čert kříže, někdy o změně nechceme ani
slyšet... O to častěji pak přichází,
nejlépe nevyžádaná. Pokud nemáme zrovna dobrodružnou povahu
a jsme konzervativní, díváme se na
slovo změna ostražitě a zpovzdálí, volíme raději jistotu. Jenže ta
v novinářském prostředí existuje
jen zřídka. Vždyť ani do poslední
chvíle není jisté, který článek bude
otevírat titulní stranu pondělního
vydání. Ještě pět minut před uzávěrkou může být všechno jinak.
I to je změna.
Jedna velká nás potkala koncem
roku, kdy jsme po dlouhých třinácti letech opustili prostory v Olomoucké ulici, aby se redakce rozdělila na dvě části. Někteří z nás jsou
vám z centra města Prostějova ještě
blíž, většina zamířila do průmyslové části města, kde našla moderní
prostory. Právě z nich vám již brzy
budeme přinášet NOVÉ NOVINY. I to bude změna s velkým Z. Již
brzy plánujeme obměnit nejen podobu, ale i náplň stránek. To vše za
účelem atraktivnějšího obsahu, což
bereme především jako službu pro
vás. Zasloužíte si totiž po čtyřech sezónách změnu k lepšímu. Modernizace čeká i naše webovky, protože jít
s dobou je nejen povinnost, ale především touha posouvat se dál. V neposlední řadě je změnou i cena nejčtenějšího regionálního periodika.
Dlouho jsme odolávali rostoucím
nákladům především za papír, avšak
skok s příchodem tohoto roku je tak
výrazný, že nám nic jiného nezbývalo. Sečetli jsme všechny položky
navíc a jako noviny s největším počtem stran široko daleko stoupáme
na rovnou dvacetikorunu. Věříme,
že nám i tak zůstanete nadále věrní
a tato zpráva nebude mít negativní
vliv na dosavadní přízeň vás všech,
kteří s Večerníkem prožíváte současný svět plný novinek, událostí
a zpráv z celého regionu již od roku
1997. Pokud by toho ostatně na někoho přece jen bylo příliš moc, má
pořád šanci mít Večerník dokonce
ještě levnější, a to za pouhých patnáct korun. Stačí si zajistit předplatné, byť jen na měsíční zkoušku. Jak
na to, se dnes můžete dočíst na straně 27 nebo na zadní straně speciálu.
Za celu redakci
vám přeji do roku 2019
jen to nejlepší
Petr Kozák,
šéfredaktor
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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Večerník se spojil s jednatelem Moravského rybářského svazu Prostějova. „My bohužel nic nevíme z jednoho prostého důvodu – rybník
v Krasicích nám v současné době
nepatří už minimálně dva roky. Stále
se ještě nerozhodlo, kdo ten rybník
bude spravovat. Na co ta labuť uhynula, tak vůbec nevíme,“ konstatoval
jednatel MRS Pavel Müller.
„Během prvního ledna jsme přijali
telefonické oznámení o uhynulé la-

buti na hladině krasického rybníka.
Hlídkou byla událost na místě potvrzena. Byla vyrozuměna oprávněná osoba, která má správu rybníka
na starost. Na odklízení kadáverů
má pověřený pracovník lhůtu čtyřiadvacet hodin,“ prozradila Tereza
Greplová. Vysvětlení poskytla i vedoucí odboru životního prostředí
prostějovského magistrátu, pod
který správa rybníku spadá. „Příčinu jsme nezjišťovali. Tohle
se bohužel u volně žijících
živočichů stává. Pokud není
nějaký hromadný úhyn,
tak se nezjišťuje, co bylo
příčinou. Labuť mohla být
oslabená zimou, nemocná
nebo uhynula kvůli nějakému jinému faktoru,“ uvedla
Martina Cetkovská.
Kvůli lidské pomoci, byť
dobře míněné, jsou labutě
zpravidla krmeny jednostrannou a zcela nevhodnou potravou,
ať je to chléb, či pečivo, jejich organismus však ochabuje. Tím je nejen
náchylnější k nejrůznějším nemo-

cem, ale zároveň ani nemají potřebu odletět. Trvá-li tato situace delší
dobu, mohou nastat potíže. V období hnízdění žijí labutě většinou
pouze v párech. Mimo hnízdní období se slétají do hejn. „Naše labutě
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mívají většinou
po celý život
jednoho partnera. Jako většina
vrubozobých se živí
rostlinnou potravou.
Napůl
ochočení ptáci
$% !  %!  ve městech nepohrdnou
!! ."
/0/  
ani pečivem, mělo by však
být alespoň dva dny staré. Čerstvé

Za místním nádražím vznikne

TĚLOCVIČNA S PARKOVIŠTĚM
S bezdomovci město jednat nebude!

PROSTĚJOV O tomto tématu
Večerník průběžně informoval během celého uplynulého roku. Po
zdlouhavých domluvách s Českými drahami prostějovský magistrát
až na konci listopadu 2018 konečně podepsal kupní smlouvu na pozemky za místním nádražím. Nyní
jsou už tedy plně ve vlastnictví
města, ale co s nimi dál? A co se stane se třemi desítkami bezdomovců, kteří obývají obrovskou a polorozpadlou budovu za kolejemi? Ta
totiž brzy padne k zemi!

Michal KADLEC
Už v polovině roku 2018 vedení prostějovského magistrátu Večerníku
prozradilo, že jakmile se pozemky
„podepíší“ s Českými drahami, radnice okamžitě zažádá o demoliční
výměr na všechny zbývající budovy,
které se za místním nádražím stále
nacházejí. Zároveň už během loňského roku nezávisle na sobě náměstci
primátorky Jiří Pospíšil a Zdeněk
Fišer potvrdili, že na uvolněném
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pozemku vyroste s největší pravděpodobností sportovní hala nebo
obrovské parkoviště. Jaká je v tomto
ohledu aktuální situace? „Stále platí,
že v plánu je demolice všech zbývajících budov, které původní majitel
České dráhy tady nechal ještě stát.
O konkrétním termínu jsme v radě
města ale ještě nejednali, určitě to
brzy přijde na pořad programu. Co
se týká využití po demolici volných
pozemků, zvažuje se výstavba tělocvičny včetně kompletního zázemí

a samozřejmě i s parkovištěm,“ potvrdil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Otázkou ovšem zůstává, co se stane
se třemi desítkami bezdomovců,
mužů i žen, kteří obývají velkou budovu za kolejemi místního nádraží.
Večerník na konci loňského roku přinesl obsáhlou reportáž, v níž několik
z těchto lidí potvrdilo, že demolice
jejich „domova“ jim přinese značné životní problémy. To samé tvrdí

i dnes. I když jejich vyjádření jsou
místy až hodně naivní. „Co s námi
bude? Všichni věříme, že nám město
sežene jiné bydlení,“ pronesl jeden
z mužů, který si ve čtvrtek přišel pro
polévku rozdávanou před místním
nádražím v Prostějově. Večerník se
mu snažil vysvětlit, že ve staré budově nemají vlastně co dělat a nemovitost obývají protizákonně. „Město se
o nás musí postarat, spí nás tam minimálně třicet,“ namítl druhý z bezdomovců.
Proti jakémukoliv jednání s lidmi
bez domova, kteří budou muset
před demolicí objekt samozřejmě
vyklidit, pokud se o to policie nepostará dřív, je i vedení prostějovského magistrátu. „Pokud se dům
zdemoluje, pak nebude kde bydlet.
Otázka, co s těmito lidmi bez domova, se v radě města vůbec neřešila
a pochybuji, že se řešit nějak bude.
Jestliže objekt za místním nádražím
někdo teď obývá, tak jednoznačně
neoprávněně,“ vyjádřil se k tomuto
problému Jiří Pospíšil.

  '    ,
 

a měkké pečivo by jim mohlo způsobit zažívací potíže. Toto neplatí
pouze pro labutě, ale pro všechny
vrubozobé ptáky, kteří se dají v zimě
na rybnících či řekách vidět. Právě
toto dokrmování je další příčinou,
že se labutím v současné době daří,
nebo také nedaří,“ zní zpráva na internetových stránkách Českého svazu ochránců přírody.

Mladíka chytili
s kondomy
v kapse

PROSTĚJOV I takové případy
musí řešit strážníci městské policie... Tentokrát vyjížděli k nahlášené krádeži v supermarketu,
přičemž odcizeným artiklem byly
kondomy. Mladík s nimi chtěl projít přes pokladnu, aniž by je zaplatil.
„V sobotu devětadvacátého prosince
loňského roku půl hodiny před zavírací dobou jednoho z prostějovských
supermarketů nahlásil člen ostrahy
na linku 156 zadržení neplatícího zákazníka. Na místo byla vyslána hlídka,
která zjistila v pachateli krádeže muže
ve věku dvaadvaceti let. Ten si na
prodejní ploše vložil do kapsy jedno
balení pánské ochrany a poté prošel
přes pokladní zónu, aniž by za zboží zaplatil. Tam byl zadržen členem
ostrahy a vyzván k setrvání na místě
do příjezdu strážníků. Výzev dotyčný
uposlechl a odcizené zboží dobrovolně vydal,“ popsala předsilvestrovskou
kuriozitu Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
„Svým jednáním je mladý muž podezřelý z přestupku proti majetku. Celá
záležitost byla postoupena
(mik)
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pohled zpátky
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PROSTĚJOVSKO Jak na nový
rok, tak po celý rok. Otřepané
pořekadlo dokonale platilo
o změnách jízdních řádů v autobusové dopravě na Prostějovsku.
Ty, které vstoupily v platnost první
den uplynulého roku, vyvolaly
tsunami nesouhlasných reakcí.
A tak se vše v průběhu celého roku
měnilo znovu a znovu.
„Zrušili to, co fungovalo, a ve zbytku
nadělali guláš,“ takto hodnotilo začátkem minulého roku velké množství pasažérů změny v autobusové
dopravě objednávané Olomouckým
krajem. Za tvorbou nového jízdního

Napsáno
pred


PROSTĚJOV Už několik let nejen
Vrahovičtí žehrají na rozpadající se
železniční přejezd ve Vrahovické
ulici. Zejména jde o koleje vedoucí
do bývalé vlečky v místní slévárně.
Ty se neustále propadají a řidiči přejíždějí „rygol“ jen s největší námahou. Majitel slévárny sliboval městu
vytrhání kolejí a zarovnání silnice.
Dosud se tak však nestalo. Pro rok
2019 však máme pro všechny stěžovatele dobrou zprávu. Celková rekonstrukce Vrahovické ulice je sice
odložena až na rok 2020, nicméně
magistrát opraví hrůzostrašný přejezd už letos!
„V prosinci uplynulého roku se uskutečnilo jednání se zástupci kraje ve
věci etapizace a rekonstrukce Vrahovické ulice. Dle uplatněné výzvy
na dotační titul se realizace stavby
uskuteční až v roce 2020. Během jednání byl ze strany statutárního města
Prostějov vznesen požadavek na zachování stávajícího počtu přechodů
pro chodce, respektive míst pro přecházení. Práce na úpravě projektové
dokumentace ze strany Olomoucké-
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ho kraje budou pokračovat do konce
ledna 2019, poté budou předloženy
zástupcům statutárního města Prostějov k vyjádření,“ uvedl k dotazům
náměstek primátora Jiří Rozehnal.
Avšak na otázku, co se bude dít s vlečkovým přejezdem, který je doslova v
havarijním stavu, poslal náměstek potěšující odpověď. „Už v letošním roce
proběhne ze strany krajského úřadu
rekonstrukce úseku silnice od železničního přejezdu u hlavního nádraží k

odbočce na Průmyslovou ulici, spočívající ve vyrovnání kanalizačních a dešťových vpustí, obrub, zbroušení starého
a položení nového povrchu vozovky při
souběžném odstranění stávajícího vlečkového přejezdu, který je v soukromém
vlastnictví a trápí nejen prostějovské řidiče již mnoho let. Důvodem realizace
této předetapy je obnovený záměr ze
strany SŽDC vybudovat podjezd pod
železničním přejezdem na Vrahovické
ulici.“
(mik)
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V posledním prosincovém
čísle roku 2008 jsme informovali, že tradiční silvestrovský
ohňostroj bude již potřetí za
sebou pojat skromněji než
v dřívějších letech. Ale že budeme stejně jako stovky prostějovských občanů na náměstí
T. G. Masaryka svědky tak chabého představení, to jsme skutečně nečekali. Ještěže si sami
lidé vzali petardy a rachejtle ze
svých zásob s sebou a dokázali
tak na prostějovském náměstí
vytvořit lepší kulisu blížícího
se nového roku.

Světelná a hudební show stála na
Silvestra za starou belu! Oproti
dřívějšku byl ohňostroj odpalován
jen od radnice a doprovázen byl
hudbou z reproduktorů, a to sotva
slyšitelnou. „Hodně mě to zklamalo, přijeli jsme až z Konice a vzali
jsme s manželkou i obě naše děti.
Rachejtle odpalované od radnice se
rozprskávaly jen pár desítek metrů
nad zemí. To vzadu u Prioru si dělali lidé ohňostroj sami a byl mnohonásobně lepší,“ poznamenal muž,
který se představil jako Josef. „To už
fakt není ten ohňostroj, který jsme
v Prostějově byli zvyklí vídat. Ale-

spoň jsme se tady na náměstí zase
jednou sešli a pokecali se známými.
Ohňostroj jsme sledovali jen na začátku, pak už nás to přestalo bavit,
nebylo to nic moc,“ přidal také svůj
názor mladík Jan Antl. „Než takovou
holomajznu, to radši ať město těch
sto padesát tisíc korun věnuje nějaké
škole, to by mělo větší smysl,“ uvedl
ještě pán důchodového věku.
S novým místem odpaliště ohňostroje nebyl spokojen ani Ladislav Burgr z pořádající agentury
Vendi. „V minulých letech jsme
ohňostroj odpalovali z boku náměstí od hlavní trafiky. Díky nižším

domům tak patrony vylétávaly vysoko nad ně a světelná show byla
vizuálně kvalitnější. Bohužel majitelé okolních domů si každoročně
stěžovali na to, že na střechách nemovitostí je pak vždycky nepořádek, který musejí uklízet. Z tohoto
důvodu jsme se letos rozhodli pro
změnu místa odpalu ohňostroje
a umístili jsme jej před radnicí.
A jak se na Silvestra ukázalo, nebylo to dobré rozhodnutí. Světlice
vybuchovaly v úrovni radniční věže
a celý ohňostroj tak ztratil svoji
vzdušnost,“ vysvětloval Večerníku
Ladislav Burgr.
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řádu stál Krajský koordinátor integrovaného systému Olomouckého
kraje (KIDSOK).
Problémy se dotkly prakticky všech
lidí v našem regionu jezdících autobusy. K prvním úpravám týkajících
se například přeplněných školních
autobusů docházelo již v průběhu
ledna. Zásadní proměnou prošly
jízdní řády začátkem února, například společnost FTL při této příle- @   >   ! * žitosti měnila jízdní řády ve dvanácti
!  #    !     !případech z patnácti linek. Hned po A   @8>B@  '
   )  měsíci však následovala změna další,
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k drobnějším úpravám docházelo
prakticky po celý uplynulý rok. K té zatím poslední KIDSOK přistoupil
v neděli 9. prosince.
„Nové jízdní řády obsahují změny,
kterými reagujeme především na
podněty obdržené od starostů obcí
a cestující veřejnosti,“ vyjádřila se
k posledním úpravám nová ředitelka
příspěvkové organizace KIDSOK
Kateřina Suchánková, která byla
pověřena jejím řízením po odvolání dlouholetého ředitele Jaroslava
Tomíka. Následně byla jmenována
i její novou ředitelkou.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

Školní ulice

Během uplynulých deseti let se
toho hodně změnilo. Jednak vedení města opustilo půlnoční čas
odpálení ohňostroje a posunulo ho
už na dvacátou hodinu večerní. To
na náměstí přilákalo násobně více
lidí, především se ale postupem
času zvýšila kvalita předváděné
silvestrovské show. A skoro za stejné peníze, i když před týdnem se
konšelé pořádně plácli přes kapsu
a zajistili ohňostroj za 260 tisíc
korun! Ale co je nejpodstatnější,
závěrečnou sešlost roku na prostějovském náměstí už zajišťuje
jiná agentura, která do ohňostroje
vnesla i originální nápady spojené s pohádkovými doprovody,
a co víc. Zajištěny jsou také daleko kvalitnější reproduktory, takže
doprovod pyrotechnické show je
naprosto dokonalý a slyší ho lidé
až u Zlaté brány. Chybami se holt
člověk učí, a v tomto případě se to
povedlo.
(mik)
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Zachránili netopýra
Minulou středu 2. ledna v dopoledních hodinách vyjížděla hlídka prověřit oznámení o údajně uhynulém
netopýrovi u kruhového objezdu
v ulici Šárka. Na místě však strážníci
nalezli pouze zraněného netopýra.
Hlídkou byl odchycen a předán
ochráncům přírody na Husově náměstí. Ti se o něho už postarají.

MUŽ PODNIKAL BEZ OPRÁVNĚNÍ
Daně platil, přesto mu hrozí dvouletý kriminál

PROSTĚJOV Dva a půl roku
podnikal ve stavebním
oboru Prostějovan bez
živnostenského oprávnění.
Přestože řádně platil daně,
je nyní obviněn policisty
z prostějovské hospodářské
kriminálky. Muži teď hrozí až
dvouletý kriminál.

MICHAL KADLEC

 "#$

Whisky za pět tisíc
Vpodvečer na Silvestra minulého
pondělí 31. prosince bylo přijato
oznámení o neplatícím zákazníkovi v supermarketu v ulici
Olomoucká. Hlídka na místě
kontaktovala člena ochranky.
Ten uvedl, že za pokladní zónou
zadržel muže, který prošel bez zaplacení zboží v celkové výši 4 632
korun. Při zjišťování skutečného
stavu věci vyšlo najevo, že muž si
na prodejní ploše vložil čtyři kusy
whisky do cestovní tašky a s takto
ukrytým zbožím se pokusil odejít
z obchodu bez placení. Za pokladnami byl zadržen pracovníkem
ostrahy. Ten jej vyzval k vyčkání
příjezdu strážníků a navrácení
zboží. Výzvy dotyčný uposlechl
a odcizené zboží dobrovolně vydal.
Svým jednáním je třiatřicetiletý
muž podezřelý z přestupku proti
majetku, za který mu hrozí pokuta
do 50 000 korun.

Kluci nakonec
nestříleli
Během podvečera středy 2. ledna
bylo přijato oznámení o střelbě
z okna na Sídlišti Svobody. Oznamovatelka uvedla, že střelba pochází pravděpodobně z nějaké
pistole. Na místo byla okamžitě
vyslána hlídka, která oznamovatelku kontaktovala. Ta označila
okno, ze kterého se mělo střílet.
Strážníkům se podařilo v bytě najít dva hochy ve věku 15 a 16 let.
Oba přiznali, že z okna vyhazovali
petardy. Střílení ze zbraně se však
nepotvrdilo. Svým jednáním jsou
kluci podezřelí z přestupku proti
občanskému soužití a proti veřejnému pořádku, protože mimo
schválností vůči sousedům znečistili i veřejné prostranství. Celou
záležitost dořeší příslušný správní
orgán. O tom strážníci dotyčné
poučili.

Auto troubilo samo

krimi

Těsně před závěrem loňského roku
uzavřeli policisté případ, ve kterém
hrálo největší roli zřejmě opomenutí.
„Z přečinu neoprávněného podnikání
viní policisté prostějovského oddělení
hospodářské kriminality dvaapadesátiletého muže z Prostějova. Tohoto
skutku se měl obviněný dopustit tím, že

nejméně v době od června 2015 do prosince roku 2017 prováděl stavební práce
bez platného živnostenského oprávnění.
Držitelem takového oprávnění muž
v minulosti byl, ale z osobních důvodů
živnost na vlastní žádost přerušil. Když se
k živnosti po čase vrátil, obnovit platnost
oprávnění podle svých slov zapomněl,“
uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
S uvedeným mužem tak měl co
dočinění příslušný úřad. „Opětovné
zahájení činnosti bez oprávnění se
v rámci věcné působnosti pokusili
řešit úředníci živnostenského úřadu.
Protože s nimi ale muž nekomu-      ! %    !    !    
! ! ! "
!"   
nikoval, obrátili se na policisty.
Podle výsledků šetření sjednané čoval mluvčí prostějovské policie. neoprávněného podnikání hrozí trest
práce opravdu odvedl a z utržených Jak dodal, v případě prokázání viny odnětí až na dva roky, nebo zákaz
peněz platil i náležité daně,“ pokra- a odsouzení obviněnému za přečin činnosti.
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tom z terasy baru na ulici vyhodil dvě
židle. Jedna z nich dopadla právě na
přední sklo zaparkovaného automobilu značky Opel. Došlo k popraskání
skla vozidla se škodou předběžně vyčíslenou na čtyři tisíce korun,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Olomouckého
kraje Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Policisté věc šetří pro podezření z přestupku proti majetku. „Za ten podezřelému v případě prokázání viny hrozí
pokuta až do výše padesáti tisíc korun,“ PROSTĚJOV Při oslavách Silvestdoplnil Kořínek.
(mik) ra si výrazně finančně polepšil. Ale
jinak, než dovoluje zákon. Řeč je
o zatím neznámém loupežníkovi,
který během posledního dne v roce
těsně po půlnoci vyloupil restauraci
v centru Prostějova. Odnesl si trezor se značnou finanční hotovostí. V pondělí 31. prosince krátce po
půlnoci se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do restaurace nedaleko centra
města. Zloděj do objektu vnikl po násilném překonání dveří ze dvorního
B!% !!' ! !)    %!! '!" traktu, restauraci prohledal a odcizil

 )* z ní kovovou příruční pokladnu s fi-

OTASLAVICE S oslavami přelomu Silvestra a Nového roku to tedy
rozhodně přehnal! Policisté těsně
po půlnoci z pondělí 31. prosince
2018 na úterý 1. ledna 2019 spěchali k baru v Plumlovské ulici, kde
došlo k poškození auta. Strážci zákona brzy přišli na to, co za tím stojí. „Prvním incidentem, jehož oznámení policisté na celém Prostějovsku
přijali v novém roce, je poškození automobilu. K tomu mělo dojít asi patnáct
minut po začátku roku v Plumlovské
ulici. Jednatřicetiletý muž měl slavit
příchod nového roku tak bujaře, že při

NA SILVESTRA ULOUPIL

TREZOR Z HOSPODY
nanční hotovostí pětasedmdesát tisíc
korun. Na dalších dvacet tisíc pak byla
předběžně vyčíslena škoda způsobená
poškozením,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže. „Vzhledem k výši způsobené škody pachateli tohoto skutku v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let,“ uzavřel mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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ZADLUŽENÝ PODNIKATEL PRÝ BYDLÍ NA CHATĚ,

DO VĚZENÍ NEMUSÍ

Hudec
Miroslav
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PROSTĚJOV Tady se stal kozel zahradníkem! Miroslav Hudec byl v minulosti
odsouzen za neplacení daní, jeho firma nakonec byla zrušena a jemu podnikání soudně zakázáno. Následně se údajně nechal zaměstnat u své přítelkyně,
s níž má trvale bydlet na chatě ve Stražisku. Ta provozuje e-shop s karnevalovým
zbožím. Vše nasvědčuje tomu, že při volbě povolání využil svůj smysl pro černý humor.
Dle vlastního vyjádření totiž nyní pracuje jako účetní!

Pět minut po dvaadvacáté hodině
čtvrtku 3. ledna bylo přijato telefonické sdělení o tom, že na parkovišti nedaleko Kostelecké ulice
neustále někdo delší dobu troubí
na klakson ve vozidle. Na místo
byla vyslána hlídka k prověření PŮVODNÍ
oznámení. Na parkovišti strážníci zpravodajství
skutečně nalezli troubící vozidlo. pro Večerník
Uvnitř se ovšem nikdo nena- Martin
cházel, jednalo se o technickou
závadu. Majitel, který se vzápětí ZAORAL
dostavil na místo, problém ihned
odstranil. Protiprávní jednání tak Šestačtyřicetiletý Miroslav Hudec vystudoval vysokou školu ekonomickou. Jeho podnikání však
nebylo zjištěno..
skončilo v dluzích a na krku má řadu exekucí, odsouzen byl i za neplacení daní. Na konci roku 2017
jej Finanční úřad ČR kvůli vymáhání daní vyzval,
aby předložil prohlášení o majetku. Přestože byl
poučen o možných následcích, na tuto výzvu nijak
nereagoval. Tím se však dopustil trestného činu,
kvůli čemuž ve čtvrtek stanul před prostějovským
soudem. A u toho byl i Večerník.
„Nejsem si vědom, že bych tuto výzvu četl. Když
jsem na ni byl policií upozorněn, snažil jsem se
zjednat nápravu, ale dlouho se mi to nedařilo,
protože jsem se na Finanční úřad nemohl dovolat. Jsem hodně časově zaneprázdněný, pracuji jako

účetní ve firmě své přítelkyně, ve které připravuji
daňová přiznání. Nicméně nakonec jsem prohlášení o majetku podal desátého října,“ hájil se u soudu
Miroslav Hudec, jemuž Finanční úřad kvůli předchozím daňovým nedoplatkům zablokoval účet.
„Žádám o splátkový kalendář a zvažuji insolvenci,“
zmínil se v této souvislosti.

9Č]HQt]DWtPXQLNi
Za neplacení daní byl Hudec již v minulosti odsouzen k nejvyššímu možnému podmíněnému
trestu, a to konkrétně na tři roky s odkladem
na pět let. Skončil u soudu, neboť se všemi prostředky snažil zamlžit své majetkové poměry.
Činil tak zřejmě kvůli vymáhání předchozích
pohledávek. I proto na něj bylo podáno trestní oznámení a mimo jiné mu hrozí přeměna
podmíněného trestu na nepodmíněný. Prostějovský soud jej ve čtvrtek uznal vinným
a potrestal celkem 300 hodinami veřejně
prospěšných prací.
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„Obhajoba obžalovaného, že prohlášení nepodal ani
po zahájení trestního stíhání, protože se tři měsíce
nemohl dovolat na Finanční úřad, prostě nemůže
obstát. Přitěžující okolností jsou tři jeho předchozí
odsouzení za podobnou trestnou činnost, polehčuje
mu pouze to, že po všech obstrukcích nakonec dokumenty na úřad dodal,“ vyjádřila se v odůvodnění
soudkyně Adéla Pluskalová.
Rozsudek dosud není pravomocný, Miroslav
Hudec se proti němu na místě odvolal. Státní zástupkyně tuto možnost zvažuje.
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Drzost zlodějů nezná mezí. Minulé úterý 2. ledna krátce po
poledni se k poškozené čtyřiasedmdesátileté ženě přitočil
neznámý pachatel na parkovišti před supermarketem v ulici
Janáčkova a sebral jí kabelku,
kterou měla zavěšenou na nákupním košíku. Než stačila poškozená zareagovat, byl pryč
i s kabelkou, ve které seniorka
měla peněženku, osobní doklady, klíče a mobilní telefon.
Škoda byla předběžně vyčíslena
na 2 600 korun. Policisté šetří
případ pro trestný čin krádeže,
a pokud se jim podaří zjistit drzého pachatele, hrozí mu až dva
roky vězení.

Zlodějské výpravy
Podezření ze spáchání přečinu krádeže si v samém závěru
uplynulého roku vyslechl třiadvacetiletý muž z Prostějova.
Během dvanácti skutků měl
v obchodech v Prostějově, Držovicích a Kostelci na Hané
odcizit čokolády, toaletní
vody a salámy v hodnotě 5 500
korun. V říjnu měl také při návštěvě jednoho bytu v Prostějově odcizit notebook značky
Acer za 6 000 korun. V případě uznání viny hrozí mladému
muži až trest odnětí svobody
na dva roky.

Poškrábal škodovku
V průběhu silvestrovské noci
neznámý pachatel v ulici Přemyslovka úmyslně poškodil vozidlo značky Škoda Kodiaq, které bylo odstavené před domem.
Neustanoveným
předmětem
vytvořil na pravých předních
a zadních dveřích rýhu o celkové délce 145 centimetrů. Na
levé straně vozidla vytvořil na
předních a zadních dveřích dvě
promáčkliny. Majiteli vozu způsobil neznámý vandal škodu za
20 000 korun. Událost šetří policie pro trestný čin poškození cizí
věci s jednoletým trestem odnětí
svobody.

Přišla o značku
Krádež státní poznávací značky
oznámila v neděli 30. prosince na policii osmačtyřicetiletá žena z Prostějova. Pachatel
zadní registrační značku odcizil
z vozidla, které bylo zaparkováno v ulici Okružní, a sice někdy
v době od 21. do 27. prosince.
Krádeží vznikla škoda za 600
korun.

Batoh zmizel
Uplynulou sobotu 5. ledna se
na prostějovské policisty obrátil osmnáctiletý mladík s tím,
že postrádá svůj batoh, ve
kterém měl uloženo oblečení
a svazek klíčů. Ten si měl uložit do šatny jedné z prostějovských diskoték v pátek 4. ledna
před půlnocí. Odcizením věcí
vznikla poškozenému škoda za
3 000 Kč. Věc se šetří pro podezření ze spáchání přestupku
proti majetku.
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děti, pejsci

Vítejte na svìtì
&'()*+,-,.,///
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!

Helena SMIČKOVÁ
30. 12. 2018 51 cm 3,75 kg
Kralice na Hané

Evelína NEJEDLÁ
31. 12. 2018 50 cm 3,65 kg
Drahany

Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již
maminku v pokoji nezastihneme,
můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou
adresu:

miminka@vecernikpv.cz.

Evelína HOFMANOVÁ
2. 1. 2019 48 cm 2,90 kg
Prostějov

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

Vojtěch GREGOR
31. 12. 2018 50 cm 3,25 kg
Pustiměř

¸SOQøSUYQËPLPLQNRURNX

Adéla ŠELMECI
1. 1. 2019 49 cm 3,10 kg
Brodek u Prostějova

Nathalie Evelína PLNÁ
31. 12. 2018 50 cm 3,10 kg
Otinoves

... a prvním
3rostějovánkem
je

#4#*l,)
&-$+,-4i
Prvním občánkem kraje

U

PROSTĚJOV Prvního ledna 2019,
čas 15:14 hodin. To byla chvíle, kdy
se v prostějovské porodnici narodilo vůbec první miminko v tomto novém roce. Letos je jím Adélka
Šelmeci z Brodku u Prostějova!

ROSTĚJOVA

3

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

OLOMOUCKÝ KRAJ Vloni se první miminko Olomouckého kraje narodilo v prostějovské porodnici a byla jím Viktorie Dobová
z Nezamyslic. Náš region drží primát i v roce
2019. Prvně narozenou občankou kraje tohoto
roku je totiž Nina ze Suchdola na Prostějovsku,
která přišla na svět ve 02.09 hodin na Nový rok
ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Blahopřejeme!
(mik)

PROSTĚJOV Na prvního Prostějovana či
Prostějovanku se tentokrát v naší porodnici
čekalo až do 2. ledna. Přesně v 8:15 hodin
přišla na svět Evelínka Hofmanová, na kterou jsou její rodiče Jana Sedláková s Petrem
Hofmanem náležitě pyšní.

pro Večerník

Michal
KADLEC
„Malá Adélka se narodila s porodní váhou
3 100 gramů a mírou 49 centimetrů. Její
maminka přijela do prostějovské porodnice rodit z dvanáct kilometrů vzdálené
obce Brodek u Prostějova. Do prostějovské porodnice však běžně dojíždějí rodičky i z větších vzdáleností, například z Olomouce, Kroměříže, Přerova, Vyškova či
Blanska,“ uvedla Lucie Drahošová, tisko-

NINA ZE SUCHDOLA

Michal KADLEC
&.     G  G  1 +  !!  G'!   !
  '  )   :<29"
Foto: Michal Kadlec

vá mluvčí společnosti Agel, která provozuje Nemocnici Prostějov. Večerník byl
samozřejmě jako každý rok znovu u toho,
když se přešťastná maminka pochlubila
svojí dceruškou. „Vůbec jsme to nepláno-

vali, že by se Adélka narodila prvního ledna. A už vůbec ne to, že by byla ze všech
nejrychlejší,“ smála se maminka prvního
dítěte roku Aneta Ambrozová z Brodku
u Prostějova.
(mik)

Malá Evelínka vážila při narození 2 900 gramů
a měřila 48 centimetrů. „Vůbec jsem nepomyslela na to, že by dceruška byla první narozenou
Prostějovankou. Nijak to ale neprožívám, hlavně
že je zdravá,“ usmívala se maminka Jana Sedláková. Prožívat to ovšem může ve chvíli, kdy od
primátora Prostějova Františka Jury obdrží finanční dar města pro prvního narozeného ob-

*  > !   
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2x foto: Michal Kadlec

čánka v roce. Jak Večerník nedávno informoval,
prostějovští radní tento dar oproti minulým letům zvýšili ze dvou na deset tisíc korun. „Jé, tak
to jsem vůbec netušila. To je hezké,“ zareagovala
maminka.
V pátek 4. ledna byla připravena slavnostní chvíle, kdy měl do porodnice zavítat i primátor Jura
a první Prostějovanku roku 2019 oficiálně přivítat. Na poslední chvíli tuto milou povinnost odložil až na tento týden. „Pan primátor je nachlazen
a má obavy, aby malá Evelínka od něj nechytila
nějaký bacil,“ omlouvala odklad oficiální akce
mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.
Deset tisíc korun a další dary od města pak František Jura předá mamince a její dcerušce Evelínce zřejmě ve středu 9. ledna.

 /   13

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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Poslední dvě jednání prostějovského zastupitelstva v prosinci loňského roku
prokázala, že by nemuselo docházet k demagogickým exhibicím opozice,
jako tomu bylo v minulém volebním období. Nejen mě osobně překvapilo,
jak obě jednání, včetně toho o rozpočtu města, měla rychlý spád, zbytečně
se nevykecávalo, a když už se některý ze známých tlučhubů snažil exhibovat,
nový primátor František Jura jej utřel jako botu od bláta.
Obě zastupitelstva, byť měla na programu hodně třaskavá jednání, netrvala
ani čtyři hodiny. Jaký to rozdíl mezi tím, co jsme sledovali při třenicích koalice versus opozice v období 2014 až září 2018! Pokládám si otázku, proč
se teď diskutuje rychle a pragmaticky, když to nešlo předtím? Nemůžu se
zbavit dojmu, že na primátorku Alenu Raškovou jako na ženu si opoziční
zastupitelé dovolili víc než na současného prvního muže radnice Františka
Juru. Zatímco „Alenka“ byla v mnoha případech laskavá a někdy až zbytečně
vstřícná, nový primátor nechává opozici jen ten prostor, který jí umožňuje
jednací řád zastupitelstva. Nic víc, nic míň.
Nechci se dotknout žen, ale chlap prostě dokáže ukočírovat i ty největší
křiklouny pod sluncem. A že jich v novém zastupitelstvu ještě několik zůstalo... Tak uvidíme, jak to bude vypadat postupem času.
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publicistika

FEJETON NIKOLY FILIPENSKÉ

MARTYHO
SLOUPEK

Novoroční předsevzetí
Zase je to tady. Určitě nebudu lhát,
když napíšu, že si každý druhý dává
předsevzetí. Stejně tak jako já. Také
by mě zajímalo, kolik z vás to dodrží? Já totiž nikdy. Ať už jde o hubnutí,
motivační předsevzetí a bůhví co ještě.
Matně si vzpomínám na jedno ze
svých prvních předsevzetí, když mi
bylo asi tak dvanáct let. Tenkrát jsem
prostě chtěla sbalit spolužáka. Nedopadlo to. Posílala jsem mu vzkazy na
papírku, nosila mu čokoládky, ale on
se nechytil. Darebák jeden. Bylo to velice těžké, protože ať jsem se mu pletla
do cesty, jak jen to šlo, on si mě vůbec
nevšímal. Tenkrát jsem si řekla, že už
žádné předsevzetí, ale čím jsem byla
starší, moje předsevzetí nabírala na
vážnosti a obtížnosti. Začalo to hubnutím, což si myslím, že je nejčastější
dámské předsevzetí. Pamatuji přesně
na datum druhého ledna, protože
prvního jsem samozřejmě potřebovala vyléčit kocovinu. Koupila jsem si
nějaké to cvičební oblečení, pár doplň-

ků a vyrazila jsem. Po prvním cvičení
jsem se cítila skvěle, vlastně všechno
bylo skvělé až do doby, kdy jsem si
začala nenápadně lekce cvičení oddalovat. Půjdu zítra, to jsem nemohla,
půjdu další den... Až už jsem nešla
vůbec, tím skončilo toto moje další
předsevzetí.
Pamatuji si i na další, to spočívalo
v tom, že si pořídím nějakého parťáka. Vybírala jsem dlouho a doma
jsem si vydupala křečka. Byl to můj
úplně první domácí mazlíček. Jenže
zemřel asi po třech dnech, kdy jsem
se rozhodla vzít jej ven. Chudák. Ještě
teď mě to mrzí. Tak tohle předsevzetí
taky nedopadlo. Nějaký čas, spíš to
bylo pár let, jsem si žádné předsevzetí
nedala. Nebylo proč. Byla jsem taky
znechucená sama sebou, že mi nikdy
nic vydrží, hlavně já zbabělec to nikdy
nedodržím...
Pak už jsem měla v průběhu roku více
předsevzetí a bylo mi jedno, je-li Nový
rok, jaro, léto, podzim či zima. Byla to

taková ta typická předsevzetí typu:
najít si brigádu, koupit si boty a spokojeně žít. Ale byla to taková nevědomá předsevzetí. Napadalo mě také,
že nebudu kouřit, pít alkohol a budu
žít zdravě. Haha, Nikolo, to taky nedopadlo. A co cizí jazyk? Francouzština by se mi líbila, ale… Asi jsem na to
poněkud líná. Angličtina stačí. Pokud
si dáte tato předsevzetí, dost pravděpodobně zapomenete i to málo, co
z angličtiny znáte, budete si muset
vzít úvěr a stroj na cvičení uvidíte jen
v televizi.
Pokud chcete být v příštím roce lepší,
úspěšnější a hodnější, rozhodně si to
nedávejte jako novoroční předsevzetí.
Tento institut totiž většinou smělé novoroční plány spolehlivě pohřbí. Teprve letos si poprvé uvědomuji, že vše,
co jsem si kdy předsevzala, se zmařilo,
jako by se mi osud vysmíval. Tak si říkám, že letos převezu já jej a do diáře
s úsměvem píšu novoroční předsevzetí: ŽÁDNÉ.

