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Více informací na číslech

582 333 433, 608 960 042,
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci

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.



PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2019
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

Cena 20 Kč

Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Skandál! Prosincová protidrogová razie, největší
v historii Prostějova, se nevyhnula ani prostějovské radnici. Mezi devíti zadrženými výrobci a dealery tvrdých drog i marihuany byla také úřednice magistrátu. Podle informací
Večerníku si pro ni policejní komando přišlo
přímo do kanceláře. Vedení magistrátu ženu
okamžitě propustilo...
(mik)
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Vyhrát můžete jednu ze tří cen:

PROSTĚJOV Rodinnou tragédii uzavřela v těchto dnech
olomoucká mordparta. Psala se středa 13. června loňského roku,
když sedmasedmdesátiletý muž vlastníma rukama zadusil svoji o tři
roky mladší manželku v jejich společném bytě na Sídlišti Svobody.
Kriminalisté jej zadrželi a několik dní strávil v policejní cele. Všechno přiznal, milovanou ženu prý sprovodil ze světa proto, že nemohl
snést její zdravotní problémy. Senior byl ovšem záhy propuštěn
a vyšetřován na svobodě. Dle zjištění Večerníku se však pokusil
spáchat sebevraždu! „Chtěl se utopit na přehradě, včas jej ale zadrželi
a převezli do psychiatrické léčebny,“ sdělil Večerníku ověřený zdroj.
Co nyní hrozí starému pánovi z Prostějova a stane vůbec kvůli
neutěšenému psychickému stavu u soudu?
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1. CENA:
skipas v hodnotě 5 000 Kč do PARKU
SPORTU Hrubá Voda a celoroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

2. CENA:
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Jméno a příjmení (firma)
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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.
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EXKLUZIVNĚ

KOMANDO
NA RADNICI

Pravidla soutěže:
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Pondělí 14. ledna 2019

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

3. CENA:

1901101/0059
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od 7. ledna 2019 je
PV Večerník na stánku
v prodeji za 20 Kč

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

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.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti i firmy,
a za mimořádně nízkou cenu!

Akce platí do
31. ledna 2019

6287(æ

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.
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ZAJISTĚTE SI
PŘEDPLATNÉ
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Prostějov (mik) – Pozorní návštěvníci náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově si během minulého
týdne určitě povšimli, že se postupně demontovalo a odvezlo mobilní
kluziště z plochy před muzeem.
„Jak jsme deklarovali, jeho provoz
skončil v neděli šestého ledna a již
od pondělí ho začala firma rozebírat. Jsme velice spokojeni, jak hojně
bylo v listopadu a prosinci mobilní
kluziště využíváno,“ uvedla Milada
Sokolová, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.

&KDUORWWDMHQDIDUPÈ
Prostějovsko (mik)– Vánoční
strom už definitivně zmizel
z prostějovského náměstí. Během
minulého pondělí a úterý ho
odstrojili a pokáceli pracovníci společnosti FCC. „Strom
s dvojitým názvem Charlotta
- Sněhulka I. už byl převezen
na kozí farmu, kde si na větvích
pochutnají zvířata. Kmen byl
rozřezán a jako palivové dříví jej
nabídneme občanům,“ uvedl šéf
odboru správy a údržby majetku
města Jaroslav Chromek.

Nikola FILIPENSKÁ
ČELČICE Večerník měl možnost vidět tento krásný západ u čelčického rybníka, který
byl naprosto nádherný, začátkem nového
roku 2019. Kačenky pluly po rybníce, slunce
pomalu zapadalo a jeho krvavá barva se mi
odrážela v očích jako na hladině. Sluníčko už
pomalu putuje do místa, kde se dočká zaslouženého odpočinku, nese se po obloze
pyšně jako páv, snaží se dosáhnout tam, kam
mu síly ještě stačí. Nechce se vzdát. Chce bojovat až do posledního dechu. V jednu chvíli
jako by mu ale došla síla. Naklání se ke straně,
mává a mizí za obzorem. Nastává ten pravý
západ Slunce...
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Prostějov (red) - Správa
železniční dopravní cesty vyhlásila
na trati Olomouc - Nezamyslice ve
dnech 15., 16., 17. ledna a 8. února
2019 výluky traťových kolejí. Dopravce České dráhy proto po dobu
výluky přistupuje k opatřením
v podobě změny jízdních řádů
v obou směrech, které najdete na
www.cd.cz/omezeniprovozu a jsou
rovněž vyvěšeny v dotčených stanicích a zastávkách.
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Ani to dlouho netrvalo! Zatímco ještě v prosinci si Prostějované
rvali vlasy hrůzou z už tak proplešatělých hlav při pomyšlení,
že stařičké místní nádraží nechá
Správa železniční dopravní cesty necesty zbourat, dnes už není
žádný důvod ke vzteku a pláči,
naopak! SŽDCN budovu nádraží městu prodala sice za nekřesťanské dvě miliardy korun, ovšem
prostějovští konšelé už teď tvrdí,
že se tato investice brzy vrátí. Jak
Agentuře Hóser prozradil primá-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/KEJCN-CFNGE

•• Pondělí ••
Dobře, že zavolali. Nakonec to bylo zbytečné, ale rychlé zavolání, že se dva
muži na prostějovském parkovišti dobývají do vozidla, nebylo zas až tak od
věci. Strážníci nýbrž zjistili, že jde o dva mechaniky přivolané majitelkou auta,
které se vybila baterie a automobil nešel otevřít.
**Úterý**
Čeká se už jen na Kvitovou. Další jednání u Krajského soudu v Brně v případě přepadení tenistky Petry Kvitové bylo přehlídkou snah milenky a kamarádů
obviněného Radima Žondry zajistit jemu alibi. Všichni tvrdili, že Žondra byl v
době spáchání činu úplně někde jinde. Vtip byl v tom, že ani jeden z nich nepředložil relevantní důkazy. Co na to v únoru řekne Kvitová?
**Středa**
Sčítaly se škody. Z různých zdrojů přicházely informace o následcích vydatné
chumelenice z předchozího dne. Zatímco na Vyškovsku a Olomoucku stála
v ranních hodinách doprava i na dálnici, na Prostějovsku to tak hrozné nebylo.
Došlo jen ke čtyřem závažnějším nehodám, což vzhledem k počasí není zas až
tak tristní bilance. Jinde na tom byli mnohem hůř.
**Čtvrtek**
A nedají si pokoj! Přestože je podomní prodej v Prostějově zakázán, lidé neustále volají na tísňové linky policie ohledně mladíků z elektrárenských společností obtěžující občany v jejich domácnostech a snažící se je získat pro jiného
dodavatele. Strážníci dva takové ptáčky zrovna zadrželi...
**Pátek**
Plesová sezóna zahájena. Čas letí jako šílený a tak znovu po roce může našinec začít plesat. Tradiční městský ples v Národním domě každoročně zahajuje
celou plesovou sezónu v regionu a letošek nebyl výjimkou. Pompézní akce
s hlavní hvězdou večera zpěvačkou Leonou Machálkovou dala předzvěst
tomu, že plesy a bály v Prostějově a okolí mohou být velmi bouřlivé.
** Sobota **
Ledové království. Dětský karneval pod tímto názvem uspořádalo prostějovské Sportcentrum-DDM, na jehož ploše se to hemžilo zvířaty všeho
druhu. Narozdíl od některých lidí se však tato obec chovala příkladně, na
což dohlížely například i princezny.
** Neděle **
Vrchol Tří králů. V určickém kostele sv. Jana Křtitele zazpíval na konec týdne smíšený chrámový sbor při kostele sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích, kterým
takříkajíc vyvrcholila letošní charitativní sbírka. Na její výsledky si počkáme.

&21É6327ħð,/2
Otevřená srdce Prostějovanů.
Sobotní charitativní ples s názvem
Pomáháme tancem znovu po roce
dokázal, že Prostějované mají stále
hodně otevřená srdce a dokáží pomoci lidem v nouzi. Organizátoři
akce, jež si vzpomněla i na 100. výročí Československa, opět vybrali
desítky tisíc korun, které poputují
potřebným.
CO NÁS UDIVILO…
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Agentura =iFKUDQD1DPtVWQtPEXGHQHYĚVWLQHF
tor Francimór Kopačka, v budově
dnes už vlastně bývalého místního
nádraží založí magistrát vlastní
bordel! „Bordel je ale silné slovo,
toho máme dost na radnici. Bude
se jednat o veřejný dům, chcete-li nevěstinec. Ano, založíme ho
my a provozovat ho budeme také
my,“ uvedl doslovně primátor Kopačka, který se nedávno na kraji
vzdal funkce náměstka hejtmana
pro lehké děvy a prostituci v Olomouckém kraji.
Podle toho, co Agentura Hóser
zatím na radnici zjistila, už letos
na jaře by měla budova nádraží
projít rekonstrukcí. „Celý vnitřek
bude vykuchán a nově zde bude
vybudováno asi padesát malých pokojíčků. Ty budou sloužit
k tomu, aby si do nich městem naja-

rubriky
Večerníku

té slečny a dámy vodily pány. Kromě toho barák opatříme samozřejmě i novou omítkou růžové barvy a
do každého okna necháme zabudovat růžovou lampu,“ prozradil
konkrétní plány rekonstrukce Juraj
Všechnohnal, náměstek primátora
pro výstavbu nevěstinců.
Podle informací naší bulvární
agentury ale nebude lehké najít
vhodné lehké děvy. „S tím máme
trošku problém. Já kategoricky,
ale kategoricky trvám na tom, že
každá z padesáti pracovnic nejstaršího řemesla na světě, musí
mít pracovní smlouvu s městem.
A žádnou smlouvu o dílo! Toto mi
navrhovala jedna kur..., pardon
slečna, že by jí stačila jen smlouva
na obšťastnění osmdesáti chlapů
za týden. No copak já su nějaký

kuplíř? Já su primátor,“ rozohnil
se před Agenturou Hóser primátor
Francimór Kopačka. Podle jeho
prvního náměstka ale bude stačit,
když nové pracovnice bordelu na
místním nádraží budou pracovat
pro magistrát na živnostenský list.
„Já znám několik takových slečen
a mám s nimi jen ty nejlepší zkušenosti,“ dodal na závěr Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

V drogách jela i úřednice. Mezi
sedmi obviněnými po historicky
největší policejní razii na protidrogové scéně během prosince
loňského roku v Prostějově je také
úřednice magistrátu! Jakmile se
zjistilo, že dáma z odboru IT byla
členkou drogového gangu, vedení
radnice ji okamžitě propustilo ze
svých služeb.
ZACHYTILI JSME

17 300 000
Už zítra při mimořádném jednání chtějí prostějovští zastupitelé
v první fázi schválit a rozdělit přes
sedmnáct milionů korun v rámci
dotací sportovním klubům ve
městě. Nejvíce, tedy pět milionů
korun, obdrží prvoligoví hokejoví Jestřábi.
ZAUJALA NÁS...

LEONA MACHÁLKOVÁ

Foto: internet
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Tak tohle není dobrý příklad
pro dítka školou povinná! Právě přímo na jedné z prostějovských základních škol došlo ke
krádeži dvou zlatých iPhonů.
Okradena byla dospělá osoba,
policisté ovšem neuvedli, zda
šlo o učitelku, nebo jinou zaměstnankyni školy.