JAK PROŽIJEME NOVÝ ROK ZEMSKÉHO VEPŘE?
Čínskému roku 2018 propůjčil svou tvář zemský Pes, který
v astrologii předpovídal období hojnosti, zlepšení mezilidských vztahů a celkové odvahy. Čínský horoskop na rok 2019
je ve znamení Vepře. Co přinese a komu se povede dobře, ale
kdo naopak bude zažívat těžké chvilky? Jak se tohle vše projeví v prostějovském regionu? Začne se třeba už konečně pro
řidiče budovat severní obchvat města? A která ze zchátralých
staveb půjde k zemi? Na to a spoustu dalších věcí se podíváme
v našem tradičním novoročním námětu.

J

aký by měl rok Vepře být? Nežli
začneme s nejrůznějšími předpověďmi, pak je dobré kouknout se
do minulosti. Ne nadarmo se totiž
říká, že kdo nezná svoji minulost,
ten si ji bude muset zopakovat. Vepř
kalendář naposledy ovládal před
dvanácti lety, tedy v roce 2007. Právě
v něm se začala naplno projevovat
americká hypoteční krize, která odstartovala tu světovou ekonomickou. Na druhou stranu devět zemí
včetně České republiky tehdy vstoupilo do Schengenského prostoru,
díky čemuž jsme mohli začít cestovat mezi čtyřiadvaceti evropskými
státy bez hraničních kontrol.
okud si tedy vzpomenete na
to, co jste v tomto roce dělali,
zda pro vás byl, či nebyl úspěšný, jak
jste na tom byli se zdravím, láskou,
financemi a dalšími věcmi, které
vám horoskopy předpovídají, pak
byste na tom dle Číňanů měli být
v roce 2019 plus minus stejně.
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íňané to celkově vidí optimisticky. Podle nich nám
má rok 2019 přinést vlnu štěstí,
bohatství, radosti, přátelství a lásky. Neměli bychom se v něm bát
navazovat nové kontakty, které se
nám v budoucnu mohou náramně
hodit. Navzdory tomu všemu se
jen těžko dá předpokládat, že se
v roce Vepře budeme všichni mít
jako prasata v žitě... Čínský horoskop na rok 2019 sice přeje novým
výzvám, i tak by si ale všechna znamení zvěrokruhu měla dávat dobrý
pozor na promyšlenost jednotlivých kroků v osobním i pracovním
životě. Riskantní podniky totiž
v tomto roce úspěch nepřinesou.
Podobnou předvídavost budete
muset prokázat také, co se týče
peněz. Pokud chcete, aby se vám
dařilo dobře, bude nutná askeze
a přísnost k sobě samému. Pokud
byste totiž příliš podlehli uvolněné
atmosféře roku 2019, mohly by se

vám peníze snadno rozkutálet. Cestu zpět už pak nikdy nenajdou.
o bude nový rok znamenat
pro místní region? Vše nasvědčuje tomu, že se v Prostějově
konečně začne budovat severní obchvat. Alespoň částečně by se díky
tomu mělo ulevit zejména naprosto
přetížené Olomoucké ulici. V zácpách, které se v ní s železnou pravidelností tvoří, si nepochybně postál
každý řidič, který někdy Prostějovem projížděl. Skutečně potřebná
stavba je plánována již pěknou řádku let, dlouho ji brzdily problémy
s výkupem pozemků. Dle posledního vyjádření hejtmana Olomouckého kraje by se mělo začít stavět nejpozději v červenci. Snad ještě déle
než o výstavbě severního obchvatu se hovoří o demolici bývalého
„Kaska“ a výstavbě moderního
obchodního centra ve středu města. Společnost Manthellan, která už
před jedenácti lety vyhrála výběrové
řízení na tento obří projekt, se tehdy
mimo jiné zavázala postavit i nový
důstojný sál pro konání kulturních
a společenských akcí. Ten by Prostějov hodně potřeboval stejně jako revitalizaci prostoru bývalého Špalíčku a řešení problému s parkováním
ve středu města. Tohle vše ovšem
uvízlo nejprve na naprosté pasivitě
zástupců Manthellanu a následně na
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zbytečných sporech. Když v uplynulém roce přešel Manthellan konečně
do ofenzivy, vedení města již na jeho
plány nebylo zvědavé a upozorňovalo na stále probíhající soudy. Nezbývá tedy než doufat, že nakonec dříve
než „Kasko“ nepůjde k zemi budova
místního nádraží, které má na rozdíl
od socialistického kulturáku alespoň
nějaké kouzlo.
a to, jak tohle všechno nakonec dopadne, by vám
však v tuto chvíli nedokázal odpovědět ani největší z čínských
mudrců. Nechme se tedy překvapit. Alespoň se máme v tom novém roce pořád na co těšit!
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Ahoj všichni,
a je to tady. Máme za sebou první dny
nového roku, který zřejmě nebude tak
démonizován, jako byl ten předchozí,
poněvadž už nemá onu historií opředenou osmičku, ale relativně obyčejnou devítku. Jenže ona nám ta historická výročí budou pokračovat i letos.
Jednak se nabízí rok 1939 a okupace
státu a vytvoření Protektorátu Čechy
a Morava. Pak nesporně rok 1989
a výročí listopadové revoluce, která
předznamenala svržení totalitního
režimu. Zase bude na co vzpomínat,
co komentovat, co rozebírat. Věřme,
že především listopadové události si
připomeneme důstojně a především
Praha se tentokrát ubrání nájezdu podivných individuí, která jsou schopna
házet květiny konkurentů do koše
a vyřvávat nedůstojná hesla, nehodná
člověka 21. století. Říkám to tady asi
po sté, ale z historie bychom se měli
především poučit a neopakovat stejné
chyby. Jestli se nám to podaří, to záleží
jen a jen na nás.
Bylo by dobré, lidově řečeno, nenechat si do toho kecat od kdekoho, a to
ať už bude mávat jakoukoliv vlajkou.
Mimochodem doufám, že jste nezapomněli 1. ledna vyvěsit tu naši. On
totiž ten den není jen Nový rok, ale
také Den vzniku samostatné České
republiky. Já se domnívám, že můžeme být na náš novodobý stát hrdí.
Ano, něco se nepovede, ale myslím, že
těch pozitiv je tu daleko více a osobností jakbysmet.
A tak si přejme, ať je ten další rok samostatné České republiky úspěšný, ať
se daří lidem, ekonomice, ať jsme hrdými vlastenci, kteří si nenechají vzít
svobodu a národní cítění demagogy
z východu, ale i ze západu. Braňme
si to, co se podařilo vybudovat našim
předkům, ale i nám. Platí to hlavně
a především v případě našeho rodného města. Ať nám náš Prostějov žije,
roste a vzkvétá, ať jeho představitele,
ale i nás ostatní neopustí moudrost,
činorodost, ať vše děláme jen a jen
ku prospěchu. Hezký nový rok všem.
Marty
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Nová hospoda, ale i kanceláøe
Jsem strašně moc ráda, že se na radnici rozhodli pro záchranu místního nádraží v případě, že ho majitel bude chtít zbourat. Já osobně bych se o nové využití budovy, samozřejmě po její rekonstrukci, nebála. Proč by kromě pošty v jejích prostorách nemohla být znovu otevřena restaurace? Do té staré nikdo
nechodil, protože to byla pančava málem až šesté kategorie. Kdyby se tam ale zřídila pořádná restaurace nebo kavárna, určitě by měla hodně zákazníků.
Vždyť například v Praze či Olomouci se dá posedět. A proč by se zbytek budovy nemohl využít pro magistrátní kanceláře? Nedávno jsem četla právě ve
Večerníku, že si radní stěžují na to, že na úřadu se v kancelářích tísní velký počet úředníků!
Ivana Dosedělová, Prostějov
Vápenice na pokraji zájmu?
Už jsem psal do této rubriky Večerníku asi před dvěma lety, ale absolutně nic se nezměnilo. Poukazoval jsem na neutěšený technický stav vozovky na ulici Vápenice
v Prostějově. A od roku 2015 se tento stav ještě zhoršil. Zejména u přechodů pro
chodce jsou vyjeté koleje a na dalších místech zase díry a výmoly. Nikde jsem ale
neviděl nebo nečetl, že by někdo z města měl nějaký plán na rekonstrukci této silnice.
Nebo se pletu? Já vím, že teď jsou v plánu Plumlovská a Vrahovická. Ale při současných moderních technologiích by nějaká šikovná stavební firma nemusela mít problém tuto vozovku zrekonstruovat za dva nebo tři týdny! Petr Remeš, Prostějov

Co dál po záchranì?
Zachránit místní nádraží před demolicí je jedna věc, ale co potom? I kdyby tuto nemovitost město od železničářů odkoupilo, musí ji rovněž opravit,
což může stát oněch až čtyřicet milionů korun. Ale ptám se znovu, co potom? Je jasné, že by tam měla zůstat pošta, na kterou jsou lidi zvyklí, chodí jich
tam totiž skutečně hodně. Ovšem sám si nedokáži představit, že město pak najde využití pro ostatní část budovy. Znovu hospoda? Nebo si to pronajme
nějaký soukromník a zřídí ubytovnu? Já sám jsem odpůrcem demolice, kterou nás v prosinci strašila SŽDC. Ale rád se vždycky dívám i dopředu. A tak si
teď myslím, že bude problém získat pro „nové“ místní nádraží celkové využití.
Jiří Vyoral, Prostějov
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Házeli petardy po lidech
Stejně jako v předešlých letech jsem se byla s dětmi podívat na náměstí
v Prostějově na silvestrovský ohňostroj. Dobrou náladu mi ale pokazili
cestou tam mladí opilí lidé, kteří ve Smetanových sadech pořádali vlastní
ohňostroje. Ovšem ne tak ledajaké. Nechápala jsem, proč dvanáctileté
či třináctileté děti hází silné petardy a dělobuchy lidem pod nohy, navíc
z toho mají hroznou srandu! Marně jsem se rozhlížela, zda není někde
poblíž nějaký strážník nebo policista, ale neviděla jsem vůbec nikoho.
Bohužel.
Naďa Trávníčková, Prostějov

region
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V blíže nezjištěné době od začátku září loňského roku do pondělí
31. prosince, kdy se na protiprávní jednání přišlo, neznámý pachatel násilím vnikl do neobydleného
domu v Bedihošti. Uvnitř objektu
odcizil mosazný lustr, čtyři porcelánové misky a šest misek z broušeného skla. Celková škoda, kterou nezvaný návštěvník napáchal,
byla vyčíslena jak na poškození,
tak i odcizených věcech na 4 000
korun. V souvislosti s neoprávněným vniknutím do objektu policisté

Sebral misky i lustr

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podezírají plumlovští policisté jednadvacetiletého muže z obce na
Konicku. Muž z důvodu pozbytí
zdravotní způsobilosti přišel v září
minulého roku o řidičský průkaz,
který poté v říjnu odevzdal na příslušném úřadě. Již počátkem listopadu však tuto skutečnost přestal
akceptovat a minimálně ve dvou
policií zadokumentovaných případech v obci svého bydliště řídil
osobní automobil typu Peugeot
206. Ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému za uvedený přečin hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Řídil dál i nemocný

Posledním oznámením končícího roku 2018 na Prostějovsku
byl telefonát na linku 158, ve kterém bdělý občan 24 minut před
koncem roku hlásil podezření na
dopravní nehodu cyklisty na komunikaci u plumlovské přehrady
mezi hotelem Zlechov a Podhradským rybníkem. Oznamovatel
hlásil, že ze své pozice ve městě
Plumlově na protějším břehu
přehrady vidí červené světlo a má
obavu, že tam mohlo dojít k nehodě cyklisty, ten možná nyní potřebuje pomoc. Na místo byla vyslána hlídka policistů plumlovského
obvodního oddělení, kteří na komunikaci nalezli pásek svítících
červených diod. Cyklistu, jízdní
kolo ani nic podobného policisté
na místě již nenašli.

Zůstala pouze svítilna
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První nedočkavci se na sjezdovce v Kladkách objevili už uplynulou sobotu. „Přijelo asi patnáct aut. Nainstalovali a zprovoznili jsme pro ně alespoň dětský vlek,
který mohli návštěvníci využívat zdarma.
Bylo to takové milé setkání,“ prozradil Večerníku Jiří Křeček, předseda Lyžařského
areálu Kladky.
Již od pondělí by se na tamním svahu

Martin ZAORAL

KLADKY Tohle je loterie. Ve středu 9.
ledna by se měl pro veřejnost otevřít
Lyžařský areál Kladky. Spuštěn by měl
být pouze kratší z obou vleků. Na nadcházející víkend chtějí jeho provozovatelé rozjet i delší vlek. Zda se jim to
však skutečně podaří, nebylo na konci
uplynulého víkendu jasné.

měla prohánět lyžařská škola. „Předpokládáme, že pro veřejnost areál otevřeme
ve středu. Nejprve však pojede pouze
kratší vlek, rádi bychom, aby na víkend
byl připraven i delší vlek. Zda se to však
podaří, to v tuto chvíli nevím. Přestože
původní předpověď počasí byla velmi
optimistická, po její změně si už tak jistý nejsem. Teploty mají hodně kolísat
a v některých dnech se vyšplhat výrazně
nad bod mrazu. Hlavně aby nám nezačalo pršet,“ nastínil Křeček.
Areál v Kladkách tak prožívá podobně
pozvolný start do sezóny jako v loňském
roce. To se tam vleky rozjely dokonce až
18. ledna. „Hlavně abychom měli sníh na
jarní prázdniny, které na Prostějovsku budou už první únorový týden,“ přeje si šéf
lyžařského areálu v Kladkách.
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Trápí je však výkyvy počasí

3x foto: Martin Zaoral

MB Tool sponzorující medaile,“ dodal
Grézl.
Letos účastníci zaznamenali minimálně dvě novinky. Tou první bylo
opětovné otevření opravené kosířské
rozhledny, jež loni kvůli nestabilnímu
schodišti musela až do loňského června zůstávat uzavřena. Snad ještě větší
překvapení na výletníky čekalo na
Gabrielově. Na statku, který v minulosti býval majetkem zámecké rodiny
z Čech pod Kosířem, se svého času
chovali ušlechtilí koně, krávy, kozy
i drůbež. Součástí byl i ovocný sad.
Nedávno se tam po mnoha letech zvířata vrátila, k vidění byly zejména ovce
a také podivuhodná bílá kráva.
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Martin ZAORAL

ly zhruba čtyři tisícovky výletníků,
přesně 3 640 se jich na jeho vrcholku
zaregistrovalo, díky čemuž tito všichni
získali zelenou medaili. Mnozí si kvůli
nízkému pořadovému číslu na své registrační kartičce neváhali přivstat.
„Medaile rozdáváme od devíti hodin.
Když jsme s půlhodinovým předstihem dorazili na Kosíř, už u našeho
stánku stála fronta asi deseti lidí,“ zmíPŮVODNÍ REPORTÁŽ
nil se Vladimír Grézl z turistického
pro Večerník
oddílu TJ Sigma Lutín, který akci každoročně společně s hasiči a myslivci ze
Slatinek pořádá. Tyto spolky přitom
mají na starost zejména chutné obPokud jste někoho celý uplynulý rok dobností byste jej zastihli na Nový čerstvení. „Chtěl bych jim poděkovat
nemohli potkat, s největší pravděpo- rok na Kosíři. I letos se tam vypravi- za spolupráci, stejně jako společnosti

VELKÝ KOSÍŘJestliže muslim musí alespoň jednou za život vykonat pouť do Mekky, pak každý Hanák by měl minimálně jednou
ročně vyrazit na Kosíř. Přímo k tomu vybízí novoroční pracovní
volno. I letos bylo patrné, že Kosíř je skutečně magnetická „hora“,
která magicky přitahuje Hanáky z hodně širokého okolí. Jak byl
Večerník přímým svědkem, rušno tam přitom nebylo pouze na
Nový rok...

Cyklistu, který se před jízdou řádně
posilnil alkoholem, zastavili policisté
v sobotu 5. ledna po jedenadvacáté hodině na stezce pro chodce u Víceměřic. Dvaatřicetiletého muže, který jevil
známky podnapilosti, vyzvali, aby se
podrobil orientační dechové zkoušce.
A trefili přesně!
„Opakovaným měřením byly cyklistovi
naměřeny hodnoty okolo 1,9 ‰ alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami
řidič souhlasil a k popíjení alkoholických
nápojů v průběhu večera se policistům
přiznal. Z místa kontroly pak musel dále
pokračovat po svých,“ uvedla Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Muž se
nyní bude muset ze svého protiprávního
jednání zodpovídat před příslušným
správním orgánem, kterému bude věc po
zadokumentování oznámena k projednání,“ dodala.
(pk)

Podnapilý
cyklista

Kosíř však přitahuje lidi nejen první den v roce. Od začátku vánočních svátků na něm bylo rušno, na
Silvestra se po jeho vrcholku mohla
projít dobrá tisícovka výletníků.
„Mívali jsme s rodinou a kamarády
tradici, že jsme si vždy o silvestrovské
půlnoci připili a hned poté vyrazili
z Lutína na Kosíř. Domů jsme se vraceli kolem páté hodiny ranní,“ zavzpomínal Vladimír Grézl.
Frmol panoval na Kosíři i v následujících dnech. Uplynulou sobotu se po
něm prohnali účastníci Zimního běhu
ze Slatinic (reportáž čtěte na straně
31 – pozn.red.), v květnu pak přes Ko-
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notek,“ oznamoval během pondělí 31.
prosince Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. „Operační středisko
k likvidaci vyslalo z řad profesionálních
jednotek stanici v Konici, mezikrajskou výpomoc stanici v Moravské Třebové a návazně s doplněním dýchací
techniky i speciály ze stanice Olomouc.
Do likvidace požáru se zapojily dobrovolné jednotky Šubířov, Hvozd, Dzbel,
Brodek u Konice, s mezikrajskou výpomocí z Jihomoravského kraje Velké
Opatovice a z kraje Pardubického Jevíčko,“ vyjmenoval.
Oznámení od občanů Šubířova v tísňovém hovoru ze silvestrovského
rána přiblížilo poměrně složitou
situaci na místě. „Z prostor kotelny
uvedených nemovitostí se ozývaly
hlasité exploze, střechy nad hospodářskými objekty byly celé v pla-
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menech. V době příjezdu prvních
jednotek plameny již zcela zachvátily
plochu dvou střech na hospodářských objektech a také z větší části
nad rodinným domem. Obyvatelé
se naštěstí včas dostali do bezpečí.
Rozsah plochy požáru byl zhruba
patnáctkrát čtyřicet metrů, přesněji
šlo o tři spojené budovy ve tvaru takzvaného ´účka´ a dalších menších přístaveb. Likvidace požáru byla rozdělena na několik úseků. Intenzivní zásah
pokračoval až do rozednění, návazně
proběhla redukce sil a prostředků. Po
likvidaci požáru probíhalo postupné
rozebírání vyhořelé střešní konstrukce a dohašování menších ohnisek
v přízemních částech požárem zasažených budov. Po celou dobu bylo nutné
pracovat v hustě zakouřených prostorách v dýchací technice,“ upozornil
mluvčí krajských hasičů.
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od Ježíška. Jedenáctku otužilců i tentokrát ze břehů sledoval skutečně početný dav diváků ze všech koutů Nezamyslic. Ti si na závěr vzájemně popřáli
vše nejlepší do nového roku, který měl
již za pár hodin začít...
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K otužilým mažoretům se i letos
přidal redaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Ten se svým kolegům v pruhovaných plavkách alespoň
mohl pochlubit originálními hodinkami s vodotryskem, které dostal letos

jak se hasiiloo v šuubí
bířoově...

zích letech jsem přípravu flákal, letos
jsme pravidelně chodili do bazénu už
od září. Jak se však ochlazovalo, počet
uplavaných délek klesal. Na Štědrý
den jsem zvládl pouze dva bazény,
dnes jsem jich dal rekordních šest,“
prozradil Večerníku Jan Košárek.
Největší obdiv si u přítomných
diváků vysloužili dva desetiletí
chlapci. Hynek a Jáchym společně
s jedinou dámou doplnili loňskou
osmičlennou sestavu. „Jsme rádi, že
máme následovníky. Zájem byl i mezi
mladšími, ale řekli jsme si, že Silvestrovské koupání bude pro desetileté
a starší,“ zmínil se Košárek.
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Kostelec na Hané (mls) - Sokolovna v Kostelci na Hané po opravách
pomalu ožívá. Úplnou letošní novinkou budou taneční večery, které se
budou konat ve středu 16., 23. a 30.
ledna, a to vždy od 18:00 do 19:30
hodin. Kurzy povede taneční mistr
Ludvík Zámečník, přihlásit se můžete na e-mailu



Plumlov (mls) - V průběhu letošního roku bude na zámku v Plumlově
provizorně nahozena sanační omítka, která bude po natažení vlhkosti
odstraněna. V dohledné době by se
rovněž mělo uskutečnit jednání na
Ministerstvu kultury ohledně případného prohlášení zámku Národní
kulturní památkou.

Zbaví zámek vlhkosti?

Němčice nad Hanou (mls) - Městská knihovna Němčice nad Hanou nově nabízí službu Kniha do
domu. Od Nového roku si mohou
nechat domů donést knihy handicapovaní a imobilní čtenáři. Zároveň jí však mohou využít i občané
s omezenou schopností pohybu či
dlouhodobě nemocní. Podmínkou
jsou pouze platný průkaz a bydliště v Němčicích nad Hanou. Stačí
zástupce knihovny kontaktovat
na telefonním čísle 601 101 667
či se domluvit osobně v městské
knihovně.



Plumlov (mls) - Na nové učebny chemie a výpočetní techniky se
mohou těšit žáci školy v Plumlově.
Město by v této souvislosti na jejich
rekonstrukci mělo získat dotace.
V rámci projektu se počítá i s obnovou školního pozemku, kde by měla
vzniknout jakási venkovní „učebna“,
a opravou sociálního zázemí.

Co stojí za příčinou vzniku tohoto ničivého požáru, zjišťuje hasičský vyšetřovatel ve spolupráci s policií. „V jedné
z budov byl zaparkován traktor a v dalších větší množství skladovaného materiálu včetně otopového dřeva. Obytnou část výrazně poškodilo zakouření,
zázemí ve vnitřním traktu pak bylo celkově zničeno požárem. Majitelé vyčís-

lili škodu prozatím ve výši tří milionů
korun, uchráněné hodnoty pak ve výši
pěti set tisíc korun. Vše se naštěstí obešlo bez zranění osob,“ dodal nZdeněk
Hošák.
Jak dva dny po požáru zveřejnili policisté, jedna z možných příčin se už
objevila. „Přesná příčina sice nebyla
dosud stanovena, ale nic v tuto chvíli

nenasvědčuje cizímu zavinění. Jako
možná příčina se v současnosti jeví
špatný stavebně technický stav komína.
Vyšetřování příčin probíhá ale i nadále
v součinnosti Policie ČR a Hasičského
záchranného sboru ČR,“ doplnil důležité informace František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
(mls)
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ŠUBÍŘOV Celkem jedenáct hasičských jednotek, dvě dokonce z Pardubického a Jihomoravského kraje,
zasahovalo minulé pondělí od časných
ranních hodin při rozsáhlém požáru
domu s přilehlými zemědělskými budovami v Šubířově na Konicku. Likvidace ohně nebyla vůbec jednoduchá.
Ze statku, který zcela pohltily plameny, se ozývaly také exploze, zřejmě od
uskladněných
propanbutanových
lahví. Obyvatelé usedlosti stačili svůj
domov naštěstí včas opustit, hlášeny
tak nejsou žádné oběti na životech ani
zranění osob.
„U rozsáhlého požáru rodinného
domku, stodol a přístaveb v obci Šubířov na Prostějovsku od brzkých
ranních hodin posledního dne v roce
zasahovaly jednotky ve druhém stupni
požárního poplachu. Postupně se do
likvidace požáru zapojilo jedenáct jed-
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První tři ročníky oblíbené akce se konaly v říčce Haná, loni se však mažoreti a jejich fanoušci přesunuli na místní
koupaliště. Počasí jim letos opět přálo,
teplota vzduchu se hodinu po poledni šplhala k příjemné desítce. Navíc
 ! "
Foto: Martin Zaoral
někteří z otužilců byli tentokrát skusíř povede Mánesova stezka, kterou tečně natěšení. „Zatímco v předchoopět uspořádají turisté z Lutína. Jedná
se o pochod na 15 a 25 kilometrů, běh
saa
na 23 km a vyjížďku na kolech měřící
50 km. Start je plánovaný na stadionu
v Lutíně.
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NEZAMYSLICE„Je to dobrý, ale nutně potřebuji na záchod. Snad
to stihnu, ještěže teď můžu i na ženský, ty to mají blíž,“ vtipkoval
bezprostředně po vylezení z ledové vody jeden ze členů otužilecké sekce Nezamyslických mažoretů. Věhlasný spolek zorganizoval poslední den v roce na místním koupališti už pátý nultý
ročník Silvestrovského koupání.

NÍK

RYCHLÝ
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Budou se uèit i venku
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OTUŽILÍ MAŽORETI na Silvestra BAVILI Nezamyslice
NA KOSÍŘI
SE
ZAREGISTROVALO
3
640
POUTNÍKŮ
Výletníci stáli frontu na první medaile už po osmé hodině...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

milujeme vecerník
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„V KYRGYZSTÁNU JSEM SE MÁLEM UTOPIL! DOSTAL

BYCH PAK CENU ZA SMRT Z VLASTNÍ BLBOSTI...“
David Píchal se stal prvním na světě, kdo vyrazil s paddleboardem na jezero Kel-Suu

PROSTĚJOV Jedeme dál! Ve druhémdílunašehoobsáhléhorozhovoru s Davidem Píchalem (na snímku),
přičemž ten první jste mohli najít
v minulém vydání, jsme se zaměřili hlavně na jeho pozoruhodné
zážitky z četných cest po světě. Své
dojmy s úchvatnou bezprostředností publikuje na svém facebookovém profilu JEBAL fcb, zároveň
v nich naplno projevuje nejen svoji
citlivost, ale i smysl pro černý a sebeironický humor.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Nepřehlédnutelným projektem
byla vaše cesta na kole značky Ukrajiny z Prahy do Prostějova. Tomu
předcházel váš příspěvek o dnešních „vystajlovaných“ cyklistech, od
nichž jste se snažil co nejvíce odlišit.
Vaše rozhodnutí padlo na základě
momentálního nápadu. Dokážete
zpětně říct, proč jste se na tu cestu
vlastně vydal?
„Hlavní důvod bych viděl v krizi středního věku. Bylo mi přes čtyřicet a najednou jsem si chtěl mnoho věcí ověřit,
dokázat, hledal jsem nějakou výzvu.
Opravdu uprostřed noci mě napadlo jet
na velmi starém kole bez speciální výbavy z Prahy do Prostějova. Třetí den jsem
takové kolo koupil a za týden vyjel. Žádná příprava nebo trénink, prostě nic.
O to víc to bylo dobrodružné.“ (úsměv)
yyJak se na tuto cestu díváte s odstupem času?
„Shodou okolností z toho byly parádní
zážitek a nové pocity, které jsem chtěl
zažít znova, tak z toho postupně vzniklo
něco neuvěřitelného. Desítky tisíc kilometrů na všech možných dopravních
prostředcích, stovky hodin adrenalinu,
stál jsem na místech, která jsem předtím
znal jen z obrázků, a poznal, že vlastně
nic není nemožné.“
yyByla pro vás v něčem přelomová?
„Jistě. Přelom vidím v totálním odklonu
od dosavadního života, nový impuls
zábavy, poznání a také zvláštní pocit
z předávání zážitků lidem, co mě sledují. Vždy říkám, že oni jedou se mnou
a já jsem všude s nimi. Není to žádné
vymyšlené klišé, když jsem sám tisíce
kilometrů daleko v neznámé zemi, kde
mám problém se vůbec domluvit, beru
všechny ty sledující jako svého jediného
přítele, jednu osobu, které svěřuji vše, co
právě prožívám.“
yy Své zážitky z cest jste začal uveřejňovat na vlastním facebookovém
blogu JEBAL fcb. Vše působí velmi
autenticky. Vracíte se někdy ke svým
uveřejněným zápiskům a říkáte si, že
byste to už napsal jinak?
„Nikdy na příspěvcích nic neměním,
dokonce ani pravopisné chyby, protože by to ztratilo kouzlo autentičnosti.
Já jsem dost emocionální, na vše reaguji otevřeně a musím to napsat hned.

Neplánuji příspěvky na později, ale
většinou přímo na tom místě padnu
na zadek, něco napíšu a okamžitě to
odpálím. Psát zážitek o dvě hodiny později na jiném místě, už to nikdy nebude
takové.“
yyCo se vám při jejich pročítání vybavuje?
„Někdy si říkám, že jsem tomu dal
hrozný bomby... (směje se) Třeba v Kazachstánu jsem přímo zuřil nad stavem
neexistující infrastruktury, několik dní
polykal jen pouštní prach tam, kde dle
mapy měla být normální cesta. Celý
měsíc jsem spal v autě tři až pět hodin
denně, kdybych na místo přiletěl letadlem a spal na hotelu, nic tak zajímavého nevznikne.“
yy Proč jste vlastně začal o svých
zážitcích psát? Nebylo to mimo jiné
i proto, že byste na ně jinak brzy zapomněl?
„Ano, určitě si je takto po letech lépe
vybavuji, ale nebudu zastírat, že jsem
částečně i zvláštní druh exhibicionisty,
který ale netouží být viděn, poznáván
či obdivován. Spíše odjakživa rád bavím lidi, chci jejich úsměv, a když se mi
to povede, mám z toho dobrý pocit.
Nikdy ale není potřeba si nic vymýšlet. Ono to není až tak těžké, pokud si
myslíte, že máte nudný život, vezměte
skládačku, sedněte na vlak do Moskvy
a projeďte si něco v Rusku. Zažijete tolik
neuvěřitelných věcí, že z toho bude minimálně jedna vtipná kniha.“
yy Na kole jste projel podstatnou
část Itálie. Bylo něco, co vám z těchto
cest uvízlo trvale v paměti, aniž byste
se musel vracet ke svým zápiskům?
„Z Italie ani moc ne, ale každý den
v Rusku, Kazachstánu a dále na východ,
to jsou nezapomenutelné okamžiky,
kdy se neustále něco dělo. Mám opravdu stovky zážitků z tohoto ‚jiného‘ světa, které bych mohl vyprávět hodiny.
Koho by to zajímalo, ať navštíví blog
JEBAL fcb, je tam většina z každé cesty
popsána.“
yy Další vaše cesta vedla do Kyrgyzstánu a vypravil jste se na ni autem.
Objevila se nějaká chvíle, kdy jste se
o sebe bál víc jak o vůz?
„V Kyrgyzstánu jsem bez přehánění
dvakrát polykal andělíčky, a to pouze
vlastní chybou. Za prvé jsem v euforii
vletěl do nádherného horského jezera s
tím, že po třech dnech v autě je potřeba
nějaká hygiena, a plaval tak jako třeba
v plumlovské přehradě asi osmdesát
metrů od břehu ve vodě, co měla asi jen
čtrnáct, patnáct stupňů Celsia... Proč
ne, že? (usměje se) Jenže bohužel mi
v ten moment nedošlo, že jsem vlastně
v nadmořské výšce zhruba dva tisíce
metrů, což je pro rozeného Hanáka
skoro vesmír! Po zadýchání mi najednou akutně začal chybět kyslík. V kombinaci se studenou vodou se návrat na
břeh opravdu proměnil v boj o život.
Byl jsem v tu chvíli vyloženě adept na
Darwinovu cenu ‚zemřel z blbosti‘, ale
prostě určité věci se člověk učí za pochodu. Já se jako cestovatel nenarodil,
nikoho se předem neptal, knihy nečetl.
Předtím jsem byl jen na Kosíři.“ (úsměv)
yyCo byl ten druhý moment?
„Když jsem s autem totálně zapadl

CESTY JEBALA







* Praha - Prostìjov na kole Ukrajina
* Po Itálii na kole Ukrajina
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* Na kajaku z Neapole na ostrov Capri
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v bažině na dosti odlehlém místě, a to v
nadmořské výšce kolem 3400 až 3800
metrů. Přes hory jsem celkově ušel
několik desítek kilometrů pro pomoc,
která ale další čtyři dny stejně
nebyla možná. Tahle zkušenost mi dala ohromnou pokoru k přírodě
a jejím zákonům,
stejně tak jsem díky
tomuto poznal do
detailu jiný národ,
jejich zvyky, stravu a to, že modlitba
k Alláhu je u mého přítele v jeden moment důležitější než vlastní boj o to
dostat se domů.

Ve všech postsovětských zemích směrem
na východ jsou sochy Lenina naprosto běžné.
V každé i zapadlé vesnici je nějaký pomník
a mnohdy dost opečovávaný. Ale o politice
se tam lidé bavit moc nechtějí...



Zasealenemůžuurčitěříct,žebeztémodlitby by se nám z toho místa, kde zapadlo
i druhé auto, opravdu podařilo dostat.
Celkově by tento zážitek stačil na jeden
dobrodružný film.“
yy Opravdu jste s sebou táhl paddleboard jen kvůli tomu, abyste ho
mohl na pár minut vytáhnout na jezeře Kel-suu?
„Ano, vzal jsem ho s sebou, protože
v autě bylo místo, a také z důvodu,
že jsem asi jako každý chlap chtěl být
někdy v něčem první. A když na tom
Měsíci prý už kdosi byl, zbývají nám jen
ty menší věci. (směje se) Věděl jsem, že
kdekoliv paddleboard v Kyrgyzstánu
vytáhnu, budu všude první, protože nic
takového tam nikdy nikdo neviděl. K jezeru Kel-su u čínských hranic není lehké
se dostat, potřeba je zvláštní úřední povolení, auto, které cestou necestou dojede co nejblíže. A stejně posledních patnáct kilometrů vede cesta pouze na koni
nebo pěšky. Přesně tam jsem poprvé
v životě sedl právě na koně
a i s dvacetikilovým batohem na zádech se vydal k jezeru. Starý pán,
co mě vedl, nevěřil svým očím
a myslím, že to dodnes vypráví každou
neděli. U toho snad nejhezčího jezera
světa, znovu v nadmořské výšce tří a půl
tisíce metrů nad mořem, jsem to rozbalil, stěží nafoukl a opravdu jako první
člověk slavnostně vyplul.“
yyJaký to byl zážitek?
„Zážitek mám z toho takový, že jsem se
po kolena i s botama totálně promočil,
celou cestu zpátky na tom koni drkotal
zubama a dával si pomyslné facky za fakt
blbej nápad... Ale dnes je z to významný
pocit za bezvýznamné prvenství.“
yy Jistě jste na své cestě viděl spoustu soch Vladimíra Iljiče Lenina? Jaký
mají místní k někdejšímu „vůdci pracujících“ vztah?
„Ve všech postsovětských zemích
směrem na východ jsou sochy Lenina
naprosto běžné. V každé i zapadlé vesnici je nějaký pomník a mnohdy dost
opečovávaný. Ale o politice se lidé bavit
moc nechtějí, a když někdo v Rusku
chce říct něco o Putinovi, tak se nakloní
a sdělí to polohlasem.
Co každý Rus řekne, že Moskva není
Rusko. Proč je všechno rozbité a spousta věcí nefunguje?
Protože Rusko! To je univerzální odpověď na všechno. Tak mi to řekl jeden
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policista, co si mě u silnice zastavil jen
proto, abych ho hodil z práce domů.“
yySetkal jste se s úplatky?
„Celkově mě setkání s vojáky i policisty
na Ukrajině, Kazachstánu a Kyrgyzstánu takové stálo v přepočtu asi osm tisíc
korun do jejich kapsy. Dostali i drobnosti, které se jim zrovna hodily. Běžné
překročení hranic není jen tak. Hlavně
nad autem s cizí ´espézetkou´ se v Rusku neustále vznáší pomyslný symbol
dolaru...“
yy Zatím naposledy jste letos na
podzim vyjel do Řecka a Albánie. Na
silnici se vám postavil do cesty i pes.
Musel jste překonávat i nějaké další
překážky?
„Mimo mnohdy totálně nesjízdné cesty v Albánii to tak dramatické nebylo.
Co se týče psů, jsem rád, že nyní sedím
v autě a tím mám aspoň nějakou ochranu. V době, kdy jsem jezdil na kole, mě
leckterý toulavý pes pořádně prohnal.
Zrovna v Albánií i Řecku by to byl velký
problém...“
yyZ cest jste začal pořizovat i videa,
která sice nepředčí pohotovost vašich zápisků, nicméně se jim začínají
pomalu přibližovat. Řeč je například
o spotu, na němž jste zachytil areál
opuštěného kláštera proroka Eliáše
a vše opatřil důmyslnou strašidelnou legendou. Jak jste jej objevil a co
jste tam prožíval?
„Opět jedna z obrovských náhod. Při
močení objevím v lesíku tajemný opuštěný klášter, o kterém bych prvně ani
nic nepsal, dokud jsem o den později
neprohlížel fotky z toho místa a našel
různé zvláštní přízraky. Musel jsem se
tam stovky kilometrů vrátit, vidět vše
znovu a natočit tajemný hororový klip.“
yy Je právě tohle pro vás cesta, chcete více propojovat postřehy právě
s pohyblivými obrázky?
„Video je jako tisíc fotek, navíc propojené hudbou, kterou jsem na těch místech poslouchal. Když si pustím první
klip z Kazachstánu, už po prvních tónech jsem v mysli okamžitě zpátky tam.
Je to velmi silné.“
yy Při cestování se neustále s neskrývaným nadšením díváte, fotíte, píšete, fotografujete, natáčíte
a očividně i dost přemýšlíte. Co už
nestíháte?
„Nestíhám se najíst, vždy shodím pět
až sedm kilo, což následně doma díky

manželce přiberu za dva dny.
(úsměv) Myšlenky mi během
samoty naskakují
samovolně, vlastně neu
stále se sebou komunikuji, po
týdnu mluvím i s věcmi, za dva
týdny vidím duchy... A pak se vracím
jako poloviční blázen.“
yy Všichni se ptají, jestli vydáte knihu. Co jim odpovídáte?
„Chtěl bych určitě napsat dvě knihy, jedna se bude týkat cestování a druhá by
byla životopisná, protože to, co jsem od
narození prožil, je v mnoha ohledech
zajímavé. Mohlo by dojít i na filmové
zpracování. Jen mě mrzí, že Luděk Sobota je už starší herec, pak tedy hlavního hrdinu může ztvárnit jedině Pavel
Liška. Jmenovalo by se to ‚Život idiota‘.“
(směje se)
yy Jezdíte sám. Proč?
„Někdy na začátku byl plán jet ve dvou,
hlavně kvůli řízení, odpočinku a podobně, ale pak jsem zjistil, že u hodně
věcí by mi druhý zavazel, třeba bych
musel poslouchat trapné historky z jiného života, než je ten můj. Jsem prostě
spíše samotář. Možná s sebou začnu
brát nějakou věc, které budu všechno
ukazovat...Třeba plyšového medvěda.“
(směje se)
yy Nejsou manželka a děti „zachtivavé“? Jak je přesvědčíte, že na rozdíl
od vás musí zůstat doma?
„Moje žena není na tento typ cestování
stavěná a já jinou nechci. Jde opravdu
o jistý druh přežívání bez pořádné hygieny, slušného jídla, spánku, neustálé
vykonávání potřeb v přírodě a podobně. Příspěvek z Kazachstánu, kdy po
třech týdnech v autě moje tělo na ‚pomyslné kmenové radě‘ napsalo na lístek
své jméno s tím, že na vzdory mozku
chce jet už dobrovolně domů, nebyl až
tolik nadnesený. To si málokdo dokáže

představit, co se za některým zážitkem
opravdu skrývá a co cestovatel musí
obětovat. Jak známo, fotka z obrazovky
nesmrdí...“
yy Napadá vás nějaký důvod, proč
vás vaše manželka při vašich cestách
podporuje?
„Nemůžu říct, že mě podporuje, ale ani
mi vyloženě nebrání. Je velmi tolerantní. Sice její první slova na mou další výzvu vždy zní: ‚Já s tím nesouhlasím,‘ ale je
to kvůli tomu, že o mě má strach. Ona
dobře ví, že v tomto případě je tahle věta
pro mě neslyšitelná, moje ucho ji ani nedokáže zachytit.“
yy Na co se kromě příští cesty nejvíce těšíte při návratu domů?
„Kdybych to měl brát podle toho, kdo
je vždy z mého návratu nejvíc v transu,
tak se musím nejvíc těšit jednoznačně
na naši fenku Sanny. Kdo má doma psa,
tuší, jak to vítání asi probíhá. (úsměv)
Prvně je tedy na řadě ona a je to nekonečný obřad, až pak se dostane na moji
ženu a děti. Nejhorší je vždy návrat do
reálného pracovního života, to jsou velmi depresivní stavy s provazem na krku,
vždyť po návratu z nejdelší cesty mě čekalo téměř devět stovek nepřečtených
e-mailů. Musím i poděkovat svým kolegům v práci, že se mě naučili v mnohém
plnohodnotně zastoupit.“
yyKam se chystáte příště a proč?
„Chystám cestu někdy hned teď po Novém roce a bude to opět změna s pořádnou dávku adrenalinu. Ač miluji teplo
a vše jsem vždy plánoval spíše do oblastí, kde je aktuálně tepleji, nyní se vydám
do hor za pořádným sněhem. Spát chci
samozřejmě opět pouze v autě. Mám to
tak, že čistý, sytý a z tepla svého domova
dělám ty nejlepší plány. V ten okamžik
nic není problém, až pak na tom místě
většinou zjistím, že je něco vyloženě
hloupost, jako třeba vydat se v nafukovacím kajaku na otevřené moře, ale
když už v tom sedíte, lidé na internetu to
sledují, pak už není čas řešit nic jiného. Je
potřeba jen pořád pádlovat!“
yy Je nějaké místo, kam byste se
chtěl podívat, a víte, že se tam nikdy
nedostanete?
„Poslední dobou si říkám, že takové
místo na zemi snad není.“ (směje se)
yy Cestování prý zabíjí předsudky.
Jak byste na ně ostatní nalákal?
„Pokud si přečtou něco na Facebooku
od Jebala, věřím, že se někteří nechají
inspirovat. A do roka vyrazí.“

vizitka
DAVID PÍCHAL
✓ narodil se 26. listopadu 1974 v Prostějově
✓ vystudoval Střední odborné učiliště technické
(SOUT), Frýdek-Místek, obor Mechanik strojů
a zařízení, maturoval v roce 1993
✓ v roce 1994 absolvoval povinnou vojenskou službu
a už od roku 1995 začal podnikat
✓ nejprve se zabýval prodejem obuvi a oděvů, od roku 2005
působí v oblasti dovozu a prodeje motocyklů, v současnosti
je jednatelem společnosti Free-moto s.r.o.
✓ je ženatý, má dvě děti
✓ k jeho koníčkům kromě cestování patří motorky a posilování
zajímavost: při návratu z cest domů jej nejbouřlivěji vítá fenka
Sanny, teprve pak se dostává řada na jeho ženu a děti
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STAVEBNÍ INVESTICE DOSÁHNOU 178 MILIONŮ KORUN
„Mohou se ještě navýšit o stavbu hokejových šaten,“
uvědomuje si prostějovský primátor František Jura

PROSTĚJOV O průběhu schvalovacího procesu nejdůležitějšího dokumentu města Večerník již informoval v číslech na
konci minulého roku. Zastupitelé schválili rozpočet statutárního města Prostějova všemi hlasy třiatřiceti přítomných zastupitelů v úterý 4. prosince. Aby pro ekonomický plán roku zvedli ruku všichni komunální politici napříč politickým spektrem,
to se stalo teprve podruhé v novodobé historii po sametové
revoluci v roce 1989. Pojďme se nyní ale podívat na finanční
plán města pro rok 2019 trochu blíž.
Primátor Statutárního města Prostějova František Jura novinářům popsal jasné priority v příštím roce z oblasti stavebních investic. Připomeňme ještě, že
před předložením konečného návrhu
rozpočtu na jednání zastupitelů probíhala řada jednání a bylo nastoleno ně-

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

rozpoèet statutárního mìsta Prostìjova 2019
RąÊLO[ X-é

XÚFCLG X-é

Zdroj: Magistrát města Prostějova

PGKPXGUVKéPÊXÚFCLG
FCÿQXÆRąÊLO[

762 483 330
739 799 540

KPXGUVKéPÊXÚFCLGUVCXGDPÊ
1 003 730
MCRKV¾NQXÆRąÊLO[

178 000 000

20 133 520
134 311 730




1 037 976 000
1 000 874 390

jaké jsou investièní priority statutárního mìsta prostìjova pro rok 2019?
E[MNQUVG\MC1MTWåPÊWNKEG

é¾UVM[UVCXGDPÊEJKPXGUVKE X-é

4 000 000

TGMQPUVTWMEGDC\ÆPWCUVąGEJ[<iWN&T*QT¾MC

6 000 000

TGIGPGTCEG5ÊFNKwV÷$iOGTCNC

6 000 000

TGMQPUVTWMEGRQå¾TPÊ\DTQLPKEG8TCJQXKEG

6 000 000

QDPQXC0¾TQFPÊJQFQOW

6 900 000

TGIGPGTCEGUÊFNKwV÷i¾TMC

13 000 000

TGMQPUVTWMEGFQOW-PKJCąUM¾

15 000 000

FQRTCXPÊVGTOKP¾NPC(NQTK¾PUMÆOP¾O÷UVÊ

30 000 000
30 000 000

TGMQPUVTWMEG2NWONQXUMÆWNKEG

Zdroj: Magistrát města Prostějova

RYCHLÝ



Kam s vánoèním
stromkem?
Prostějov (red) – K uložení dosloužených vánočních stromečků v domácnostech poslouží speciální kontejnery
a místa u kontejnerů komunálního
odpadu. Občané mohou ukládat
vánoční stromky vedle kontejnerů
na komunální odpad, které budou
postupně společností FCC sváženy.
„Na sídlišti Hloučela bude navíc opět
umístěn velkoobjemový kontejner
pro uložení těchto stromků,“ uvedl
vedoucí oddělení komunálních služeb Odboru správy a údržby majetku
města Magistrátu města Prostějova
Jaroslav Chromek.

nelového Sídliště B. Šmerala či rekonstrukce bazénu a střechy na ZŠ v ulici
Dr. Horáka, přístavba a rekonstrukce
požární zbrojnice ve Vrahovicích, obnova Národního domu, cyklostezka
v Okružní ulici a další.
Jak ale Večerník navíc zjistil, rozpočet
města na rok 2019 může ještě výrazně
ovlivnit výstavba šaten vedle Víceúčelové haly-zimního stadionu pro hokejovou
mládež. Na dosud posledním zasedání
zastupitelstva v úterý 11. prosince byla
schválena žádost o státní dotaci na tuto
investiční akci města, která si podle projektu má vyžádat celkové náklady 108
milionů korun. „Pokud budeme úspěšní
a dotaci obdržíme, pak o rozpočtovém
opatření z peněz města budeme jednat napříč politickým spektrem,“ ujistil
všechny zastupitele primátor Jura.
Pro dokreslení dodejme, že v roce 2019
počítá rozpočet města Prostějova se stavebními investičními výdaji v celkovém
objemu 178 milionů korun.
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Radní letos
poprvé
Prostějov (mik) – V úterý 8. ledna se
poprvé v roce 2019 sejdou k jednání
prostějovští radní. Na programu budou mít kromě přehledu úkolů i jednání o odpisu pohledávek Městské
policie Prostějov, diskusi nad změnami organizačního řádu na magistrátu,
informace od průběhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
a další záležitosti města Prostějova.
Nejpalčivější zřejmě bude schvalování desítek dotací sportovním klubům
pro rok 2019 a na pořadu jednání
rady města budou i majetkoprávní
záležitosti ohledně prodeje, naopak
i výkup pozemků.

kolik jeho variant. Kompletní podobu
pak odsouhlasil finanční výbor. Rozpočet města Prostějova pro rok 2019 byl,
a to včetně navýšení podle pozměňovacího návrhu primátora, schválen. „Navýšení se týkalo zařazení dalších šestnácti investičních akcí a oprav stavební
povahy v celkové částce 11,26 milionu
korun. Jedná se o investiční akce, kterých je celkem šest, a dále deset akcí zacílených na opravy a údržbu stavební
povahy, které se dotknou mateřských
a základních škol,“ odůvodnil první
muž prostějovského magistrátu František Jura (ANO 2011).
Mezi investiční priority bezesporu
lze, podle primátorových slov, zařadit akce, jako třeba čtvrtá etapa regenerace sídliště Šárka, dále druhá
etapa rekonstrukce Plumlovské ulice,
dopravní terminál na Floriánském
náměstí, rekonstrukce domu Knihařská číslo 18, dokončení rekonstrukce
komunikace v Žešově, regenerace pa-
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PROSTĚJOV „Sešrotovaná“ dáma
přehnala oslavy příchodu nového roku
a v alkoholovém opojení se co nejdříve
chtěla dostat domů. Jak jinak než taxíkem. Na Vápenici si tak zastavila řidiče
taxislužby poměrně rychle. Vběhla mu
před auto a šofér ji srazil!
Vůbec první letošní dopravní nehodou
byl střet osobního automobilu s chodkyní
v úterý 1. ledna ve 4:40 hodin ráno v ulici
Vápenice. „Čtyřiačtyřicetiletá žena ve snaze
zastavit vozidlo taxislužby vstoupila do vozovky. Vzhledem ke své podnapilosti však
neposoudila správně vzdálenost a rychlost
přijíždějícího automobilu. V důsledku toho
došlo k čelnímu střetu vozidla s potenciální

zákaznicí. Žena při dopravní nehodě utrpěla
lehké zranění, se kterým byla převezena do
prostějovské nemocnice,“ popsal kuriózní střet František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě na
majetku nedošlo. „Alkohol u řidiče policisté
vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Žena však jevila zjevné známky podnapilosti, která se následně potvrdila i provedenou
dechovou zkouškou, při které byla naměřena hodnota 2,11 promile alkoholu v dechu.
Její dopravní přestupek vyřešili na místě uložením pokuty ve výši pěti set korun,“ doplnil
mluvčí prostějovské policie.
(mik)

FIAT BYL ODHOZEN z křižovatky zpět do ulice

PROSTĚJOV Ignorace dopravního
značení stojí za srážkou dvou osobních aut v Domamyslicích. Starší
šofér Fiatu nerespektoval „stopku“
a vjel do křižovatky přímo před jiný
projíždějící automobil. Srážka se
naštěstí obešla bez zranění.
Ve středu 2. ledna po patnácté hodině
došlo v křižovatce ulic 5. května, Domamyslická a Jasmínová k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů.
„Třiašedesátiletý řidič Fiatu do křižovatky z vedlejší ulice 5. května proti
dopravní značce „Stůj, dej přednost
v jízdě!“ vjel v době, kdy tam po hlavní
komunikaci projížděl šestatřicetiletý
muž s automobilem Ford,“ prozradil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
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Prostějov. Srážka vozidel byla v tu
chvíli nevyhnutelná. „V důsledku toho
došlo ke střetu přední části Fordu s levou zadní částí Fiatu. Tento automobil
byl po střetu odhozen do ulice Jasmínové, kde vylomil a poškodil sloupek

dopravní značkou. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na čtyřicet tisíc korun,“ vyčíslil následky kolize mluvčí prostějovské policie.

Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Jako viník nehody byl provedeným
šetřením určen řidič Fiatu. Jeho přestupek policisté vyřešili na místě uložením
pokuty,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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Novoroční kocovina je už dávno pryč a vystřízlivění Prostějované se
pomalu začínají nořit do reality běžného života. V práci to bude tentokrát hodně skřípat, většina z nás si bude pořád myslet, že svátky
ještě neskončily.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Svá novoroční předsevzetí porušíte hned v úvodních dnech. Není divu, protože vaše
vůle není vůbec silná, jak všude prezentujete. Bohužel ale půjdete špatným příkladem ostatním, hlavně svým dětem.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Přímo na pracovišti dojde k velké bouři, kterou určitými následky odnesete i vy. Přijde
dokonce chvíle, kdy se budete vážně
zajímat o změnu zaměstnání. Tyto myšlenky nabydou konkrétních rozměrů
v pátek.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Obdržíte
pár zajímavých vzkazů, nad kterými se
i zasmějete. Ten nejdůležitější bude ale
ten vyzývající k setkání s člověkem, se
kterým jste se minulý rok do krve pohádali. Je načase se udobřit.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Stále budete
cítit alkoholovou pachuť z oslav příchodu Nového roku. Hodně jste to
přehnali, to si přiznejte. Chtělo by to
na pár dní vyjet někam ven, kde bude
čerstvý vzduch. A vezměte s sebou příručku o abstinenci.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Ušetříte spoustu
času tím, že si s každým řeknete všechno na rovinu a bez zbytečných okolků.
Okamžitě budete vědět, na čem jste
a podle toho se můžete zařídit. Například s partnerem dohodnout rozchod
či rozvod.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Spoustu
lidí uvedete do rozpaků tím, že na ně
začnete házet špínu. Jenže sami budete
mít máslo na hlavě, jen se budete snažit
odvrátit pozornost od vlastních chyb.
Nečekejte, že budete oblíbení.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Prožijete celkem úspěšný víkend, protože se vždycky přidáte k lidem, kteří něco umí a kteří
dokáží své cíle realizovat. Vy se prostě
s nimi svezete a vůbec vám to nebude
žinantní. Úspěch přinese i peníze.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dávejte si
pozor na pomluvy, kterými se to okolo vás bude hemžit. Na některé z nich
budete donuceni reagovat, protože se
budou osobně týkat právě vás. Všechny
ale nedokážete vysvětlit, chybí vám argumenty.

     

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Možná
se právě tento týden dočkáte zvýšení
odměn za odvedenou práci. Nadřízení
totiž budou mít po celou dobu výbornou náladu a budou hodně rozhazovační. Připomeňte se jim, máte velkou
šanci.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Pohněvaný partner se už uklidnil, takže
jej můžete poprosit o odpuštění. Moc si
od toho ale nyní neslibujte, váš přešlap
byl totiž natolik zásadní, že může trvat
hodně dlouho, než partner zjihne.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Nepoužívejte tvrdých slov tam, kde je naopak
zapotřebí vlídnost a hlavně trpělivost.
Proděláte několik obchodních jednání,
na kterých se musíte chovat slušně, aby
vám z toho vzápětí také něco káplo.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Prožijete značné trápení s rodiči, kteří se vám neustále míchají do života. Tentokrát to ale
přeženou, protože si začnou dobírat
i vašeho nového partnera. Musíte tomu
učinit přítrž, třeba jim zaplaťte dovolenou hodně daleko.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 0/eą1e9ë52%.<
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Po svátečním období, kdy většina z nás hřešila ráno i večer, je
třeba zase myslet na svoje tělo a trochu pečovat o zdravou výživu. Sortiment mléčných výrobků mezi takovou rozhodně patří.
A tak je bezesporu cennou informací, že nejlevnější bílý jogurt
a nízkotučný tvaroh i kefír mají v Penny marketu, kde jsme objevili i cenově nejvýhodnější hermelín Figura. Litr polotučného
mléka je na nejnižší hranici shodně v Albertu, Lidlu a superAť vám chutná!
marketu Billa.
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 3. ledna.
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O SKIPASY A PREDPLATNÉ!

Nový rok 2019 je už doslova za dveřmi a s ním tradičně přicházejí
i nová předsevzetí. Nejinak je tomu i u nás ve Večerníku. Spřádáme
zajímavé plány a vymýšlíme, jak být pro vás přitažlivějším
a čtivějším periodikem než doposud. Jelikož není úplně jednoduché
dostat se pod kůži všem čtenářům, jste tu vy, abyste nám s tímto
nelehkým úkolem pomohli.
ZKUSTE VYMYSLET NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
PRO VEČERNÍK a hrajte o hodnotné ceny.
Vyhrát můžete skipasy v celkové hodnotě 10 000 Kč a na tři z vás
čeká i celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Pravidla soutěže:
Napište novoroční předsevzetí adresované nejčtenějšímu regionálnímu periodiku, ve kterém uveďte, jaké cíle by si měl pro
rok 2019 Večerník dát, co by měl zlepšit, co se vám naopak líbí,
či co byste rádi uvítali na našich stránkách nového...
Maximální rozsah textu je 1 000 znaků.
Akce „Novoroční soutěž PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“
probíhá v termínu od 1. do 31. ledna 2019.
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 15 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území ČR, jež v tom
to termínu pošle svůj návrh buď poštou na adresu Vápenice 19,
796 01 Prostějov, také e-mailem na: marketing@vecernikpv.cz,
dále prostřednictvím sociálních sítí, nebo jej osobně doručí do
redakce Večerníku.
Všechna tato předsevzetí budou zařazena do soutěže. Výherci budou
vybráni členy redakce po ukončení akce.
Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu pro možnost kontaktování v případě výhry.
Do soutěže nebudou zařazena předsevzetí, která budou anonymní, obsahovat vulgární slova nebo budou dodána po 31. lednu 2019.

Vyhrát můžete jednu ze tří cen:

1. CENA:
skipas v hodnotě 5 000 Kč do PARKU
SPORTU Hrubá Voda a celoroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

2. CENA:

OD 7. DO 13. 1. 2019

skipas v hodnotě 3 000 Kč do Ski Areálu
Hlubočky a celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 14:00 do 15:00 hodin.

Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 18:30 do 19:30
hodin. Pozorování hvězdné oblohy a výkladem přizpůsobeným dětem nabízíme ve středu od 17:30 do 18:30
hodin. Pozorujeme planety Mars a Uran a dále klenoty zimního hvězdného nebe. Koncem týdne začne být pozorovatelný také Měsíc. Vstupné děti 20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „NOVOROČNÍ POHÁDKA“. Vstupné děti
20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ SOUTĚŽ PRO DĚTI: „SOUHVĚZDÍ - ZIMNÍ OBLOHA“ bude v sobotu v 15:00 hodin. Vstupné děti
20 Kč, dospělí 40 Kč.
Ɣ Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech akcí.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Stínava, Ptení
Dne: 21. 1. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Holubice vč. ZD, chatových lokalit u S
navy, Holubic, u hájenky, Pohodlí, VaK, Vodafone.

www.eon.cz

Obec: Tištín
Dne: 23. 1. 2019 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce Tištín: oboustranně ulice od č.13 a 151
po konec obce s č.146, 120, 123. Dále ulice od č.136
a 165 po č.129 a 148 včetně č.39, 106, 75 a 124. Dále
č.195, 154, 174, 216, 217, 186 a 187.
E.ON Česká republika, s.r.o.



3. CENA:
skipasy v hodnotě 2 000 Kč do Ski Arény
Karlov a celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Výherci budou kontaktováni telefonicky, jejich jména a návrhy pak zveřejněny
v tištěném vydání Večerníku, na webovém portálu www.vecernikpv.cz a na sociálních sítích spravovaných pořadatelem akce (Facebook a Instagram).
Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků.
Účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s jejími pravidly, která se zavazujte plně dodržovat,
i se zpracováním osobních údajů podle GDPR. V případě umístění na prvních třech
místech soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvku a fotografie z předání výhry.
Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s konáním soutěže.

Pondělí 7. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


REALITY

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále
– spi sladce, vždyť se opět shledáme.

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

řádková inzerce / vzpomínky

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez
Tebe žít. Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srcích žijí dál.

Pronajmu garáž za Mechanikou, čistá,
suchá s montážní jámou. Cena dohodou. Tel: +420 776 740 608
Pronajmu nebytové prostory v 1. patře,
35 m2 na náměstí v Konici v nově zrekonstruovaném cihlovém domě. Velmi
atraktivní lokalita. Vhodná na kancelář i
k různému podnikání.
Kontakt: 777 729 145
V Prostějově okolí PV koupím rodinný
dům. 605 913 562

Dne 4. ledna 2019
jsme vzpomenuli 12.
výročí od úmrtí
paní Marie ZELINKOVÉ
z Otinovsi
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jarka a Alena s rodinami.

Sháním ke koupi byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji 737 530 368

Dne 7. ledna 2019
tomu bude čtvrtý smutný rok,
co nás opustila
paní Anna PŘIKRYLOVÁ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Dne 9. ledna 2019
uplynuly 2 roky od úmrtí
pana Jaroslava ULLMANNA
z Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuji synové
Jaroslav a Zdeněk, vnoučata Petr,
Tomáš, Veronika a Monika.

Dne 5. ledna 2019
jsme vzpomenuli
2. výročí úmrtí milované
maminky Marie PRÁŠILÍKOVÉ

Dne 8. ledna 2019
vzpomeneme na 1. výročí úmrtí
paní Jany MÉZLOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcera
Eva a Honza

Kdo v srdci žije, neumírá...

Koupím zahradu či pozemek k zahradnickým účelům. Tel.: 605 864 140
A život měl tak rád...

Pronajmu kanceláře 15 a 21 m2 na Dolní
ulici v Prostějově. Cena 2100 Kč + energie za měsíc. Tel.:777 898 324

Není zapomenut ten, jenž nás miloval, ještě dlouho chtěl s námi být,
ale musel náhle odejít.

Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlíkova ul. T: 602 775 607

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Dne 6. ledna 2019
jsme vzpomenuli 32.
výročí úmrtí
pana Josefa DUBRAVCE.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Provádíme dokonalé stroj. čištění
čal. sed. souprav. M. Revay tel.
604 439 302, 582 382 325 www.revay.cz

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučít se žít bez nich!

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Stříhání pejsků a pletené oblečky,
Pv. Tel.: 606 166 853
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Provádíme dokonalé stroj. čištění čal.
sed. souprav. M. Revay tel. 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz
Pronajmu garáž za Mechanikou, čistá,
suchá s montážní jámou. Cena dohodou.
Tel: +420 776 740 608

Dne 9. ledna 2019
by oslavil své 40. narozeniny
pan David AMBROŽ,
policista DI Prostějov.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Syn David,
rodiče, bratr s rodinami.

Dne 5.ledna 2019
uplynulo 2.výročí úmrtí
pana Josefa PŘIKRYLA
ze Skřípova.
S láskou vzpomínají děti
s rodinami.

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

15021020132

Dne 12. ledna 2019
vzpomeneme 17 roků od úmrtí
pana Ludvíka ANTALÍKA
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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Dne 5. ledna 2019
by se dožila 49 let
paní Jana ALEXYOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Manžel, děti

Nelehké je pro nás rozhloučení
s temi, které milujeme...

Dne 5.ledna 2019
uplynulo 3.smutné výročí úmrtí
pana Josefa ŽAMPACHA
z Klopotovic.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Marie, syn Marek
s přítelkyní a vnoučata
Pavlína a Marek.

Dne 7. ledna 2019
vzpomeneme 20 let výročí úmrtí
pana Jana LOŠŤÁKA
z Krumsína.
S láskou vzpomíná syn
Jan s rodinou.

Život je krásný, ty jsi ho měl rád,
proč osud byl tak krutý
a musel ti ho brát.

Dne 5. ledna 2018
jsme vzpomenuli
na 10. smutné výročí úmrtí
paní Anny NOVOTNÉ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Karola s rodinou.

Dne 5. ledna 2019
jsme vzpomenuli 6. smutné
výročí úmrtí
pana Vlastimila ŠTEIGLA.
Stále vzpomíná manželka Marie.

Dne 9. ledna 2019
vzpomeneme 1.smutné
výročí úmrtí
pana Rostislava KAPRÁLA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná a nikdy
nezapomene manželka, dcera
a syn se svými rodinami. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 3. ledna 2019
by se dožila 31 roků
naše jediná dcera,
paní Iveta STEINEROVÁ,
roz. Jakšíková.
S láskou v srdci
vzpomíná rodina.

Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti, drahý tatínku,
za všechno vřelý dík.
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a dne 21. ledna 2019
vzpomeneme 10 let úmrtí
tatínka Vítězslava PRÁŠILÍKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Miluška s rodinou.

Dne 6. ledna 2019
jsme vzpomenuli 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Milan GRILL
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomíná syn Jan,
maminka, bratr Jan s manželkou
a sestra Michaela s rodinou.
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Dne 27. prosince 2018
by se dožila 85 roků
paní Marie SELINGEROVÁ
z Otinovsi.
Stále vzpomínají dcery Jana
a Naděžda s rodinami.

Dne 5. ledna 2019
jsme vzpomenuli 9. smutné
výročí úmrtí
paní Anny VLÁČILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Miroslav s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, 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
   
Poslední rozlouèení
Ludmila Coufalová 1935 Prostějov Pondělí 7. ledna 2019
Zdeňka Čechová 1934
Prostějov Jindřich Vačkář 1929 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Otáhalová 1938
Baldovec Marie Koudelková 1940 Ptení 13.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Ptáčník 1940
Protivanov Středa 9. ledna 2019
Ladislav Čepl 1933
Pěnčín Miroslav Kolda 1957 Mostkovice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Čeplová 1935
Pěnčín
Pátek 11. ledna 2019
Lubomír Turza 1946
Prostějov
Martin Zapletal 1969 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Alena Ležáková 1972
Prostějov
Antonie Havelková 1932 Mostkovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Margita Fischerová 1923
Kralice na Hané Sobota 12. ledna 2019
Marie Grulichová 1940 Jednov 13.00 kostel Jednov
Marie Hvozdecká 1934
Čelechovice na Hané Pondělí 14. ledna 2019
Lubomír Švec 1947 Bohuslavice 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Fuks 1931
Čelechovice na Hané – Kaple
Zdeněk Odstrčil 1933
Čelčice Bohumír Němec 1927
Vyškov
Jan Kyselák 1946 Němčice nad Hanou

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
   
Ing. Jaroslav Mynařík 1953 Prostějov Božena Uhrinová 1942
Prostějov
Josef Grešák 1959
Kralice na Hané Jan Chudý 1936
Kralice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
   
JUDr. Ladislav Skulník 1951 Prostějov
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řádková inzerce / nabídka pracovních míst
KOUPÍM

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Koupím různé vojenské věci vyznamenání,
hodinky, mince. Tel.: 605 138 473

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

HLEDÁTE PRÁCI?

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, Do našeho kolektivu přijmeme
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. manažera/-ku autoservisu. Praxe v oboTel.: 603 218 330
ru automotive výhodou. Nástup možný
ihned. Platové ohodnocení 25000 Půjčka Pv a okolí. Tel.: 776 087 428 35000 Kč. Strukturovaný životopis zaRychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze sílejte na e-mail: milan@pneufloryk.cz.
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Zavedená firma příjme řidiče, ŘP sk.
C do HPP, stabilní práce, jízdy po ČR,
PODĚKOVÁNÍ
pravidelná mzda. Tel. 605 248 001
Chtěla bych tímto poděkovat záchranářskému sboru hasičů Prostějov za jejich
odbornou pomoc na traumatologické
ambulanci na požádání lékaře. Byli to
čtyři šikovní chlapci, kteří zrovna v ten
den měli službu. Tímto jim přeji mnoho
dalších úspěchů v jejich náročném práci.
Doleželová Eva

Pondělí 7. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Do provozovny v Prostějově přijmeme
na HPP hlavní účetní. Znalost PÚ, mezd
a daní. Znalost účetního programu Pohoda výhodou. Nástup možný ihned.
Platové ohodnocení 25000 - 30000 Kč.
V případě zájmu zasílejte životopis na
e-mail: info@pneufloryk.cz.

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Doručovatelé listovní motorizovaní

17 000-18 000 Kč

jednosměnný

střední odborné

Specialisté logistiky
Obráběči kovů – frézaři, soustružníci

25 000-30 000 Kč
16 280 Kč

jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné

Česká pošta, DEPO Prostějov
s řízením – DEPO Prostějov
DGPack, Kralice na Hané
KOVO Konice

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

Oděvní firma Lorgit hledá švadleny, pro šití dámské konfekce. JedZVÍŘATA
nosměnný provoz, dobré platové
pomínky. Informace na adrese
Prodávám psa, 3 roky, lovecký pes, bez PP, J. Olivetského 27, Prostějov, tel.:
vhodný do rodiny, poslušný. Cena 5.000, 777 793 100
možná dohoda.Tel.: 739 136 912
Příjmeme pracovníka úklidu. Prac.
doba PO – PÁ. Možno i zkr. Úvazek.
Info na tel.: 731 657 705 v době 7:00 –
9:00 a 13.00 – 15.00.

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Rudolfovo pekařství přijme pracovníky do pekařské výroby, noční směna.
A pracovníky na zkrácený úvazek,
vhodné pro důchodce, nutný ŘP sk. B.
Info na tel.: 731 657 705 v době 7:00 –
9:00 a 13.00 – 15.00.

18050570474

16011421482

Společnost M Security and Cleaning,
s.r.o. hledá nové pracovníky na pozici
vrátný, informátor na HPP. Práce pro
osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nástup možný ihned. Více info na
tel.: 770 123 234

PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám levně nepoužitý elektrický
boiler 125 l a koupelnový topný žebřík,
zn. Změna topení.

je v PÁTEK
11. ledna 2019
v 10.00 hodin

PRÁCI HLEDÁ
SŠ hledá práci. Znalost programu
POHODA a zkušenosti s prodejem.
Tel.:604 686 928

www.vecernikpv.cz

18072610772

19010410011

19010410012

Prodám loupané vlašské ořechy ze sklizně
r. 2018 za 180.- Kč/kg. Kontakt na tel.
604 669 685.

Uzávìrka
øádkové
inzerce

Beztpečnostní a úklidová agentura přijme
do pracovního poměru invalidní důchodce jako vrátné pro fyzickou ostrahu objektů a invalidního důchodce s pokročilou
znalostí práce na PC pro obsluhu PC.
Informace na tel. čísle: 602786692.
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Křížovka: „SILVESTROVSKÉ ČÍSLO PLNÉ VTIPŮ A LEGRÁCEK
VÁM PŘEJEVESELÝ VEČER A HODNĚ SMÍCHU“
Kdo je: kačer Agentury Hóser
Eva SLÁMOVÁ, Určice
A3 9:2 Křížovka:
Kdo je: Alexandra MARKOVÁ, Brodek u Prostějova

 !"  
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
 1 A3B .  ; . :/ B7 6 .
I první číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, +@./  / ./ : 3
C

 6
  78 
 . 9:   / % <  < 9:6/ / /  / :/.
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
nám. Odboje 7
Kateřina SLOUKOVÁ, Prostějov
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
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
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
  6
  78 
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
Božena Sekaninová
Jiří CHARVÁT, Dobrochov
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby bistra.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 10. ledna 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
OSMISMĚRKA
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
  6
  78 
FOLKOVÉ
Ivo NOVOTNÝ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
  6
  78 
2, 9, 2, 4
Josef NÉMETH, Prostějov
Výherce získává:VSTUPENKYv hodnotě 400 Kč pro návštěvu zábavného centra.
SU
DO
KU

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

19010261428

KŘÍŽOVKA
  6
 78 
Masáže jsou skvělou cestou jak ulevit unavenému organismu.
Anna HOFMANNOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kč.

Výherce získá 
 
*

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17113061409

18121461406

ODLEHČETE SVÉMU.......

DILEMA, ALOBAL, OBŘAD, BUČET, PRAXE, ZÁSTUP, MENTOR,
DUSÍK, VZADU, MELÍR, BLBEC, OMANY, ŠLEHAČ, ÚROVEŇ, DANIO,
HERBÁŘ, VÝČEP, KRAJÍC, PATKA, HRBOL, OVČÁK, LENKA, SPANÍ,
KRÁST

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
   

Výherce získá VSTUPENKY 
 !"



BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

180926610xx

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a a graficky lehce poupravili doposud poslední posilu prostějovských hokejistů v probíhající
sezóně...

19010260008

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
   

Výherce získá  VSTUPENKY
#$%#&'($)   
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zveme vás ...

TIP ku
MĚSTSKÝ PLES V PROSTĚJOVĚ
KDY: PÁTEK 11. LEDNA, 19:30 HODIN
KDE: NÁRODNÍ DÙM, VOJÁÈKOVO NÁMÌSTÍ 1, PROSTÌJOV
Tak tu opět máme tradiční prostějovský městský ples. Letos se můžete
těšit na baletní vystoupení umělců
z Moravského divadla v Olomouci,
zpěvačku Zuzanu Kožnárkovou, ale
také na hlavní hvězdu Leonu Machálkovou, taneční školu Flamenco - Aires
Del Sur Prostějov, bohatou tombolu
a mnoho dalšího. Zkrátka to bude stát
za to, ostatně jako každý rok.
Městský ples, který vypukne v pátek od
19:30 hodin v Národním domě, se bude

konat v Prostějově již po devětadvacáté.
Jaký bude tentokrát program? „Ve dvacet hodin proběhne v divadelním sále
slavnostní zahájení s přípitkem primátora města Prostějova Františka Jury.
Následovat budou baletní vystoupení
Moravského divadla Olomouc a zpěv
Zuzany Kožnárkové. Od 21:30 hodin
se v přednáškovém sále představí Leona
Machálková a půl hodiny před půnocí lze
vidět vystoupení taneční školy Flamenco
- Aires Del Sur Prostějov,“ vyjmenovala

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 7. ledna
14:00 PŘÍBĚH LESA
dokumentární film Francie
17:30 BEAUTIFUL BOY
americké drama
20:00 AQUAMAN
sci-fi USA
úterý 8. ledna
14:00 PŘÍBĚH LESA
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
20:00 UTOP SE, NEBO PLAV
francouzská komedie
středa 9. ledna
17:30 KNIHA OBRAZŮ
drama Francie
20:00 ZNOVU VE HŘE
americká komedie
čtvrtek 10. ledna
17:30 AMATÉŘI
komedie Švédsko
20:00 ROBIN HOOD
akční film USA
pátek 11. ledna
15:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
animovaná komedie USA
17:30 CENA ZA ŠTĚSTÍ
drama ČR
20:00 GOLIÁŠ
krimi drama Švédsko
sobota 12. ledna
15:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
17:30 CENA ZA ŠTĚSTÍ
20:00 ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
akční komedie Francie
neděle 13. ledna
10:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
animovaný francouzský film
15:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
17:30 BUMBLEBEE
akční sci-fi USA
20:00 SVÁTKY KLIDU A MÍRU
komedie Dánsko

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 10. ledna
17:00 TOMÁŠ MITURA
- VÝSTAVA OBRAZŮ
Absolvent Akademie výtvarných umění
v Praze se zabývá malbou, grafikou, ilustrací, ale také hudbou a v neposlední řadě
tetováním. Průřez jeho tvorbou bude k vidění v Rainbow Gallery do konce ledna.
17:00 ATELIER MALBA II
FAKULTY UMĚNÍ
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Atelier malby II pod vedením doc. Františka Kowolowského vystaví výběr prací
svých studentů.
17:00 KAREL NOVÁK
- VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Česká legenda naturistické fotografie
představí nejnovější práce zabývající se
tématem koně.
17:00 SŠ ART ECON
Výstava studentských prací Studenti
Střední školy Art Econ představí své nejnovější práce.



náplň startu letošní plesové sezóny Hana
Šprynarová, produkční Městského divadla v Prostějově.
Kromě toho uslyšíte kapely Romantica,
Q-Styl, Olšava a hudebníka Jaroslava
Šmídu, samozřejmě bude připravena
také bohatá tombola, jejíž výtěžek bude
věnován Gynekologicko-porodnickému
oddělení Nemocnice Prostějov.
Vstupné na ples činí 350 korun. Prodej
lístků probíhá v divadelní pokladně na
Vojáčkově náměstí.