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.

Hlavní hvězdou tradičního Městského plesu, který se konal uplynulý pátek, byla tato stále půvabná
rodačka z nedalekého Přerova.
Svým zpěvem potěšila stovky návštěvníků uvedené zahajovací akce
celé plesové sezóny v Prostějově.
ZASLECHLI JSME…

„NAPSALI JSME SI
ASI TŘICET ZPRÁV,
VŠECHNY JSME ALE
SMAZALI! KAŽDÝ JSME
TOTIŽ TEHDY MĚLI
JEŠTĚ JINÝ VZTAH!“
Současná přítelkyně Radima Žondry
Žaneta Zelená se u soudu hodně snažila
pro muže obviněného z přepadení tenistky
Petry Kvitové poskytnout potřebné alibi

LUBOMÍR POLHOŠ

17 000
Podstatné je ovšem to, že se
dosud nezjištěný zloděj nepozorovaně dostal do školní šatny, kde majitelka trestuhodně
oba mobilní telefony za sedmnáct tisíc korun ponechala.
Zarážející je také skutečnost,
že pachatel se do míst dostal
při dnešních bezpečnostních
opatřeních na školách bez jakýchkoliv problémů.

se narodil 24. října 2001 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 6. ledna 2019. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 17 do 18
let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu
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se narodil 17. září 1989 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 28. dubna 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24 do
25 let, měří mezi 170 až 172 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.
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BERDYCHOVA NÁVRATU,
TOUHY KVITOVÉ I AMBIC

MELBOURNE, PROSTĚJOV V pozici nenasazeného hráče
se na grandslamové kurty vrací hráč TK Agrofert Prostějov
Tomáš Berdych. Přesto je největší českou nadějí na právě
startujícím Australian Open. Mezi ženami budou patřit do
3x foto: internet
širšího okruhu favoritek také Petra Kvitová a Karolína Plíšková,
které naznačily svoji formu na vítězných turnajích v Sydney, resp, odvetu proti Bartyové a ve čtvrtfinále vítězné jízdy například přes Kasato týden dříve v Brisbane. A v případě výrazného úspěchu se může by se rýsoval souboj s Wozniacki či Ša- kinovou hrozí ve čtvrtfinále Serena
rapovovou. „V posledních letech se mi Williamsová nebo Simona Halepová.
jedna z nich stát novou světovou jedničkou!

Ladislav VALNÝ
Petr KOZÁK
„Australian Open je můj oblíbený
grandslam, takže se hodně těším.
Zkusím navázat na své výkony v Dauhá a odehrát skvělý turnaj,“ plánuje
Berdych, který v prvním kole vyzve
loňského semifinalistu Kylea Edmunda, turnajovou třináctku. Berdych byl
nalosovaný do stejné čtvrtiny pavouka
jako Rafael Nadal, ale ještě předtím by
musel překonat například Argentice

Schwartzmanem. Druhý Čech v soutěži Jiří Veselý narazí na Ryana Harrisona
a kdyby uspěl, změřil by síly s vycházející ruskou kometou Medveděvem.
Ostatní plejeři prostějovského klubu
neuspěli v kvalifikaci, o čemž informujeme na jiném místě.
Los ženského pavouka turnaje přiřkl
Petře Kvitové Magdalénu Rybárikovou, se kterou vyhrála šest ze sedmi
vzájemných zápasů. Prostějovskou tenistku může ve třetím kole čekat derby
s Barborou Strýcovou nebo Kateřinou
Siniakovou. V osmifinále může dojít na
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MuchováRSĨW
zvládla kvalifikaci

KAROLÍNY PLÍŠKOVÉ

v Austrálii nedařilo. Je čas to změnit,“
přeje si Kvitová, která je ve výhodné
pozici směrem k posunu na žebříčku
WTA, neboť loni vypadla již v prvním
kole a obhajuje tak pouze deset bodů.
Pokud by letos došla alespoň do semifinále, mohla by se stát novou světovou
jedničkou!
Český souboj přinese hned program
úvodního kola. Nasazená Karolína
Plíšková, kterou mnozí experti favorizují jako horkou adeptku na titul,
narazí na jmenovkyni a úspěšnou
kvalifikantku Muchovou. V případě

MELBOURNE, PROSTĚJOV Podruhé v řadě si někdejší mládežnická
hráčka prostějovského klubu Karolína Muchová zahraje hlavní soutěž ve
dvouhře na grandslamu. Dvaadvacetiletá tenistka zvládla kvalifikaci
na Australian Open a vybojovala si
účast mezi elitou. Ostatní tenistky
a tenisté včetně trojice mužů a také
Terezy Smitkové neuspěli.
„Je to splněný cíl, se kterým jsem do
kvalifikace vstupovala. Musela jsem
absolvovat tři těžké zápasy. Všechno
vyšlo podle představ,“ radovala se po
výhře ve finále kvalifikace Muchová.
„Teď mám přání, abych si zahrála na

Také Plíšková může poprvé v kariéře
zaujmout první místo ve světovém
žebříčku. Potřebovala by však k tomu
postoupit až do finále.
Na další želízko TK Agrofert v ohni
Barboru Strýcovou čeká Ukrajinka
Julia Putincevová, následoval by již
zmiňovaný souboj se Siniakovou.
Čtvrtá vyslankyně prostějovského
oddílu Kristýna Plíšková bude o postup do druhého kola bojovat s Ruskou Annou Blinkovovou, pak by CAMBERA, PROSTĚJOV Tři
narazila na Dominiku Cibulkovou ze zápasy si před startem prvního
letošního grandslamu zahrál proSlovenska.
stějovský tenista Jiří Veselý. Na
challengeru v Cambeře postoupil
až do semifinále, v němž nestačil
na Poláka Hurkacze.
V posledním duelu byl hráč TK
Agrofert Prostějov horším hráčem.
Zkraje prvního setu ztratil své po-

nějakém větším kurtu. Třeba se to
splní,“ dodala rodačka z Olomouce
a dcera Josefa Muchy, bývalého prostějovského fotbalisty a zdejšího rodáka.
Ve finále měl prostějovský TK Agrofert ještě jedno želízko v ohni. Tereza
Smitková ale vzdala svůj zápas ve druhé sadě kvůli zdravotním problémům.
V poli poražených skončili zástupci
prostějovského tenisu v kategorii
mužů. Hned v prvním kole dohrál
Zdeněk Kolář a Adam Pavlásek, do
finále kvalifikace se nedostal ani Lukáš
Rosol.
(lv)
Výsledkový servs
najdete na straně 22

Veselý ladil formu
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dání, ve druhém dějství dokonce
přišel o tři servisy, což rozhodlo
o jeho vyřazení. „Pochopitelně
jsem chtěl do finále. O titul jsem
hrál naposledy loni v květnu. Ale
soupeř byl prostě lepší. Přesto to
nebyl špatný turnaj. Dostal jsem se
do zápasového rytmu a zvládl několik těžkých duelů,“ zhodnotil své
vystoupení Veselý.
(lv)

Korfbalový bronz z extraligy je pro SK RG blízko
PROSTĚJOV Minulý víkend byl
v České republice nabitý kvalitním
korfbalem. Extraliga dospělých
ČR měla na programu dvě kola ve
dvou dnech, tým SK RG Prostějov
se v rámci nich představil venku
i doma. A navíc hostil Korfbalový den, kdy se oba duely 8. dějství elitní tuzemské soutěže hrály
v hale RG a ZŠ města Prostějova
ve Studentské ulici. Dvě hlavní výsledné zprávy pak zní: akce se vydařila a Hanáci se notně přiblížili
vysněnému zisku medaile!

Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
7. KOLO
KCC Sokol České Budějovice –
KK Brno
21:18 (10:9)
Modří Sloni YMCA Znojmo – SK
RG Prostějov
21:23 (9:12)

Výběr z města okurek byl povzbuzen
předvánočním skolením Jihočechů,
svým prvním triumfem v sezóně. Hosté se tím však nenechali nijak rozhodit
a klíčovou bitvu o třetí místo tabulky
bravurně zvládli. Sice těsně, ale přece
jen zdolali Modré Slony i potřetí během aktuálního ročníku, když vedli
celý mač od začátku až do konce.
„Znojmu se vrátil Tomáš Veselý, díky
tomu měl soupeř na obou stranách
hřiště vysokého hráče na doskok.
Proto jsme my stavěli k doskakování
menší hráče a jejich velké odtahovali
od koše. Tahle taktika vyšla i proto, že
jsme byli střelecky aktivní, za jeden
útok většinou měli tři nebo čtyři pokusy,“ hodnotil stěžejní vítězství plejer
ergéčka Petr Šnajdr. „Na Znojmo už si
letos věříme, což se projevilo. Dobře
jsme se vyrovnali s jeho posílením
a pochválit musím naše holky, které
tentokrát nastřílely stejně košů jako
kluci. To se pak hned hraje mnohem
lépe, důležitou výhru jsme si tím víc
užili,“ radoval se také trenér SK David
Konečný.

8. KOLO

KK Brno – Modří Sloni YMCA
Znojmo
29:14 (12:10)
Právě tento extraligový zápas se mimořádně hrál na prostějovské půdě. Zpočátku překvapivě vedl kolektiv YMCA,
leč brněnský favorit postupně skóre
otočil a ve druhém poločase protivníka nemilosrdně rozstřílel.
SK RG Prostějov – KCC Sokol
České Budějovice 12:22 (8:15)
Odvážné myšlenky hanácké party na
zapojení do boje o postup do finále
nejvyšší české soutěže ještě přiživil
úvodní náskok 2:0. Ten však vzal rychle za své a duel tabulkových sousedů
se záhy změnil v jednoznačnou partii
Sokola, který místy vyloženě dominoval, neustále zvyšoval náskok. Největší
rozdíl činil dokonce jedenáct košů, aby
nakonec vše dopadlo jen krapet mírnějším debaklem o deset.
„Petr Galíček jako naše velká opora
musel na lyžařský kurz, hodně nám
chyběl. On je vůdčí osobnost jedné
čtyřky, bez něj jsme neměli doskok

a skoro všechny útoky tak končily
hned po první střele. Nedařilo se
nám, postupně jsme šli dolů i psychicky,“ uznal oprávněnost vysoké
prohry Petr Šnajdr. Ani kouč Prostějovanů nezpochybňoval zaslouženou výši jihočeského triumfu. „Na
Budějky naopak neumíme zahrát,
je to náš neoblíbený soupeř. Dělali
jsme spoustu nestandardních věcí
i chyb, scházely přesnější střelba
a zejména doskok. Tím pádem hosté utkání zcela ovládli, neměli jsme
vůbec šanci,“ objektivně zhodnotil
David Konečný.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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9. KOLO
V nadcházejícím pokračování extraligy, jež uzavře třetí čtvrtinu její základní části, zajíždějí korfbalisté SK RG
do Brna. Těžký souboj na palubovce
úřadujících mistrů republiky se však
nehraje podle původního plánu o nejbližším víkendu, nýbrž byl odložen až
na 9. února.
„Každopádně zisk medaile, kterou
tři roky po historicky premiérovém