,

Komenského 6, Prostějov
středa 9. ledna
19:00 KAREL PLÍHAL
recitál známého písničkáře a basníčkáře

Kino klub

Státní
okresní archív

Školní 4, Prostějov
středa 9. ledna
14:00 JAN PALACH
historické životopisné drama ČR
pátek 11. ledna
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
sobota 12. ledna
MRAKODRAP
thriller USA
15:00 CVRČEK A SPOL.
pásmo pohádek ČR

Třebízského 1, Prostějov
do 31. ledna
ŽIVOTNÍ TVORBA
ZDEŇKA HORÁKA
výstava fotografií k 80. narozeninám autora

DUHA

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
čtvrtek 10. ledna
15:00 PORADNA SOS

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. března
MILAN KNÍŽÁK - 30 PORTRÉTŮ
unikátní výtvarný projekt, který zachycuje
chronicky známé, ale i méně známé osobnosti ovlivnivší napříč obory dějiny, každý
portrét doplňuje autorský komentář
do 3. února
VÁNOCE PŘED A PO....
Vánoce v zákopech – tedy Vánoce, které
zastihly vojáky bojující na bojištích 1. světové války – jsou fenoménem. Nikdo totiž
nepočítal s tím, že by válka trvala tak dlouho a všechny armády to zaskočilo. A jak se
slavily Vánoce v nově vzniklé Československé republice? I toto téma vám proměněná
a prodloužená výstava přiblíží.
do 3. března
BOHUMIL KUBIŠTA
- BAREVNÉ VZTAHY
komorní kolekce obrazů malíře, grafika
a autora kritických a teoretických statí o výtvarném umění.

BASKETBAL:

aneb, co se
kde děje…

neděle 13. ledna:
10:30 TJ OP Prostějov – Poděbrady
(16. kolo 2. ligy žen, sk. „B“, hala Sportcentra DDM Pv).
15:30 BCM Orli Prostějov – SAM Brno
(12. kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra
DDM Pv).

FLORBAL:
sobota 12. ledna:
8:15 13. kolo Olomoucké ligy
přípravek (týmy SK K2 Prostějov,
FBC Mohelnice, Blau Šternberk, Schwarz Šternberk, Přerov Tučňáci, SH
ve Studentské ulici v Pv).
neděle 13. ledna:
8:00 13. kolo Olomoucké ligy mužů (týmy
FbC Playmakers Prostějov, Bisons Přerov,
Litovel, Droždín, SK K2 Prostějov „B“,
SH v Kostelci na Hané).

akce
v regionu...

Retro večer v Suchdole
Tuto sobotu 12. ledna od 20:00 hodin se v kulturním
domě Suchdol u Prostějova bude konat 5. společenský retro večer. Letošní
akce se ponese ve stylu osmdesátých
let minulého století a filmu Discopříběh. Navíc ve 23:00 hodin bude připravena Travesti show, v níž se představí Dušica Mary a Jennifer Mega.
Večerem provede Láďa „Sovjet“ Rus.

LEDNÍ HOKEJ:

PLESY

ZIMNÍ KARNEVAL
VE SPORTCENTRU

PROSTĚJOV Tuto sobotu 12. ledna
Sportcentrum DDM Prostějov pořádá
ve svých prostorách tematicky zaměřený karneval. Ponese se v duchu pohádky Ledové království, těšit se tak můžete
na Elsu, Annu, Kristoffa, Svena nebo
Olafa. Přijďte i vy se svými ratolestmi,
začíná se v 15:00 hodin!
Ve Sportcentru DDM v Komenského ulici
v Prostějově ožijí již tuto sobotu postavy
z Ledového království. Na akci, která potrvá
do 18:00 hodin, zažijete nejen tanec a různé
zábavné úkoly, ale spoustu dalších aktivit!
„Každé dítě dostane soutěžní kartičku,
a pokud projde soutěžemi, kde mu ji orazítkují, dostane odměnu. V přízemí budovy bude probíhat tanec masek a společné
soutěže zase v tělocvičně, v prvním a druhém patře pak najdete zábavná stanoviště
ve třídách. Na programu bude třeba bál
princezen, na němž zažijete tanec, předZámek Prostìjov
stavení na mole, válení sněhových koulí,
namotávání mrkve a žonglování s Olafem.
do 27. ledna 2019
Tento program se bude opakovat vždy po
VIII. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA třiceti minutách. Dále budou
výstava fotografií
probíhat kvízy a zábavné úkodo 31. ledna 2019
ly královny Elzy. Nebo hrátky
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL s Annou, při nichž si užijete záMĚSTA PROSTĚJOVA
bavu s maxipuzzlemi, pexesem,
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák) lovením vloček a kuželkami.
Poté budete moci zajít také do
Olafovy říše, kde můžete proZámek Konice
lézt celé království, stavět hrad,
do 31. ledna
skákat v pytli, koulovat se, staJARMILA LHOTSKÁ
vět sněhuláka a vyrábět různé
- PODMALBY NA SKLE
výtvory s Olafem. Nakonec
výstava obrazů
zažijete i jízdu Svena s Kristoffem, a to na saních, lyžích nebo
chůdách a vyzkoušíte si také baŠPALÍÈEK
lancování nebo střelbu z kuše.
Kromě toho se můžete těšit na
Uprkova 18, Prostějov
fotokoutek, malování na oblido 28. ledna
čej a občerstvení,“ vyjmenovala
NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME
Martina Koudelková z pořádavýstava o železničním modelářství
jícího Sportcentra.
Pro děti činí vstupné 100 koNárodní dùm
run, dospělí mají vstup zdarma. Bližší informace získáte na
Prostìjov
telefonním čísle 602 845 113,
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
na webových stránkách www.
do 28. února
sportcentrumddm.cz či na faSVĚTLO
cebookových stránkách Sportvýstava Daniely Benešové
centra.
(tem)

!"#
11.1.
12.1.
12.1.
12.1.
12.1.
12.1.
12.1.
12.1.

Městské divadlo v Prostějově
Statutární město Prostějov
Reprezentační a stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově
Švehlova SŠ polytechnická
Obecní ples
Kulturní dům Pivín
Obec Pivín
Charitativní ples
Společenský dům Prostějov
Sdružení Pomáháme tancem, z.s.
Hasičský ples
Sokolovna Kostelec na Hané
SDH Kostelec na Hané
Školní ples
Sokolovna Dubany
KPŠ Vrbátky
Obecní ples
Multifunkční budova ČpK
Obec Čechy pod Kosířem
Hasičský ples
Sokolovna Čechovice
SDH Čechovice

pátek 11. ledna
17:45 SK Prostějov 1913 – VSK Technika Brno (Regionální liga juniorů,
nadstavba Y, zimní stadion Pv).
sobota 12. ledna:
11:15 SK Prostějov 1913 – HK Nový
Jičín (Regionální liga dorostu, nadstavba Y, zimní stadion Pv).
15:15 Minihokej Olomouckého kraje
(utkání ročníku 2010, zimní stadion Pv).
neděle 13. ledna:
12:15 SK Prostějov 1913 – HC Černí
Vlci (Liga mladších žáků „D“, ročník
2007-2008, sk. 29, zimní stadion Pv).

29. Tradiční městský ples

VOLEJBAL:
neděle 13. ledna
16:00 VK Prostějov – Šelmy Brno (přátelské utkání, hala Sportcentrum DDM)

<<< www.vecernikpv.cz

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Pátek
Neděle

11.1.
13.1.

9.00 - 10.00
16.15 - 18.15

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* ve středu 9. ledna se od 18:00 hodin
uskuteční první podvečer cyklu seminářů
s Andreou Snášelovou.
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 7. ledna od 16:00 hodin se
koná tvůrčí dílna KERAMIKA.
RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje, že poradenské pracoviště v Prostějově, má provozní dobu: pondělí a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě.
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).

Akademie seniorů pořádá přednášku o lidových pranostikách „JAK NA
NOVÝ ROK...“, která se uskuteční
v úterý 8. ledna od 14:00 hodin v prostorách LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 008 095, 724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
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Přečtete si
uvnitř

Berdychùv comeback
A HRADIŠŤAN
a obhajoba
DOJALI

Karolíny
Plíškové

PUBLIKUM
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JEDNOU
!"#$
ƔƔ V Olomouckém kraji žije
teprve krátce, ale už se o něm píše
v novinách a mluví v médiích. Řeč
je o malém Filipovi, prvním miminku narozeném v našem regionu
v roce 2019. Na svět přišel 1. ledna
zhruba hodinu a půl po půlnoci ve
šternberské nemocnici. Mezi gratulanty byl i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

DAUHÁ, BRISBANE, PROSTĚJOV Tak tohle si nechají tenisoví příznivci líbit. Nad očekávání dobrý
start do sezony prožil člen TK Agrofert Tomáš
Berdych v Dauhá. Na svém prvním turnaji po
zranění zad a půlroční pauze prohrál až ve finále, což ho před blížícím se Australian Open
vzpružilo. Jeho oddílová kolegyně Karolína
Plíšková zase poprvé v kariéře vyhrála dvakrát jeden podnik WTA. Znovu po dvou letech dobyla australské Brisbane,
byť ve finále prvního turnaje sezony její soupeřka Lesja
Curenková podávala na vítězství. Prostějovská tenistka
ale vývoj otočila a stala se aktuálně českou jedničkou, když
v žebříčku poskočila na sedmou příčku.

ƔƔ Volejbalové „oděvářky“ naskočí do zápasového kolotoče 2. ligy
tuto sobotu 12. ledna na palubovce
Ostravy B. Zatím jsou svěřenkyně
kouče Sypka osmé.

ƔƔ Tři body zajistila v premiéře
nového ročníku Tipsport ligy proti
Prešovu penalta Píchala
strana 23

3x foto: internet

TENISOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA STRANĚ 22

➢

PODKOŠOVÉ
HVĚZDY
ƔƔ Američané z BK Olomoucko doslova zářili v exhibici Utkání hvězd
Kooperativa NBL
strana 30

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ
vé zavítali i na radn
o
l
á
r
ici Porazí Jestřábi premiérově
Ti k
v této sezóně Frýdek-Místek?
PROSTĚJOV Víte, s kým mají prostějovští hokejisté nejhorší vzájemnou bilanci v Chance lize ČR
2018/2019? Není to nikdo z top favorizovaného tria
Jihlava, České Budějovice, Kladno. Ani rovněž silný
Vsetín, dokonce ani neoblíbený Přerov. Nýbrž dost
překvapivě HC Frýdek-Místek, který muži LHK přivítají na svém ledě ve středu 9. ledna od 18.00 hodin
v rámci 44. kola soutěže.
Když Hanáci hostili Severomoravany během aktuální sezóny poprvé, nečekaně podlehli tehdy předposlednímu celku
tabulky 2:3. Načež se Rysi začali herně i výsledkově zvedat a na svém
zimáku pak Jestřáby vypráskali drtivě 7:2. Teď by se dalo říct, že pro
Tomáše Divíška a spol. přichází ideální příležitost k adekvátní odplatě. Která však nebude vůbec jednoduchá.
„Asi je pravda, že nám Frýdek svým hokejovým pojetím moc nesedí. Jeho mladí hráči z širšího kádru extraligového Třince jsou hodně rychlí a brusliví, soupeř navíc celkově sází na maximální důraz
i velkou tvrdost v osobních soubojích. Bez ohledu na tohle všechno
je však rozhodně v našich silách, abychom frýdecko-místecký tým
konečně v tomto ročníku porazili. Jen potřebujeme odvést kvalitní koncentrovaný výkon bez mnoha fatálních chyb,“ nabádal trenér
elhákáčka Jiří Vykoukal.
(son)

vs.

ƔƔ Titulem motocyklového přeborníka České republiky na přírodních okruzích v kategorii do
600 ccm se může už druhým rokem po sobě pyšnit prostějovský
jezdec Richard Sedlák.
Čtěte v příštím čísle!
ƔƔ V den pětadevadesátého výročí
Wolkerova úmrtí ve čtvrtek 3. ledna 2019 uctily památku slavného
rodáka a básníka dvě desítky Prostějované. Čtěte v příštím čísle!

ƔƔ Také v letošním roce začala
u místního nádraží v Prostějova
Milada Sokolová rozdávat jídlo
strana 20

ESKÁČKO
VÍTĚZNĚ

Petr KOZÁK

  

POLÉVKY
BEZDOMOVCŮM

/  *     *C  ! ! #!'     "

 5 " '#"  "#$ 

PROSTĚJOV Prostějovský primátor František Jura společně se svými náměstky přivítal v pátek 4. ledna na radnici koledníky prostějovské Charity. „Jsem rád, že mohu přivítat v rámci
Tříkrálové sbírky vás, tedy koledníky z prostějovské Charity. Práce Charity si vážím a zároveň
mám rád tradice, k nimž bezesporu svátek Tří králů patří,“ uvedl František Jura.
(red)

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
DNES NA DVOUSTRANĚ 24-25
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Pondělí 7. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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Základní skupina A – výsledky: Vakifbank Istanbul – Allianz Stuttgart
3:1, VB Beziers – Maritza Plovdiv 3:0,
Maritza Plovdiv – Vakifbank Istanbul
0:3, Allianz Stuttgart – VB Beziers 3:0.
Pořadí: 1. Vakifbank Istanbul 6, 2. Allianz Stuttgart 3, 3. VB Beziers 3, 4.
Maritza Plovdiv 0.
Základní skupina B – výsledky: Eczacibasi Istanbul – Uraločka Jekatěrinburg
3:0, Dynamo Kazaň – HPK Hämeenlinna 3:0, HPK Hämeenlinna – Eczacibasi Istanbul 0:3, Uraločka Jekatěrinburg
– Dynamo Kazaň 3:2. Pořadí: 1. Eczacibasi Istanbul 6, 2. Dynamo Kazaň
4, 3. Uraločka Jekatěrinburg 2, 4. HPK
Hämeenlinna 0.
Základní skupina C – výsledky: Gorgonzola Novara – Budowlani Lodž 3:0,
RC Cannes – Minčanka Minsk 3:0,
Minčanka Minsk – Gorgonzola Novara
0:3, Budowlani Lodž – RC Cannes 3:0.
Pořadí: 1. Gorgonzola Novara 6, 2.
RC Cannes 3, 3. Budowlani Lodž 3, 4.
Minčanka Minsk 0.
Základní skupina D – výsledky:
Imoco Conegliano – Savino Scandicci
3:2, LKS Lodž – SSC Schwerin 3:1,
SSC Schwerin – Imoco Conegliano
3:0, Savino Scandicci – LKS Lodž 3:0.
Pořadí: 1. Savino Scandicci 4, 2. SSC
Schwerin 3, 3. LKS Lodž 3, 4. Imoco
Conegliano 2.
Základní skupina E – výsledky: Dynamo Moskva – Fenerbahce Istanbul
1:3, Chemik Police – CSM Bukurešť
1:3, CSM Bukurešť – Dynamo Moskva
0:3, Fenerbahce Istanbul – Chemik
Police 3:0. Pořadí: 1. Fenerbahce Istanbul 6, 2. Dynamo Moskva 3, 3. CSM
Bukurešť 3, 4. Chemik Police 0.
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CURLING
VÝSLEDKY HANÁCKÉHO
CURLINGU 2019
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Dauhá – ATP Tour
Dvouhra - 1. kolo: Berdych – Kohlschreiber
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Puné – WTA Tour
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PROSTĚJOVSKA

Muži (5500 metrů): 1. Khýr (Maratonský klub
Prostějov) 17:16 min, 2. Vystavěl (SK Prostějov –
orientační běh) 17:27, 3. Hurta (SK Prostějov – atletika) 18:18, 4. Perknovský 18:37, 5. Otrusina (oba
SK Prostějov – orientační běh) 19:43, 6. Ředina (SK
Prostějov – atletika) 20:45.
Ženy (2200 metrů): 1. Korhoňová (SK Prostějov
– atletika) 8:51, 2. Otrubová (Sokol Plumlov – orientační běh) 9:28, 3. Leitnerová (Prostějov) 9:58.
Veteráni (3300 metrů): 1. Švancara (Malirun Prostějov) 11:10, 2. Ředina (SK Prostějov – atletika)
11:34, 3. Kopecký (SOB Olomouc) 11:58.
Dorostenci (3300 metrů): 1. Šmída (Prostějov)
10:47, 2. Hošťálek (SK Prostějov – atletika) 11:41,
3. Karásek (Sokol Plumlov – orientační běh) 12:24.
Dorostenky (2200 metrů): 1. Bártová (SKC
Pardus TUFO Prostějov – cyklistika) 8:25, 2. Černochová (Sokol Plumlov – orientační běh) 8:50, 3.
Trojancová (Orel Vyškov) 10:05.
Starší žáci (2200 metrů): 1. Koutný (Čehovice)
6:58, 2. Štec (SKC Pardus TUFO Prostějov – cyklistika) 7:30, 3. Otruba (Sokol Plumlov – orientační
běh) 8:37.
Starší žákyně (1000 metrů): 1. Müllerová (SKC
Pardus TUFO Prostějov – cyklistika) 3:50, 2. Kopecká (SK Prostějov – atletika) 4:06, 3. Ficová (SK
Prostějov – orientační běh) 4:44.
Mladší žáci (1000 metrů): 1. Ševčík (Biatlon Prostějov) 3:51, 2. Rozkošný (Gymnastika Prostějov)
3:55, 3. Provazník (Orel Vyškov) 4:08.
Mladší žákyně (1000 metrů): 1. Štarnovská (SK
Prostějov – atletika) 3:59, 2. Kopecká (SOB Olomouc) 4:05, 3. Štecová (SK Prostějov 1913) 4:20.
Nejmladší žáci (500 metrů): 1. Provazník (Orel
Vyškov) 1:45, 2. Justus 1:47, 3. Babák (oba Prostějov) 1:57.
Nejmladší žákyně (500 metrů): 1. Trojancová
(Orel Vyškov) 1:42, 2. Kopecká 1:59, 3. Měchurová
(obě SK Prostějov – atletika) 2:04.
Rodiče a děti (500 metrů): 1. Jebavá (Praha) 2:10,
2. Štecová (SK Prostějov 1913) 2:19, 3. Křenek (Čechovice) 2:38.
Rodiče a děti v kočárku (500 metrů): 1. Tomicová (SVVAT) 1:38, 2. Hrubá (Vrchoslavice) 1:53, 3.
Kratochvílová (Prostějov) 2:07.
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Uherský Brod – Prostějov 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
Branky Prostějova: Kuba (Šafránek),
Ševčík (Mikeš, Kuba), Šafránek (Kuba, Štědrý), Mikeš (Pokorný, Štědrý), Mikeš (Vlček,
Černý), Vlček (Hladiš, Pokorný)
Sestava Prostějova: Křupka – Hladiš, Vlček, Zeman, Černý, Šabršula, Pokorný, Fojt
– Mikeš, Štědrý, Šafránek, Kuba, Taršinský,
Mrázek, Ševčík. Trenér: Jaroslav Beck.
Průběžné pořadí: 1. Technika Brno 27, 2.
Prostějov 22, 3. Uherský Brod 22, 4. Černí
Vlci Rožnov p/R 19, 5. Boskovice 14, 6. Orlová 12, 7. Nový Jičín 12, 8. Frýdek-Místek 8,
9. Karviná 5.
DOROST

Břeclav – Prostějov 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)
Branky Prostějova: Kuchta (S. Fiala), Filípek (S. Fiala), Fiala (Kuchta), Buršík (Hofman), Tábor (Zatloukal).
Sestava Prostějova: Špunar – Soldán, Holub, Polcr, Zatloukal, Hruban, Beneš – Wind,
Kudláček, Tábor, Hofman, Buršík, Kašpar,
S. Fiala, Kuchta, Filípek. Trenér: Michal
Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Třinec B 28, 2. Prostějov
25, 3. Orlová 24, 4. Opava 24, 5. Hodonín 17,
Valašské Meziříčí 16, 7. Břeclav 14, 8. Černí Vlci
Rožnov p/R 11, 9. Karviná 9, Nový Jičín 9.
`qX}~^_

Prostějov – Vítkovice 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)
Sestava Prostějova: Černý (31. Kroupa) –
Veselý, Šilhánek, Kubík, Němec, Mojžíšek,
Šandera – Holub, Miškovský, Tománek,
Žák, Šindler, Hozman, Ševčík, A. Koutný, V.
Koutný. Trenér: Michal Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Uničov 2, 2. Šumperk
2, 3. Třinec 2, 4. Vítkovice 2, 5. Opava 2, 6.
Prostějov 0, 7. Havířov 0, 8. Přerov 0, 9. Orlová 0, Frýdek-Místek 0.
|q}~^_

Prostějov – Vítkovice 12:2
Sestava Prostějova: Štourač – M. Voráč, Š. Palánek, Špičák, Končický, J. Mudrla, Pekr, D. Fiala,
Hejcman, T. Marek, Pítr. Trenér: Filip Smejkal.
Průběžné pořadí: 1. Šumperk 2, 2. Prostějov 2, 3. Třinec 2, 4. Frýdek 2, 5. Havířov 2, 6.
Opava 0, 7. Uničov 0, 8. Přerov 0, 9. Vítkovice 0, 10. Orlová 0.
Průběžná pořadí jsou aktuální k neděli 6.
1. 20:45 – pozn. red.
(kom)
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ČECHY POD KOSÍŘEM Uplynulý pátek zazněly v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem housle,
klarinet, flétny, cimbál, kvinton, kontrabas, klávesy, perkuse a zvučné hlasy. Odehrál se tam totiž velkolepý koncert skupiny Hradišťan, jejímž uměleckým vedoucím, který v muzeu samozřejmě taktéž
vystupoval, je Jiří Pavlica. Společně představili vskutku pestrou paletu žánrů, jazyků, zvuků i výšek
a potvrdili tak svoji pověst originálního uskupení jedinečných umělců. Posluchači jen vzdychali.
Večerník si příležitost navštívit tuto akci prostě nemohl nechat ujít. Obzvlášť když byl mediálním
partnerem divácky vyprodaného koncertu.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
V pátek 4. ledna jste měli jedinečnou
možnost v Muzeu kočárů v Čechách
pod Kosířem vidět a zejména slyšet
skvělé hudební těleso Hradišťan v čele
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.
Skupina je známá jakožto ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou
a interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním
repertoárem. A tohle renomé svým
pátečním koncertem jen potvrdila. Sedmičlenný soubor uvedl celkem tři tematické části – skladby vánoční, novoroční
a nakonec písně na přání.
Na úvod si Pavlica neodpustil vtip:
„Zahrajeme vám tolik písní, kolik jich

vydržíte poslouchat.“ Nejprve se tedy
kapela vrátila do doby adventu a rozezpívala k němu náležící koledy, mezi
nimiž nechyběly pastýřské koledy nebo
část Gloria ze skladby Missa Brevis, zpívaná ve třech jazycích. Poté protagonisté příznačně zabruslili do novoročního
období, kam zařadili skladby s tématem
času, třeba Nechvátej, osude či Člověk
a země. Na závěr si pak připravili to, co
všichni chtěli slyšet – písně na přání
neboli takové, které jsou posluchači nejžádanější jako Voda má, Požáry ze čtyř
stran nebo Rozpomínání tak zněly sálem. Poslední jmenovanou zpěvák popsal úsměvně: „Myslím si, že tato skladba je vnitřně radostná. Vystihuje totiž
ten radostný pocit, když se rozpomenete na to, co jste vlastně potřebovali.“
Skupina Hradišťan je známá nejen
díky výstupům šarmantního Jiřího Pavlici, ale především pro své
nepochybné kvality. Proto si ji do

muzea přišlo poslechnout početné
publikum, vmáčklo se tam takřka
500 lidí! Většina z nich přitom byla
z jejich koncertu přímo unesena.
„Na Adventní večery do Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem jezdíme pra-
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videlně už asi pět let. Vždy navštívíme
jedno prosincové vystoupení a pak také
lednový tříkrálový koncert. Tentokrát
jsme si přišli poslechnout hudebníky
Davida Uličníka a Jiřího Škorpíka, jejichž hudba se nám velice líbila, a nyní
Hradišťan. Musím říct, že tato skupina
mě ani teď nezklamala. Nenecháme si
ujít žádnou příležitost si ji poslechnout
naživo, protože je prostě fantastická.
Osobně se mi dnešní koncert líbil stej-

ně jako ten, který měla na olomouckém
Výstavišti Flora, kde ji doprovázela
Moravská filharmonie. To bylo prostě
úžasné....,“ rozplývala se Svatava Kopečná z Olomouce. Spokojen byl i organizátor Václav Obr. „Myslím, že to
bylo vydařené vystoupení. Účast byla
výborná, panovala úžasná atmosféra.
Pan Pavlica je člověk duchovně zaměřený a publiku jejichb přízeň vždy
vrací. Každý koncert je tak výjimečný,
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tento umocnilo navíc i útulné prostředí depozitáže muzea. Hodnotím
to opravdu velice dobře,řekl bych na
jedničku s hvězdičkou,“ rozplýval se
známý nadšenec. Ten také prozradil
základní pointu ke každoročnímu
vrcholu sezóny. „.Lidé se těší na Josefkol, ptají se a právě na koncertu jsem
oznámil, že letošní ročník se ponese
v duchu titulu Vlast - láska k historii,“
uvedl Obr.
+  
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KAUZA KINO METRO
vs.
IVAN
ČECH
OŽÍVÁ
V „Kasku“ uvidíte Plíhala
➢

PROSTĚJOV Do prostějovského Společenského domu zavítá
známý zpěvák a kytarista Karel
Plíhal, který zarecituje ze své poslední sbírky. „Všechny říkanky,
kterýma se to tu jen hemžilo, jsem
poslal na zasloužený odpočinek na
stránky knížky, která se jmenuje
JAKO COOL V PLOTĚ. Jsou zde
v milé společnosti obrázků pana
Miroslava Bartáka,“ vzkazuje Karel Plíáhal. Ten své skladby pojímá
zejména jako básně, které nejprve
napíše, následně pak zhudební.
Právě tyto folkové písničky si můžete přijít poslechnout tuto středu
9. ledna od 19:00 hodin.

Do Prostějova se vrací Karel Plíhal, který
vám i tentokrát představí své originální
básnické rýmy ve spojení s folkovou muzikou. „Melodická hudba a hravá poezie:
tyto dva pilíře drží pomyslný most, jenž
spojuje opačné břehy řeky. Stavitel mostu, písničkář Karel Plíhal, k sobě trpělivě
a promyšleně skládá jednotlivé stavební
kameny: slova, rýmy a akordy, aby tak
byl ve výsledku most co nejpevnější a aby
lidé neměli důvod volit k cestě z jednoho
břehu na druhý most jiný. Takových
mostů již během své kariéry folkového
písničkáře postavil Karel Plíhal několik
desítek, díky čemuž se na současné české
folkové scéně stal uznávaným a respektovaným umělcem.“

Kromě toho je Karel Plíhal také, možná
trošku netradičně, introvertním bavičem.
„Jeho originální projev ještě podtrhují
drobné verše, kterými Plíhal prokládá
celé vystoupení. Reflektují drobnosti
každodenního života a pointa pokaždé
publikum sklátí smíchy. ... A když se vrátí
podepsat své knihy, je z něj znovu nesmělý a tichý muž, co by raději nebyl.“
O jeho kvalitách svědčí i četné úspěchy.
Složil hudbu k řadě inscenací Moravského divadla Olomouc, v roce 2012
získal Cenu Anděl v kategorii Folk &
Country, vydal více než deset alb... Pokud tedy zajdete na Plíhalův koncert,
o jedinečný zážitek budete mít jistě postaráno.
(tem, nif)

Z TITULNÍ STRANY

PROSTĚJOV Dle advokáta zastupujícího kina Metro 70 dostal Ivan
Čech výpověď pro nadbytečnost za
účelem zvýšení efektivnosti práce
a v rámci organizačních změn. S tím
však protistrana nesouhlasí. „Pro
výpověď z tohoto důvodu nebyly
zákonné důvody,“ opakuje advokát
Václav Láska, který Ivana Čecha
v této věci zastupuje. Prostějovský
soud mu v tomto ohledu dal ve středu 26. září 2018 za pravdu.
„Rozvázání pracovního poměru s Ivanem Čechem je neplatné. Žalovaný
je povinen zaplatit náklady soudního
líčení,“ konstatoval v rozsudku soudce
Věroslav Řezáč, který při svém rozhodování vycházel zejména z listinných

důkazů. Konkrétně šlo o předloženou
pracovní smlouvu a výpověď. V ní
bylo uvedeno, že práci místo Ivana
Čecha bude vykonávat nová ředitelka
kina Metro 70. „Fakt, že práci přebírá
jiný zaměstnanec, nemůže být dle pracovního práva důvodem k výpovědi,“
odůvodnil své rozhodnutí soudce.
Rozsudek stále není pravomocný, neboť Kino Metro 70 proti němu podalo
odvolání. Na potvrzení této informace
čekal Večerník nezvykle dlouho, ředitelku Barboru Prágerová jsme průběžně
kontaktovali s dotazy od podzimu loňského roku. „Vzhledem k tomu, že nám
doposud nebylo doručeno rozhodnutí
soudu a nejsem tedy seznámena s plným zněním odůvodnění, nemohu se
k rozhodnutí vyjádřit. Jakmile budeme
mít možnost rozhodnutí prostudovat,

podnikneme další kroky,“ opakovaně
tvrdila Barbora Prágerová. Teprve až
v závěru prosince poslala Večerníku
vzkaz, že jako ředitelka kina Metro celou věc takzvaně požene výš. „Kino podalo proti rozsudku odvolání,“ sdělila.
Večerník na začátku ledna požádal
o sdělení důvodů, které vedou k odvolání se k vyšší soudní instanci. „Nesouhlasíme s výrokem soudu a trváme na tom,
že výpověď byla oprávněná. Jako ředitelka kina jsem rovněž jeho dramaturgyní a produkční. Nepřehlédnutelným
faktem pak je, že kino v loňském roce
navštívilo o zhruba dvacet tisíc diváků
více než v roce 2016. Stejně tak došlo
k úměrnému navýšení tržeb,“ vysvětlila
důvody odvolání Ivana Čecha současná
ředitelka kina Metro v Prostějově Barbora Prágerová.
(mls, mik)

Mozart s Martinů si na zámku v Čechách pod Kosířem potřásli rukama
ČECHY POD KOSÍŘEM Jako
oheň a voda je hudba skladatelů Wolfganga Amadea Mozarta
a Bohuslava Martinů. Každý tvořil
v naprosto odlišných podmínkách,
dobách a prostředích. Přesto klavíristka Vendula Urbanová a zpěvačka Lucie Laubová dokázaly jejich
skladby skloubit tak, že dohromady
v podstatě souzněly. Tento počin
předvedly v rámci tříkrálového
koncertu na zámku v Čechách pod
Kosířem uplynulou sobotu. A Večerník byl u toho!