/GNCRQFMQwGOD÷JGOGZVTCNKIQXÆJQ\¾RCUWMQTHDCNKUVč2TQUV÷LQXCCèGUMÚEJ
$WF÷LQXKE
Foto: Marek Sonnevend

bronzu moc chceme, je doslova na
dosah. V tabulce máme čtyři kola
před koncem čtyřbodový náskok
před Znojmem, a navíc jistotu lepších
vzájemných střetnutí, tudíž obsazení
bronzového stupínku osobně považuji

za téměř jisté. A pevně věřím, že tuhle
misi úspěšně dorazíme,“ nepochyboval kormidelník Konečný.
Statistiky z utkání a výsledkový servis korfbalové extraligy najdete na
straně 22

=2VWUDY\VLçHQ\7-23SħLYH]O\GYDGHEDNO\ Odstartovala nohejbalová liga škol
WHėGRPDQDUD]tQDVLOQpRSDYVNpVXYHUpQN\ O pohár primátora města Prostějova
PROSTĚJOV Vstup do druhé poloviny 2. ligy žen ČR 2018/2019
volejbalistkám TJ OP Prostějov
vůbec nevyšel. Po měsíc trvající
sváteční pauze nastoupily k desátému dvoukolu skupiny C na hřišti TJ Ostrava „B“ a zpátky se vracely se dvěma krutými porážkami.
Rezerva severomoravského extrali-

gisty je smetla 3:0 (9, 15, 14) a 3:0
(11, 15, 12). To znamená v obou
střetnutích jednoznačně shodným
poměrem míčů v celkovém součtu
75:38. Myšlenky na možný bodový
zisk u pátého družstva tabulky se
tak průběžně osmým Hanačkám
rozplynuly jako pára nad vařícím
hrncem.

3/-&
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Zdroj: meteocentrum.cz
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PRVNÍ LETOŠNÍ GRANDSLAM V AUSTRÁLII VE ZNAMENÍ

Doubravka

1HGÈOH
20.1.

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

Dobrou zprávou naopak je, že deváté Šlapanice dvakrát podlehly
desátým Odrám a náskok ópéčka
před sestupovou pozicí se ztenčil z deseti bodů na sedm, nikoliv
ještě víc. Rozhojnit vlastní konto
však bude pro prostějovské plejerky v nejbližším dvojutkání velmi
náročné, neboť na vlastní palubovce Letní haly u velodromu přivítají
suverénního lídra z Opavy. Hraje
se v sobotu 19. ledna od 10:00
a 14:00 hodin, jakýkoliv bodový
zisk by v tomto případě znamenal
velký úspěch i příjemné překvapení.
(son)
2. liga žen ČR, skupina C 2018/19
– pořadí po 20. kole: 1. Opava 52,
2. Nový Jičín 40, 3. Vsetín 37, 4. Kylešovice 37, 5. Ostrava B 35, 6. Juliánov 29, 7. Bílovec 27, 8. OP Prostějov 20, 9. Odry 13, 10. Šlapanice 10.

5RQNGéPÚUPÊOGM×éCUVPÊMč×XQFPÊJQMQNC0QJGLDCNQXÆNKI[wMQN Foto: Jan Valenta

PROSTĚJOV Zkraje prosince
při slavnostním otevření zrekonstruované tribuny avizoval trenér
nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov
Richard Beneš přípravy nové soutěže v tomto tradičním českém
sportu určené pro děti. A pouhý
měsíc nato už premiérový ročník

nohejbalové ligy škol s názvem
O pohár primátora města Prostějova 2019 skutečně začal.
Zahajovací kolo se hrálo v pátek 11.
ledna v prostějovské sokolovně na
Skálově náměstí. „Napoprvé se zapojily čtyři základní školy, dohromady jich bude startovat šest. Samozřej-

mě nám jde především o to, aby děti
pravidelně sportovaly. A některé, jež
nohejbal hodně chytí, můžou najít
užší vztah právě k tomuto krásnému
odvětví,“ uvedl Richard Beneš.
Nohejbalová liga škol O pohár primátora města Prostějova 2019 bude
během zimních měsíců pokračovat
v sokolovně, aby se od jara přesunula na venkovní hřiště vedle ní právě
s nově spravenou i zastřešenou tribunou. Kde vyvrcholí v červnu před
koncem školního roku. Zároveň by
se letos měla rozběhnout i nohejbalová liga firem určená pro širokou
veřejnost dospělé kategorie.
Více podrobností ke startu soutěže
školáků a také informace o náboru do oddílu nohejbalu TJ Sokol
I Prostějov spojeném s atraktivní
exhibicí hráčských hvězd přineseme v některém z příštích čísel Ve(son)
černíku.

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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basketbal

HRÁČ VEČERNÍKU CÍL PRO KONCOVKU ZÁKLADNÍ ČÁSTI: TŘI VÝHRY
PROSTĚJOV V závěrečných třech kolech základní části
Kooperativa NBL budou mít basketbalisté BK Olomoucko ve
dvou případech výhodu domácího prostředí, když přivítají
Slunetu Ústí nad Labem a Svitavy. Mezi těmito duely zajíždí
pouze na půdu nováčka do Hradce Králové. Cílem týmu je
urvat ve všech zápasech vítězství.

LUKÁŠ SYCHRA

V průběhu posledních dvou zápasů odehrál
větší počet minut než v celém předchozím
průběhu Kooperativa NBL dohromady
a rozhodně si nevedl špatně. S Kolínem se
prosadil hned při svém prvním kontaktu s míčem. Nebojácně se rval i s mnohem kvalitnějšími hráči Nymburka. Během
necelých deseti minut dal šest bodů při stoprocentní úspěšnosti
střelby, přidal i jeden doskok
a potvrdil svoji bojovnost i cit
pro hru.

LUKÁŠ
PALYZA

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Dvakrát narazíme na protivníka, kterého budeme mít ve skupině v nadstavbové části soutěže. Rozhodně
nechceme, aby nám nějak v tabulce
odskočili, a uděláme maximum, abychom je porazili,“ naznačil své představy před závěrem základní části kouč
BK Olomoucko Predrag Benáček.
Basketbalisté v posledních osmi
kolech v šesti případech zvítězili,
v předchozích třech zápasech ovšem dvakrát klopýtli, což je vždy
ve vyrovnané tabulce nepříjemné.
Nymburská porážka nebyla až tak
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Pohár se pøesunul
na 23. ledna
Prostějov (lv) - Čtvrtfinále Českého poháru mezi BK Olomoucko
a Pardubicemi se odehraje v náhradním termínu. Hanáci měli
o postup do finálového turnaje přivítat svého soupeře 16. ledna, o semifinalistovi druhé nejvýznamnější domácí soutěže se však bude
rozhodovat až 23. ledna. Důvodem
je ligová dohrávka 1. kola Kooperativa NBL, v níž se Pardubice představí na nymburské palubovce.
„Obrátil se na nás ředitel soutěže
a my jsme této žádosti vyhověli.
Nový termín bude pro oba soupeře
spravedlivý. Očekáváme, že diváci
uvidí špičkový basketbal a kvalitní
zábavu,“ potvrdil změnu termínu
sportovní ředitel BK Olomoucko
Michal Pekárek.

Støelec pøepisoval
historické tabulky
Prostějov (lv) - Excelentní výkon
Františka Váni se projevil také ve
střeleckých tabulkách. Devíti trojkami stanovil sezónní maximum
a výrazně se prosadil také v historické tabulce samostatné české
nejvyšší soutěže. Svým výkonem
se vyšvihnul na páté místo, o které
se dělí s Pavlem Milošem, Petrem
Tremlem, Deremym Geigerem
a Frederickem Warrickem. Devět
trojek dal naposledy tehdy brněnský Geiger v roce 2013. Další
střelecké zápisy spadají do sezony
2002/2003. Absolutním rekordmanem se Pavel Miloš, který 30.
prosince 2004 v sestavě pražské
Sparty nasypal do koše Ústí nad
Labem třináct trojek.

www.vecernikpv.cz

překvapivá, mrzí ovšem ztráta v Opavě, která se v probíhajícím ligovém
ročníku trápí a nebyla nepřekonatelným protivníkem. „S tím teď už nic
nenaděláme. Poslední kolo, v němž
Opava prohrála doma s Děčínem
o šestnáct bodů, ale ukázalo, že jsme
ve Slezsku mohli uspět. Musíme to
nahradit v dalších zápasech,“ uvedl
Benáček.
Kooperativa NBL se láme do druhé
poloviny. Doba testování končí a každé střetnutí bude mít velkou důležitost. V následujících týdnech půjde
všem týmům v nadstavbové skupině
(QVQYYYDMQNQOQWEMQE\
A1 o co nejlepší postavení před startem vyřazovací částí soutěže. „Do nad- kovaně vyhrát. Umíme hrát kvalitní již konkurenceschopní. Také proto věstavby chceme vstoupit z co nejlepší basketbal, teď jde o to, abychom výhry řím, že se nám to může podařit,“ věří
pozice. Proto nutně potřebujeme opa- pravidelně opakovali. Mladí hráči jsou kormidelník BK Olomoucko.
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111:82

PROSTĚJOV Zcela bez problémů
zapomněli basketbalisté BK Olomoucko na nepříjemnou porážku
v Opavě hned v následujícím mistrovském utkání s Kolínem. Svého soupeře pustili několikrát do
těsného vedení, jinak ale naprosto
dominovali. Výsledkem 111:82 si
definitivně zajistili postup do nadstavbové skupiny A1!
První minuty středečního utkání 18.
kola základní části Kooperativy NBL
připomínaly bezstarostnou přestřelku,
během níž se soupeři několikrát vystří-

ložená sestava domácích přesto dovedla
poločas k příznivému výsledku 60.46.
Po pauze se chviličku hráči Olomoucka
zdrželi myšlenkami v šatně a polabský
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
celek se přiblížil na rozdíl deseti bodů „Týmu se dařilo střelecky, naše procento střelby bylo tentokrát vážně vysoké.
- 63:53. Byla to však pouze chvilková Je třeba přiznat, že Kolín nám to svým výkonem v obraně usnadnil. Začátek
komplikace na cestě za jednoznačným byl však z naší strany nejistý, hlavně pod vlastním košem. Od třetí čtvrtiny
úspěchem. Koše na domácí straně šel ale i výkon obrany nahoru. Byl to povedený zápas. Všichni kluci si zahráli
rychle přibývaly a přes časté střídání a dali nějaké body. Osobně jsem čekal, že střetnutí bude náročnější.“
rozdíl narůstal. Deset minut před pau2CXGN$'0'i- CUKUVGPVVTGPÆTC$%)GQUCP-QNÊP
zou už Hanáci vedli rozdílem několika „Takový zápas se těžko hodnotí... Alespoň částečně jsme konkurovali pouze
v první a poslední čtvrtině. Vůbec se nám nepodařilo pokrýt střelce z dálky.
tříd 90:58.
Jednoznačná partie se dohrávala v pokli- U všeho jsme byli pozdě, obrana nebyla dobrá. Na začátku druhého poločadu. Za rozhodnutého stavu si už šest mi- su se podařilo snížit na deset bodů, pak jsme ale inkasovali během několika
nut před koncem vyžádali nasazení naděj- minut snad šest trojek a ta lavina se pak už zkrátka nedala nijak zastavit.“
Statistiky z utkání
ného pivota Sychry a ten vzápětí proměnil Dedek, ani po pokoření této hranice
najdete na straně 22
svůj první střelecký pokus. Stovku zařídil Hanáci svého soupeře nešetřili.

V samém začátku duelu se hosté ve
dvou případech dostali do vedení,
důrazný soupeř se však přes ně rychle dostal. Olomoucko ale urputně
bojovalo a ještě na konci 5. minuty
Douglas vyrovnával na 13:13. Stačila
však minimální nepozornost v obraně a mistr si vzdal zpět svůj náskok.
Hanáci odolávali a za snahu byli odměněni přijatelným výsledkem 18:22
po deseti minutách.
Až ve druhé periodě se rozdíl ve
skóre začal zvětšovat. Klíčový byl především úsek mezi 12. a 14. minutou,
který Nymburk vyhrál 12:1 a odskočil na 34:21. Rozdíl mezi soupeři
narost až na šestnáct bodů, a přestože
hostující sestava dokázala snížit na
42:32, odcházeli do kabiny domácí

s příznivým vedením 46:32 v zádech.
Ostrou konfrontaci se silným soupeřem, který je úspěšný také v pohárové
Evropě, podstoupili svěřenci trenéra Predraga Benáčka také po pauze.
Šampioni České republiky odskočili
ve 26. minutě už na rozdíl dvaceti
bodů (61:41), sympaticky hrající
reprezentant Olomouckého kraje
však vzápětí kontroval sérií pěti bodů
v řadě. Víc ale nedokázal a po třiceti
minutách prohrával 50:71.
V poslední desetiminutovce už unavená oslabená sestava prohrávala až
o sedmadvacet bodů (63:90), přesto
ze sebe dokázala vydolovat zbytky sil
a dokázala ještě zabojovat a stáhnout
ztrátu na dvacet bodů. Navíc v koncovce ubránila několik útoků a ne-
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NYMBURK Pouze deset hráčů se
objevilo na straně BK Olomoucko
v zápise o utkání 19. kola Kooperativy NBL s mistrovským Nymburkem. V sestavě ze zdravotních
důvodů chyběl Jure Pelko a také
Jan Močnik. I proto domácí v sobotním podvečeru zvítězili 96:76,
mladí hráči v hostujícím dresu ale
nezklamali. Ani jednu čtvrtinu
neprohráli víc než o deset bodů,
tu poslední dokonce o jeden bod
vyhráli a přinutili soupeře hrát naplno až do posledních minut.

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
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„Vyhráli jsme a jedeme dál. Nezačali jsme úplně dobře, ale postupem času
jsme si vypracovali vedení, které jsme pak udržovali až do konce. I když se
podle výsledku zdá, že jsme vyhráli snadno o dvacet, utkání nebylo jednoduché. Olomoucko se drželo a nedovolilo nám nic vypustit.“

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

zjistili jsme

PROSTĚJOV Také jste se už setkali s tím, že školky či školy zakazují či omezují rodičům vstup do objektů, a to ať už
svým řádem, či prostřednictvím vyvěšeného upozornění?
Poslední dobou se množí stížnosti právě tohoto typu a tak
se Večerník vydal zjišťovat, jaká je skutečnost, co říká platná
legislativa a zda jsou v právu instituce nebo rodiče. Hojně
diskutovaný problém se zákazem vstupu rodičů do budovy školy se koncem loňského roku vyskytl konkrétně na
Základní škole Majakovského ve Vrahovicích.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ

školy. Jak to funguje v ostatních školách v Prostějově a z jakých důvodů
je takto vstup omezen? Mám pocit,
že rodiče nevidí ve škole rádi. Když
jsem si pak dítě vyzvedával, tak mi
byl sdělen zákaz vstupu pro rodiče
i do šatny, můžu prý stát pouze ve
dveřích. Mimochodem každý normální člověk do té školy opravdu jde,
jen když musí a když má prvňáčka,
tak tam prostě jít občas musí,“ napsal
jeden z rozhořčených rodičů, který si
nepřál být jmenován.
K příspěvku záhy padlo i pár zajímavých komentářů. „Školám
se nechce spolupracovat, sys-
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tém školství je zcela nefunkční
a mnoho rodičů to pokládá za
normální. Už jen čekám, kdy se
začnou děti posílat do lavic elektronicky,“ poznamenala ironicky
Anna Hanáková. „Myslím si, že
velká většina škol takto funguje,
je to kvůli bezpečnosti našich dětí.
Už to tak strašně moc našim dětem usnadňujeme, nás se nikdo
neptal a do školy jsme jezdili autobusem a žádné vyzvedávání,
domů jsme jezdili sami! Myslím
si, že to k něčemu bylo hlavně, především co se samostatnosti týče.
dokončení na straně 15 >>>
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BRNO, PROSTĚJOV Už zítra, tj.
v úterý 15. ledna, se u Krajského
soudu v Brně bude projednávat
žaloba společnosti Prior na neplatnost smluv mezi společností
Manthellan a statutárním městem Prostějov ohledně pozemků,
na kterých se má začít stavět Galerie Prostějov. Odložené jednání, které se původně mělo konat
již 11. prosince loňského roku,
může být pro další děj událostí
v této záležitosti naprosto průlomové...

Připomeňme, že před dvěma lety
Krajský soud v Brně smetl ze stolu rozhodnutí Okresního soudu
v Prostějově, který veškeré smlouvy
magistrátu se společností Manthellan prohlásil za neplatné. Jak město,
tak Manthellan se odvolaly a brněnský soud rozhodl v jejich prospěch
s tím, že společnost Prior nemá co
vstupovat do smluvních vztahů
mezi oběma subjekty. Jenže ten se
zase odvolal vyšší instanci a na podzim roku 2018 Nejvyšší soud ČR
zrušil rozhodnutí Krajského soudu

v Brně a nařídil nové jednání. To se
uskuteční právě v úterý 15. ledna
a nejen Večerník, který bude samozřejmě u toho, ale i prostějovští zastupitelé budou netrpělivě očekávat
nový soudní verdikt. Pokud nakonec brněnský soud potvrdí rozhodnutí toho prostějovského, městu se
paradoxně uvolní pozemky, které
společnost Manthellan už dlouhodobě blokuje. Bude to ale opravdu
nakonec tak, jak si nyní drtivá většina komunálních politiků přeje?
(mik)
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BACHA NA NI!

Odsouzená
podvodnice zřejmě
zkouší nový fígl

zjistili jsme

PROSTĚJOV A je to tady znovu! Před více jak třemi roky byla PhDr. Ivana Pluhařová
ostravským soudem
odsouzena za četné
podvody. Dle obžaloby měla obrat o statisíce korun podnikatele, firmy, hoteliéry, realitní makléře, a dokonce i obecní úřad či nadační fond. Soud
s touto povedenou dámou
se neuvěřitelným způsobem
vlekl, po dvou letech od něj
odcházela s dosti mírným podmíněným trestem. Jak Večerník
zjistil, vše nasvědčuje tomu, že
se z něj příliš nepoučila...

udělat vizitky, a když je asistentka

Martin ZAORAL
Ivana Pluhařová svého času spoluvlastnila firmu Tizian Links. Její
společnicí byla matka zkrachovalého
podnikatele Zdeňka Pekaře, který
nakonec skončil ve vězení. Ona sama

byla koncem května 2015 za podvody odsouzena na rok do vězení, trest
jí však byl na dva roky podmíněně
odložen. Na náhradě škody nakonec
musela zaplatit „pouze“ 106 tisíc korun. Nyní se o Ivaně Pluhařové začíná
opět mluvit v souvislosti s možnými
podvody. „Nechává si dělat razítka
fungujících firem, která jí následně
mohou sloužit například k úvěrovým podvodům. Stalo se to i mně,“
upozornil nás Jiří Kusák provozující
Kovovýrobu v areálu bývalého Agrostroje.
Podnikatel na celou záležitost přišel
úplnou náhodou. „Nechali jsme si

na hru a z každé úspěšné střely máte
radost. S každým košem vám roste sepro Večerník bevědomí. A někdy to skončí tak, jako
v tomto případě.“
Ladislav VALNÝ
ƔƔ Cítil jste, že přišel den, ve kterém
ƔƔ Napadlo vás v průběhu zápasu, neminete střelu?
že pro vás utkání může skončit tímto „Já pořád cítím, že to může padat. Ale
způsobem?
někdy se zkrátka spletu. (úsměv) Bylo
„Na to není čas. Snažíte se soustředit to o pohodě, do které se celý tým hlav-

ně po přestávce dostal. A stejně jsem
jeden pokus za dva body minul. Mám
co zlepšovat.“
ƔƔ Po jedné trojce jste proměnil
i trestný hod po faulu při střele. To
se vám zdálo, že se skóre po třech bodech posunuje pomalu?
„Spíše to vyplynulo ze hry. Body nám
na ukazateli naskakovaly docela rychle.
S útokem nebyl problém. Ale v obraně
jsme odvedli dobrou práci až po pauze.
Současně se podařilo udržet vysokou
úspěšnost střelby a tomu odpovídalo
konečné skóre.“

SŐHVGYD

miliony

mělo,“ uvedl po utkání Lukáš Sychra,
překvapivá hvězda v dresu BK Olomoucko.
(lv)
Statistiky z utkání, výsledkový
servis a průběžnou tabulku Kooperativy NBL najdete na straně 22

ƔƔ V závěru jste mohl počet trojek
zaokrouhlit. Proč jste zvolil nájezd pod koš, přestože byla
šance na otevřenou
střelu z dálky?
„Možná by to skončilo desátou trojkou.
Ale obrana soupeře se rozestoupila
a byly tam volná
dálnice a snadný koš
pro celý tým. To je
přednější než individuální statistika.“

BYLI JSME
U TOHO

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

vím, že předloni si pořídila auto na
leasingový úvěr a byly s tím velké
problémy,“ dodal Kusák.
Celá věc skončila u přestupkové
komise. K jednání, které se konalo v úterý 11. prosince však doktorka Pluhařová vůbec neodrazila. „Předpokládal jsem to. Vím, že
je prakticky nemožné jí doručit obsílky. Také policisté mají problém
tuto ženu najít a předvolat,“ pokrčil
bezradně rameny Jiří Kusák, který
tímto chtěl varovat před jakoukoliv
spoluprací s výše uvedenou „nedostižnou“ doktorkou filozofie.
Zkontaktovat Ivanu Pluhařovou
se nepodařilo ani Večerníku, který
to zkoušel telefonicky i e-mailem.

Po výbuchu

„Jednu støelu jsem minul, mám co zlepšovat,“
usmíval se støelec Váòa
PROSTĚJOV Na zápas proti Kolínu František Váňa (na snímku)
jen tak nezapomene. Na palubovce si otevřel vlastní soukromou
střelnici a k těžké porážce soupeře přispěl jednatřiceti body. Svůj
rekordní nástřel ozdobil hned devíti trojkami. Z dlouhé vzdálenosti navíc neminul ani jednu střelu. „Beru to tak, že jsem střelec. Tak
střílím a příliš o tom nepřemýšlím,“ usmíval se při pohledu na svůj
střelecký účet Váňa.