Tereza MACHOVÁ

Tříkrálový koncert se na zámku v Čechách pod Kosířem stal již tradicí.
Stejně tak je zvykem, že na něm vystupují dvě profesionální umělkyně – klavíristka Vendula Urbanová a zpěvačka

Lucie Laubová. Vloni své společné
vystoupení zasvětily skladateli Leoši
Janáčkovi. Tento rok spojily hudbu
dokonce dvou velikánů – Wolfganga
Amadea Mozarta a Bohuslava Martinů. „Letos uplyne 60 let od smrti
Bohuslava Martinů a před třemi roky
jsme si připomínali výročí 260 let od
narození Wolfganga Amadea Mozarta. Proto těmto dvěma skladatelům
věnujeme dnešní koncert,“ vysvětlila
Vendula Urbanová výběr interpretů.
Velkým sálem zámku se nesly
skladby rakouského umělce Fialka,
Aleluja, Kouzelná flétna a Andante
z klavírního koncertu A dur. Klavíristka Urbanová vnášela mezi jednotlivá vystoupení krátká intermezza,
v nichž představovala hudebníky blíže.
A tak jsme se dozvěděli, že posledně
jmenovaná skladba vznikala v neda-

leké Olomouci, kam Mozart tehdy
uprchl před epidemií neštovic, které
řádily ve Vídni. Z tvorby Bohuslava
Martinů pak zazněly Děvče z Moravy,
Loutky a Nový špalíček. A ačkoli by se
zdálo, že tak odlišné póly vážné hudby,
zvlášť když byl jeden uveden v drsné
němčině, další zase v pro nás půvabné češtině, nemohou souznít, opak je
pravdou.
Dohromady na koncert přišlo asi šest
desítek návštěvníků, mezi nimi starší,
ale i ti úplně nejmenší. „Většinou přijde lidí méně. Tento rok jsme však akci
více propagovali, takže jich k nám zavítalo o něco více. Ale pořád jich bylo
tak akorát, těžko by se sem vešla třeba
stovka návštěvníků. Závěrem tedy
můžu říct, že jsme spokojeni,“ zhodnotila edukační pracovnice zámku Lenka
Faltýnková.
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republiky. Mě osobně ale daleko více nadchla již připravená
myšlenka filmových melodií a hlášek z filmů napříč stoletím.
Oč jsem požádala navíc, bylo průvodní krátké slovo, které
´pronesla´ naše radnice,“ odpověděla na dotaz Večerníku
Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora.
Po ukončení světelné a pyrotechnické show na náměstí T. G.
Masaryka byla rovněž spokojena s konečným výsledkem.
„Ohňostroj spojený s oslavou konce roku za přítomnosti takového množství obyvatel Prostějova je podle mého úžasná
příležitost k pocitům sounáležitosti a hrdosti nad tím, kdo
jsme a kde žijeme,“ poznamenala Sokolová.
Spokojeni odcházeli z náměstí i lidé, kteří se teprve
připravovali na bujarou oslavu příchodu nového roku.
„Vloni jsme viděli ohňostroj na motivy pohádek a dneska
to bylo taky hodně zajímavé. Jsem zvědavá, co vymyslí za
rok,“ nechala se slyšet paní Blanka, která ohňostroj na pro-
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stějovském náměstí sledovala stejně jako vloni se svými
dvěma dcerami. „Naprosto úžasné, takový ohňostroj tady
už dlouho nebyl. Hodně mých kamarádů to srovnává s tím
loňským, ten jsem ale bohužel neviděl, tak nemohu soudit.
Jsem nadšený, akorát bych snad vytkl jedinou věc, a tu představovaly příliš hlasité reproduktory. Kolikrát jsme si museli
zacpávat uši, protože mluvené slovo i hudba byly fakt příliš
hlučné,“ řekl Večerníku Ivan Bláha z Prostějova. Hlasité reproduktory ale celkový dojem z náramně vydařeného ohňostroje určitě nemohly nijak snížit.
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Ve čtvrtek charitativní akci trošičku
zkomplikovala hustá chumelenice,
přesto již na Miladu Sokolovou čekalo
asi patnáct lidí bez domova. „Paní Sokolová je skvělá, že toto pro nás dělá. Chodím si pro polévku sem k místnímu už
čtvrtým rokem a společně s kamarády
jsme rádi, že máme alespoň jednou za
den něco teplého do žaludku,“ svěřil se
Večerníku pan Josef, známá postavička
z řad prostějovských bezdomovců. Ná-

městkyně primátorky za pomoci několika dobrovolníků přesně o půl dvanácté
rozprostřela stůl, na kterém dominovala
várnice s polévkou navařenou tradičně
v kuchyni Národního domu. „Na první letošní polévku dorazilo k místnímu
nádraží kolem patnácti osob, dobře se
ale najedly i maminky s dětmi v ulici
Pražská v Azylovém domě pro rodiče a děti,“ uvedla Večerníku o hodinu
později Milada Sokolová. Bezdomovci
si první den pochutnávali na gulášové
polévce. „Kromě čerstvého chleba k polévce jsem od Rudolfova pekařství, které s námi spolupracuje již od minulého
roku, dostala svatební koláčky a domácí
buchty. Jeden z dobrovolníků přinesl
další chléb a také jablka, sama jsem pak
ještě donesla štangli salámu a rozkrájela
ho jen tak na chuť,“ popsala seznam
pamlsků pro bezdomovce Milada Sokolová.
Večerník si také povšiml, že někteří lidé
přišli ve čtvrtek k místnímu nádraží
polévku nejen sníst přímo na místě, ale
vzali si s sebou také zavařovací sklenice
a žádali i druhý „nášup“ domů. „Lidé,

kteří si pro polévku chodí, a to nejen
bezdomovci, jsou sociálně slabí. Paní
si vzala polévku s sebou pro nemocného syna, jiný pán pro kamaráda, který
špatně chodí. Je-li polévky dostatečné
množství, nevidím důvod, proč to lidem odpírat,“ vysvětlila Sokolová.
Rozlévání polévek před místním
nádražím bude pokračovat každým
dnem s výjimku nedělí, a to až do
konce února letošního roku.
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PROSTĚJOV Jednu z prvních akcí
nadcházející plesové sezóny představuje již tradičně další ročník
úspěšného charitativního plesu. Již
poosmé se tuto sobotu 12. ledna ve
Společenském domě sejdou příznivci tance a svou účastí přispějí žákům
speciálních škol.
„Věřím, že se návštěvníci mohou opět
těšit na vydařenou akci,“ uvedl Tomáš
Lázna, předseda spolku Pomáháme
tancem. „V plánu je řada novinek, tou
nejzásadnější je kapela HTK Band, na
kterou máme velmi dobré reference,
a myslím, že návštěvníky nezklame.
V rámci doprovodného programu se
příchozí mohou těšit na tradiční účinkující, tedy taneční uskupení TS Free
Dance a Buď ZUŠ, chybět nebude ani

Defi z olomouckého studia Apokalips
se svým Pole Dance. Nově se objeví
gymnastická show Rusted Monsters
a vrátit by se měly ukázky standardních
tanců.“
Výtěžek z plesu poputuje do MŠ speciální v Mozartové ulici, ZŠ speciální na
Tetíně a ZŠ praktické z ulice Komenského. Stejně jako v minulých létech
pomůžou peníze k realizaci nadstandardních terapií pro žáky těchto škol.
„Jsme rádi za to, jak spolupráce se spolkem Pomáháme tancem dlouhodobě
funguje. S terapiemi jsou spokojené
jak děti, tak jejich rodiče,“ pochvaluje
si Pavlína Jedličková, ředitelka SŠ, ZŠ
a MŠ Prostějov.
Tematické zaměření plesu prozradila pořadatelka Tereza Dokládalová:

„Jelikož se ples bude konat krátce po
oslavách stého výročí Československa,
rozhodli jsme se jeho prostřednictvím
zavzpomínat na první republiku v Prostějově. Formou výzdoby a ve vstupech
moderátorů plánujeme připomenout,
co se v našem městě před stoletím dělo.“
Vstupenky na akci lze zakoupit
v Pizzerii U Hradeb ve Školní 16
a v kavárně Prostor v ulici Uprkova
7. Cena lístku v předprodeji je 250
Kč, pro studenty jen 200 Kč. „Letos
nás překvapil nebývalý zájem, za
krátkou dobu byly obsazeny všechny
stoly. Míst na stání je ale zatím dostatek,“ dodává spokojeně Lázna.
Záštitu nad akcí převzala Milada Sokolová, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.
(red)

Nedílnou součástí bývalého kláštera Milosrdných bratří je
kostel sv. Jana Nepomuckého. A právě v něm zprostředkovali studenti SOŠPO vánoční povídání a prohlídku vnitřních prostor této sakrální stavby. V kostele mohli příchozí
vidět krásný, zdobený a osvětlený betlém. Neopominutelnou zajímavost objektu představují velmi bohaté rokokové dekorace kleneb. Hlavní námět stropních maleb tvoří
výjevy z legendy o sv. Janu Nepomuckém.
Možnost prohlídky zaujala zhruba padesát návštěvníků.
„Na prohlídku jsem se těšila. Mám totiž pocit, že kostel jinak
není běžně přístupný. Jen mě tedy mrzí, že nepřišlo více lidí,

Nikol FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu 5. ledna byla na
programu další komentovaná prohlídka kostela sv.
Jana Nepomuckého ve Svatoplukově ulici. Role průvodců se opětovně zhostili studenti Střední odborné
školy podnikání a obchodu v Prostějově.
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protože zrovna tento kostel by si větší pozornost zasloužil.
Navíc byla příležitost potěšit se pohledem na krásně zpracovaný betlém,” prozradila Večerniku Tereza Slouková.
Studentům uvedené školy se komentované představení
prostějovské památky stejně jako na Štěpána v případě kostela sv. Petra a Pavla zdařilo.
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V Prostějově se bude opět Další prohlídka kostela
pomáhat tancem. Již poosmé! v režii studentek SOŠPO

Úklid
rval
námìstí t
šest hodin

PROSTĚJOV Tak to si tedy dali! Pracovníci společnosti FCC už časně
ráno na Nový rok vyjeli do prostějovských ulic s jediným cílem: řádně
uklidit a odvézt nepořádek, který zbyl po oslavách Silvestra a příchodu
roku 2019. A že toho bince v ulicích a na náměstích bylo požehnaně...
„Úklid po silvestrovských oslavách probíhal od
sedmi hodin ráno hned v úterý prvního
ledna a bylo do něj zapojeno šest
pracovníků na ruční úklid, jeden
pracovník s valníkem Iveco Daily,
jeden silniční a jeden chodníkový zametací stroj. Střed města
včetně centra byl uklizen do
jedné hodiny po poledni, poté
se pokračovalo s úklidem směrem k vnitřnímu okruhu města. Od
středy druhého ledna jsme pokračovali
v ručním i strojním úklidu ostatních částí města
včetně místních částí Žešov, Čechovice, Domamyslice a Vrahovice,“ informoval
Večerník Štěpán Špaček, ředitel společnosti FCC Prostějov.
Večerník zajímalo, kolik nepořádku a jakého druhu se v prvních dnech roku
odvezlo. „Protože úklidové práce po silvestrovských oslavách nebyly prozatím
ukončeny, můžeme jen předpokládat, že celkové množství sesbíraného odpadu
na území města Prostějova včetně jeho místních částí se bude pohybovat někde
kolem osmi a půl tuny. Sesbíraný odpad byl převážně složen ze zbytků zábavné
pyrotechniky, lahví od alkoholu, jejich střepů, nedopalků cigaret a běžného směsného odpadu. Například šlo o papír, textil, potraviny, plasty a tak dále,“ uvedl Špaček.
(mik)

PROSTĚJOV Počtvrté v řadě byla
ve čtvrtek 3. ledna zahájena před
místním nádražím v Prostějově
charitativní akce rozlévání teplých
polévek lidem bez domova a dalším
potřebným. Stejně jako ve třech
předešlých letech za touto akcí stojí
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova a nyní už i náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Také ve čtvrtek přijela o půl dvanácté
před nádraží s nádobou plnou horké
polévky a v kufru auta měla pro bezdomovce další pamlsky.

8,5 tuny nepořádku! Na úvod se podávala GULÁŠOVÁ
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ukázky z filmů Přednosta stanice, Rozmarné léto, Slavnosti
sněženek, Pelíšky a mnoha dalších českých komedií. Večerník samozřejmě zajímalo, kdo přišel s nápadem sladit
ohňostroj právě s touto choreografií. „Jednou z věcí, kterou
jsem se zabývala po zvolení náměstkyní, byl samozřejmě
ohňostroj. Spojila jsem se s Františkem Nevrtalem, který má
tuto událost ve své gesci, a zjišťovala potřebné informace. Samozřejmě se nejdříve nabízela oslava 100 let výročí založení

Po Silvestru zbylo

Organizátoři si na choreografii celého silvestrovského ohňostroje roku 2018 v Prostějově dali hodně záležet. Kromě
nádherné pyrotechnické show byl k vidění i velice poutavý
doprovodný program. Pořadatelé pojali celou show jako
vzpomínku na velké postavy ze slavných filmů české kinematografie. Pyrotechnická choreografie byla sladěna s ukázkami těch největších postav v historii českého filmu, například s nezapomenutelným Kristiánem v podání Oldřicha
Nového. Zazněl ovšem i nakažlivý smích Vlasty Buriana,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

➢

PROSTĚJOV Silvestr 31. prosince, osm hodin večer. Na
prostějovském náměstí T. G. Masaryka nebylo k hnutí.
Lidé se mačkali od lavičky se sedícím Jiřím Wolkerem až
po budovu Atria na Hlaváčkově náměstí. Bezmála tři tisícovky Prostějovanů i s těmi nejmenšími dětmi se těšily na
tradiční silvestrovský ohňostroj, který měl být předzvěstí
blížícího se nového roku. A nikdo nebyl zklamán. Viděli
jsme úchvatnou čtrnáctiminutovou podívanou kvalitativně ještě vydařenější než na konci roku 2017. Světelnou
a pyrotechnickou show nakonec zaplněné náměstí ocenilo dlouhotrvajícím bouřlivým potleskem.
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milujeme vecerník


ÚCHVATNOU SHOW PROVÁZELI
KRISTIÁN I PŘEDNOSTA STANICE

20

5R]PQRæLO\VHKU¿êVNÇDEVHQFH

Pondělí 7. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

29

$)

)

$)

Nahrávačská jednička týmu v listopadu ještě udržovala solidní úroveň, ale
během prosince šla dolů. A nepříjemným vyvrcholením bylo, když
její zkažené míče uzaPosun od vřely prohrané duely
minula:
jak s Olomoucí, tak
-15%
proti Liberci.

"8(%

Michaela
Zatloukalová

Aktuální forma:

Po zvážení klubové
situace a svých ekonomických priorit dobrovolně opustila kolektiv, aby dala přednost
mimovolejbalovému zaměstnání.
Sice v omezené míře dál trénuje
Posun od pro možný případ
minula:
nouze, leč fakticky
-65%
už je mimo tým.

"8($

Lucie
W 

Aktuální forma:

Podobný případ jako Rutarová. S tím rozdílem,
že přicházela coby jedna z potenciálních tahounek a tuto
úlohu zatím vůbec neplní. Za
uplynulé období jí vyšlo jediné střetnutí,
Posun od
jinak převážně
minula:
tápe všemi čin-10%
nostmi.

"8($

Petra


další dvě holky postihly zdravotní problémy. Nahrávačka Nicole Šmídová
onemocněla jako já, blokařku Evu Rutarovou trápí bolavé tříslo a musela na
lékařské vyšetření. V obou případech
by však nemělo jít o nic vážného,“ informoval hlavní kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Ze všech zmíněných důvodů absolvovalo například páteční trénink,
na který Večerník zavítal, jen pět

plejerek. „Děvčat je skoro jako do
mariáše,“ pousmál se viditelně nachlazený Petráš. „Ale určitě je lepší,
pokud holky chybí teď během soutěžní pauzy, než kdyby jich víc scházelo v plném zápasovém vytížení.
Od konce dalšího týdne bychom už
měli být kompletní,“ věřil slovenský
lodivod prostějovského kolektivu
s výhledem pátečního tréninku 11.
ledna s maximálním počtem hráček.

s nimi ale vydali na tradiční soustředění
do Morkovic, které proběhlo v termínu
27. až 29. prosince,“ prozradil šéftrenér
mládeže ve vékáčku Lukáš Miček.
Přípravný kemp absolvovaly juniorky,
kadetky, starší žákyně i některé mladší
žákyně. „Nejely však zdaleka všechny
hráčky těchto věkových kategorií, dohromady v Morkovicích bylo dvaadvacet děvčat,“ upřesnil Miček počet makají-

cích plejerek pod vedením jeho a dalších
dvou koučů Jindřicha Němečka a Barbory Korhoňové.
„Pracovalo se přibližně z poloviny na
individuální míčové technice a z poloviny na kondici, týmových volejbalových
prvků jsme zařadili minimum. Obstaral
je spíš až závěrečný sranda turnaj pro
pobavení,“ stručně Miček přiblížil, jak
soustředění vypadalo.

Po něm dostaly svěřenkyně znovu oddech, aby se do tréninkového zatížení
vrátily 2. či 3. ledna. „Všem našim mládežnickým týmům pokračují jejich soutěže
o druhém lednovém víkendu. Juniorky
a kadetky předtím absolvují ještě tradiční
přípravný turnaj Křišťálová váza v Ostravě,“ zmínil Lukáš Miček mezinárodní klání na severu Moravy hrané o uplynulém
víkendu 5. a 6. ledna.
(son)

VK tradiční třídenní soustředění v Morkovicích

PROSTĚJOV Do čtvrtka 20. nebo
do pátku 21. prosince měly mladé
volejbalistky VK Prostějov normální tréninkový režim. Poté nastala
svátečně – soutěžní pauza a tím
pádem sportovní náplň odlišná od
normálu.
„Poslední víkend před Vánocemi a na samotné svátky měly všechny holky samozřejmě volno. Hned po Vánocích jsme se

)

55 %

)

Mladá dvojka na pozici
tvůrkyně hry několikrát
naskočila coby střídající
z lavičky a bohužel většinou neukočírovala svou labilnější psychiku.
Zpravidla brzy přišel zkažený nebo
Posun od nečistě zahraný baminula:
lón a okamžité stří-10%
dání zpět.

"8*

Nicole
Šmídová

Aktuální forma:

NAHRÁVAÈKY

Nadále je žolíkem zůstávajícím většinu zápasového
času na lavičce s tím, že ji kouč
posílá speciálně na podání. Což
někdy vychází, neboť servis má
mladá naděje opravdu účinný.
Posun od Na větší prostor
minula:
v mistrácích ještě
0%
čeká.
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Weidenthalerová

Aneta

Aktuální forma:

Další z letních posil
se sice hůř prosazuje ofenzivně, leč posun k lepšímu zaznamenala v ostatních segmentech hry včetně problematického příjmu. Je vidět, že od
potíží s ramenem krůček po
Posun od krůčku pomalu
minula:
nabírá větší jistotu.
+5%
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Marie
Toufarová

Aktuální forma:

)

$

$)

55 %

Trenér Petráš za dané situace povolal na
výpomoc juniorskou
odchovankyni z mládežnického
družstva a hned jí dal dílčí příležitost
v částech dvou zápasů (Šelmy Brno,
Olomouc). Byť něco zkazila, tak dePosun od but celkově zvládla
minula: - slušně.
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Klára


Aktuální forma:

Její role dál spočívá
hlavně v tréninkové práci s ženským áčkem VK,
leč poslední loňský mač proti
Liberci pro ni znamenal i soutěžní premiéru v UNIQA extralize ČR. Jako libero naskočila na
Posun od několik výměn
minula:
a rozhodně nezklamala.
-

"8*

`
Baláková

Aktuální forma:

Jediná naprosto stabilní a navíc herně výborná jistota vékáčka. Sice mívá
pomalejší rozjezdy do utkání,
ale jakmile nabere tempo, mění
se ve spolehlivý stroj na body
Posun od chrlící hlavně útokem jeden vítězný
minula:
míč za druhým.
0%

"8%

Helena
Horká

Aktuální forma:

UNIVERZÁLKY

V těžkých bitvách s favority trochu narazila na své momenPosun od tální limity výkonnosti, úspěšnost přihrávky
jí poklesla. Přesto však talentovaná odchominula:
vankyně oddílu z nadmíru slibného rozjezdu
-5
příliš neslevila.
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Aktuální forma:

LIBERA

+)

Aktuální forma:

Foto: Marek Sonnevend

)

45 %

Už víme, z jakého důvodu má lodivod prostějovských
volejbalistek Lubomír Petráš i ve čtyřiačtyřiceti letech
tak výbornou postavu s vyrýsovanými svaly. Náš
objektiv ho přistihl, kterak během tréninku žen VK
v posilovně sám pracuje na své muskulatuře.„Musím
jít holkám příkladem,“ vysvětlil Luboš s úsměvem.

Proč je Petráš nabušený?

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

Pořád se jí někdy stává, že sérií zkažených přihrávek upadne do
krize a musí střídat. Pokud však tenhle stav překoná, dokáže už
Posun od mančaftu pomáhat zejména dobrým útokem,
v listopadových i prosincových soubojích většiminula:
nou dost bodovala.
0%

"8((

Lucie Nová

Při vší úctě se nedají volit jiná slova, než že její prostějovské účinkování je zatím zklamáním. Jakmile dostane šanPosun od ci v základu, nedokáže při své velké výšce
minula:
adekvátně přispět ani v útoku, ani v obraně.
-10%
Pohybově nestíhá.
Aktuální forma:

"8(

75 %
Bulharská akvizice
zaznamenala na přelomu listopadu a prosince určitý pokles
do té doby skvělé formy, zdála
se být unavená. Před Vánocemi
ale znovu přidala, aby potvrdila
Posun od svou roli druhé
nejčastěji boduminula:
jící členky týmu.
-10%

"8(

Veronika
\


Aktuální forma:

Eva Rutarová

Evidentně zraje jako
dobré víno. Stále drží vysokou
kvalitu své obranné činnosti
a poslední dobou se víc prosazovala i ofenzivně, ačkoliv nemá
při zakončení žádnou ránu. Jako
Posun od jedna z mála jde
postupně nahominula:
ru.
+5%

"8%$

Gabriela
#

Aktuální forma:

BLOKAØKY

potřebuje větší podporu od parťaček

KAPITÁNKA DÁL EXCELUJE! Horká však

q

PROSTĚJOV Podruhé v aktuální sezóně 2018/2019
Večerník nahlíží pod pokličku výkonnosti prostějovských volejbalistek.
Jak jsou na tom jednotlivé
členky hráčského kádru
VK s momentální formou?
Čtěte názor našeho listu,
který podrobně sleduje
všechny zápasy Hanaček!

Marek SONNEVEND

Aktuální forma:

smečařka Petra Kojdová i nahrávačka
Michaela Zatloukalová. Čtvrtá z kvarteta reprezentantek, smečařka Lucie
Nová, sice zamířila již uprostřed minulého týdne zpět na Hanou, ale hned se
vrhla na studijní povinnosti z důvodu
naplánovaných zkoušek na vysoké
škole, kterou studuje.
„Kvůli studiu nám chyběla také smečařka Aneta Weidenthalerová s liberem Terezou Slavíkovou, zatímco

Přípravu mezi svátky zpestřilo mládežnicím

S národním týmem žen České republiky
pobývají univerzálka Marie Toufarová,

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zatímco v dosavadním průběhu aktuální sezóny chyběly
volejbalistkám VK Prostějov některé
hráčky pouze výjimečně, momentálně je absencí celá řada. A zdaleka
nejen kvůli reprezentačním povinnostem.

%DURPHWUIRUP\SURVWøMRYVNÛFKYROHMEDOLVWHN

Díky za to,“ potěšila Petráše možnost
tréninkové konfrontace s kvalitním protivníkem z jihu Moravy ještě před pokračováním elitní soutěže ČR (17. ledna
v Přerově).

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

WWW.VKPROSTEJOV.CZ

Prostějov (son) - Poprvé po deseti
letech probíhá evropská Champions
League úplně bez účasti prostějovských volejbalistek. Jinak se ale nic
podstatného nezměnilo, neboť elitní
klubové soutěži dál kralují nejvíc favorizované týmy. Ve skupině A turecký Vakifbank Istanbul, v grupě B jeho
městský rival Eczacibasi, v céčku italská Gorgonzola Novara, ve skupině
D další ambiciózní celek z apeninského poloostrova Savino Scandicci
a v grupě E další istanbulský gigant
Fenerbahce.
Výsledkový servis najdete na straně 18.

|  
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Prostějov (son) - Dost zajímavým
způsobem mají mladé volejbalistky TJ
OP Prostějov rozjetý krajský přebor
juniorek 2018/19. Po letních změnách v hráčském kádru včetně omlazení týmu sice původně nepomýšlely
na přední příčky, ale v polovině soutěže se nahoře přesto pohybují.
„Loni kraji suverénně vládly extraligové kadetky Šternberka, na které
jsme opravdu neměli. Letos však
žádný takový favorit v soutěži není,
celá čtveřice družstev je hodně vyrovnaná. A tím pádem jsou i naše šance
na konečné prvenství docela slušné,
určitě reálné,“ stručně rozebral situaci
v aktuálním ročníku KP hlavní trenér
ópéčka Ladislav Sypko. Juniorský výběr vede společně s kolegou – koučem
Jaroslavem Klusákem, přičemž jejich
svěřenkyně z dosavadních dvanácti
střetnutí sedm vyhrály a pět prohrály.
V průběžné tabulce jim to zatím stačí
na druhé místo, tři body za vedoucím
Šumperkem. „Pokud dosáhneme na
celkové vítězství, rozhodně zkusíme
kvalifikaci o postup do první ligy,“
ujistil Sypko.
Krajský přebor juniorek 2018/19
– dosavadní výsledky TJ OP:
Prostějov – Šumperk 3:1 a 3:1, Přerov B – Prostějov 3:1 a 2:3, Prostějov
– Moravská Třebová 1:3 a 2:3, Šumperk – Prostějov 3:1 a 1:3, Prostějov
– Přerov B 3:0 a 3:0, Moravská Třebová – Prostějov 3:0 a 1:3. Průběžné
pořadí po 12. kole: 1. Šumperk 24,
2. OP Prostějov 21, 3. Moravská Třebová 14, 4. Přerov B 13.

 `W>#
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Prostějov (son) - Úterý 22. ledna
bude dnem, kdy volejbalistky VK
Prostějov sehrají odvetu osmifinále evropského CEV Cupu žen
2018/2019 doma proti CSM Alba
Blaj. Střetnutí v hale Sportcentra
DDM začne za dva týdny od 18:00
hodin. Vzhledem k výsledku úvodního vzájemného duelu, který rumunský celek v Transylvánii ovládl
suverénně 3:0 (16, 12, 16), je vysoce
pravděpodobné, že pro Hanačky se
odvetný mač zároveň stane i letošní
rozlučkou s mezinárodní pohárovou scénou. „Blaj má v současném
složení opravdu velikánskou sílu
opřenou o špičkové hráčky světové
úrovně. Porazit je 3:0 nebo 3:1, ještě navíc získat i zlatý set by se proto
rovnalo malému sportovnímu zázraku, k nimž dochází jen výjimečně,“
nedělá si žádné iluze hlavní trenér
vékáčka Lubomír Petráš. Přesto od
svých svěřenkyň bude vyžadovat
maximum možného. „Nikdo z nás
určitě nechce, abychom i napodruhé
dostali od Alby takovou nálož. Proto
se musíme pokusit o co nejlepší výkon a svést s jasným favoritem aspoň
trochu vyrovnaný boj. Ať nemají fanoušci požitek jen ze hry soupeřek,
ale pokud možno i z té naší,“ přeje si
Petráš.

\# #
q>\ 

'ÁÆÆÇËÌ3 Z týmu zůstalo momentálně jen torzo RYCHLÝ


vecerník

volejbal



aneb názor
Heleny Horké


608 960 042

VÝHODNÉ

Tolik procent bodů z maxima
možných zatím získaly ženy
VK Prostějov v aktuálním
extraligovém ročníku. Přesně jich posbíraly 32, zatímco v banku leželo celkem 45.
Tenhle sběr stačí na průběžné
třetí místo tabulky za vedoucí
Olomoucí (44) a druhým Libercem (37)..

71

ZRCADLOVÝ ODRAZ

Právě současné období konce jednoho kalendářního roku a začátku nového bylo
v minulosti časem, kdy se ženy VK Prostějov dokázaly v porovnání s konkurencí
nejvíc výkonnostně zlepšit. Pod vedením trenérského barda Miroslava Čady se
jim to intenzivní prací opakovaně dařilo natolik, že podzimní průměrnost zvládaly od ledna pravidelně pozvedávat na postupně vyšší a vyšší kvalitu.
I tentokrát by Hanačky něco podobného potřebovaly jako sůl. Bez zbytečného
chození kolem horké kaše je totiž nutné přiznat, že druhá polovina prosince jim
herně ani výsledkově příliš nevyšla. Už vstup do utkání proti Šelmám Brno byl hrůzostrašný, byť nepříznivý vývoj následně otočily. Pak ale kromě jednoho skvělého
setu vůbec nestačily favorizované Olomouci, ukrutnou nakládačku dostaly na půdě
špičkové Alby Blaj a rozpačitý dojem zanechaly také v důležité bitvě s Libercem.
Načež nastala očekávaná soutěžní přestávka s teoretickým potenciálem pořádně
zapracovat na odstranění či aspoň minimalizování slabin, respektive na zvýraznění silných stránek. Leč tentokrát je taková práce nesmírně složitá, ne-li přímo
nemožná. Bez ohledu na fakt, že tým už nemá pod palcem Čada, nýbrž jeho dlouholetý asistent Lubomír Petráš podporovaný Lukášem Mičekem.
Pokud vám ze třinácti hráček čtyři odjedou na téměř celou pauzu do reprezentace, tři
musí polovinu času plnit studijní povinnosti, ještě se k tomu přidají zdravotní absence, moc toho skutečně nenatrénujete. Momentální naděje tak spočívá spíše v tom,
že nestandardní přípravná náplň jednotlivých prostějovských volejbalistek pomůže
překonat ne právě ideální rozpoložení i mentální zátěž, která na členky vékáčka před
Vánocemi doléhala. A od pátku, kdy se opět sejdou v kompletním složení, do toho
společně šlápnou na maximální obrátky. Což je jediná možná cesta nahoru.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Mně osobně přišla soutěžní přestávka bez utkání hodně vhod. Potřebovala jsem už
volejbal trochu pustit z hlavy, aspoň na pár dní vypnout. Vánoce, Silvestr i Nový rok
k tomu byly naprosto ideální, s rodinou jsme si je užily báječně. A naštěstí se nám
vyhnuly i zdravotní problémy, které na Moravě dost řádí. Teď mám zase větší chuť do
práce, což je potřeba zvlášť proto, že nyní trénujeme jinak než v předchozích týdnech.
Část holek odjela do reprezentace, část má studijní povinnosti a některé onemocněly,
tím pádem nás zůstalo velice málo. A co jsme poslední týden dělaly, se hodně podobalo letní přípravě. Pilování jednotlivých herních činností, kondice, posilovna. Bylo to
náročné, ale koučové jsou naštěstí rozumní, takže nejdou do žádných extrémů, aby
nás nějak zničili. Až se holky vrátí z nároďáku i ze škol a uzdraví se, měly bychom
snad být koncem týdne komplet a v neděli si zahrát dobrý přátelák proti Šelmám
Brno. Potom už zápasy znovu půjdou rychle za sebou, důležité bude se pokud možno hned dostat do potřebného tempa, nabrat formu i pohodu.““
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Suverénně nejčastějšími soupeřkami volejbalistek VK Prostějov v probíhajícím ročníku 2018/19 jsou
Šelmy Brno. Další z řady vzájemných
střetnutí se odehraje v neděli 13. ledna od 14:00 hodin v hale Sportcentra
DDM a půjde o přátelský duel. Za
tuhle sezónu se oba moravské celky
postavily proti sobě již pětkrát. Nejprve v rámci letní přípravy na Ostrava Cupu (2:1), poté dvakrát ve čtvrtfinále Českého poháru (3:1 + 3:1)
a k tomu ještě dvakrát i v UNIQA
extralize (3:2, 3:1).
„Vůbec nevadí, že se s Šelmami
utkáme už pošesté za poslední čtyři
měsíce. Naopak jsme rádi, že se nám
povedlo pro přátelák sehnat tak kvalitní družstvo, neboť možností moc
neexistovalo. A jít do nejbližšího ligového souboje v Přerově po skoro
čtyřech týdnech bez zápasu by určitě
nebylo optimální,“ upozornil kouč
vékáčka Lubomír Petráš. Tím pádem můžete v nedělním odpoledni
na prostějovské palubovce opět vidět
Markétu Chlumskou, Soňu Novákovou, Terezu Matuszkovou, Simonu
Janečkovou a spol..

Proti Šelmám Brno
  ! "
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ŽHAVÁ NOVINKA

Vzhledem k tomu, že v uplynulém týdnu nehrály
prostějovské volejbalistky žádné utkání, volíme
dnes jejich nejlepší hráčku za celý dosavadní průběh sezóny. A v takovém případě prostě musíme zase ocenit ostřílenou kapitánku. Pro
Helu totiž neexistují žádné větší výpadky, duel
co duel je největší tahounkou družstva a díky
tomu nasbírala za patnáct kol UNIQA extraligy žen ČR 2018/19 už 294 bodů, čímž
se řadí na druhé místo ve statistikách celé
soutěže (1. Janečková – Šelmy Brno 306, 3.
Pištěláková – Liberec 262). Za pozornost
přitom stojí i její úspěšnost v útoku 42 procent,
na univerzálku hodně vysoká. Prostě největší
týmová opora!.

Helena HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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hodin v hale Sportcentra DDM Prostějov a soupeřkami se stanou Šelmy Brno.
„Hledali jsme nejvhodnější termín jak
pro nás, tak pro ně, a mám radost, že
jsme ho nakonec po domluvě našli.

jak voleejbbalisstkky trénnují v paauzee....

pletním složení,“ upřesnil Petráš.
Na sobotu 12. ledna dá svým svěřenkyním opět krátké volno, načež přijde
na řadu výše zmíněný přípravný duel.
Uskuteční se v neděli 13. ledna od 14:00

$ !+  f!  ! 1@  !    1   
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Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

 Nakolik vás překvapila tahle šance v klubovém
áčku uprostřed rozjetého ročníku?
„Překvapilo mě to, ale po pravdě jsem v něco takového
i trochu doufala. Od začátku sezóny jsem byla zklamaná
a nespokojená s tím, jak se nám vůbec nedaří v extralize juniorek, a proto mým tajným přáním bylo nějakým způsobem se posunout do áčka. Mám velkou radost, že k tomu
došlo a tuhle šanci jsem opravdu dostala. I přes zdravotní
problémy se mi zdálo, že jdu herně nahoru. A teď mám
možnost se dál zlepšovat, což je super.“
Kdoajakvámposunmezioddílovéženyoznámil?
„Zrovna jsem byla nemocná a pan trenér Petráš mi napsal
zprávu, kdy budu ready. Odpověděla jsem, že další týden.

Marek SONNEVEND

Původní rozhovor
pro Večerník

A to jsem byla hned, v podstatě bez jediného společného
tréninku s áčkem zařazená do jeho kádru pro utkání s Šelmami Brno. Plus mi bylo oznámeno, že hned po víkendu
pojedu s holkama do Rumunska na zápas evropského
CEV Cupu. To byl hodně rychlý začátek.“
Ještě před cestou na Balkán navíc přišla premiéra
v UNIQA extralize, že?
„Jo, to bylo něco. V pátek po Šelmách, kdy jsem zůstala na
lavičce, jsme potrénovaly, a v sobotu s Olomoucí mě trenéři ve druhém i čtvrtém setu poslali do hry. Vůbec jsem
to nečekala, takže nějaká nervozita při tom prvním střídání
samozřejmě byla. Ale když jsem pak šla na hřiště podruhé,
už jsem se cítila líp. Každopádně mít premiéru v soutěži žen
proti prvnímu celku tabulky fakt stálo za to.“ (úsměv)
 Pomáhá vám trénovat a hrát coby součást
„A“-družstva Prostějova?
„Určitě ano. To je úplně jiná, mnohem vyšší úroveň než
v juniorkách. Hlavně je potřeba se maximálně soustředit

PROSTĚJOV Dost nečekaně se před půlkou prosince ocitla v „A“-týmu prostějovských
volejbalistek teprve osmnáctiletá juniorka VK Klára Dvořáčková. Trenéři Lubomír Petráš
a Lukáš Miček se talentované odchovankyni rozhodli dát příležitost mezi dospělými a
mladá nahrávačka si hned napodruhé, kdy figurovala na soupisce, odbyla jako střídající
žhavý debut v derby proti Olomouci. V pátečním poledni po tréninku žen vékáčka jsme
se Klárky zeptali nejen na její brzký posun o věkovou kategorii výš.
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Foto: Marek Sonnevend

celou dobu tréninku, aby člověk všechno zvládal tak, jak
má. Každá hráčka v týmu chce s volejbalem něčeho dosáhnout a bere ho profesionálně, což mi vyhovuje.“
Vaše příslušnost k áčku platí až do konce sezóny?
„S trenéry jsme domluvení, že pondělí, úterý a čtvrtek
budu trénovat s ženami, k tomu středy a pátky s juniorkami. Plus navíc zápasy za obě kategorie.“
 Proč se vlastně juniorkám VK v aktuálním
ročníku vůbec nedaří?
„Obecně ten tým není tak silný, ostatně mít pět bodů ze
šestnácti utkání asi mluví za všechno. Velkou roli podle
mě hraje i to, že většina holek z mančaftu bere volejbal
jen jako svůj koníček a nemá před sebou cíl ho jednou
hrát profesionálně. Tím pádem chybí maximální ambice
i motivace se zlepšovat, výkony a výsledky tomu odpovídají. Po pravdě jsem byla během sezóny už hodněkrát
moc zklamaná. Třeba i brečela...“
Věříte přesto ve zlepšení současného stavu, kdy je
výběr U19 beznadějně poslední?
„Určitě máme na to, abychom hrály líp než doteď, výkony
rozhodně můžou jít nahoru. A hlavní asi bude zachránit
extraligu, ideálně hned v nadstavbě bez nutnosti absolvovat závěrečnou kvalifikaci o udržení.“
S čím byste byla spokojená ve zbytku sezóny mezi
ženami?
„Pravidelně v áčku trénovat, absolvovat zápasy a aspoň
občas do nich naskočit s tím, že bych ráda někdy vydržela
na hřišti až do konce utkání. Bez toho, že mě trenéři zase
vystřídají zpátky. Což by znamenalo můj dobrý výkon. To
je asi takový první malý cíl, který si dávám.“
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Během uplynulého týdne si tak Hanačky nejprve užily volný Silvestr i Nový
rok. Načež od středy 2. do soboty 5.
ledna čtyři dny pořádně makaly. Jak
přesně? „Vzhledem k tomu, že nás bylo
dost málo, tak holky pracovaly vyloženě

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

individuálně. Volejbalové tréninky se
zaměřením na jednotlivé herní činnosti jsme střídali s kondičními cvičeními
a také s posilovnou,“ stručně přiblížil
hlavní kouč žen VK Lubomír Petráš.
Stejné to bude po včerejší oddechové
neděli i většinu tohoto týdne. „Máme
v plánu pokračovat s podobnou náplní
od pondělka 7. až do čtvrtka 10. ledna
včetně. V pátek by se po návratu z nároďáku měly zapojit všechny reprezentantky, čímž před následným přátelákem
absolvujeme aspoň jeden den v kom-

PROSTĚJOV Zápasově klidovým obdobím nyní procházejí prostějovské volejbalistky. Česká extraliga měla na konci prosince
sváteční pauzu, která teď v první polovině ledna plynule přešla
v přestávku reprezentační. A tím vznikl prostor jak na větší porci
odpočinku, tak především na intenzivní přípravu směrem k náročnému zbytku probíhající sezóny 2018/19.

„V neděli 13. ledna odpoledne
sehrají ženy VK přátelské utkání
doma proti Šelmám Brno
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byl by býval dobrý, ale teď jsme museli někoho ze šesti cizinců uvolnit,
protože si nemůžeme dovolit jich
mít půltucet,“ vysvětlil změnu v sestavě sportovní manažer klubu Michal Pekárek.
(lv)

Foto: internet
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plejerek parádně. Češky totiž sice
ztratily vedení 1:0, ale následně taktéž předvedly obrat a díky úspěšnému tie-breaku zvítězily 3:2 a udržely
se tak v naději na postup. V základní
sestavě sice hráčka VK chyběla, ale
střídající Kojdová a především Zatloukalová přispěly ke konečnému
triumfu. Byla to právě mladá nahrávačka Míša, která svým servisem
přetavila mečbol v konec zápasu.
Jelikož však Estonky o den později
zdolali Švédky, zůstává pozice ČR
nezměněna. Pořád je třeba vyhrát

a čekat na ztrátu postsovětské země.
Celé kvalifikační drama vyvrcholí
pro výběr kouče Pommera a trio
prostějovských volejbalistek ve středu 9. ledna na půdě Švédska.
„Holky mají mezi sebou skvělou partu a jsou připraveny se porvat o dvě
vítězství. Jsou tu hráčky, které chtějí
reprezentovat a mají chuť vyhrát. Budeme se snažit zatlačit soupeřky kvalitním servisem a postavit dobrou
obranu, tam by mohla být naše síla,“
říkal kouč ČR Pommer ještě před
dvouzápasovým finišem. (son, pk)

nahrávačky Michaela Zatloukalová (VK Prostějov), Simona Kopecká (Dukla Liberec),blokařkyBarboraPurchartová(DinamoBukurešť),KateřinaHolásková(Kanti
Schaffhausen), Veronika Strušková (UP Olomouc) a Klára Vyklická (KP Brno),
smečařky Petra Kojdová (VK Prostějov), Michaela Mlejnková (Developres Rzeszow), Simona Janečková (Šelmy Brno), Eva Svobodová (Volejbal Přerov), univerzálky Marie Toufarová (VK Prostějov), Gabriela Orvošová (UP Olomouc), libera
VeronikaDostálová(DuklaLiberec),AdélaChevalierová(TJOstrava).