+XCPC2NWJCąQX¾(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

šla vyzvednout, bylo nám
že pro nás jsou
„Doktorka vala řečeno,
nachystána i razítka. My
zfalšo
jsme však žádná nechtěá
v
øo
a
h
lu
P
li. Později jsme zjistili, že
ka,“ tvrdí si je objednala doktorka
naše razít tel
Pluhařová. Tu jsem přitom
už zhruba dva roky neviděl. Jen
podnika

„Nymburk vyhrál zaslouženě, vedl téměř čtyřicet minut. Byl mnohem
lepší v obraně, my jsme se hodně trápili v útoku, dali jsme jen šestasedmdesát bodů. Upřímně ani nevím, jak... V poločase to vůbec nevypadalo, že
nakonec budeme atakovat hranici osmdesáti bodů. Těžko se zápas hodnotí, soupeř byl tentokrát na nás příliš dobrý. Naše oslabení bylo velké,
přesto jsem doufal, že se s tím vypořádáme lépe.“
odvezla si ani nepříjemnou stovku.
„Přijeli jsme do Nymburka s tím, že
chceme vyhrát, ale ještě do poločasu
nám to strašně uteklo a Nymburk
nám nedal ani šanci utkání otočit.
Myslím si, že to dopadlo tak, jak
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„Omezují nám
kontakt s dětmi...“
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dali ve vedení. V 5. minutě po trojce
Gogy domácí vedli 16:13, o chvíli
později Machač ze stejné vzdálenosti
upravil na 21:20 pro Kolín. Domácím
patřily výrazněji až poslední okamžiky
desetiminutovky. Dva koše Palyzy, který dal v první periodě deset bodů, jim
přinesly vedení 29:25.
Střelecký apetit nepřešel domácí hráče
ani v následující pasáži. Při chuti byl především Váňa. Během několika minut
proměnil pět trojek a po jedné přidal
i úspěšnou šestku po předchozím faulu. Navíc Olomoucko zlepšilo obranu
a v 17. minutě poprvé vedlo dvouciferným rozdílem. Kolínští se sice snažili
kouskovat hru a měnit obranu, dobře na-

zpravodajství

Mezi rodiči rezonuje problém:

K demolici Kolína přispěla slabá obrana hostů
BK OL
BC KOL

milujeme vecerník
á

POZOR, ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLY!

Ve známé facebookové skupině
Prostějov Bez Cenzury se v prosinci 2018 objevil příspěvek, kde otec
svého dítěte poukazuje na fakt, že
nesmí do školy. „Syn chodí do první
třídy ve Vrahovicích. Na vstupních
dveřích mají napsáno, že žádají, aby
rodiče dětí nevstupovali do budovy

PETR
ŠAFARČÍK

EXKLUZIVNÍ rozhovor

ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt

BK Olomoucko už má
jistou účast ve skupině A1

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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FOTOGALERIE
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2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Devětadvacátý Městský ples v Prostějově, který v Národním domě tradičně otevřel
letošní sezónu, byl naprosto excelentní. Zúčastnily se ho celebrity politického, kulturního i společenského života.„Vytočit“ v kole svoji manželku přijel například i ministr kultury České republiky
Antonín Staněk. A ostatní? Za lístky do tomboly utratili skoro padesát tisíc korun, přičemž tento
obnos primátor Prostějova předal primáři zdejší porodnice (snímek vlevo).
(mik)
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MOSTKOVICE Obyvatelé ulice
Na Valše v Mostkovicích, kteří
tragickým výbuchem jednoho
z domů utrpěli v září loňského
roku devastující škody na svých
majetcích, se konečně dočkají
prvních peněz.
Zdejší obecní úřad, charita i Krajský úřad Olomouckého kraje
rozdělí poškoženým finanční prostředky, které lidé poslali v rámci
dvou sbírek. Kraj navíc odsouhlasil
dotaci ve výši 750 000 korun na
pokrytí nákladů obyvatelům desítek nemovitostí.
„Na účtu na pomoc poškozeným
občanům je nyní 1,1 milionu korun
a na pomoc rodinným příslušníkům
oběti neštěstí je čtyři sta tisíc korun.
Od Olomouckého kraje jsme navíc
obdrželi dar tři čtvrtě milionu a tyto
všechny peníze rovněž v nejbližších
dnech rozdělíme poškozeným,“ nechal se slyšet starosta Mostkovic Jaroslav Peška.
(mik)
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Prostìjovský Robinson zase surfuje
PROSTĚJOVSKO Zhruba před
rokem vyšlo najevo, že druhá řada
reality show Robinsonův ostrov se
neobejde bez prostějovské účasti.
Mezi devatenáctkou statečných byl
vybrán i Martin Složil z Prostějova,
který nakonec celou soutěž vyhrál.
Navzdory vzedmuté vlně popularity se jedenatřicetiletý muž
poměrně brzy vrátil ke svému
způsobu života.
Robinsonův ostrov vznikal na filipínském ostrově Caramoan. Diváci
jej mohli v první polovině loňského roku sledovat na obrazovce TV
Nova. Koncem května pak bylo

jasno: celkovým vítězem se stal právě Martin Složil z Prostějova. Díky
tomu si odnesl výhru 2,5 milionu
korun. Kromě toho rovněž úspěšně absolvoval internetovou reality
show Coca-Cola Souboj coverů, ve
které nakonec uspěla zpěvačka Mariana Prachařová.
Bezprostředně po vítězství v Robinsonově ostrově se v bulvárních médiích začalo psát o vztahu Martina
Složila s Jenovéfou Bokovou, která
se objevila například ve snímku Alice Nellis Revival. Po boku půvabné
herečky se zúčastnil třeba filmového
festivalu v Karlových Varech. Jenže

svět červených koberců a nekonečných večírků nebylo nic, co by prostějovský Robinson mohl zvládat
delší dobu. A tak se velmi rád vrátil
k tomu, co dělá ze všeho nejraději:
k surfování!
„Tenhle spot je fakt krásnej! Mám
za sebou týden ve vodě a dostávám se zpátky do formy. Konečně
budu zase tam, kde jsem kdysi byl.
Ono těch skoro deset měsíců bez
vln se prostě někde podepíše. Je ale
opravdu skvělý být zpátky ve vodě!“
napsal Martin Složil z ostrova Bali,
kde strávil konec uplynulého roku.
(mls)
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PROSTĚJOV V letech 2017 a 2018
probíhala na dvě rozdělené etapy
rozsáhlá rekonstrukce náměstí
Spojenců v Prostějově. Investice za zhruba 40 milionů korun
se neobešla bez kácení letitých
stromů, které vykazovaly známky
zdravotního poškození. Tehdejší
vedení magistrátu se proti četným
stížnostem občanů bránilo tím, že
pokáceny byly jen ty stromy, které
„odepsali“ zkušení dendrologové...
„Stále k nám dochází stížnosti, že kácíme, jak se nám zamane, jen abychom
uvolnili místo pro parkovací plochy
a chodníky. To ale není pravda, stávající zeleň zachováváme co nejvíce
v původním stavu. Kácíme jen ty staré
stromy, které jsou vzhledem ke svému
stavu nebezpečné pro kolemjdoucí,“
uvedla před dvěma lety tehdejší náměstkyně primátorky Prostějova Ivana Hemerková.
Ponechme teď stranou, zda byly
pokáceny stromy na náměstí Spojenců zbytečně, či nikoliv. Pravdou
ale je, že ke kácení došlo i v minu-

dvakrát důstojné. Problému si všimli
i naši radní a přislíbili řešení. „Situaci
jsme projednali s odborem životního
prostředí a vznikla dohoda, že v následujících dnech instalujeme u rybníka v Drozdovicích přenosné záchody. Reagujeme tak na četné žádosti
občanů a já věřím, že realizace tohoto
záměru potrvá skutečně jen několik
málo dní,“ informoval Večerník Vlastimil Uchytil, místostarosta města.
Známé „budky“ se suchým WC by
se podle všeho u rybníka měly ob-

lední hokej
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lých dnech, tedy několik měsíců po
skončení rekonstrukce náměstí!
Za oběť motorové pile dokonce
padla zhruba padesátiletá lípa, na což
nejen magistrát upozornila paní Toufarová z náměstí Spojenců. „Ráda
bych požádala o vysvětlení, proč se
na náměstí Spojenců u křižovatky
Milíčovy a Slovenské ulice pokácela
krásná vzrostlá lípa, jejíž kmen, jak je
zřejmé ze zbylého pařezu, nevykazoval žádné známky napadení škůdci či
chorobou,“ uvedla žena z Prostějova.
Odpověď ze strany magistrátu přišla

rychle. „Lípa byla pokácena na základě doporučení odborného posouzení z důvodu provozní bezpečnosti.
Kořeny stromu poškodila stavební
firma při rekonstrukci náměstí Spojenců a je s ní vedeno správní řízení
o náhradu škody. Poškození bylo
takového charakteru, že provedená
tahová zkouška prokázala výrazně
zhoršenou stabilitu a z bezpečnostních důvodů tudíž bylo nutné lípu
pokácet,“ vysvětlila Anna Kajlíková,
mluvčí Magistrátu statutárního města Prostějova.
(mik)

jevit už během pondělí a zdá se, že vybudovali a zprovoznili asfaltovou prostějovský místostarosta Vlastimil
budou hodně využívány. Co ale po- dráhu pro in-line bruslaře,“ vysvětlil Uchytil.
tom, až led roztaje a bruslaři zmizí?
I toto mají konšelé už promyšleno.
Záchody budou u rybníka stát jen
po dobu, kdy se na něm bude moci Řeklo by se prkotina, ale absence záchodků u rybníka tenkrát před deseti lety
bruslit. „Myslím si, že to bude tak Prostějovanům skutečně hodně vadila. Od té doby se ale po suchých záchodzhruba do konce února, s přícho- cích v této lokalitě země slehla. Důvod je prostý, v následujících letech totiž
dem jara přestěhujeme záchodky do drozdovický rybník zamrzl pořádně snad jen dvakrát nebo třikrát. A pouze
Kolářových sadů. Právě tato lokalita na pár krátkých dní. V posledních letech Prostějov ta pravá zima jaksi míjí, bobude od jara rovněž masově využí- hužel. Ale kdo chce bruslit, může hojně využívat zimní stadion nebo v posledvána sportuchtivými lidmi. Zvláště ních čtyřech letech mobilní kluziště na prostějovském náměstí. A tam je suchých
(mik)
poté, co jsme tam v loňském roce záchodků habaděj.
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PROSTĚJOV Vůbec poprvé si prostějovský ročník
2009 vyzkoušel turnaj, ve kterém se hrály čistě zápasy na obvyklém hokejovém hřišti. S novou zkušeností se svěřenci trenérů Filipa Smejkala a Adama
Winda popasovali více než dobře. Odměnou jim
byla zlatá medaile přivezená z Havířova.