MARKA
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Že lze parádně pobavit širokou veřejnost i mnohem méně sledovaným a frekventovaným sportem, než jsou ty výše jmenované, názorně předvedl premiérový ročník akce Hanácké curling 2019.
V českém překladu metaná sice dlouhodobě je
součástí zimních olympijských her, ale na území
ČR se jedná o pověstnou Popelku, kterou provozují jen stovky, maximálně tisíce nadšenců z celé
naší republiky. A Prostějovsko pro tuzemské curlery neznamenalo až dosud absolutně nic.
Přesto se v hlavě nového ředitele Sportcentra DDM Jana Zatloukala vylíhl odvážný nápad
uskutečnit na veřejném kluzišti u prostějovského
muzea historicky první zdejší turnaj v curlingu
s mírně upravenými pravidly pro kohokoliv, kdo
se předem přihlásí.
Jak famózně se podařilo celou ideu (náměstkem
primátora Janem Krchňavým nazvanou krásně
bláznivou) realizovat, to podrobně popisujeme na
jiném místě našeho dnešního vydání. A nejlepší
je, že zdánlivě šílená novinka lidi dost chytila a je
tak slibně zaděláno na úspěšné pokračování.

Už před Vánocemi jsem v téhle rubrice psal na téma,
jak je škoda termínového překrývání domácích utkání
hokejových Jestřábů se zápasy prostějovských volejbalistek a basketbalistů BK Olomoucko, respektive i fotbalistů 1.SK Prostějov.
Aby bylo jasno, nešlo zdaleka jen o můj vlastní výmysl,
neboť do redakce Večerníku poslední dobou telefonuje
či píše stále víc naštvaných fanoušků místního sportu
s dotazy, proč se kluby vzájemně nemohou dohodnout
na takových datech, aby příznivci mohli stihnout všechno.
Oficiální stanoviska vedení zainteresovaných oddílů
jsme zatím neobdrželi, ale mimo záznam se dá jejich
názor stručně shrnout asi následovně. Diváků, kteří by
chodili na veškerá zmíněná odvětví, je prý minimum,
a přesouvání termínů hokej versus volej/basket/fotbal
by mohlo narušit kvalitu přípravy hráčů/hráček na jednotlivé duely.
S takovými argumenty samozřejmě lze částečně souhlasit, ale osobně bych řekl, že tímto způsobem se o přízeň fandů skutečně nebojuje. Tady známé rčení „Kdo
nic nedělá, ten nic nezkazí“ rozhodně neplatí.

na 2019. Poprvé se na lavičku baskeťáků posadil
při domácím utkání s Děčínem, po němž v rámci
svátečního dvouzápasového odpoledne následoval ještě duel vékáčka proti Olomouci. „Radost
mám hlavně z toho, že moje premiéra u BK byla
díky jasné výhře 88:67 tradičně vítězná. Podobně,
jako když jsem nedávno byl s fotbalisty Sigmy Olomouc v kazašském Almaty, nebo s mladými fotbalovými reprezentantkami České republiky v Irsku,“
potěšilo Pavla Navrátila.
(red)
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PROSTĚJOV Přebohatá profesní kariéra lékaře volejbalistek VK Prostějov Pavla Navrátila píše další zajímavou kapitolu. Působil už
v mnoha různých sportech, kromě hry pod
vysokou sítí například ve fotbale, v atletice či
v lyžování. A nyní do svého portfolia přidal
i basketbal, neboť se stal doktorem mužů BK
Olomoucko.
S vedením klubu sídlícího v prostějovské hale
Sportcentra DDM podepsal smlouvu do 31. květ-

také BK Olomoucko
 

S mírným zpožděním, jež odpovídá týdenní frekvenci
Sondy a mému střídání s kolegou Jirkou Možným, přináším své tradiční přání prostějovským sportům do nového
kalendářního roku, tentokrát 2019. Takže:
Jestřábi, ať konečně prolomíte brány úvodního kola play-off a v Chance lize si zahrajete vysněné semifinále.
Fotbalisté eskáčka, ať navážete na skvělou první půlku
podzimu Fortuna:Národní ligy směrem do středu tabulky.
Volejbalistky VK, ať stabilizujete své výkony a dosáhnete
na extraligový kov, bronzový, či ještě lépe stříbrný.
Basketbalisté BK Olomoucko, ať jdete dál herně nahoru
a také vy se zapojíte v Kooperativa NBL do bojů o bednu.
Tenisté/tenistky TK Agrofert, ať co nejčastěji vítězíte
a z kvanta vyhraných turnajů třeba kápne i nějaký grandslam.
Parašutisté Dukly, ať nadále dominujete světové konkurenci podobně jako v uplynulé sezóně.
Raftaři Tomi-Remont, ať navážete na titulově nejlepší
vystoupení v klubových dějinách z MS 2018.
Korfbalisté SK RG, ať zlomíte prokletí čtvrtých míst
v extralize a po třech letech si znovu sáhnete na medaili.
A obecně všem: ať jste pokud možno ještě lepší než loni!
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PROSTĚJOV Na přelomu roku
opustil kádr BK Olomoucko Xavier Smith. Americký pivotman
přišel do Prostějova před tímto
ročníkem z Nového Zélandu, ale
stačil odehrát pouze jedenáct
zápasů s průměry 8,2 bodu a 3,9
doskoku za 20 minut. Vedení klubu vsadilo na nedávno příchozího Mikuliče.
„Cítili jsme, že pod košem potřebujeme posílit. Chtěli jsme přivést těžší pětku a Josip Mikulič nám naše
požadavky splnil. Dohodli jsme se
tak na smlouvě do konce sezóny.
Xavier nebyl špatný hráč, ale na té
pozici nesplňoval potřebné parametry a ´čtyřky´ máme. Možná
kdybychom jej měli na pozici čtyři,

Foto: internet

Dlouholetý hráč TK Agrofert Prostějov prožil nečekaně zdařilý comeback
na okruh ATP. Po více než půlroční
pauze se totiž na turnaji v egyptském Dauhá probojoval přes několik
žebříčkově lépe postavených hráčů až
do finále. Tam sice pohádka skončila,
ale i tak.

TOMÁŠ BERDYCH

p

Ředitel prostějovského Sportcentra-DDM JAN ZATLOUKAL takto
„ocenil“ při curlingové premiéře
na náměstí vedle muzea velké nadšení
mladých hráčů a hráček.
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Vítězně vstoupili do zimní
Tipsport ligy fotbalisté Prostějova,
kteří v areálu Orlové, kde se hraje
základní skupina D, prolomili legendární prešovský beton.

3

 p

Pouze dva ze šesti plánovaných bodů
získali v uplynulém týdnu hokejisté
Prostějova v dalším programu Chance ligy. V utkání na ledě outsidera
Ústí nad Labem i doma proti Třebíči
chtěli a měli svěřenci Jiřího Vykoukala bodovat naplno, což se vůbec
nepovedlo...

DEBAKL:

Skvěle vstoupila do nového roku tenistka prostějovského TK Agrofert
Karolína Plíšková, která obhájila titul
na turnaji WTA Tour v australském
Brisbane, čímž se nejen dobře naladila před prvním grandslamovým
podnikem roku, ale také se vrátila na
pozici české jedničky.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku
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kvalifikačních utkání ženské reprezentace ČR
       Došlo trio
VK Toufarová, Kojdová a Zatloukalová
JINDŘICHŮV HRADEC, PROSTĚJOV Širší nominaci národního výběru volejbalistek České
republiky pro závěrečnou část
kvalifikace Mistrovství Evropy
žen 2019 tvořily z jedné čtvrtiny
hráčky VK Prostějov. A v případě
nominace užší platící už na samé
poslední dva zápasy skupiny E
zůstal tento procentuální poměr
téměř zachován.
I druhý necelý týden reprezentačního soustředění v Jindřichově Hradci
absolvovaly nahrávačka Michaela
Zatloukalová, univerzálka Marie
Toufarová a smečařky Petra Kojdová s Lucií Novou. K duelu doma proti Finsku, který se odehrál v sobotu
5. ledna, však hlavní trenér Zdeněk
Pommer povolal jen tři prvně jmenované, zatímco Nová se mezi vyvolenou čtrnáctku nedostala.
První z klíčových bitev dopadla
globálně i z hlediska prostějovských

(!  ! E 8  !4 b  c!!  !'
%' !"



    

PRAHA, PROSTĚJOV
Těsně před Vánocemi se
prostějovští dráhoví cyklisté opětovně ukázali v tom
nejlepším světle. Na kryté
dráze v pražském Motole
se konalo Mistrovství České
republiky na dráze v olympijském omniu. Ze závodu
mužů Elite a juniorů si odvezli hned tři cenné kovy
včetně mistrovského titulu!

Jiří MOŽNÝ
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HANÁCKÉ CURLING: VXSHUQĕH]
Prostějovská premiéra turnaje v olympijském sportu vzbudila
velký zájem veřejnosti i Českého curlingového svazu

PROSTĚJOV Už před delším časem se v hlavě šéfa Sportcentra DDM
Jana Zatloukala zrodil originální nápad: uspořádat na veřejném venkovním kluzišti u prostějovského muzea curlingový turnaj. A v pátek
4. ledna se možná trochu bláznivý sen stal skutečností. Měl zcela konkrétní podobu spontánně vydařené akce Hanácké curling 2019.
původní reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Obzvláště u premiéry takto nezvyklého klání ve sportu, jenž není na
území České republiky příliš rozšířen,
byly maximálně důležité přípravy. Na
těch si právě Sportcentrum DDM
ve spolupráci s Domovní správou
Prostějov a Sportovní komisí města
Prostějova dalo pečlivě záležet.
„Úplně prvním krokem bylo oslovení
Českého curlingového svazu s dota-

       

zem, jestli by bylo možné vypůjčit si
originální hrací kameny. Rychle však
vyšlo najevo, že hned ze dvou důvodů
to nepůjde. Za prvé jeden kámen má
cenu dvanáct tisíc korun a jen tak se
nepůjčuje, za druhé musí klouzat po
zcela čistém i speciálně nachystaném
ledě. Což na prostějovském kluzišti
pod širým nebem opravdu nejde,“
vysvětlil Zatloukal, co zjistil nový
zaměstnanec Sportcentra DDM Karel
Ondrůj.
Další jeho úkol byl tudíž nesnadný
a přitom naprosto klíčový: pokusit se
o výrobu vlastních hracích kamenů na
curling, které by optimálně fungovaly
ve specifických podmínkách náměstí

T. G. Masaryka v Prostějově. „Kája se
do problému naprosto ponořil a výsledek jeho skvělé práce byl obdivuhodný: šestnáct dokonale vymyšlených
i vlastnoručně vyrobených kamenů
s přesně takovými vlastnostmi, jaké
jsme potřebovali. Základní materiál
beton, výrobní náklady 333 Kč za
jeden kus,“ prozradil s úsměvem Zatloukal.
Dalším krokem bylo namalovat na
ledovou plochu dvě curlingová hřiště,
to znamená především cílové kruhy
v červenomodrých barvách. „Tohoto úkolu se vynikajícím způsobem
zhostili pracovníci Domovní správy,
kteří se o venkovní kluziště starají.
Večer po skončení čtvrtečního programu obětavě malovali přesně
podle dodaných instrukcí až skoro
do půlnoci a z výsledku jejich práce
jsme v pátek ráno doslova užasli. Plocha vypadala přesně jako pro curl-

jakké byloo kouuzlo hannácckéhho cuurliingu 2019....

ingové profíky,“ nešetřil Zatloukal
oprávněnou chválou.
První část Hanáckého curlingu
2019 obstarali 4. ledna dopoledne
mládežníci z osmých a devátých
tříd prostějovských základních
škol. Za ideálních povětrnostních
podmínek několika stupňů Celsia pod
nulou a bez srážek vyzkoušeli během
školního turnaje, že podomácku vyrobené kameny klouzají po krásně nalajnovaných drahách přesně tak, jak by
při daném sportovním odvětví správně
měly. „Jediná potíž nastala s košťaty na
umetání, jejichž životnost se vzhledem
k velkému nadšení mladých curlerů
ukázala býti nedostatečnou,“ zasmál se
ředitel Sportcentra DDM.
Do odpoledne, kdy odstartoval
časově předem naplánovaný turnaj
pro širokou veřejnost, se tenhle problém podařilo uspokojivě vyřešit. A tak
mohly od 15:00 hodin a naplno od
17:30 propuknout boje celkem dvaadvaceti přihlášených týmů, přičemž
každý tvořilo čtyři až šest členů libo-

4x foto: Marek Sonnevend
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volného pohlaví. Zjednodušená curlingová pravidla postavila vždy dvě
družstva do soubojů proti sobě, hrálo
se na čtyři takzvané endy a sčítaly se
dosažené body. Před osmou hodinou
večerní tak po ledově úžasných bitvách zasypávaných občas vydatným
sněžením vzniklo pořadí základní
části, ze které osm nejlepších kolektivů
postoupilo do závěrečného play-off.
Vyřazovací boje následně měly opravdu
vysokou úroveň na to, že podobné curlingové zápolení proběhlo v našem regionu premiérově. Zejména finále mezi
rozjetými Jehlami a Low carb Prostějov
bylo herně i takticky hodnotné, navíc
též velmi dramatické. Jehly famózně
otočily z 0:3 po prvním endu na 5:3
před posledním čtvrtým endem, jenž
přinesl nervydrásající rozuzlení vedoucí
pouze ke snížení na konečných 5:4. Pomyslný bronz pak vybojovaly Čajníky
a smetáky díky vítězství 6:2 nad Ušáky
v duelu o třetí místo.
Těsně před dvaadvacátou hodinou
fantastická akce napsala svou tečku
vyhlášením výsledků včetně předání
cen nejen medailistům, kteří si odnesli například zájezdy do Vídně, láhve

chutného moku, diplomy a vítězové
dokonce i lahodný medovník. „Podle
spokojených ohlasů soudím, že si
to aktéři skutečně užili a Hanácké
curling je bavil. Dokonce jsme vzbudili zájem Českého curlingového
svazu, neboť člen jeho vedení osobně
dorazil do Prostějova a z našeho
turnaje byl prý nadšen. Pokud tohle
platí pro všechny účastníky, máme
radost. A do budoucna nevylučuji
třeba prostějovskou curlingovou ligu,
pokud bude zájem. Velké poděkování
každopádně patří Kájovi Ondrůjovi
za ohromný podíl na přípravách i samotném průběhu akce, s níž pomáhal
také Radek Pařenica a někteří
další kluci. Moc děkujeme rovněž
pracovníkům Domovní správy jak
za výraznou a nezištnou pomoc,
tak za trpělivost. A zapomenout
pochopitelně nesmím na náměstka
primátora Jana Krchňavého, který
nad Hanáckým curlingem 2019
převzal záštitu i věnoval některé ceny,
stejně jako prostějovská radní Milada
Sokolová,“ připojil Jan Zatloukal.
Výsledky Hanáckého curlingu
najdete na straně 18

Plíšková oslavila start do !"#$   %%&

nové sezóny dvanáctým titulem '(%  ) * *
PROSTĚJOV Z Australian Open,
kde chtěla ukončit aktivní kariéru,
se kvůli zranění musela odhlásit
Lucie Šafářová. Bývalou světovou
hodinu a půl hry 4:6, 2:6 a na svůj první pětku opět zradilo zdraví. „Mám
singlový titul od roku 2016 si bude muset problémy se zánětem šlachy v záještě počkat. Chuť si spravila ve čtyřhře, pěstí. Stále platí, že se s tenisem
v níž společně s Nizozemkou Michaellou Krajicekovou vyhrály nad tchaj-wanskou dvojicí Čchen, Wu 6:4, 6:7(3),
12:10 a slaví zisk hongkongského titulu.
Hned o uplynulém víkendu pokračoval kolotoč tenisových turnajů na
mužském i ženském okruhu druhými
DAUHÁ, PROSTĚJOV Skvělým
podniky letošního roku. Svou dohrávku
způsobem se po vleklých zdravotprvního kola kvalifikace na turnaj v Sydních problémech vrátil na kurty
ney nezvládla Barbora Strýcová (33. na
Tomáš Berdych. Nejlepší český težebříčku WTA) vedla nad Kazaškou
nista excelentním způsobem využil
Dijasovou 5:7, 6:3, 3:1, než jejich vzádivokou kartu od pořadatelů turnajemný souboj v sobotu přerušil déšť.
je v Dauhá a postoupil až do finále,
Nedělní dohrávka ale zkušené české teve kterém prohrál po velké bitvě se
Španělem Bautistou.
nistce vůbec nevyšel a rozhodující sadu
„K absolutní spokojenosti chyběl titul.
prohrála 4:6.
(lv, pk)
Ale celkově to byl hodně dobrý týden.
Výsledkový servis najdete
Finále je skvělé pro sebevědomí. Něco
na straně 18
takového jsem určitě potřeboval. Je to
bonus a vážím si toho, ale zůstávám

Štefková na titul nedosáhla

PROSTĚJOV Naprosto výjimečně
vstoupila do nové sezóny hráčka TK
Agrofert Prostějov Karolína Plíšková. V Brisbane na silně obsazeném
turnaji triumfovala a získala dvanáctý titul v kariéře. Ve finále ve třech
setech přehrávala Ukrajinku Curenkovou, která si v rozhodující sadě
podvrtla levý kotník.
„Musím poděkovat svému týmu.
V přípravě jsme hodně pracovali
a toto je první výsledek. Půlka trofeje patří Rennae,“ prohlásila Plíšková
a přiznala, že se v Brisbane tradičně
cítí velmi dobře. „Je skvělé tady začínat sezónu. Je jasné, že se sem za rok
určitě vrátím,“ uvedla česká tenistka.
Curenková ve finále získala první sadu
a vedla 5:4, utkání ale nedokázala
ukončit, přestože měla servis. Plíšková
se chytila své šance a v rozhodujícím

dějství uspěla i díky zranění soupeřky.
„Snad budeš brzy zpátky," popřála finálové soupeřce.
V Brisbane se představila rovněž Petra
Kvitová. Na začátku turnaje dokázala
porazit Američanku Collinsovou, pak ji
ovšem porazila Estonka Kontaveitová.
Na tradičním podniku v Aucklandu
nepotvrdila post páté nasazené Barbora Strýcová, když v zápase o postup do
čtvrtfinále nestačila na Anisimovou ze
Spojených států. Ve 2. kole skončila rovněž Kristýna Plíšková po těsné porážce
s Rumunkou Niculescovou na turnaji
v Šen-Čenu.
Turnaj ITF v Hong Kongu se nakonec
české vítězky ve dvouhře nedočkal. Další
členka TK Agrofert Prostějov Barbora Štefková (301. na žebříčku WTA)
v souboji s teprve patnáctiletou Darjou
Lopateckou (492.) prohrála za necelou

s úsměvem na tváři člen vítězného souboru Radovan Vičar.
V jeho týmu se dále představili Luboš
Grepl, Milan Sychra, Jaroslav Koudelka,
Zdeněk Podhorný, Vlastimil Schneider,
Lukáš Koudelka, Patrik Müller a Stanislav Vodák, o přesné zásahy se vedle
jednoho vlastňáku postarali Jaroslav
Koudelka a Vlastimil Schneider.
V dresu mladé generace se na trávníku
objevili Vincenc Hauer, Jaroslav Mazal,
Luboš Burget, Kryštof Grepl, Jan Zatloukal, Jan Franc, Roman Zemanek,
Vladimír Šmíd a Adam Vičar, přičemž síť
svými zásahy úspěšně napnuli Jan Franc,
Vladimír Šmíd, Adam Vičar.

Vondroušová. „Hrozně mě to mrzí
i kvůli šanci hrát debla s Bárou a rozloučit se s lidmi a kariérou na WTA,“
přiblížila své pocity jednatřicetiletá
tenistka. „Až budu zdravá, rozhodnu
se, kde kariéru ukončím,“ vzkázala Šafářová.
(lv)

Chyběla jen POHÁDKOVÁ TEČKA
Berdych po návratu postoupil až do finále

Silvestr patřil v Brodku u Konice fotbalu
BRODEK U KONICE Poslední den
roku již tradičně patří v Brodku u Konice mezigeneračnímu silvestrovskému fotbálku mezi „starými a mladými“. Toto pravidlo platilo i loni. Při
polojasném počasí a teplotách lehce
nad bodem mrazu se v zápase hraném
na dvakrát třicet minut zrodila remíza
3:3. Penalty pak v poměru 4:3 lépe
zvládli ti dříve narození.
„Je to dlouhodobá tradice. Tentokrát se
zpočátku hrálo v tréninkovém tempu,
když ale mladí prohrávali, tak ke konci
už přitlačili na pilu. Díky našim zkušenostem už stačili jen vyrovnat a stáří
se projevilo i při penaltách,“ popisoval

chci rozloučit aktivně na kurtu,“
uvedla česká tenistka.
Šafářová měla v Melbourne startovat
v deblu společně s Barborou Strýcovou. Do singlové soutěže měla
vstoupit v kvalifikaci. Ve čtyřhře prostějovskou hráčku nahradí Markéta

Celé utkání se odehrálo pod dozorem rozhodčího Vladimíra Šmída
staršího a penalty proměnili Jaroslav
Koudelka, Vlastimil Schneider, Patrik Müller, Radovan Vičar za starší
a Roman Zemánek, Jan Zatloukal,
Adam Vičar na druhé straně. Neuspěli Lukáš Koudelka a také Kryštof
Grepl s Janem Francem. „Po zápase
jsme chvíli poseděli, popřáli si vše nej
do nového roku a poté se rozešli po
vlastním programu. Přípravu na jaro
zřejmě začneme osmnáctého ledna,“
konstatoval hrající vedoucí aktuálně
pátého nejlepšího celku okresního
přeboru mužů.
(jim)

pokorný a trpělivý. Byl to jen první
týden roku,“ komentoval své vystoupení Berdych, který postupně porazil Němce Kohlschreibera, Španěla
Verdasca, Francouze Herberta a Itala
Cecchinata. Především při výhrách
nad nasazenými hráči využil Berdych
své zkušenosti. „Těch mám dostatek.
K tomu se nám vydařila příprava. To
vše se teď vyplácí,“ pochvaloval si tenista prostějovského TK Agrofert.
V rozhodujícím utkání vítěze určila jediná hra ve třetí sadě, ve které Berdych
udělal dvě dvojchyby a ztratil své po-

dání. „Byl to šeredný game. Ale jedeme dál a těším se na Australian Open,
což je můj oblíbený grandslam,“ dodal
český hráč, který se po turnaji odhlásil
z dalšího podniku v Aucklandu.
V indické Puně vstoupil do sezóny Jiří
Veselý. V soubojích s francouzskými
soupeři měl padesátiprocentní úspěšnost a vypadl ve 2. kole, kde jej porazil
pátý nasazený Paire. Nedařilo se ani
dvojici Zdeněk Kolář a Adam Pavlásek na challengeru v Playfordu. (lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 18
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1 7   w V Tipsport lize s Baníkem
Prostějovští fotbalisté vstoupili do Tipsport ligy vítězně

ORLOVÁ Ano,to by ovšem musela platit taková„drobnost“, i po závěrečných bojích v zimní Tipsport lize by eskáčko muselo figurovat
na první příčce společné tabulky všech skupin jako o víkendu po
prvních dvou zápasech. Kromě výhry nad Baníkem a samozřejmě
i Popradem by navíc musel mít Prostějov i nejlepší skóre, na němž
proti Prešovu příliš nezapracoval.

Tomáš KALÁB
Po pouhých dvou trénincích se svěřenci trenéra Oldřicha Machaly vypravili
v sobotní sněhové chumelenici na sever
Moravy, kde se v Orlové hraje skupina
D zimní Tipsport ligy. Odklidit sníh byl
pro pořadatele pořádný oříšek, což zapříčinilo půlhodinový odklad výkopu.
Na preciznost zvyklý trenér Machala jen
kroutil hlavou.
S sebou na úvodní utkání nebral dosavadní brankářské duo Bréda, Jícha. Prvního proto, že jako jedničku jej netřeba
testovat, druhého proto, že právě za něj se
při očekáváném odchodu na hostování
vybírá náhrada mezi Filipem Muchou
a Dominkem Neoralem. Každý odchytal jeden poločas. Chyběli také zkušení
Kroupa, Polák a Langer, na hřišti se
naopak objevil navrátilec z hostování Michal Zapletal, který absolvuje

s týmem zimní přípravu, a Rostislav
Baďura ze Sigmy Olomouc, který je
v Prostějově rovněž na testování.
Oba patřili k nejlepším hráčům na hřišti,
v dobrém světle se předvedl především
Baďura, který se pohyboval na pravém
kraji zálohy a prokázal své rychlostní
předpoklady jak směrem dopředu, tak
při zodpovědném vypomáhání obraně.
Toho bylo třeba hlavně v úvodních pasážích utkání, kdy měl slovenský celek
převahu vyjádřenou i gólově, protože se
prostě lépe a rychleji adaptoval na mizerný terén se zbytky sněhu.
Druhý poločas naopak opět ukázal současné neduhy eskáčka. Přes vcelku zřetelnou převahu vyprodukoval mančaft
pouze jedinou branku, a to ještě z penalty za faul na Pančocháře, od nějž se
razantní průnik do vápna rozhodně neočekává. Rovněž poměrně nečekaným
exekutorem byl Píchal, jenže jmenova-
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ní hráči Koudelka a Žikol už v té době
nebyli na hřišti. „Třikrát jsem se podíval
na druhou stranu, přesto brankář uhodl
stranu. Původně jsem chtěl trefit střed
branky, nakonec jsem si to rozmyslel,“
říkal po utkání David Píchal. Prešovský gólman Milan Vinclér vysvětlil svůj
recept. „Nedívám se střelci do očí, ale
na nohy. Obvykle platí, kterou nohou
první vyběhne, na tu stranu půjde střela.
Většinou mi to vychází,“ svěřil se Vinclér a měl i tentokrát pravdu. Stranu sice

vystihl, ale míč byl tak přesně umístěný
k tyči, že jej neměl šanci vytěsnit mimo
branku.
Další dobré příležitosti zůstaly bez využití, takže se Hanáci obávali o vítězství do
poslední minuty. A v té mohli Šaríšani
opravdu vyrovnat, jenže jim v tom pohotovým zákrokem zabránil Neoral. Vítězství mohlo a mělo být mnohem výraznější, jenže se opět prokázalo, že kromě
Kroupy není v kádru stále nikdo, kdo by
měl potřebný tlak do branky.

Ostrava a Popradem
PROSTĚJOV Další dvě utkání
v základní skupině D Tipsport
ligy odehrají prostějovští fotbalisté ve druhém týdnu zimní přípravy. V úterý 8. ledna ve 13:00
hodin nastoupí v Orlové proti
prvoligovému Baníku Ostrava,
v sobotu 12. ledna pak od 10:30
hodin proti dalšímu slovenskému týmu z Popradu.
Baníku na úvod přípravy chyběli
zraněný brankář Lapeš a nemocný Budinský, v příštích dnech se
k týmu postupně budou připojovat Mešaninov, Diop, Granečný
a Baroš, který doléčuje drobné
svalové zranění u fyzioterapeuta
Pavla Koláře v Praze. Zatím největší posilou je srbský ofenzivní
univerzál Nemanja Kuzmanović,
jenž přestoupil z Opavy. I proto se
v kádru objevují brankáři Chmiel
a Celba hostující na podzim v Petřkovicích, resp. Vítkovicích. V pon-

dělí přibude i stoper Azackij, který
na podzim hostoval v gruzínském
Torpedu Kutaisi. „Čeká nás tvrdá práce. První blok se budeme
připravovat dvoufázově, silové,
kondiční a rychlostní tréninky
dopoledne v hale, odpoledne pak
na hřišti. Takhle pojedeme až do
neděle. Ve druhé fázi nás čeká Turecko, kde už budeme trénovat na
kvalitní přírodní trávě,“ uvedl pro
klubový web trenér Bohumil Páník.
V sobotu se v závěrečném utkání
ve skupině eskáčko potká s dalším
slovenským druholigistou, a sice
Popradem. Ten je na tom ovšem
v tabulce po podzimu podstatně
lépe, proti dvanáctému Prešovu je
tým pod Tatrami pátý, na vedoucí
Pohronie ztrácí šest bodů. Loni
uštědřil slovenský tým eskáčku pětigólový debakl, takže je co vracet.
(tok)

1RY¿SRVLOD5RVWLVODY%DóXUD
?.93. : 3E: :: A %
<:  E  73 . < /.. „Rozkoukávám se v mužském fotbale“

1.SK PV
TAT PR

2
1

*)(&,3,.92,:;2<
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Zpočátku jsme se potýkali s terénem, dělal nám velké problémy, soupeř byl na
něj nachystaný lépe. Po obdržené brance jsme po necelé půlhodince srovnali hru
a vyrovnali stav. Druhý poločas byl celý v naší režii, akorát nás zradilo zakončení,
protože šancí i při standardních situacích jsme měli dostatek. Mohli jsme je dohrát
lépe a zvýšit na 3:1, takhle jsme se strachovali o výsledek až do konce. Sestavy do
obou poločasů byly podle mého názoru vyrovnané, možná ta druhá sestava se už
lépe popasovala s nástrahami terénu, chybělo tomu jen zakončení. Penaltu jsem
čekal, že kopne spíš Zdena Fládr, vzal to Píchal, nejstarší hráč (úsměv) a rozhodl.
Celkově jsem spokojen, bylo to první utkání, soupeř byl kvalitní, běhavý, porazili
jsme druholigové mužstvo, utkání se mi líbilo.“

ORLOVÁ Přestože terén a úvod
zápasu příliš vzruchu neslibovaly,
nakonec mělo úvodní utkání skupiny D zimní Tipsport ligy o náboj
postaráno. Když šli Šaríšani do vedení, skoro to vypadalo na pokračování smolné podzimní série Prostějova. Favorit utkání nakonec
dvěma brankami v podání Suse a měl k míči přece jen daleko.
Píchala otočil skóre a Hanáci si tak Prešovský Špilár zahrozil už před vypřipsali do tabulky tři body.
pršením první dvacetiminutovky, jenže to ještě neprostřelil klubko těl před
sebou. O tři minuty později si naběhl
EXKLUZIVNÍ
před bránu a pohotově uklidil do sítě
reportáž
přízemní centr z pravé strany.
pro Večerník
V následující fázi utkání se aktivita
eskáčka omezila na střelecké pokusy
Žikola či Zapletala, jenže bez potřebné přesnosti. Vyrovnání ale ještě do
poločasu přišlo, když si v závaru po
Zpočátku to vypadalo, že prostějov- rohovém kopu našel míč Sus a hlavičská obrana chce pořádně otestovat kou jej dotlačil do sítě.
brankáře Muchu, protože ho nechala Do druhého poločasu poslal trenér
vyniknout při dvou rohových kopech Machala výrazně pozměněnou sestaa na soupeřovu polovinu se Prostě- vu, zůstali pouze Sus, Pernackij a Kojovští dostali až po pěti minutách. Ko- vařík. Příchod Fládra se málem zúrovařík potáhl dopředu míč a nacentro- čil už po dvou minutách, kdy po jím
val na zadní tyč Baďurovi, ten ovšem rozehraném trestném kopu skončil

Tomáš
KALÁB

míč v brance, pomezní sudí ale viděl
ofsajd. Po další pětiminutovce se do
vápna razantně vypravil Pančochář,
soupeř jej fauloval a z nařízené penalty dostal Prostějov do vedení Píchal.
Eskáčko bylo i nadále aktivnější a po
rohovém kopu na zadní tyči nebezpečně hlavičkoval Hapal. Šteiglovu
střelu pod břevno jen s obtížemi vytěsnil nad branku Vinclér. Ten se stal
i při dalších příležitostech nepřekonatelnou hrází a držel šance Prešova na
srovnání stavu. To se málem povedlo
minutu před koncem, jenže Gladišovu šanci z bezprostřední blízkosti
vychytal Neoral. Hanáci si tak mohli
osvěžit už téměř pozapomenutý vítězný pokřik.
Statistiky z utkání najdete
na straně 18

ORLOVÁ Zatím jediná posila do ofenzivy. První, kdo se
objevil ve zbrusu nové šatně
„A“- týmu mužů, je Rostislav
Baďura, pravý krajní záložník
olomoucké Sigmy. Do eskáčka zamířil na zkoušku. Hned
v prvním utkání s Prešovem
se předvedl ve velmi dobrém
světle a bude záležet jen na
něm, jestli v Prostějově opravdu zakotví.

Tomáš KALÁB

yy Vzhledem k vašemu věku jste
toho ve fotbale asi zatím mnoho
neprošel?
„Jsem odchovanec olomoucké Sigmy. Podzimní sezónu jsem strávil
v juniorce, teď zkouším jít někam na
hostování. Prožívám svůj první rok
v dospělém mužském fotbalu.“
yy Co vás přivedlo do Prostějova?
„Bavil jsem se s manažerem o možnostech, chtěl jsem si vyzkoušet
druhou ligu, která má přece jen jiné
parametry než ta třetí. Jsem vděčný
Prostějovu, že mi dal šanci se tady
ukázat, vyzkoušet si profesionální fotbal, dělám maximum pro to,
abych zde mohl působit.“
yy Máte za sebou první utkání
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v novém dresu, jaké ve vás zanechalo dojmy?
„Předvedli jsme dobrý týmový výkon, důležité jsou na úvod přípravy
ty tři body, což nás povzbudí do dalších zápasů. Hráli jsme zodpovědně
odzadu, soupeře jsme příliš do šancí
nepustili. Mohli jsme se pak soustředit na ofenzivu.“

yy Jak si zprvu rozumíte se spoluhráči na hřišti?
„Se všema klukama se ještě úplně neznám, ale na hřišti si rozumíme, jsou
tady kvalitní hráči, od nichž bych
měl příležitost se toho hodně naučit.
Hodně mi pomáhají, což se snažím
vracet dobrým výkonem a zodpovědností i směrem dozadu.“

Silvestrovský fotbálek v jarním kabátě

PROSTĚJOV Opět po třech letech přálo současným i bývalým hráčům a funkcionářům prostějovské kopané na Silvestra
počasí. Po pošmourném počasí posledních let nejenže svítilo
sluníčko, ale teploty byly spíše jarní než zimní. Na trávníku se
tak mohl cítit dobře i bývalý tenista Jiří Novák.

Tomáš KALÁB
Kvůli zdravotním potížím do hry
na dvakrát třicet minut nezasáhli
Aleš Rus nebo masér Marek Roba.
„S berlemi bych na trávníku nebyl
platný ani jako rozhodčí,“ připomněl Roba svou velkou roli z minulého ročníku. Soudcovské role
se naopak ujal předseda 1.SK Prostějov František Jura, jenž ke spokojenosti obou stran pískal v prvním
poločasu „rovinu“, ve druhém pak
kritických hlasů přibývalo. „Odkdy
je zemská přitažlivost faulem na

„To není možné, vidíte to slunce?“
vydechl Martin Musil po změně
stran. Celý první poločas se musel
prát se slunečními paprsky, když měl
ale stejný problém pocítit na druhé
straně Tomáš Čepa, slunce se na
chvíli schovalo.
Především díky střelci hattricku
trenéra Pavla Musila dospělo
utkání nakonec ke smírné remíze 4:4 a všichni aktéři se při
sledování tradičního silvestrovského derby pražských „S“ občerstvili neméně tradičním gulášem.

brankáře?“ ozvalo se třeba po odpískání kontaktu s Martinem Musilem.
Spolehlivý vedoucí mužstva mužů
jako obvykle strážil jednu ze svatyní, jako štít měl před sebou Aleše
Schustera, jenže proti sobě Karla
Kroupu, který si brankově vychutnal přesný centr před branku. Z brněnské enklávy nechyběl ani Martin
Sus, po trávníku se proháněli také
Fládr, Píchal či Pančochář. Poslední >! +  F    5+  )
jmenovaný zvolil pro nový rok velmi  '+ >!  'F!"
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úsporný účes.
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Nedá se říct, že by ofenziva Jestřábů
při opakující se absenci řady útočných
posil kvalitativně upadala, neboť vyložených šancí mají stále dost. Problém
spíš spočívá ve finální fázi akcí, kde
jsou Prostějované na štíru s koncovkou mnohem víc než dřív.

Hapruje
zakonèení

Za poslední měsíc a půl musely už
třetí domácí duel prostějovských
mužů rozhodnout až samostatné nájezdy. Pozitivní je, že v nich Hanáci
měli stoprocentní úspěšnost. V závěrečném rozstřelu totiž postupně
předčili Litoměřice, Přerov i čerstvě
Třebíč.

  
Zvládají
nájezdy
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Mezi hokejovými mantinely

najdete nás také na www.vecernikpv.cz
www.lhkjestrabi.cz

Tenhle manévr v útočném pásmu by
si tahoun elhákáčka Marek Račuk
mohl nechat klidně patentovat. Ve
čtvrtek na ústeckém zimním stadiónu jej předvedl zase, když ve 4. minutě s kotoučem na hokejce jel z pravého kruhu za bránu a dál k levému
kruhu, načež nádhernou bekhendovou zadovkou křížně přihrál na
vzdálenější tyč Davidu Dvořáčkovi,
který pohodlně skóroval do zcela odkryté klece.