8U\EQtNDEU]\SŐLE\GRX]iFKRG\
Zamrzlý drozdovický rybník
v současných mrazivých dnech
stále uspokojuje stovky nadšených
bruslařů, kteří se na něm pořádně
sportovně vyžijí. Trápí je ovšem
jeden zásadní nedostatek.
Bruslaři si totiž nemohou nikam „odskočit“ a tak když na to „přijde“, musí
přinejmenším zout brusle a spěchat
vykonat svoji potřebu domů. To ale
jen v případě, že bydlí blízko. Sice
někdo to řeší takzvaně u stromu,
ale mezi tolika lidmi to není zrovna
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Na turnaji pořádaném havířovským
klubem v neděli 30. prosince se čtvrtá
třída SK Prostějov 1913 střetla se svými vrstevníky z AZetu, Olomouce,
polského Jastrzebie a slovenské Žiliny.
S každým ze čtyř soupeřů sehrála jeden
zápas na velkém hřišti, za každé vítězství
přitom mohla dva získat body.
To se výběrů koučů Smejkala s Windem skutečně podařilo, a hned ve třech
případech. Hostitelský celek přemohli
7:3, žilinské Vlky rozstříleli 9:1. Devět
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sestava Prostìjova :
Brankáři: Šimon Dvorník, Jan
Marek
Hráči do pole: Jakub Kumstát,
Lukáš Holub, David Voráč, Nicolas Bross, Adam Danko, Dominik
Kovář, Miroslav Ožvoldík, Jakub
Procházka, Patrik Synek, Daniel Čep, Radoslav Mudrla, Tomáš
Mouka

branek nasázeli také do sítě Jastrzebie,
přičemž inkasovali čtyřikrát. Jediným
týmem, na který Prostějov ve Slezsku dostal. Prostějovskému ročníku 2009
nevyzrál, byl hanácký rival z Olomouce. tak první ostré starty na klasické ledové
5RQNGéPÆHQVQXÊV÷\PÆJQRTQUV÷LQXUMÆJQEGNMWTQéPÊMW\*CXÊąQXC
Tomu podlehl 4:6.
ploše vyšly na výbornou.
Dohromady si eskáčko přišlo na šest
TURNAJ 4. TØÍD (roèník 2009) HAVÍØOV
bodů, přičemž dosáhlo 29 gólů a 14 jich
obdrželo. Právě skóre mu zajistilo první Výsledky: Prostějov – Havířov 7:3, Havířov – Olomouc 6:2, Havířov – Žilina 12:4, Havířov – Jastrzebie 4:3, Prostějov –
příčku, Prostějované ho měli o šest přes- Olomouc 4:6, Olomouc – Žilina 4:5, Olomouc – Jastrzebie 6:5, Prostějov – Žilina 9:1, Žilina – Jastrzebie 2:7, Prostějov
ných tref lepší než druhý Havířov. AZ – Jastrzebie 9:4.
sice také zaznamenal šest bodů, ovšem Konečné pořadí: 1. Prostějov (29:14) 6 bodů, 2. Havířov (25:16) 6, 3. Olomouc (18:20) 4, 4. Jastrzebie/Polsko (19:21)
vstřelil o čtyři branky méně a o dvě více 2, 5. Žilina/Slovensko (12:32) 2.
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PROSTĚJOV Proti Přerovu, který jej hokejově vychoval, si zahrál
v dresu regionálního rivala z Prostějova. Jan Šafránek své starty
v modelových utkáních na konci
loňského roku složených pokaždé
ze dvou poločasů a prodloužení
ozdobil gólem. Do sítě Zubrů skóroval těsně před sirénou, jež první
ze zápasů v MEO Aréně ukončila.

2017. V zápase Regionální ligy juniorů uspěli tehdejší Jestřábi, kteří na
ledě Zubrů zvítězili 3:2. Z tehdejších
sestav už za jeden nebo druhý klub
dnes nehraje nikdo. Simon Hejduk,
který nastoupil v obraně, se v současnosti věnuje prostějovské mládeži
jako trenér.
V sobotu 29. prosince 2018 si to mezi
sebou regionální rivalové nerozdali
v klasických duelech. Jednalo se o dvě
Petr KOMÁREK
modelová utkání o dvou dvacetimiV opravdu regulérním střetnutí na nutových poločasech. Favoritem byl
sebe junioři Prostějova a Přerova Přerov, účastník juniorské extraligy.
narazili naposledy v pátek 27. ledna Mladý tým SK Prostějov 1913 pod

vedením trenéra Jaroslava Becka ho
mohl jen překvapit.
V prostějovském dresu nastoupilo
hned několik kmenových hráčů Přerova, obránci Pavel Zeman, Ondřej
Vlček a Viktor Šabršula či útočníci
Dominik Kuba s Janem Šafránkem.
Poslední jmenovaný se na stadionu
Zubrů dokonce zapsal mezi úspěšné
střelce, když za záda brankáře Postavy
dorazil kotouč po střele Kuby.
Na cvičné zápasy s Přerovem se Šafránek logicky velmi těšil. „Byly ale jako
každé jiné, s tím rozdílem, že se hrálo
kratší dobu – místo tří třetin jen dvě.

Každé utkání se každopádně snažím
jezdit na sto procent,“ ujistil. Před
vlastním měřením sil mezi mantinely
očekával hecování a popichování se
s kamarády z přerovské kabiny. Nic
takového ale nakonec neproběhlo.
„Kluci, z nichž znám většinu, asi dostali zákaz od trenéra,“ domnívá se
Šafránek. Představení v závěru roku
bral stejně jako další Prostějovští jako
dobrou možnost vyzkoušet si, jaké to
je hrát proti extraligovému protivníkovi. Hra ale v konečném výsledku
nebyla tak rychlá a tvrdá s množstvím
soubojů, jak předpokládal.

Po prvním z poločasů se SK držel,
Přerov vedl pouze o gól. „Čekali
jsme, že bychom mohli uhrát pěkný
výsledek. Bohužel se to nenaplnilo,“
hlesl Jan Šafránek. Těsně před prodloužením, jež po každém z utkání
následovalo, se postaral o jedinou
prostějovskou trefu. Z pohledu hostů
korigoval skóre na 1:5. „Branka byla
zásluhou celého útoku. Dominik
Kuba vystřelil od modré čáry a puk
se odrazil ke mně před bránu. Udělal jsem jen to, co v této pozici jako
útočník udělat mám,“ popsal svůj
přesný zásah, po němž se společně
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Když jsem se v minulém týdnu dozvěděl o praktikách, které vypluly
na povrch v souvislosti s působením
trenéra Ernesta Bokroše u slovenské
„dvacítky“, zděsil jsem se. Takové jednání si žádný mladý hráč nezaslouží.
Ať hraje v reprezentaci, v extralize,
nebo v první lize.
Zároveň se mi ale i ulevilo, že se něco
podobného momentálně neděje
třeba v Prostějově. V „eskáčku“ chtějí
děti hokejem bavit, ne jim ztrpčovat
kariéru a život. Při pohledu na léta
minulá by se však dalo přinejmenším
spekulovat o tom, jestli i Prostějov neměl „svého Bokroše“. Kdo se ve zdejším hokejovém dění alespoň trochu
orientuje, ví, kam mířím…
Ale pryč s chmurami! Jestli chceme
mladíky u hokeje udržet, musíme
se starat o to, aby na zimní stadion
chodili rádi. Ruku v ruce se tato slova
shodují s tím, co jsem v předchozím
odstavci napsal o smyslu fungování
klubu s orlem ve znaku.
A protože každá sportovní zábava,
včetně té hokejové, by měla začít již
v útlém věku, koná se v posledních letech pravidelně dvakrát do roka akce
Pojď hrát hokej. Už nějakou dobu se jí
účastní i v Prostějově, v nadcházejícím
lednovém termínu bude SK jedním
ze zhruba 150 pořádajících klubů
z Čech, Moravy a Slezska.
Ne každému se nicméně dostane toho,
aby se na jeho stadion přijela podívat
inspekční komise vytvořená právě
kvůli Pojď hrát hokej. V případě Prostějova tomu tak skutečně bude, takže celý
klub dělá všechno pro to, aby ve čtvrtek
24. ledna od půl čtvrté odpoledne
klaplo všechno na jedničku. (kom)
se spoluhráči dostal do víru euforie.
Přerovští vyhráli i druhý modelový zápas. „Přehrávali nás, což jsme
i před zápasem trochu čekali, ale makat se musí pořád. Přerov si zasloužil
vyhrát,“ uznal jeho odchovanec. Po
skončení hokejového zápolení řekl
kouč Beck Prostějovanům, kde se
dopouštěli chyb, ale také je za určité
věci pochválil. „Máme hodně mladý tým, což trenér považuje za výhodu. Můžeme na sobě ještě dost
pracovat a v budoucnu, třeba za
dva roky, Přerov porazit,“ zadoufal
Šafránek.
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Příště: Okružní ulice

Na lednový termín akce Pojď hrát
hokej se v těchto dnech chystá mládežnický SK Prostějov 1913. Včetně jeho trenéra a člena výkonného
výboru Pavla Kumstáta. Ten v projektu organizovaném Českým
hokejem vidí přínos. Především
z pohledu kvalitní reklamy hokeje mezi dětmi. Proto je dnešní díl
našeho tradičního seriálu věnován
netradičně nikoliv kariéře někdejšího vynikajícího zadáka pražské

Sparty nebo české reprezentace,
ale právě blížící se akci pro začínající hvězdy.
V posledních letech se podle bývalého obránce propagace hokeje směrem k malým dětem zlepšila. Svou zásluhu na tom přirozeně má i svazový
projekt Týden hokeje, jehož součástí
je jednodenní náborová akce Pojď
hrát hokej. „Když jsem byl dítě, nic
takového neprobíhalo. Maximálně se
v některých klubech, kde se náboru

věnovali více, chodilo do škol. Tam
se předváděly ukázky hokejových
dovedností a podobně,“ vzpomněl si
Pavel Kumstát.
Osobně se k hokeji dostal jinak. Jeho
rodině patřila chata v sousedství někdejšího prostějovského hokejisty
Pavla Davida. „S rodiči jsem se občas
zašel podívat na zápas a hokej mě chytl. Našel jsem si v něm zálibu a začínal
dříve než moji vrstevníci,“ porovnal
Kumstát s tím, že jako žák základní
školy v Kollárově ulici později zažil
návštěvu hokejového trenéra. „Chodil
jsem do třetí třídy, když k nám přišel
do hodiny. Dělal nábor a zájemcům říkal, od kolika hodin probíhají tréninky
a co všechno obnášejí,“ vybavilo se mu.
Jako profesionální hráč se nikdy náborů dětí neúčastnil. Ví pouze, že v té
době na řadě míst probíhaly. Předváděly se na nich věci, jež jsou dnes
běžně dostupné ke zhlédnutí na ind$[N D[EJ T¾F MF[D[EJQO VGò QTICPK\CéPÊ NCċMW RQ\XGFNK LGwV÷ XÚwGq RąGFGUÊN¾ ternetu. Kumstát si však vzpomněl na
někdejšího zadáka Třince Miloslava
2CXGN-WOUV¾VM2QLòJT¾VJQMGLX2TQUV÷LQX÷RTQD÷JPGNGFPC

(QVQYYYUMRTQUVGLQXE\ Gureně, který si zahrál i v zámořské

NHL. „Jeho zásluhou se chodí po
školách v Uherském Brodě. Vždycky
s sebou vezmou mladé kluky, hokejisty, obléknou je do výstroje a v rámci
tělocviku předvádějí, co se dělá na
hokejových trénincích,“ objasnil.
Příliv nových tváří podle slov prostějovského odchovance závisí na tom,
jakou hokejové kluby věnují náborům péči. „Někde mají více dětí, někde naopak méně. Tam, kde jich tolik
není, by se na nábory měl klást větší
důraz,“ domnívá se Pavel Kumstát.
Samotnou akci Pojď hrát hokej
probíhající dvakrát ročně považuje
za užitečnou. Dobře uchopit se dá
i její propagace, zvlášť při současné
existenci řady sportovních webů
a elektronických či tištěných médií.
„Při současném množství sportů má
člověk opravdu na výběr, na druhou
stranu každá propagace jako je Pojď
hrát hokej jej může zlákat k tomu, aby
se dal právě třeba na hokej,“ podotkl
člen výkonného výboru a jeden z trenérů mládeže hokejového Prostějova.