Nejkrásnější
akce

-

HOKEJOVÉ

„Koncem minulého kalendářního roku i začátkem nového jsme trénovali myslím dost,
dokonce i na Silvestra dopoledne. Takže tohle určitě nebyl důvod, proč jsme prohráli v Ústí.
Spíš jsme po rychle vstřeleném gólu doplatili na spoustu neproměněných šancí v dalším
průběhu, kdy jsme mohli soupeři utéct na větší rozdíl. Místo toho jsme domácí nechali
vyrovnat, potom skóre otočit a dokonce utéct až na 4:1. Ve zbytku zápasu se pak povedlo
už jen snížit, byť jsme příležitostí měli klidně i na vítězství. Po tomto hodně otevřeném
utkání přišel spíš defenzivnější souboj doma s Třebíčí, což pro fanoušky asi nebylo nic
moc hezkého na pohled. My jsme však hlavně chtěli vyhrát a dobrým bráněním nepouštět
hosty do šancí, což se nám dlouho dařilo. Opět jsme ale zahodili moc příležitostí, soupeři
tam pět minut před koncem spadl jeden šťastný gól a hrozila porážka. Tu jsme v nájezdech odvrátili, nicméně potřebujeme do dalších utkání zlepšit zakončení. Čekají nás dva
souboje proti týmům těsně za postupovou osmičkou do play-off, tím pádem bude velmi
Matouš VENKRBEC,
důležité bodovat.““
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Po herní stránce je urostlý forvard v prostějovské útočné fázi naprosto dominantní, jeho ofenzivní manévry
stojí za to. Ve čtvrtek na ledě Ústí nad Labem právě
jeho krásné asistence vedly k vedoucímu gólu Davida
Dvořáčka i snižující trefě Dušana Žovince. O dva dny
později doma proti Třebíči Račuk zase kouzlil s pukem
jedna báseň, leč tentokrát bez brankového efektu včetně několika zahozených šancí. Chuť si však Mára
spravil aspoň v samostatných nájezdech,
když ten svůj neomylně pověsil do pravé
šibenice a přispěl tak k těsnému vítězství
2:1.
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JESTŘÁB PODLE

lední hokej
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Ztrácejí i další favorité, takže situace v prvoligové tabulce
je stále vyrovnaná, prostějovská letka LHK zůstává pátá
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nepustili za celý zápas prakticky do žádné
jasné příležitosti, což je potřeba ocenit.
Bylo tam jediné větší zaváhání pět minut
před koncem, kdy si kluci špatně rozebrali
protihráče a jak už to v podobných utkáních někdy bývá, soupeř z téhle ojedinělé
situace skóroval. Je to škoda, na druhou
stranu i dva získané body bereme. Mohli
jsme mít pouze jeden,“ upozornil Vykoukal. S dříve bezvadně fungující útočnou
produkcí však momentálně být spokojený nemůže. „Do šancí se stále dostáváme,
ale jak už jsem říkal po Ústí, vázne nám
teď zakončení. Po téhle stránce citelně
chybí zdravotně vyřazené opory, zejména
Tomáš Divíšek a Lukáš Žálčík, navíc i Filip Hanták. To jsou borci schopní dávat
góly, jejich absence se logicky projevuje.
Prostě se musí prosadit další hráči, ačkoliv to pro ně v pozměněných útočných
řadách není úplně jednoduché,“ rozebíral
Vykoukal.

  %  ( J    # +"

změnu uvítali,“ prozradil Večerníku
hlavní trenér LHK Jiří Vykoukal.
Již dnes od 18:00 hodin nastoupí
jeho tým k duelu 43. kola Chance
ligy mužů ČR 2018/19 na ledě
HC Stadion Litoměřice. A vzhledem k tomu, že protivník je v tabulce devátý o devět bodů za Hanáky,
půjde o nesmírně důležitou partii.
„Přerušení série venkovních porážek by nám právě teď hodně pomohlo,“ uznal Vykoukal před výjezdem
k Severočechům, kteří mají za sebou
těsný úspěch 3:2sn na Slavii Praha,
předtím debakl 1:7 s Jihlavou a výhru 4:2 v Benátkách nad Jizerou.
Vyvrcholením týdne se pak pro Jestřáby stane už středeční utkání v domácím prostředí s Frýdkem-Místkem, jež 9. ledna odstartuje v 18:00
hodin. Rysi jsou v průběžném pořadí soutěže jedenáctí s třináctibodovou ztrátou na Prostějov a aktuálně
zvítězili v Přerově 4:3p, čímž zopakovali týden starý super výsledek
z Jihlavy, mezitím podlehli pražské
Slavii 1:2. „Rád bych na Frýdek pozval naše fanoušky, protože i kvůli
Prostějov – Litoměřice: letošní sezóna venku 5:4, doma 4:3sn, minulá
sezóna doma 1:4 a 3:1, venku 3:2p
a 1:3.
Prostějov – Frýdek-Místek: letošní sezóna doma 2:3, venku 2:7, minulá sezóna doma 3:2p a 7:2, venku
1:4 a 5:2.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

četným hráčským absencím budeme jejich podporu v bitvě o play-off
velice potřebovat,“ nechal se slyšet
Vykoukal.
(son)
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noviny

Prostějovský tým tedy nevykročil do
nového roku příliš jistým krokem,
nicméně bodovat alespoň částečně
opět zvládl. Díky tomu uhájil pátou
příčku pět bodů za druhým Vsetínem, čtyři za třetím Kladnem a tři
za čtvrtými Českými Budějovicemi,
naopak jediný bodík před šestým
Havířovem, sedm před sedmým
Přerovem a osm před osmou Slavií
Praha. Litoměřice na klíčové deváté
pozici pak ztrácejí bodů devět.
„Jak už jsem opakoval mnohokrát, nic
není zdaleka rozhodnuto. Musíme
dál jít zápas od zápasu a pravidelně
rozšiřovat své konto,“ narýsoval plánovanou cestu do play-off hlavní trenér
a sportovní manažer Jestřábů v jedné
osobě.

Foto: Marek Sonnevend
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„Vítězit doma je samozřejmě moc
důležité jak pro nás, tak i pro naše
věrné a vynikající fanoušky. Proto
máme z dobré bilance na vlastním
ledě radost, rozdávat tady určitě
nechceme. A věřím, že brzy víc zabereme opět i venku. Potřebujeme
ale kompletnější mužstvo,“ odkázal
Vykoukal na kýžený návrat tahounů
do sestavy. Diplomku dodělávají-

1. Vsetín
14 2 1 2 84:37 47
2. Kladno
14 2 1 3 79:43 47
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cí Tomáš Karpov naskočil již proti
Horácké Slavii, Lukáš Žálčík by se
v případě příznivého výsledku lékařských testů mohl zapojit dnes
v Litoměřicích. Streptokokem rovněž napadený Tomáš Divíšek i zraněná dvojice Filip Hanták a Ladislav
Havlík ovšem budou k dispozici až
později, nejdříve od příštího týdne.
(son)
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„Jasně, trenér má
vždycky pravdu!“

Výrok:

4

Čtyřikrát za sebou prohráli Jestřábi
v Chance lize na kluzištích soupeřů
(Slavia Praha 3:4, České Budějovice
1:7, Kladno 3:7, Ústí 3:4). Stejně dlouhou šňůru prvoligových vítězství však
táhnou doma (Přerov 3:2sn, Kadaň
11:1, Havířov 3:0, Třebíč 2:1sn).

yy Výhra 2:1 po nájezdech s Třebíči. Co k tomu utkání říct?
„Byl to těžký zápas, protože máme některé kluky zraněné nebo nemocné,
takže jsme to tak nějak poskládali. Tře-

EVA REITEROVÁ

PROSTĚJOV Když se před zápasem s Havířovem, na konci loňského roku, objevil po několika
týdnech v sestavě, měli fanoušci
radost, že opět uvidí prostějovského rodáka na ledě. V sobotu
naskočil do druhého utkání, ve
kterém si střihl i nájezd. Po zápase si Václav Meidl (na snímku) udělal čas na zodpovězení
otázek redaktorky klubového
webu a Večerníku.

bíč k tomu hodně bruslila. Jsem rád za
celý mančaft, za ty dva body.“
yy Čím to, že se na branku čekalo
tak dlouho?
„Bylo to takové opatrnější, protože
nás bylo méně a tolik jsme neútočili.
Ani hosté moc neútočili. Velký podíl
na skóre měli i brankaři, kteří na obou
stranách chytali dobře.“
yyOdehrál jste svůj teprve šestý zápas v sezóně, důvodem vaší dlouhé
absence byla nemoc. Co vám přesně bylo?
„Byla to meningitida, což nebylo nic
moc... Jsem rád, že jsem se z toho dostal a že vůbec mohu pokračovat s hokejem. Velké díky patří Nemocnici
Prostějov. Nebylo to nic moc lehkého,
víc bych o tom asi nechtěl mluvit, teď
se cítím po zdravotní stránce dobře.“

yy Nastoupil jste ve třetí formaci,
tak jak se vám hrálo?
„Hrálo se mi po dlouhé době super.
Přece jenom, ten zápas je něco jiného
než ten trénink, je to úplně jiný sport.
(úsměv) Ze začátku to bylo těžké, ale
nohy si pak na to tempo zvykly a ke
konci, i když jsem byl unavený, tak
jsem se cítil dobře.“
yyTěšil jste se už na led?
„V první chvíli, když jsem zjistil, co mi
bylo, tak jsem chtěl být hlavně zdravý,
takže jsem hokej vůbec neřešil. Kluci,
rodina a přítelkyně mi pomáhali a drželi mě psychicky nahoře. Spoluhráči
z týmu mi psali, a tak jsem se za nimi
těšil. Jsem rád, že mohu pokračovat
a být s nimi v kabině.“
yyTrénujete už naplno s týmem?
„Posledních čtrnáct dnů už ano. Ze

který se do sestavy Jestřábů
VRÁTIL po dlouhé nemoci

vzpomíná VÁCLAV MEIDL,

play-off, v něm je jedno, kdo jak je na
tom po základní části. My se v play-off
musíme vyhecovat a hrát tak, abychom hráli nejlepší hokej. Doufám, že
budou všichni zdraví a plní síly a konečně přejdeme to čtvrtfinále.“

začátku jsem trénoval pozvolna spíše jen tak s kondičním trenérem
a čekal jsem, co to se mnou vůbec
udělá. Naštěstí to neudělalo nic
a teď mohu normálně pokračovat
dál.“
yy Co říkáte na dosavadní postavení Jestřábů v tabulce?
„Řekl bych, že super. Myslím
si ale, že vždycky
rozhoduje

yy V dalším kole narazíte ve venkovním zápase na Litoměřice. Jak
se na ně připravit?
„Na tréninku dostaneme pokyny, po
tréninku proběhne i video, ve kterém
si ukážeme, co hrají.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz

„Byla to meningitida, což nebylo nic moc...,“

Konkrétně je to tak, že od vítězství
3:1 v Benátkách nad Jizerou 8. 12.
prostějovští muži všechny další zápasy
venku prohráli a navíc dvakrát inkasovali sedmigólový debakl. Postupně šlo o porážky 3:4 na Slavii Praha,
1:7 v Českých Budějovicích, 3:7 na
Kladně a 3:4 v Ústí nad Labem. Když
k tomu připočteme ještě předchozí
výprask 2:7 ve Frýdku-Mistku, vzniká
nám z toho dost nepříjemný precedens.
„Řekl bych, že důvodů, proč nám to
poslední dobou při výjezdech ven
přestalo jít, je víc. V některých případech jsme narazili na velice silné

Marek SONNEVEND

mančafty. Opakovaně se dopouštíme
hrubých individuálních chyb. Často
neproměňujeme spoustu vyložených
šancí. A v tomhle všem určitě hraje
svou roli početná marodka, neustálá absence několika klíčových opor
hlavně do útoku. Potom už může hrát
roli i menší sebevědomí, dohromady
jsme u soupeřů přestali pravidelně
bodovat,“ analyzoval kouč LHK Jiří
Vykoukal.
Naopak v domácím prostředí jeho
svěřenci už od úsvitu listopadu parádně válí. Abyste uvěřili, stačí si projít rezultáty dosažené od 3. 11. na vlastním
zimáku: České Budějovice 5:3, Kladno 2:3p, Ústí 2:0, Litoměřice 4:3sn,
Poruba 5:2, Vsetín 4:2, Jihlava 2:4,
Přerov 3:2sn, Kadaň 11:1, Havířov
3:0, Třebíč 2:1sn. To znamená devět
výher z jedenácti utkání a jediná nulová porážka s Duklou coby suverénním
lídrem tabulky. Byť Hanáci poztráceli
ještě dalších pět bodů v jednom ztraceném prodloužení + třech zvládnutých nájezdech.

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
V prvním utkání nového kalendářního roku na ledě HC Slovan Ústí
nad Labem měli hokejoví Jestřábi
herně i střelecky navrch, přesto těsně podlehli. Start letopočtu 2019
v podobě duelu 41. dějství aktuálního ročníku Chance ligy tak pro ně
dopadl výsledkovým neúspěchem
u předposledního celku tabulky.
Už tak oslabení Hanáci se museli obejít ještě bez čerstvě indisponovaného
lídra Divíška. Přesto do čtvrtečního
zápasu vstoupili dobře, když ve 4.
minutě kouzelník Račuk obkroužil
s pukem na holi celé útočné pásmo
a bekhendem magicky uvolnil Dvořáčka, který úplně sám u pravé tyče
dával do prázdné brány – 0:1. Vzápětí
mohl vyrovnat Roubík, leč po nabídce Melky tečoval zblízka nad. Rušný
začátek zvýraznila 7. minuta, v níž nejprve tutovku Račuka vychytal Stezka,
aby z protiútoku Chrpovo sólo neméně skvěle zneškodnil Neužil. Poté při
signalizovaném vyloučení i během
následné přesilovky několikrát nebez-

HC ÚNL
LHK PV

pečně pálil Nouza, ale bez efektu. Další příležitost měl tento snajpr ve druhé
početní výhodě, ovšem ani tentokrát
Stezku nepřekonal. Trest přišel v 19.,
kdy Weinhold vyslal dlouhou přihrávkou do brejku Davídka a ten vystřihl
ukázkový blafák do bekhendu – 1:1.
Tím se celý souboj nenápadně zlomil
na stranu HC. Sérii prostějovských
pokusů zkraje druhé periody totiž
pokryl Stezka, načež domácí rušivě
zaútočili a ve 27. minutě otočili vývoj.
Volf od zadního mantinelu našel pěknou zadovkou neobsazeného Roubíka, jenž také bekhendem oklamal Neužila – 2:1. Hosté reagovali zvýšením
obrátek, nicméně snaha Starého, Žovince ani Prokeše k vyrovnání nevedla. Posledně jmenovaný přitom finalizoval svůj dravý průnik levým křídlem
jen těsně mimo vzdálenější šibenice.
Pak Severočeši tlak elhákáčka otupili,
ve 34. měli přesilovou hru. A bleskově ji využili zásluhou křížné nahrávky
Roubíka na pravou stranu Melkovi,
který zavěsil do odkryté klece – 3:1.
Ze vzniklého útlumu se ptačí dravci
delší dobu neuměli zvednout, až za to
zaplatili čtvrtým inkasovaným gólem.
Ve 43. padl při signalizovaném vyloučení poté, co Roubíkovu dělovku od
modré odrazil zadní mantinel přímo
k Melkovi, jenž opět dorážel do zívající svatyně – 4:1. S Jestřáby to vypadalo zle nedobře, avšak jiskru naděje
brzy vykřesal Dvořáček. Pouhé dvě
minuty po ústeckém zvýšení zažehl
tryskové motory, vysokou rychlostí
projel z obranného pásma pravým
křídlem až před Stezku a nezadržitelně zasunul podél jeho rozkleku – 4:2.
Tím započal mohutný nápor favorita
s mnoha loženkami. Ve 48. Stezka
i vleže zlikvidoval opakovanou snahu
Račuka s Dvořáčkem, v 50. si poradil
jak s vyloženou možností Nouzy, tak
s doklepnutím Žovince. O dvě minuty později už fantom mezi tyčemi
Slovanu přece jen kapituloval z přesilovky, ve které Račuk nabil zpoza kasy
Žovincovi a ten přesně trefil z prv-

ní – 4:3. Snahu Prostějova zachránit
v závěru celé střetnutí zkomplikovaly
hned dva menší tresty, zoufalou power
play mohl soupeř několikrát potrestat
do opuštěné svatyně. Leč nedokázal
to a v málokdy vídané koncovce dělil
Vykoukalovy svěřence od prodloužení malinký kousek. Byť hráli ve třech
proti pěti, tak přesto znovu odvolali gólmana a neuvěřitelnou hru bez
brankáře ve dvojnásobném oslabení
(!) téměř přetavili ve srovnání skóre.
Stačilo, aby pět sekund před vypršením normální hrací doby Dvořáček
zcela sám před Stezkou proměnil obří
šanci. Jenže to nezvládl, tudíž Ústí těsné vedení uhájilo.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis najdete na straně 18

Tomáš MAREŠ – HC Slovan Ústí nad Labem
„Jsme rádi za tři body, ale náš výkon nebyl příliš dobrý. Nevážili jsme si vedení 4:1, což soupeř
málem potrestal. Chtěli jsme navázat na výkon z Budějovic, kde jsme odehráli fantastických šedesát minut, ale moc se nám to nedařilo.“
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Sice jsme měli více ze hry a přes padesát střel, ale udělali jsme dvě fatální chyby, které dokázal
soupeř využít. My jsme naopak spoustu šancí neproměnili. Myslím si, že jsme zápas měli vyhrát,
ale bohužel se tak nestalo.“

Jestřábům stále chyběli nemocní Divíšek
a Žálčík plus zraněný Hanták. Operativně
složená první formace si ale i tak vypracovala hned po třiceti sekundách jasnou
tutovku, když v situaci dvou na jednoho
Račuk přihrál Starému a ten zblízka jen
vyprášil Svobodovy betony. Hosté reagovali náporem mezi 3. a 5. minutou, leč
nedotáhli několik nebezpečných situací,
jediné pořádné zakončení Nedbala z pravého kruhu proletělo vedle. Následovala
Bažantova rána od modré lapená Svobodou a v 10. tradiční akce režiséra Račuka,

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Směrem dozadu odehráli prostějovští hokejisté sobotní
utkání 42. kola Chance ligy proti Třebíči výborně, soupeře skoro do ničeho
nepustili. V ofenzivě však byli dost jaloví, jejich obvyklý útočný koncert tentokrát nezněl. A byť se i tak dostali do
řady slibných šancí, zahazovali je, tudíž
museli o aspoň dvoubodové výhře rozhodnout až v samostatných nájezdech.

který obkroužil s pukem na holi zezadu
bránu a bekhendem křížně nabil k pravé
tyči volnému Nouzovi, jehož příležitost
vychytal Svoboda. Další možnost Karpova vzápětí zmařil jen za cenu faulu Bilčík,
ovšem úvodní přesilovka týmu LHK
nevyšla. Až po ní Meidl pěkně uvolnil Luňáka, ten zamířil vedle. A stejný hráč v 16.
minutě zblízka (tentokrát po nahrávce
Dvořáčka) nepřelstil Svobodu. Horáci
zahrozili teprve na sklonku zahajovací
třetiny, přičemž výpad Malce z pravé
strany, jedovku Szathmáryho od modré,
dorážku Psoty i přesilovkové nahození
Vodného zlikvidoval Neužil.
Start druhé části znovu patřil aktivnímu
Račukovi, jehož individuální průnik
zprava před Svobodu zastavil gólmanův
zákrok. Na opačné straně zatopila Neužilovi rána Brože, po které vznikl velký
závar bez pohromy. Pak Hanáci zpackali
svou další početní výhodu, načež Krejčiřík uprostřed zápasu vybojoval důrazem
šanci pro Karpova, ale sklepnutí navrátivšího se studenta neprošlo rozklekem
výborného Svobody. Z kontrů Brož prověřil Neužila, Nedvídek prudce švihnul
těsně vedle a Patákovu otočku k levé tyčce skvěle vytěsnil Neužil, mezitím domácí zbytečnými přihrávkami pokazili dvě

nou akci Havláta i ostrý švih Szathmáryho zmařil Neužil. Tím očekávaná snaha
SK o vyrovnání na dlouhou dobu skončila, taktovku naopak pevně drželi Prostějované. Leč z několika nadmíru šancovních
situací nedokázali zvýšit skóre. Venkrbcova tečovaná střela se otřela o boční
konstrukci, Luňákův pokus o zasunutí
zpoza klece zastavil místo ležícího Svobody duchapřítomný bek, Račukův volej
z mezikruží chytil fantóm mezi třebíčskými tyčemi s notnou dávkou štěstí, opět

„Prostějov ukázal kvalitu při hře na kotouči a výborně kombinoval, což nám dělalo problémy.
Chtěli jsme hrát náš hokej, ke kterému jsme se ale nedostali, proto jsme to během utkání změnili na hru ze zajištěné obrany. Domácí nás svou ofenzivní silou i dobrou kombinací dostávali
pod tlak. Dali jsme v závěru šťastný gól a získali bod, za který jsme rádi, navíc u soupeře, který
není náš oblíbený a s nímž máme negativní bilanci. Škoda že se v nájezdech nepovedlo přidat
druhý bodík.“

Jaroslav BARVÍØ – asistent trenéra SK Horácká Slavia Tøebíè

„Odehráli jsme výborné utkání do obrany, po téhle stránce jedno z nejlepších v sezóně. Naopak jsme se trápili v zakončení, které bylo žalostné. I přes defenzivní zaměření zápasu se nám
podařilo dostat do řady vyložených šancí, ale místo pořádné střelby se pořád snažíme akce
vykombinovat do prázdné brány a góly nedáváme. Kdybychom zvítězili větším rozdílem, asi
by se nemohl nikdo divit, na druhou stranu dva body po nájezdech jsou nakonec taky super.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov:

  

nadějná přečíslení. Neujala se ani příležitost Meidla s Luňákem, ani Dvořáčkův
nepovedený pokus z výhodné pozice.
Teprve ve 37. minutě bylo Svobodovo
kouzlo konečně zlomeno tím, že Čápovu
bombu v přesilovce od modré dorážející
Mikliš s Venkrbcem tak dlouho tlačili za
klečícího brankáře, až se to prvně jmenovanému skutečně povedlo – 1:0.
Na přelomu druhé a třetí periody měla
dvě přesilové hry krátce za sebou k dispozici Horácká Slavia, nicméně nebezpeč-

loženku, přesto však několik zajímavých
příležitostí bylo k vidění. Především ze
strany domácích (Račuk, Luňák, Venkrbec, Starý – Brož, Král), ale bez výsledného efektu. Takže nepříliš záživný
duel rozsekly až samostatné nájezdy. Jak
probíhaly? Psota, Nouza ani Havlát nedali, Račuk i Kusko naopak ano. Potom
neuspěli Starý, Kratochvíl, Meidl a Nedvídek, tudíž desátý exekutor Čáp mohl
rozhodnout. A stalo se, byť velmi kuriózně. Svoboda totiž jeho pokus o blafák
kryl, ovšem vzápětí i s kotoučem spadl za
brankovou čáru – 2:1!
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku Chance ligy
najdete na straně 18

 !    '>@% "
Foto: Marek Sonnevend

Račuk z brejku dvou proti jednomu zase
trefil Svobodu, nádhernému průniku
Dvořáčka chybělo pouze lepší dotažení
forhendového blafáku, třem ranám Nouzy pro změnu větší přesnost či razance.
A jakmile neuspěl ani individuální výpad
Karpova, přišel trest. Z ojedinělého útoku
vyslanců Vysočiny v 56. minutě Bilčík
napřáhl od modré, Neužil měl zakrytý
výhled a puk zapadl přesně k pravé tyčce
– 1:1. Šok se nepodařilo zažehnat v následující početní převaze, aby ještě deset vteřin před vypršením normální hrací doby
Žovincův brejk zakončený pod víko odvrátil Svoboda neuvěřitelnou hlavičkou!
Tím pádem se konalo prodloužení tři
na tři, v němž sice nikdo neměl tutovou

1 F

VýsledkověnevydařenývstupdonovéhorokuvÚstí + , %   -   *  .  *, %/ *
4:3
  

PROSTĚJOV Jen dva zápasy místo tří odehrají prostějovští hokejisté během tohoto týdne. Na
sobotu plánované střetnutí v Porubě totiž bylo odloženo až na 6.
února, kdy bude reprezentační
přestávka.
„V původním termínu hrají v Ostravě fotbalový Baník přípravné utkání
a hokejové Vítkovice extraligu. Proto
vedení HC RT Torax přesunulo náš
vzájemný souboj na pozdější datum.
Vzhledem k pokračující marodce
nám to vůbec nevadí, spíš jsme tuhle

Změna v programu tohoto týdne, Poruba odložena.
Vrcholem bude domácí mač ve středu proti Frýdku

Co zklamalo především, to byla čtvrteční
nečekaná porážka v Ústí nad Labem. Severočeši dlouho uzavírali tabulku, teprve
nedávno se vyhoupli aspoň na čtrnácté
místo a Hanákům vysoko podlehli na
střely 24:48. Přesto je dokázali výsledkově přemoci 4:3, což hostujícího kouče
dost rozladilo.
„Při tak vysokém počtu vyložených šancí, kterých jsme si vypracovali skutečně

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

hromadu, prostě musíme vyhrát. Bohužel jsme jich strašně moc neproměnili,
k tomu vyrobili dvě fatální hrubky vzadu
a celkově na tohle všechno doplatili,“
lamentoval zklamaný Jiří Vykoukal nad
zbytečnou ztrátou.
Z ofenzivního hlediska to vypadalo podobně také o dva dny později při duelu na
vlastním ledě s Třebíčí. I nad Horáckou
Slavií měli ptačí dravci většinu času zřetelně navrch, znovu se dostali do přehršle
slibných možností. Jediná trefa z nich byla
zatraceně málo, a neboť soupeř dokázal
v závěru jednou šťastně překonat jinak
kvalitně fungující obranu, zrodila se remíza. Kterou ve prospěch elhákáčka zlomily
teprve samostatné nájezdy.
„Hosty jsme velice dobrou defenzivou

PROSTĚJOV Během úvodního týdne nového kalendářního roku
2019 hokejisté LHK Jestřábi Prostějov nastoupili venku u předposledního celku soutěže a doma proti desátému družstvu pořadí.
Tím pádem se očekával vydatný přísun bodů, v ideálním případě
plný počet šesti. Místo toho se však urodily pouze dva, navzdory
značné herní převaze v obou uplynulých střetnutích aktuálního
ročníku Chance ligy mužů ČR. Není holt každý den posvícení…

PROSTĚJOV Ještě začátkem prosince patřili hokejoví Jestřábi svou
venkovní úspěšností k nejlepším
týmům Chance ligy 2018/2019.
Od té doby se však jejich výsledková bilance na kluzištích soupeřů
rapidně zhoršila a dobrou bilanci
z ledu protivníků si hodně pokazili.

25

Hokejové číslo
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rozhovor

„HLAVNÍ
JE
BEZ
NERVŮ
POSTOUPIT
DO
TÉ
OSMIČKY“
Kanonýr mezi obránci prostějovských Jestřábů Ondřej Mikliš si pochvaluje fanoušky
PROSTĚJOV Mezi obránci hokejových Jestřábů má právě Ondřej
Mikliš (na snímku) největší čich
na vstřelené góly. Sice zdaleka
není žádný kanonýr, ale z beků
LHK skóroval nejčastěji, což důležitě zúročil také v sobotním duelu
proti Třebíči. Stal se totiž jediným
skórujícím hráčem prostějovského mužstva za celých pětašedesát
minut včetně prodloužení, po
němž Hanáci nakonec vítězně
zvládli samostatné nájezdy. Před
rozhovorem nejprve vicemistr ze
světového šampionátu osmnáctek
v roce 2014 s úsměvem vyzvídal,
na co se ho budeme ptát, a pak
pohotově zodpověděl všechny
dotazy.

yy Útočně jste se prosazovali hůř,
než doma obvykle dokážete. Čím
to bylo?
„Myslím, že tohle nemělo žádný vážný důvod. Někdy to padá víc, jindy
míň a zrovna teď máme období, že
se na góly docela nadřeme. Což ale
nevidím jako nějaký dlouhodobý
problém, podle mě se určitě zase
brzo střelecky rozjedeme. A gólový
pytel se zase protrhne.“ (směje se)

Jsem spokojený. Dlouho jsem nastupoval
dokonce v první lajně, taková důvěra potěší.
Lepší je ale se ohlížet, až soutěž skončí....

Marek
SONNEVEND

yy Čím byla Horácká Slavia nepříjemná?
„Spíš nás trápilo právě to, že jsme
z mnoha šancí nebyli schopní dát víc
branek, příležitosti se nedařilo proměňovat. Směrem do obrany jsme si to
celý tým skvěle hlídali, vzadu nám kromě jednoho smolně obdrženého gólu




doma. Ale uvidíme, s nikým
to nebude jednoduché. Hlavní
samozřejmě je bez nějakých zbytečných nervů postoupit do té
„Podle mě za tímhle není žádný osmičky.“
konkrétní důvod nebo problém yy Kouč často říká, že stejně
uvnitř týmu. Spíš shoda okolností,
někdy to venku jde a někdy ne.
Od toho se musíme odrazit,
hned příště zkusit z ledu
ONDŘEJ MIKLIŠ
soupeře něco přivézt.“
✓
narodil
se
5.
května
1996 v Šumperku
yy Co vaše role v ko✓ hokejový bránce LHK Jestřábi Prostějov
lektivu? Jak se zatím
✓ měří 185 cm, váží 84 kg
cítíte během letošní✓ držení hole: levá
ho ročníku?
✓ s kariérou začínal v Šumperku, kde jako
„Jsem
spokojený.
odchovanec prošel žákovskými výběry
Dlouho jsem nastu✓ v roce 2010 přestoupil do Sparty Praha, kde hrál za mládežnické
poval dokonce v prvtýmu a nakoukl i do „A“-mužstva, za které si extraligu i Ligu mistrů
ní lajně, taková důvěra
✓ v sezónách 2014 až 2016 nastupoval také v první lize mužů
potěší. Ale na celkové
za Litoměřice
hodnocení je ještě
✓ v ročníku 2016/2017 oblékal na střídavé starty dres taktéž prvoligobrzo, protože máme
vých Benátek nad Jizerou
✓ před sezónou 2017-2018 přestoupil do Prostějova, kde tak kroutí
teprve po půlce sedruhou sezónou
zóny a všechno se
✓ býval mládežnickým reprezentantem České republiky; 2012/13
může rychle změU17 - 19 zápasů, 2 asistence; 2013/14 U18 - 29 zápasů, 2 asistence;
nit. Lepší je se ohlí2014/15 U19 - 10 zápasů; 2015/16 U20 - 14 zápasů, 1 asistence
žet, až soutěž skončí.“
✓ největší úspěch zaznamenal v roce 2014, kdy byl členem národního
yy Momentálně držíte páté místo
týmu ČR, který vybojoval stříbrnou medaili z mistrovství světa osmnáctabulky. Bral byste ho jako dobrou
tek ve Finsku
výchozí pozici pro play-off?
Zajímavost: v říjnu loňského roku musel vynechat tři zápasy poté,
„Určitě bychom se rádi posunuli
co nevybíravě sestřelil litoměřického útočníka Jakuba Poura a následně si
ještě výš, abychom měli v playto rozdal v pěstním souboji s Dominikem Málkem, který mstil svého
-off co nejschůdnějšího soupeře,
otřeseného spoluhráče
navíc začínali čtvrtfinálovou sérii

vizitka

v rámci exkluzivního
rozhovoru
pro Večerník
se ptal

yy Začněme tou vaší brankou, jež
padla z dost nepřehledné mely
před jinak nepřekonatelným Dominikem Svobodou. Jak jste puk
dostal do klece?
„Střela Zdeňka Čápa se odrazila od
zadního mantinelu před bránu, vznikl velký závar. Byli jsme tam s Matoušem Venkrbcem a snažili se to dorazit,
ale abych řekl pravdu, tak vůbec nevím, jestli jsem byl já tím posledním,
kdo se dotkl puku. Klukům jsem
proto říkal, že nechci nikomu sebrat
gól. Oni však odpověděli, že je můj.
A u toho zůstalo.“ (úsměv)

o všem rozhodne právě až vyřazovací část. Souhlasíte?
„Jasně, trenér má vždycky pravdu.“
(smích)
yy U prostějovských fanoušků
máte velmi dobré ohlasy. Jde
vidět, že se jim líbí jak hrajete...
„Jsem rád, že se fanouškům líbila
moje hra i když já mám povětšinou
jiný názor... Myslím, že Prostějov má
jedny z nejlepších fanoušků, kteří hokejem žijí. Když jsem sem jezdil, jako
soupeř, tak nebylo moc příjemný tady
hrát.“

nevznikl žádný větší problém. Důležité je vítězství, i když jen za dva body.“
yy Až do začátku prosince jste
byli jedním z nejlepších celků
Chance ligy venku, za poslední
měsíc se však vaše bilance na kluzištích protivníků výrazně zhoršila. Proč?
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti i firmy, a za mimořádně nízkou cenu!

NYNÍ ZAPLATÍTE POUZE

780

Akce platí do 31. ledna 2019
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od 7. ledna 2019 bude PV Večerník na stánku v prodeji za 20 Kč
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„Těžký rok pro sport jsme zvládli se ctí,“ oddechl si M. Černošek
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
a Nikola FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV Také v příštím roce
pokračuje marketingová společnost
TK PLUS ve všech svých úspěšných
projektech. Prostějovské kurty budou hostit největší mužský tenisový
turnaj v České republice Moneta
Czech Open i finálový podnik mistrovství světa družstev do 14. let.
Společnost počítá i nadále s podporou míčových sportů (volejbal,
basketbal, fotbal) a tenisového klubu, vlajkovou lodí zůstává atletický
mítink Zlatá tretra ve Vítkovicích.
Na tradiční tiskové konferenci marketingové společnosti TK PLUS se
nejen bilancoval rok 2018...
„Tenisový klub má za sebou dobrý
rok, v němž získal celou řadu medailí
z domácích i mezinárodních soutěží.
Škoda že nevyšel titul v extralize, ale
takový je život a jednou to přijít muselo... Myslím, že ale v této kategorii

máme titulů i tak dostatek. Zlatá tretra
potvrdila svoji životaschopnost. I bez
Usaina Bolta byla skvělá. Sportovně
to byl dobrý rok,“ ohlédl se v kalendáři
Miroslav Černošek, šéf TK PLUS.
Odlišná je situace ve financování
sportu. Z tohoto pohledu byl rok
2018 přímo katastrofální. Kluby
i sporty jsou pod velkým tlakem, řadou
omezení sešněrované dotace vlastně
neumí použít pro jednotlivé akce. „Dokonce se nám stalo, že jsme peníze na
Davis Cup vrátili. Podle stanovených
podmínek jsme je neuměli utratit.
Všem závazkům jsme přesto dostáli, což
je při současném stavu skvělý výsledek.
Rok 2018 totiž byl obecně pro český
sport po stránce finanční úplně katastrofální. Ideál to z našeho pohledu nebyl ani po stránce ekonomické, vytvářet hodnoty pro basketbal a tenis je čím
dál těžší. Nejsem moc velký optimista

v tom, že to bude lepší, takže netuším,
co bude v dalším roce...,“ poznamenal
Černošek, který si naopak pochvaluje
spolupráci s vedením Olomouckého
kraje a prostějovskou i olomouckou
radnicí. „V rámci možností se nás snaží
podporovat. Jejich přístupu si velice
vážím,“ uvedl manažer. „Jsem rád, že
pokračujeme v tradicích, které mám rád
a líbí se obecně Prostějovanům.“ Každroční rozhovor s tímto bossem vám
přineseme v jednom z lednových čísel
Večerníku.
Po obměně sestavy se mezi nejlepšími
drží prostějovské volejbalistky, když
ještě předtím vybojoval klub desátý
mistrovský titul v řadě. „Podařilo se
nám to, co jsme si s Mirkem Černoškem přáli. Myslím si, že z tohoto
pohledu je to výrazná kapitola nejen
z pohledu volejbalu, ale i našeho týmu.
Z mého pohledu jsme vyhráli zaslouženě a ten kolektiv, který deset let vedl
Miroslav Čada, splnil svůj cíl,“ mnul
si ruce spokojeností Petr Chytil, jednatel TK PLUS a současně předseda
správní rady VK Prostějov. Převážně
tuzemská sestava s řadou vlastních od-

chovankyň bojuje v letošním ročníku
o přední příčky v extralize, přestože
nepatří mezi hlavní kandidáty na titul.
„Všechny zápasy nebyly úplně ideální,
ale postupně jde družstvo nahoru.
Uděláme maximum, abychom v závěru sezóny Olomouc a Liberec potrápili,“ vyjádřil přání zpod vysoké sítě
jednatel TK PLUS Petr Chytil. „Radost máme z mládežnických basketbalových výběrů. Noví trenéři jsou velmi
aktivní a na výsledcích je to vidět. Těší
nás i výsledky BK Olomoucko, který
začíná předvádět atraktivní podívanou
a v ligové tabulce se dere nahoru,“ poznamenal Chytil.
Velkou změnou projde, v souvislosti s úpravami organizace ATP, mužský tenisový challenger. V rámci
Moneta Czech Open se v Prostějově
představí hned osmačtyřicet hráčů.
„Bude to náročnější, přesto si myslím,
že všechno zvládneme. Uvidíme, co
změny přinesou. Jedna věc se ale měnit nebude, diváci uvidí skvělý tenis,“ je
přesvědčena šéfka tenisových projektů
Petra Černošková. S uplynulými dvanácti měsíci je spokojená. „Myslím si,
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že letošní rok, co se týče našich tenisových akcí, byl úspěšný. Zvládli jsme jak
Moneta Czech Open, tak i další akce.
A máme radost, že u nás zůstane i mistrovství světa do čtrnácti let. S vedením
ITF jsme se domluvili na další smlouvě na dva roky,“ dodala.
Vedení společnosti mrzí opakující se
výpady proti hale Národního sportovního centra, které vyrostlo v Prostějově
a již několik měsíců slouží školákům,
dětem i sportovní veřejností... „O tomto
tématu se toho namluvilo hodně. Šlo
vesměs o závistivé a hloupé výpady.

Skutečnost je taková, že naše město má
nové špičkové sportoviště, které slouží
veřejnosti, především pak dětem. Všichni se o tom každý den můžou na vlastní
oči přesvědčit. Nejde o věc, která by se
měla hanět. Myslím, že tento projekt by
si naopak zasloužil ocenění,“ vzkazuje
důrazně Petr Chytil.
Projekty TK PLUS pro rok 2019
najdete v uvedeném přehledu,
podrobněji se jim pak budeme věnovat v tradiční speciální příloze,
která bude tentokrát součástí jednoho z únorových čísel Večerníku.

co pøipravuje tk plus na rok 2019
SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO
KRAJE

WJTF - MISTROVSTVÍ SVÌTA
TÝMÙ DO 14 LET

11. února 2019
Městské divadlo
Prostějov
Osmnáctý ročník a s ním
spojený společenský večer u příležitosti
vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních týmů Olomouckého kraje za
rok 2018 se tentokrát uskuteční v Prostějově. Tato anketa se stala velice úspěšnou a má již svou tradici. Oscarový
večer s předáním ocenění a vystoupení
hvězd českého showbyznysu.

5. až 10. srpna 2019
areál TK Prostějov
Nejprestižnější
mládežnická akce
Mezinárodní tenisové federace ITF
- Mistrovství světa juniorských tenisových týmů chlapců a dívek do 14 let se
v Prostějově uskuteční již podvacáté za
sebou. Organizátory hřeje v kapse nový
dvouletý kontrakt. Na Hané bude znovu bojovat dvaatřicet družstev o tituly
světových šampionů a chybět nebudou
ani tentokrát české výběry.

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA
PØÍNOS V OBLASTI KULTURY
O POHÁR PRIMÁTORA OLOMOUCE

MONETA CZECH OPEN

2. až 8. června 2019
areál TK Prostějov
Již šestadvacátý ročník nejkvalitnějšího a neprestižnějšího
mezinárodního tenisového turnaje
mužů kategorie ATP Challenger Tour
na území České republiky hraný v Prostějově venku na antuce prožije velkou
premiéru v podobě rozšíření startovního pole na osmačtyřicet hráčů. Každoročně se jej účastní tuzemská špička
i světové hvězdy, ale také řada sportovních VIP celebrit v rámci bohatého
doprovodného programu.

září 2019
Sportovní hala UP
Olomouc
Mezinárodní volejbalový turnaj žen napíše v roce 2019 své druhé pokračování.
Cílem je navázat na dobrou sportovní
i kvalitní organizační úroveň.
VK PROSTÌJOV

sezona 2018/2019
Městská hala Sportcentrum-DDM,
Prostějov
Volejbalový
klub
vstoupil do probíhajícího ročníku po deseti titulech
v řadě s menšímu ambicemi, když
kádr „A“-týmu prožil obměnu kádru.
Po vzdání účasti v Lize mistryň tým
neúspěšně bojoval o účast v Poháru
CEV. Cílem v letošním ročníku tak
zůstává extraligová medaile a finále
Českého poháru.
APLAUS 2019

říjen-listopad 2019
Městské divadlo
Prostějov
Již 12. ročník úspěšného divadelního
ZLATÁ TRETRA OSTRAVA
festivalu. Přehlídka excelentních diva20. června 2019
delních her a inscenací s hvězdným obMěstský stadion
sazením. Letos budou opět pozvány
Ostrava-Vítkovice
tři špičkové divadelní soubory z České
Každoroční mezinárepubliky a ze Slovenska. Záměrem je
rodní atletický mípřivést do nádherného prostějovského
tink, který se již od roku 1961 koná divadla ty největší „hity“ divadelního
na Městském stadionu v Ostravě-Vít- světa se špičkovými populárními herci.
kovicích. Jeho osmapadesátý ročník je
opět zařazen do kategorie IAAF World VEÈER MISTRÙ A MEDAILISTÙ
Challenge. Na mítinku byla překonána prosinec 2019
řada světových rekordů, pravidelně se Hotel Tennis Club Prostějov
jej zúčastňují četné hvězdy.
Každoroční vyhlášení nejHLEDÁME NOVÉ VÍTÌZE DAVIS lepších tenistů a tenistek v rámci klubu
CUPU A FED CUPU
TK AGROFERT Prostějov konané
červen až prosinec 2019
v prostorách hotelu Tennis Club v Prosareál TK Prostějov
tějově za účasti předních bývalých i souCílený projekt na
časných světových hráčů a hráček svěvýchovu
mladých
tového žebříčku ATP a WTA.
českých tenisových taTENISOVÁ EXTRALIGA
lentů, nástupců úspěšných daviscupových a fedcupových prosinec 2019
reprezentantů Tomáše Berdycha, areál TK Prostějov
Petry Kvitové, Lucie Šafářové a Jiřího Extraliga je kláním smíšených týmů
Veselého. Seriál akcí je zaměřený na nejlepších tenisových klubů České rezabezpečení a realizaci přímé podpo- publiky o titul Mistra České republiky.
ry talentované tenisové mládeže. Vý- Účastníci Mistrovství ČR mají ve svých
znamnou součástí výše uvedeného je týmech nejen nejlepší české tenisty, ale
i atraktivní zahraniční posily.
i přínos pozitivních vzorů.

19010410048

10. dubna 2019
Moravské divadlo
Olomouc
Již po třinácté se budou
udělovat Ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury. Ocenění
pracovitých lidí, kteří svým působením v oblasti umění a kultury zářivě
zviditelnili nejen Olomoucký region,
ale i Českou republiku.
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V ELITNÍ OSMIČCE

THOMAS DUNANS

Především ve druhém poločase zápasu v Opavě
hráč Olomoucka dokazoval, že cenu pro nejlepšího hráče Utkání hvězd Kooperativa
NBL získal právem. Několikrát prolétl
obranou soupeře a efektně zasmečoval,
vysokou procentuální úspěšnost měl
i z pole a proměnil i svou jedinou trojku.
Právě jeho body držely Olomoucko ve
hře téměř do poslední minuty moravského derby.

JURE
PELKO

Pondělí 7. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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basketbal

PROSTĚJOV Konkrétní podobu dostává složení horní skupiny nadstavbové části Kooperativa NBL, ve které se budou rozdávat karty
před play-off. Jistou účast mají pět kol před koncem úvodní části
soutěže Nymburk a také trio Svitavy, Pardubice a Děčín. Velice blízko
jsou rovněž BK Olomoucko, Ústí nad Labem a Opava. Svěřenci kouče
Benáčka zaváhali uplynulou sobotu poprvé po pěti zářezích na pažbě
a jejich vzestup tabulkou se zastavil. Momentálně jsou na páté příčce.
Původní zpravodajství

5

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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„Teoreticky z této sedmičky ještě může
někdo vypadnout, reálné to však není.
Jedinou otázkou zůstává, kdo do lepší
skupiny postoupí jako poslední,“ shodují
se odborníci v basketbalovém zákulisí.
Osmou příčku zatím drží USK Praha
s náskokem jedné výhry před Brnem

8

a Kolínem. Ze hry není ani Ostrava, která má dva zápasy k dobru. „Mimo hru
je pouze Hradec Králové, přestože se
postupně lepší. Jeho ztráta je ale velká,“
dodávají basketbaloví experti na nejvyšší
domácí soutěž.
Závěrečných pět kol první fáze Kooperativa NBL slibuje atraktivní
podívanou, protože všem týmům se
v nadstavbě budou výsledky započítávat. Rozdíly v tabulce jsou přitom minimální. Například druhý a šestý tým

Foto: www.bkolomoucko.cz

tabulky dělí pouze dvě výhry. „Také
proto v tomto ročníku nemá smysl dívat
se do tabulky, jak je na tom váš soupeř
v dalším kole. Je úplně jedno, jestli jdete
na druhý tým, nebo desátý. Po dvou kolech může být všechno jinak,“ tvrdí trenér
BK Olomoucko Predrag Benáček.
Dá se navíc předpokládat, že rozdíly
v horní polovině tabulky se do konce
základní části ještě zmenší. Třeba Olo-

moucko bude mít možnost snížit procentuální úspěšnost svitavským Turům
a Ústí nad Labem. Aktuálně druhý a šestý tým soutěže přivítá v domácím prostředí. „Soubojů sousedů v tabulce bude
do konce základní části ještě hodně. Její
závěr bude hodně napínavý a nadstavba
ještě atraktivnější. Postupně půjde do
tuhého, bude se na co dívat,“ prorokuje
Benáček.

JAKUB
ŠIŘINA
KOOPERATIVA NBL 2018/2019

RYCHLÝ


Kolín pøiveze sestavu
støelcù
Prostějov (lv) - Už ve středu 9. ledna
bude pokračovat nejvyšší basketbalová soutěž devatenáctým kolem a soupeřem BK Olomoucko bude Geosan
Kolín. Důležité utkání se hraje v hale
prostějovského Sportcentra DDM
od 18:00 hodin. „Chceme nastartovat další vítěznou vlnu a potvrdit, že
jsme kvalitní tým, který jedna porážka
nerozhodí,“ plánuje trenér Hanáků
Predrag Benáček, který si uvědomuje, že také v tomto případě narazí na
nevyzpytatelného soupeře. „Kolín
má hned čtyři hráče se střeleckými
průměry přes deset bodů. Kromě
Američanů hraje dobře reprezentant
Šafarčík. Velké zkušenosti mají navíc
rozehrávač Číž nebo pivot Machač.
Nečeká nás nic snadného, chceme
to však zvládnout,“ dodává Benáček,
pro něhož bude duel opět pikantním.
V Kolíně totiž před návratam na Hanou v rcoe 2017 dlouhých devět sezón působil.

Dunanse ocenil
i Bolek Polívka
Praha (lv) - Mezi porotce soutěže ve
smečování na Utkání hvězd zasedl
také velký basketbalový fanoušek Boleslav Polívka a i jeho desítka pomohla Thomasi Dunansovi k celkovému
vítězství. „Bodování jsem řešil spíš intuitivně. A víc bodů jsem dával, když
tam byly ty vruty,“ prozradil oblíbený
herec legendární bavič svá kritéria.
Úplně nejvíc ho ovšem dostalo něco
jiného než vzdušné otočky účastníků
soutěže ve smečování All-Star Game.
„Ta poslední smeč, to bylo opravdu
něco. To byl let vzduchem, krása,“
nechal se unést parádou Thomase
Dunanse, jenž se k vítěznému dunku
vznesl takřka z čáry trestného hodu.

více informací
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102:92

OPAVA, PROSTĚJOV Úspěšná
série pěti výher basketbalistů BK
Olomoucko skončila v Opavě. V tradičně jiskřivém duelu domácí zvítězili 102:92, když využili velké formy
dvojice Klečka - Gniadek, která dohromady zaznamenala osmapadesát
bodů. Stovku trefil z trestných hodů
kapitán Šiřina půl minuty před koncem.
Slezané se ve vlastní hale cítí dobře
a ukazovali to hned v prvních minutách
utkání 17. kola Kooperativy NBL, kdy
dali rychlé dvě trojky. Přesto po pěti minutách vedli o koš hosté (10:8) a o vede-

ní během první čtvrtiny už přišli pouze
v jednom případě. V závěru periody měli
k dispozici dokonce pětibodové vedení.
Přišli o ně v samém závěru. Necelé dvě
sekundy před sirénou proměnil koš
s faulem Klečka a upravil z domácího
pohledu na 21:23.
Ve druhé části poločasu se ke svým
obvyklým střelám z dálky dostal opavský Jurečka a jeho zásluhou domácí
vedli až 41:34 v polovině 17. minuty.
O chvíli později se z trojkové vzdálenosti prosadil poprvé Palyza, kterého
Slezané do poločasu ubránili na sedmi
bodech. Kapitána Olomoucka bodově nahrazoval především Mikulič.
Také jeho body znamenaly poločasový výsledek 47:45 pro Opavu po dvaceti minutách.
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Po obrátce se Hanáci rychle dostali do
vedení, bylo to však pouze na chvíli.
Měli totiž velké problémy s doskokem pod vlastním košem. V průběhu
třetí desetiminutovky dovolili soupeři
hned pět opakovaných střel a díky
tomu většinou dotahovali ztrátu několika bodů. Do závěrečné pasáže vstupovali za nepříznivého stavu 69:74,
přestože již měli ve svém středu čtyři
dvouciferné střelce.
Ve 33. minutě už žluto-modří prohrávali
o osm bodů 73:81, dokázali se přesto
vrátit do zápasu a snížili na rozdíl tří bodů.
Klíčová byla technická chyba Palyzy, který trojkou snížil na 87:92, dostal ovšem
za protesty nesportovní chybu. Tu Opava potrestala čtyřmi body a tento náskok
již nepustila.
(lv)

 

NA TISKOVCE...

Petr CZUDEK - BK Opava:

„Naše výsledky z poslední doby nejsou příliš dobré. Chtěli jsme to zlomit. Před zápasem jsme si řekli, že do utkání půjdeme, jako by bylo naše poslední. Celý tým byl
odhodlaný, chtěl vítězství urvat a tomu odpovídala energie, kterou hráči na palubovce nechali. Vyhrál celý tým, ze sestavy přesto vyčníval Klečka a Gniadek. Když
bylo třeba, vzali to na sebe a dali koš. Byli úžasní.“

* ?,:@J,5 - BK Olomoucko:
„Největším problém jsme měli s bráněním střel z dálky. Pustili jsme soupeře do
dobrých pozic, což by se stávat nemělo. Opava měla navíc sedmnáct útočných doskoků a to je extrémně vysoké číslo. Těžko říct, kde se utkání zlomilo. Bylo vyrovnané, rozdíl deseti bodů mezi týmy se udělal až v úplné koncovce. Opava vyhrála
zaslouženě. Je třeba to přijmout a soustředit se na další pokračování soutěže.“

Utkání hvězd NBL patřilo hráčům Olomoucka

PRAHA, PROSTĚJOV Přehlídka
skvělých výkonů hráčů BK Olomoucko orámovala Utkání hvězd
nejlepší basketbalové soutěže, které
se konalo předminulou neděli 30.
prosince. Kapitán výběru Mazáků
Lukáš Palyza obsadil v dovedností
soutěži ve střelbě trojek druhé místo. Javotne Douglas vyhrál soutěž
ve hře jeden na jednoho a Thomas
Dunans byl nejlepším smečařem.
Navíc v samém závěru dal poslední

body utkání. Jeho zásluhou Mladé
pušky vyhrály 136:135 a Dunans byl
vyhlášený nejužitečnějším hráčem
exhibice. „Byl to skvělý den, parádní akce. Všichni jsme si to užili,“ řekl
MVP po zápasu.
Vrcholem Utkání hvězd byly tradiční
doprovodné soutěže. Mezi trojkaři se kapitán Olomoucka Palyza dostal do finále,
v němž těsně prohrál s pardubickým
Donovanem Jacksonem. „Vždy se mu
povedla první pozice, kdy dal šest bodů,

což zvedá sebevědomí. Byl to dobrý souboj. Finále 19:22 je důstojné a odpovídá
to střeleckým kvalitám," řekl Palyza.
Soutěž jeden na jednoho ovládl další
hráč Olomoucka Javonte Douglas,
který vyhrál všechny tři souboje a ve
finále zdolal nejlepšího trojkaře Jacksona 4:0, když využil výrazného výškového rozdílu. „Tohle je má první účast
v takové soutěži, ale jsem zvyklý hrát
hodně jeden na jednoho. Finále pro mě
bylo celkem snadné, protože to vyšlo, že

jsem hrál na výrazně menšího protihráče,“ dodal Douglas, který si tak z pražské
Karlovky odvezl odměnu tisíc eur.
Sám zápas se postupně proměnil ve
smečařskou exhibici Dunanse, který už
během zápasu parádně zarazil míč do
koše s prohozením pod nohou. Navnadil se tím na soutěž ve smečování, ve
které porazil všechny vyzyvatele. Za závěrečný pokus po odrazu z čáry trestného hodu dostal plných 50 bodů. „Kluci
byli dobří, takže jsem se musel hodně

snažit. Tohle jsem zkusil poprvé a hned
to vyšlo. Moc jsem si to užil,“ radoval se
Dunans, který se navíc v samém závěru
střetnutí stal hrdinou.
Právě on se stal i hrdinou závěru utkání, kdy Mladé pušky dokonaly obrat.
Lamb Autrey sice poslal Mazáky dvacet vteřin před koncem do vedení, ale
křídelník Olomoucka po individuální
akci srovnal, a protože byl při nájezdu
faulován, dostal k dispozici ještě trestný
hod. Z něj zaznamenal vítězný bod. (lv)

„Tým má kvalitu na semifinále,“ odhaduje Mikulič
PROSTĚJOV Na začátku prosince přišel Josip Mikulič (na snímku) na zkoušku, v pěti prosincových zápasech ukázal své kvality a prosadil se do kádru
BK Olomoucko. V klubu nakonec zůstane do konce sezóny, což svým koncem odnesl Američan Smith (více čtěte na straně 21 - pozn.red.). „Mám radost.
Dostal jsem se do dobrého týmu,“ potěšil Mikuliče verdikt vedení klubu.
 V dresu Olomoucka jste stačil odehrát něEXKLUZIVNÍ rozhovor
kolik zápasů. Máte představu o jeho kvalitě z popro Večerník hledu nejvyšší domácí soutěže?

Ladislav VALNÝ

 Jak je těžké přijít v rozehrané sezoně do nového týmu?
„Je to složité. V mém případě to však bylo jednodušší, protože v týmu jsou kvalitní hráči. A také dobrý
trenér. Umí nás uklidnit, i proto je vše v pořádku,
naše hra tomu odpovídá.“
Sehrání se spoluhráči nedělalo problémy?
„Každý nový hráč se musí týmu přizpůsobit, je to
o komunikaci. Hodně jsem mluvil s rozehrávači, kteří jsou pro každého pivota hodně důležití. A taky se
zkušenými hráči. S nimi jsem probral vše potřebné.“

„Před příchodem jsem se podíval na tabulku.
Vnímám Nymburk, vím, že v sezóně hrají době
Svitavy. Myslím si, že náš tým má kvalitu na to,
aby se dostal do semifinále soutěže, a pak se uvidí...“ (pousměje se)
 Vzhledem k systému soutěže je důležité postavení týmu v tabulce před začátkem vyřazovacích bojů...
„To je pravda. Bylo by ideální, abychom do čtvrtého místa byli i před startem play-off a měli alespoň
v prvním kole výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím utkání.“

Foto: www.bkolomoucko.cz
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Europa Shield 2019 v Prostějově
PROSTĚJOV Probíhající měsíc leden je a bude plný špičkového
korfbalu, smíšeného míčového sportu hraného na vysoké koše podobné basketbalovým, ale bez desky. A korfbalisté SK RG Prostějov
se pohybují přímo uprostřed veškerého dění.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
O uplynulém víkendu sehráli hned
dva zápasy extraligy dospělých ČR
2018/2019. Nejprve v sobotu 5.
ledna na hřišti Modrých Slonů
Znojmo zvládli nesmírně důležitý
souboj 7. kola soutěže, když v přímém duelu o třetí místo porazili
tamní výběr YMCA 23:21 (12:9).
„Na Znojemáky už si tuhle sezónu věříme, což se projevilo. Podali
jsme velice dobrý výkon, zaslouženě
vyhráli a udělali velký, možná rozhodující krok k vytouženému zisku
bronzové medaile,“ radoval se trenér
ergéčka David Konečný.
Neděle 6. ledna pak patřila Korfbalovému dni v Prostějově, který
odpoledne tvořily dva extraligové

mače za sebou. Úvodní naprosto
ovládli obhájci mistrovského titulu KK Brno, jež rozdrtili právě
Modré Slony 29:14 (12:10). Následně změřili síly Hanáci s KCC
Sokol České Budějovice a v případě triumfu se jim mohli tabulkově přiblížit na rozdíl jediného
bodíku, čímž by se reálně zapojili
do boje o postup do finále. Místo
toho však vůbec nestačili, zrodila
se vysoká porážka 12:22 (8:15).
„Na ´Budějky´ máme naopak komplex a vůbec se nám proti nim nedaří.
Kvůli lyžařskému kurzu citelně chyběl Petr Galíček, tým bez něho odvedl špatný výkon. Dělali jsme herně
nestandardní věci, které nefungovaly, úplně chyběl doskok a hosté byli
jasně lepší. Tím pádem máme teď ze
třetí pozice bodově daleko směrem
nahoru i dolů. A protože do konce
soutěže schází už jen čtyři kola, považuji náš bronz za téměř jistou věc,“
konstatoval kouč Konečný s tím, že
průběžné pořadí extraligy vypadá

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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bronzový Lichnovský
➢ ze strany 21
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Foto: Marek Sonnevend
následovně: 1. Brno 13, 2. České
Budějovice 11, 3. Prostějov 6, 4.
Znojmo 2.
Na závěr pro vás máme ještě jednu
důležitou zprávu: Prostějov se v termínu 25. až 27. ledna stane dějištěm
závěrečného turnaje druhého nejvyššího evropského poháru klubů pod
názvem Europa Shield 2019! Domácí
kolektiv SK RG se zúčastní jako pořa-

datel, třídenní klání absolvuje celkem
osm družstev z České republiky, Anglie, Německa, Španělska, Portugalska,
Maďarska a Slovenska.
Více informací o této významné
mezinárodní události korfbalu
i výše naťuknutých střetnutích
elitní tuzemské soutěže přineseme
za týden v příštím vydání Večerníku.

PROSTĚJOV Elitní kategorii
mužů závodníci z PARDUS-TUFO Prostějov naprosto dominovali. Díky výborné týmové
spolupráci měli své soupeře pod
kontrolou napříč všemi disciplínami. A v té závěrečné, kterou
tradičně tvoří bodovací závod,
rozhodl o svém vítězství teprve
devatenáctiletý Daniel Babor.
„Neměli jsme dopředu dané, na
koho z týmu se pojede. Snažili
jsme se hlídat si soupeře po celou
dobu a jet týmově. V závěru jsem
měl nejvíce sil já, kluci mi ale k vítězství hodně pomohli,“ podělil
se o své dojmy novopečený mistr
republiky. Jeho úspěch podtrhl
třetím místem týmový kolega
Luděk Lichnovský, těsně čtvrtý
navíc skončil nový člen prostějovského týmu Denis Rugovac.
„Naši závodníci to zvládli opravdu velmi dobře. Byli jasně nejsil-

nějším týmem. Průběh si celkem
bezpečně kontrolovali a musím
vyzvednout také výkon Petra Kelemena z pražské Dukly, který
skončil druhý a byl opravdu silným
soupeřem. Je velmi mladý, ale jel
naprosto výborně,“ okomentoval
mistrovský závod sportovní ředitel
úspěšného oddílu Michal Mráček.
S medailí se z Prahy vracel rovněž junior René Smékal. Mladý
prostějovský jezdec skončil třetí,
když nestačil pouze na Luboše
Komínka z Dukly Praha a Adama
Křenka z TJ Favorit Brno. Ještě
před poslední disciplínou přitom
figuroval na čtvrté pozici, ale vybojoval si místo na stupních vítězů.
Jeho týmový kolega Lukáš Kolařík
skončil devátý. „Renda předvedl
opravdu bojovný výkon. Kluci se
mu snažili pomoci, v závěrečné
bodovačce do toho dal vše a dosáhl na medaili. Předvedl skvělý výkon,“ zhodnotil spokojený trenér.
(jim)
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Jubilejnímu 40. ročníku akce přálo krásné zimní počasí

VELKÝ KOSÍŘ, SLATINICE Tohle byla paráda! Slunečné
jaká byla úèast
počasí a zasněžené scenérie hanáckého Mont Blancu
tvořily krásnou kulisu jubilejnímu 40. zimnímu běhu přes
za posledních 5 let
Kosíř. Skvělé zázemí tradičnímu sportovnímu setkání po 


roční pauze opět vytvořil lázeňský areál ve Slatinících, 2015
264
z něhož se běžci po Mánesově stezce vydali na deset ki2016
281
lometrů dlouhou trať.
162
Počet účastníků tradičního běhu kaž- 2017
EXKLUZIVNÍ
doročně ovlivňuje počasí. Pokud je 2018
272
reportáž
dostatek sněhu, podstatná část amatér- 2019
219
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zimní běh přes Kosíř je prvním závodem tzv. Ligy 100. Seriál v průběhu
nadcházejícího roku nabídne celkem
osmapadesát závodů, které účastníky
zavedou na nejrůznější místa celého
Olomouckého kraje. „Kosíř patří mezi
naše nejoblíbenější akce, o čemž svědčí
dlouhodobě vysoká účast,“ zdůraznil
Adam Fritscher, jeden z organizátorů
celé Ligy 100.

ských sportovců zamíří na běžky, pakliže tuto možnost nemají, účast se zvyšuje. Uplynulou sobotu platila spíše druhá
varianta, počet účastníků byl o třiapadesát nižší než loni, kdy se na horách dalo
lyžovat pouze na blátě. Na druhou stranu všudypřítomné bahno minulý rok
komplikovalo i vlastní běh. „Osobně
jsem moc rád, že nám letos napadl sníh
a konečně šlo o zimní běh,“ pochvaloval
si ředitel závodu Josef Vozňák, který závod v minulosti organizoval pětadvacet
let, nyní se k tomu po tříleté pauze vrátil.
Zatímco loni se vybíhalo od místního hřbitova ve Slatinicích, letos se zá-

zemí akce vrátilo zpět do lázeňského
areálu. Na start se tentokrát postavilo
219 běžců a běžkyň všech věkových
i výkonnostních kategorií. Někteří
z nich předváděli skutečně obdivuhodné výkony. „Dolů se mi běželo perfektně, vzala jsem si na to totiž dobré boty.
Do kopce už to bylo přece jen horší. Ale
vždy se pověsím na záda nějakému mladíkovi, který mě nahoru vytáhne,“ žertovala jedenašedesátiletá Marie Hynštová z Vyškova. Ta navzdory svému
věku za sebou nechala bezmála stovku
často výrazně mladších běžců i běžkyň.
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS ZIMNÍHO BÌHU PØES KOSÍØ

Muži
1. Tomáš Křivohlávek
Nový Malín
38:24
2. Pavel Dvořák
Biatlon Prostějov
38:44
3. Ondřej Horák
FORTEX Mor. Beroun
39:51
Ženy
1. Petra Kamínková
Best4Run
45:49
2. Tereza Jánošíková
AK Šternberk
48:33
3. Marie Delingerová
AK Kroměříž
51:25
V cíli na všechny běžce čekaly čaj, gu- mohu to samé říct i já,“ zhodnotil
lášová či zelná polévka, skutečně ředitel závodu, kterého se Večerník
bohatá tombola a zejména radost, zeptal, zda se nelehkých pořadatelkterou jsou odměněni všichni, jež ských otěží ujme i příští rok. „No, to
dokážou překonat sebe samé. „Účast je otázka. Už jsem tedy nechtěl, ale
byla dobrá, a co jsem mluvil s účast- vypadá to, že mi nic jiného nezbyde,“
níky, tak ti byli spokojeni. Proto usmál se Josef Vozňák.

0DGQ@NOMJQNFÑ=îCKüDGµF<GNOJQFPI<?n@I>Ą
PROSTĚJOV Kolářovy sady
v Prostějově se v poslední den
minulého roku staly tradičním
dějištěm Silvestrovského běhu,
tentokrát nesoucího letopočet
2018. Na další ročník desítky let
konané akce pořádané Sportovním klubem Prostějov dorazila
více než stovka účastníků všeho
věku od miminek v kočárcích přes
malé děti, mládež a dospělé až po
veterány.
$ !      >!  ':<26  ! + ' "
„My orientační běžci děláme tyhle
Foto: Jan Honkyš
sváteční závody pro všechny, kteří
si chtějí o mimořádném datu ak- A navíc v hodně přátelské atmosfé- se Silvestrovský běh těší takovému
tivně zasportovat, dobře zaběhat. ře o pěkné ceny. Máme radost, že zájmu veřejnosti, a už teď říká-

50"&3;4

me ahoj příště zase za rok,“ uvedl
s úsměvem ředitel závodu Dušan
Vystavěl.
Klání proběhlo za podpory České
unie sportu v rámci projektu Sportuj
s námi. Akci podpořilo také statutární
město Prostějov, jehož náměstek primátora Jan Krchňavý převzal osobní
záštitu. Účastníkům tentokrát přálo
počasí, neboť bylo na daný zimní termín dost teplo, navíc krásně slunečno,
sníh ani led vůbec nehrozily. (son)
Výsledkové listiny
jednotlivých kategorií
Silvestrovského běhu
najdete na straně 18

4x foto: Jan Honkyš
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Prostějov má slibnou
jachtařku Piňosovou

@ % J   !"

PROSTĚJOV Jachting není v České
republice příliš rozšířeným sportem
vzhledem k tomu, že nemáme moře.
Přesto se řada vyznavačů tohoto
krásného sportu snaží prosadit i na
mezinárodní scéně, což platí také
pro mladou jachtařku z Prostějova
Kristýnu Piňosovou.
Ta má teprve dvanáct let, přesto už
třetím rokem reprezentuje ČR v lodní
třídě Optimist. Uprostřed minulé sezóny se jako členka národního výběru
zúčastnila mistrovství Evropy v nizozemském Scheveningu a bojovala velmi
statečně. V tvrdé kontinentální konkurenci dopadla mezi dívkami z celé české
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výpravy nejlépe, navíc získala spoustu
cenných zkušeností. O jejich zúročení se bude studentka prostějovského
Gymnázia Jiřího Wolkera snažit během
letošního roku, jehož závodním vrcholem se stane říjnový evropský šampionát, tentokrát v Aténách. Tam už bude
Kristýna startovat ve třídě BIC Techno
293 windsurfing.
„Týna jde postupem času výkonnostně
nahoru, z čehož máme samozřejmě radost. A poděkovat za to chceme i městu
Prostějov, které nám poskytuje finanční
podporu,“ zdůraznila trenérka nadějné
jachtařské závodnice Andrea Piňosová.
(son)
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PROSTĚJOV Počátkem jara 2019 bude slavnostně vyhlášena
anketa Sportovec města Prostějova za rok 2018. Aktuální edice tohoto již tradičního projektu nyní uzavírá svou prvotní fázi,
kterou je zasílání návrhů nominovaných sportovců do jednotlivých kategorií ankety. Pojďme si je na stránkách Večerníku,
který je každoročním mediálním partnerem ankety, stručně
představit.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Sportovec
mìsta Prostìjova

`
roku
Kategorie pro amatérské i profesionální kluby, kde nerozhodují pouze
výsledky, ale i klima v družstvu. Vítězem ankety by se neměl stát tým,
který je tvořen individualitami a
jeho venkovní projev je v rozporu se
smyslem kolektivního sportu.

Jedná se o kategorii, ve které se vysky 
tují zpravidla profesionálové. Není

vyloučena nominace amatérského
sportovce, pokud jeho výsledky v roz- Kategorie pro amatérské i profesionální kluby mládeže (přípravka až
hodném roce byly mimořádné.
junioři), kde opět nerozhodují pouTalent
ze výsledky, ale i klima v družstvu.
roku
Vítězem ankety by se neměl stát
Kategorie pro nejlepší sportovce v tým, který je tvořen individualitami
mládežnickém věku od přípravky až a jeho venkovní projev je v rozporu
po juniorský věk.
se smyslem kolektivního sportu.

-

Trenér
roku
Kategorie pro nominované trenéry, kteří
jsou velkou osobností ve svém odvětví,
jsou s nimi spojeny sportovní úspěchy
v rozhodném roce, případně svou obětavostí a angažovaností jsou morálním
příkladem pro své svěřence i společnost.

Trenér
 
Kategorie pro nominované z řad trenérů mládeže (přípravka až junioři), kteří
jsou velkou osobností ve svém odvětví,
jsou s nimi spojeny sportovní úspěchy
v rozhodném roce, případně svou obětavostí a angažovaností jsou morálním
příkladem pro své svěřence i společnost.
V porovnání s předchozí kategorií je tato
ještě významnější, co se týče dopadu na
morální, osobnostní a sportovní rozvoj.

   #
sportovec roku

X
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Anketu Sportovec města Prostějova za rok 2018 vyhlašuje Komise sportovní Rady města Prostějova. Slavnostní
vyhlášení proběhne v březnu 2019 v Hotelu Tennis Club Prostějov za účasti představitelů statutárního města
Prostějov, Olomouckého kraje i široké sportovní veřejnosti. Návrhy nominovaných do jednotlivých kategorií ankety může podávat kterýkoliv občan města Prostějova. Bližší informace včetně nominačního formuláře jsou ke
stažení na webových stránkách komise www.skmpv.cz. V případě, že nominaci podává klub či zástupce klubu,
může nominovat do ankety osobu, která není příslušníkem daného oddílu. Snahou ankety je ocenit nejúspěšnější
sportovce v dané kategorii. Nominovaným může být jen sportovec, který je občanem města Prostějova nebo je
členem některého z prostějovských klubů.
Termín uzávěrky pro zasílání návrhů: čtvrtek 10. ledna 2019.
Nominační formulář: na webových stránkách www.skmpv.cz.
Manažer ankety: Miloš Sklenka (telefon 602 717 286, mail msklenka@volny.cz.

Hlasujte o Hvězdu prostějovských médií
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Kategorie pro sportovce, u kterých
 #
není soutěžení v jejich disciplíně
událost roku
hlavním zdrojem příjmů. Sem mohou být nominováni jednotlivci z Kategorie pro ocenění organizace
mimořádného sportovního počinu
řad mládeže i dospělých.
v rámci regionu, který má zpravidla
přesah i mimo něj. Může se jednat o
akci, která proběhla v Prostějově, případně ji pořádal zdejší klub i mimo
region.

  
 #
Kategorie určená pro lidi pohybující
se okolo sportu, kteří mu obětují svůj
volný čas. Může se jednat o dobrovolné funkcionáře, učitele, lékaře, maséry, rozhodčí, kustody a podobně.

   
 #
Nejmladší kategorie ankety, jejíž
snahou je ocenit nenápadné spor-

 

tovní osobnosti, o jejichž konání
 # "
se za normálních okolností pros"
tějovská veřejnost nedozví. Může
! #
se jednat o srdcaře, který nezištně
pracuje pro svůj klub. Nominován Kategorie, v níž se nominujícím nevšak může být i mimořádný počin v kladou žádné překážky. V souladu s
duchem ankety by se mělo jednat o
duchu fair play.
sportujícího občana města Prostě#
jova, případně člena prostějovsképrostìjovského
ho klubu. Hvězdou PV médií může
sportu
být sportovní celebrita plnící řádky
Nejváženější kategorie, která v sobě novin, ale rovněž i sportovec nebo
nese velkou symboliku. Vítězstvím sportovkyně populární na sociálv této části ankety prostějovská ve- ních sítích a jakýmkoliv způsobem
řejnost říká, že si považuje vybranou napomáhající ke zviditelňování
sportovní osobnost, hodlá ji ctít a zava- svého odvětví. Tato část ankety je
zuje se nést její odkaz i v budoucnosti. vedena zvlášť, a to prostřednicNominovaným může být člověk z tvím mediálních partnerů komise,
jakéhokoliv období, avšak preferováni kterými jsou PROSTĚJOVSKÝ
jsou již nesportující jednotlivci. Zpra- Večerník a Prostějovské novinky.
vidla se jedná o prostějovské olympio- Hlasovat je možno také prostředniky, mistry světa či Evropy, případně nictvím webových stránek komise
vícenásobné mistry republiky.
www.skmpv.cz.
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PROSTĚJOV Sportovní komise Rady města Prostějova vyhlašuje čtvrtý ročník dlouhodobé soutěže na
téma Sportovní fotografie prostějovského sportu.
Soutěž probíhá na internetových stránkách komise
www.skmpv.cz. Jejím cílem je podpořit spojení kultury a sportu i prezentovat fotky pořízené lidmi, jejichž tvorba podporuje sport v Prostějově.
Klání je rozděleno do dvou kategorií, přičemž sám autor
si zvolí, do které kategorie zařadí svou fotografii. Maximální počet příspěvků od jednoho autora jsou dva snímky do jedné kategorie.
Kategorie 1: Umělecká sportovní fotografie
V této kategorii by měly být fotografie, kde jsou v převaze emoce z prostředí sportovního výkonu, kde barvy
a stíny převažují nad složkou samého sportu. Mohou to
být i hrátky s úpravou obrázku.
Kategorie 2: Sportovní fotografie
V této kategorii by měly být fotografie, kde je zachycen
vlastní sportovní výkon nebo emoce z něj, jako například radost i smutek.

Uzávěrka pro hodnocení soutěže je 15. února. Fotografie se
následně budou posuzovat ve dvou hodnoceních. Hlasování
veřejnosti proběhne prostřednictvím internetových stránek
www.skmpv.cz od 16. února do 5. března. Hodnocení a vybrání vítězné fotografie v obou kategoriích pak bude kombinací
tohoto hlasování veřejnosti a počtu hlasů odborné komise složené ze tří fotografů – profesionálů. Slavnostní vyhodnocení
proběhne v rámci galavečera Sportovec města Prostějova 2018
během března v Hotelu Tennis Club. Vítězné snímky poté budou umístěny do galerií v halách Sportcentra DDM Prostějov a
Národního sportovního centra Prostějov.
Fotografie můžete přihlásit do soutěže na e-mailové
adrese skmpv@volny.cz. Pro přihlášení musí mít každý snímek minimální velikost 1 MB a maximální velikost 2 MB. Originální fotografie však může mít velikost
až 8 MB a v každém případě musí splňovat parametry
potřebné pro velkoplošný tisk. Uveďte jméno, datum
narození, kontakt a do které kategorie fotografii přihlašujete. Pořadatel soutěže má právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah se nebude týkat daného tématu. (ms, son)