8F÷VUVXÊ2CXNC-WOUV¾VCUGå¾FPÆP¾DQTQXÆCMEGLCMQLG2QLòJT¾VJQMGLPGRQą¾FCN[0C
\¾MNCFPÊwMQNG\CåKNP¾DQTRąÊOQRąKX[WéQX¾PÊXGVąÊF÷ (QVQYYYUMRTQUVGLQXE\

Když na zimním stadionu Pojď hrát
hokej pořádali naposledy, bylo to loni
v září. Starší bratr útočníka Sparty
Petra Kumstáta se angažoval po trenérské stránce, přičemž poslouchal
pokyny hlavního kouče přípravky
Martina Kužílka. Ten všem rozdělil,
co budou mít na starost. „Byli jsme
s kolegy venku a měli na starost hry
a soutěže. Na ledě jsem pak zajišťoval
jedno ze stanovišť, děti si na něm hrály a střílely na branku,“ popsal dřívější
bek Vítkovic nebo Znojma.

Ve čtvrtek 24. ledna by jeho úloha měla
být podobná, byť na venkovní aktivity
s ohledem na počasí a teploty pochopitelně nedojde. „Chtěl bych, aby to
na ledě bylo trochu organizovanější.
Když jsme Pojď hrát hokej pořádali
poprvé, bylo to všelijaké. Podruhé už
to bylo lepší a do třetice bych byl rád,
kdybychom laťku ještě více pozvedli,“
netajil se Pavel Kumstát, který se jako
člen vedení „eskáčka“ zapojil i do propagace akce ve školách a školkách, stejně jako do vylepování plakátů.

rozhovor večerníku

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

„PŘI SMEČÍCH MÁM POCIT, ŽE DISPONUJI NADPŘIROZENÝMI

SCHOPNOSTMI.
PROSTĚ LETÍTE, JE TO NÁDHERA...“
Americký pivot BK Olomoucko Thomas Dunans se stal hvězdou Utkání hvězd NBL
PROSTĚJOV Do sestavy BK Olomoucko přicházel Thomas Dunans
(na snímku) s pověstí skvělého atleta s jedinečným výskokem. Křídlo
Hanáků to v mistrovské soutěži
pravidelně ukazuje basketbalovým
fanouškům a jeho efektní smeče
jsou již tradiční ozdobou zápasů
nejen v prostějovské hale Sportcentra. Dosavadním vrcholem bylo
jeho excelentní vystoupení v rámci
ligového All-Star Game. V průběhu exhibice ovládl soutěž smečařů,
když ve finálovém kole za svoji akci
dostal maximální počet padesáti
bodů. Navíc se stal i nejužitečnějším hráčem hlavního zápasu, kde
přispěl k výhře Mladých pušek nad
Mazáky rozhodujícími body. „Byly
to zábava a současně velký zážitek,“
ohlíží se Dunans, který má za sebou mimo jiné i tříměsíční zkoušku
v týmu NBA!

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

basketbalem, hrou, kterou miluji. To
se každému nepodaří.“
yy Jste nejlepší skokan v české lize.
Kdy jste v sobě objevil takové atletické schopnosti?
„Jako kluk jsem býval hodně malý,
vytahovat jsem se začal až na střední
škole. A někdy tam jsem v sobě objevil tyhle skokanské schopnosti a taky
jsem poprvé zasmečoval. To jsem ještě
neměl ani sto devadesát centimetrů.
Nikdy jsem na výskoku nemusel nějak víc pracovat. Měl jsem to vrozené,
prostě dar od Boha.“
yy Máte změřeno, jak vysoko vyskočíte?
„Když jsme to měřili naposledy, vyskočil jsem 102 centimetry vysoko. Na
desce, k níž je připevněný koš, se dokážu dotknout vršku bílého obdélníku
nad obručí někde ve výšce tři a půl
metru.“
yy Měl jste nějaké skokanské vzory?
„Asi jako každý. Líbili se
mi Kobe Bryant, Tracy

pět minut před koncem jsme si v timeoutu řekli, že chceme vyhrát, začali
jsme bránit a víc běhat. Nakonec jsme
i vyhráli.“
yy Sám jste obstaral poslední
body. Jaký je pocit dát rozhodující
koš?
„Tyhle
situace
a akce pod tlakem
mám
rád. Když jde
o
všechno
a mám míč
v ruce. Byl to
parádní konec.
Takové okamžiky miluji!“
yy Samostat-

nou kapitolou Utkání hvězd jsou
dovednostní soutěže. Ve smečování jste neměl konkurenci. Připravoval jste si své kousky dopředu?
„Musím šetřit kolenní kluby, takže
jsem o nějakém trénování ani nepřemýšlel. V eliminaci vyšly smeče
z mého pocitu, u těch fi-

smeče bych už nedal. Chtěl jsem
předvést i akci s prohozením míče
mezi nohama během letu vzduchem.
Povedlo se to v zápase ve třetí čtvrtině. V dovednostní soutěži jsem
už pak cítil, že mi chybí energie na
to provést stejnou věc znovu. Tak
jsem to nakonec alternoval jiným
kouskem. Z tribuny to nevypadá,
ale opravdu jsou podobné akce
docela vysilující.“
yy Z palubovky jste si jako
cenu pro vítěze odnesl vysavač. Co s ním budete dělat?
„Krabice byla docela velká.
Takovou cenu jsem opravdu
ještě nedostal. Musím teď
uklízet, abych cenu využil.
Jinou možnost nemám.“
(smích)
yy V české lize pomalu končí základní
část sezóny. Máte
už soutěž dokonale zmapovanou?

Ladislav
VALNÝ

19010410049

yy Ve Spojených státech je velká
sportovní konkurence. Proč zvítězil
basketbal?
„Nebyl to můj první sport. Měl jsem
rád baseball a hrál na pozici catchera.
Ale pak jsem začal růst a byl konec.
Někdy v půlce střední jsem baseballu
musel nechat, protože na catchera musíte mít tak do metru osmdesáti. K basketbalu mě nakonec přivedl táta, prakticky mě k tomu donutil.“ (směje se)
yy Rodinná tradice?
„Tak nějak. Táta dřív basket sám hrál,
ale jeho maximem byla střední škola.
Neměl možnost jako já dostat se až na
univerzitu. I on ale býval dobrým hráčem, a i když neměřil tolik, měl dobrý
výskok.“
yy Hrával jen otec?
„Basket je součástí života celé rodiny.
Hráli i starší brácha a taky dva strejdové, na které jsem se jako kluk chodíval
koukat. V Atlantě se rodí spousta talentů. Celá Georgia je velký basketbalový
stát, pochází odsud spousta univerzitních hráčů i těch, co to dotáhli až do
NBA. Z naší rodiny jsem nejmladší, ale
zatím jsem to dotáhl nejdál.“ (úsměv)
yy Mají z vás radost?
„V dnešní době není problém být
v kontaktu. Výkony sledují přes internet, ví, jak se mi daří. Myslím, že můžeme být všichni spokojení. Živím se

McGrady, JR Smith, Gerald Green
i Michael Jordan. Díval jsem se na
jejich kousky, i díky tomu jsem se přihlásil na smečařskou soutěž na střední
škole. A hned jsem vyhrál.“
yy Jak vám při skoku pomáhá vaše
poměrně nízká váha?
„Myslím, že na výskok nemá vliv. Teď
vážím dvaaosmdesát kilogramů, ale
dříve jsem měl o šest kilo více a dělal
jsem pořád ty samé věci.“
yy Smeče jsou součástí hodnocení
Kooperativa faktoru, soutěže, které
zatím dominujete. Vítěz získá padesát tisíc korun. Kdy jste zjistil, že
taková soutěž existuje?
„Na začátku sezóny jsem o ní vůbec nevěděl. Řekl mi to až Javonte Douglas,
ale i on to zjistil náhodou. Nikde jinde
ve světě jsem o takové soutěži neslyšel.
Ale je super, když se v ní hraje o peníze.
Je to adrenalin.“
yy V české lize jste odehrál patnáct
zápasů a hned z toho byla nominace
na Utkání hvězd. Jak jste si užil exhibiční utkání?
„Byl to příjemný den. Přišla plná hala,
lidi se bavili. Náš tým nakonec zvítězil. Zpočátku bylo utkání volnější, asi

Někdy se stane,
že už přes vlasy nevidím.
Nebo spíše díky potu, který
teče do očí.
Ale už umím cuknout,
aby mi nepřekážely.
I když se nedá vyloučit,
že jsem kvůli
tomu už nějakou
střelu minul...

Foto: www.bkolomoucko.cz

nálových jsem si nechal poradit kluky
z našeho týmu. Třeba druhý finálový
pokus s odrazem ze šestkové čáry mi
navrhl klubový spoluhráč Javonte
Douglas.“
yy Vzlétnutí z lajny trestného
hodu je kopií legendárního letu
Michaela Jordana, který díky tomu
uspěl ve Slam Dunku NBA v roce
1988. Jak je těžké předvést takový
kousek?
„I na Utkání hvězd jsem měl malinký
přešlap, přesto šlo o maximální vzdálenost, z níž něco takového můžu
předvést. Kvůli kolenům takový skok
nemůžu ani trénovat, byla to premiéra, kterou jsem si i sám užil. Mám při
tomhle dunku pocit, že se natahuji,
jako bych se dostal do stavu s nadpřirozenými schopnostmi. Slovy se to
ani nedá přesně popsat. Prostě letíte,
je to nádhera.“
yy Fyzicky jde asi o hodně náročné situace...?
„Zvlášť finálová kola už byla našlapaná. A ať bych vyhrál, nebo ne, další

„Už jsem hrál proti všem soupeřům,
představu o úrovni určitě mám. Je
to kvalitní a hodně vyrovnaná liga.
Stále mě ale překvapuje velký počet
špičkových střelců z dálky. Každý
tým jich má několik. Naštěstí to platí
i o našem klubu.“ (úsměv)
yy V průměru dáváte přes jedenáct bodů, jste třetí nejlepší střelec
BK Olomoucko. Jste tedy více skokan, nebo střelec?
„Vždy jsem byl slušný střelec, dařilo
se mi trefovat trojky. Ještě předtím,
než jsem začal dunkovat. Když jsem
začal skákat a smečovat, přestal jsem
střílet. A musel jsem se zase vrátit
zpátky ke střelbě. Teď už určitě střílím víc.“
yy Nevadí vám při zakončení váš
divoký účes?
„Někdy se stane, že už přes vlasy nevidím. Nebo spíše díky potu, který teče
do očí. Ale už umím cuknout, aby mi
nepřekážely. I když se nedá vyloučit,
že jsem kvůli tomu už nějakou střelu
minul.“ (směje se)
yy BK Olomoucko si v tabulce nevede špatně. Je to díky tomu, že se
už nový tým stačil sehrát?
„Oproti začátku sezóny jsou naše výkony lepší. Často vyhráváme, tomu
odpovídá pohoda v týmu. Ovšem
i tak si myslím, že ještě půjdeme nahoru. V závěru sezóny může tým
předvádět ještě lepší výkony než
v posledních týdnech.“

vizitka
THOMAS DERECO DUNANS
✓ narodil se 21. prosince 1992 v Atlantě (USA)
✓ měří 196 centimetrů a váží 79 kilogramů
✓ atletický basketbalista přišel do BK Olomoucko jako první posila před stávající sezónou
✓ v Evropě hraje poprvé v kariéře
✓ poslední čtyři sezóny strávil v NCAA, první dva roky byl na Kolumbijské
státní Univerzitě, další dva ročníky odehrál v sestavě Auburn Tigers
✓ po dvou sezónách v NCAA D1 byl na tříměsíční zkoušce
v Milwaukee Bucks a vedení klubu jej pak poslalo na svou farmu
ve Wisconsinu, která hraje G-Legaue
✓ v minulém soutěžním ročníku byl také v kádru kanadského týmu
Island Storm
✓ svými skokanskými schopnostmi si vybojoval hned po několika
měsících pozvání na Utkání hvězd Kooperativa NBL,
kde pomohl týmu Mladých pušek k těsnému vítězství
✓ při svém prvním startu na All Star Game se stal největší hvězdou,
když ovládl soutěž ve smečování a byl vyhlášený nejužitečnějším
hráčem exhibičního střetnutí
zajímavost: stačilo, aby vyrostl o několik centimetrů méně, a z basketbalisty by byl baseballový catcher, avšak na střední škole se rychle
vytáhl a maska, ve které se snažil chytat míče vhozené nadhazovačem, letěla do kouta, pak si ještě vyzkoušel také americký fotbal, byla
to ovšem pouhá epizoda
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Vyhodili morče!
Uplynulou středu 9. ledna odpoledne oznámila prostřednictvím
linky 156 žena, že na štěrkové ploše
parkoviště v Komenské ulici nalezla
morče. Strážníci událost na místě
potvrdili. Komu zvíře patřilo a kdo
ho tam ponechal, se zjistit nepodařilo. Hlodavec hnědočerné barvy
byl odchycen a převezen do prodejny drobných živočichů. Podle
strážníků mohl zvíře na parkovišti
někdo odložit jako nevhodný vánoční dárek...

milujeme vecerník
á

krimi

MILIONOVÉ DLUHY Z PODNIKÁNÍ ÿ(51É
.521,.$
Dlužníci převáděli majetky, kriminálka byla ale důsledná

PROSTĚJOV Povedená pětice
rádoby podnikatelů! Čtyři muži
a jedna žena z Prostějova dělali
všechno proto, aby nemuseli
platit čtyřmilionový dluh, který
„nasekal“ jeden z nich, dnes už
naštěstí bývalý pětačtyřicetiletý
podnikatel. Všichni společně
spekulovali s majetkem tak, aby
na ně nemohli exekutoři, kteří
pohledávku pro pražskou firmu
vymáhali. Čerstvě obviněným
výtečníkům hrozí až pětileté
tresty odnětí svobody.

MICHAL KADLEC
„Z přečinu poškození věřitele
viní kriminalisté prostějovského
oddělení hospodářské kriminality pětačtyřicetiletého muže, jeho
devětatřicetiletou přítelkyni a další

tři muže ve věku od 42 do 64 let. Tohoto skutku se měli obvinění dopustit
tím, že v období od srpna 2013 do
prosince 2018 chtěli společným jednáním zmařit nárok pražské firmy na
splacení osmimilionového dluhu,“
oznámil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. Jak vzápětí prozradil,
dluh vznikl o několik let dříve při
podnikatelské činnosti uvedeného
pětačtyřicetiletého muže. „V roce
2011 nyní obviněný svůj dluh vůči
pražské společnosti uznal a zavázal
se ho uhradit v dohodnutých splátkách. To se však nestalo, muž neplatil a naopak se za pomoci ostatních
obviněných začal formálně zbavovat
svého majetku, aby tak znemožnil
jeho případnou exekuci ve prospěch
pražské firmy. Společným jednáním

Z baru na policii
Dobrá práce okrskářů! V odpoledních hodinách předminulého
pátku 4. ledna si strážníci při kontrolní činnosti povšimli muže,
o kterém z místní znalosti věděli, že
se jedná o celostátně hledanou osobu. Přes operační středisko bylo
potvrzeno, že třiačtyřicetiletý muž
je v pátrání Policie ČR. Z baru byl
předveden na obvodní oddělení,
kde byl předán službukonajícím
policistům k dalším úkonům.
Donucovací prostředky užity nebyly, muž při předvedení nekladl
žádný odpor. Nikomu při zákroku
nevznikla újma na zdraví ani škoda
na majetku.

5MWRKPMC 2TQUV÷LQXCPč X éGNG U DÚXCNÚO RQFPKMCVGNGO F÷NCNC XwGEJPQ OQåPÆ
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+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

obvinění věřiteli měli způsobit škodu
přesahující čtyři miliony korun,“ prozradil mluvčí prostějovské policie.
Mimořádně náročnou práci na
tomto případu kriminalisté zahájili před více než jedním rokem.
„Střípek po střípku museli odhalit
mechanismus převádění majetků,
prověřit finanční toky a zadokumentovat veškerou činnost podezřelých
v rovině trestní i občanskoprávní.

Tuto práci kriminalistům ztěžoval
i fakt, že se podezřelí své protiprávní
jednání ze všech sil snažili skrýt. Díky
nezměrnému úsilí však na přelomu
roku konečně převzali usnesení
o zahájení trestního stíhání,“ doplnil
František Kořínek s tím, že v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí všem
pěti obviněným Prostějovanům za
přečin poškození věřitele trest odnětí
svobody na šest měsíců až pět let.

6WUiÿQtFL]DGUÿHOL Muž přišel
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Nekradli, opravovali
Ne vždy se jedná o protiprávní
jednání. Na linku 156 bylo v pondělí 7. ledna přijato telefonické
oznámení o dvou mužích, kteří
se pohybovali na parkovišti okolo
vozidla. Oznamovateli se zdálo
jejich jednání podezřelé, na místo
byla tedy vyslána hlídka. Strážníci
zkontaktovali dva mechaniky, kteří uvedli, že se na požádání provozovatele pokouší otevřít zamknuté vozidlo, jelikož je vybitá baterie
a centrální zamykání nefunguje.
Pánové na místo přivolali manželku majitele auta. Ta předložila
strážníkům doklady od vozidla ke
kontrole. Vše bylo v pořádku.

Zapáchající bezdomovci
Minulou středu 9. ledna v odpoledních hodinách bylo přijato
oznámení o dvou zapáchajících
bezdomovcích sedících v pasáži
supermarketu v Plumlovské ulici.
Hlídkou byli na místě zkontaktování dva muži bez domova ve
věku 43 a 32 let. Pánové u sebe
měli rozpitou dvoulitrovou plastovou lahev vína, ke konzumaci
alkoholu se přiznali. Toho, že
porušili vyhlášku města, si byli
vědomi. Hlídkou byli poučeni
o protiprávním jednání a nedopitá láhev s vínem jim byla strážníky
odebrána. Tím, že konzumovali
alkoholické nápoje na místě vyhláškou zakázaném, se dopustili
přestupku. Záležitost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

PROSTĚJOV A nedají si pokoj,
přestože velmi dobře vědí, že něco
takového je v Prostějově zakázáno!
Obyvatelé domu na Sídlišti Svobody přivolali na pomoc městskou
policii. V domě totiž zdejší občany
vyzváněním na zvonky u dveří obtěžovali dva mladí muži nabízející
levnější energie.
„Hodinu po poledni jsme přijali oznámení o pohybu podomních prodejců
v domě na Sídlišti Svobody. Do uvedené oblasti byla okamžitě vyslána
hlídka, která oznámení zdejších obyvatel potvrdila jako pravdivé. Zkontaktováni byli dva muži ve věku dvaadvacet a čtyřiatřicet let. Ti zastupovali
energetickou společnost nabízející levnější energie. Uvedli, že domluvenou

schůzku neměli ani s jedním nájemníkem. Tím, že se bez předem sjednané
schůzky pohybovali po domě, oslovovali jeho obyvatele a poskytovali
jim přihlášky do výběrového řízení
na levnou energii, se oba pánové
dopustili protiprávního jednání,
jelikož porušili Tržní řád města
Prostějova,“ sdělila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Zmíněný Tržní řád zakazuje na celém teritoriu Prostějova podomní
a pochůzkový prodej. „Záležitost
se zadrženými dealery energie byla
předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. Ten má možnost
uložit pokutu až do výše sto tisíc korun,“ doplnila Greplová.
(mik)

PROSTĚJOV Není to v poslední
době poprvé, co policisté vyšetřují krádež na prostějovské diskotéce. Také během uplynulé soboty
se tam vyskytl další nešťastník,
který byl oloupen. Konkrétně
o peněženku s platební kartou
i značnou finanční hotovostí.
„Z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který měl v sobotu dvanáctého
ledna, někdy mezi jednou hodinou
v noci a polednem, okrást na jedné
z prostějovských diskoték šestatřice-

tiletého muže. Z bundy, kterou měl
odloženou v šatně, mu měl ukrást
peněženku. Poškozený v ní měl peníze české i cizí měny. Konkrétně
šlo u částku pěti tisíc korun a šest set
euro. Muž společně s penězi přišel
také o platební kartu a osobní doklady,“ popsala událost Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Okradenému vznikla škoda za
předběžně 20 563 korun. „Pachateli, v případě jeho z jištění, hrozí za
oba trestné činy až dva roky za mřížemi,“ doplnila mluvčí krajské policie.
(mik)
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POŠTU
SI NOSILA DOMŮ A NĚKTEROU I OTEVŘELA
Doručovatelka Irena Lichtenbergová nestíhala,
bála se však přiznat, ale trestu neunikla...

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Prostějovská doručovatelka nestíhala roznášet
poštovní zásilky, což se pracovnici České pošty logicky stalo osudným. Postupně se totiž dostávala do větších a větších problémů,
místo kýžené pomoci ze strany manžela se naopak její situace
značně zkomplikovala. Vše nakonec vyústilo v trestní stíhání,
o čemž Večerník informoval v jednom ze svých čísel v loňském
roce. Minulé úterý stanula expošťačka před prostějovským tribunálem. Večerník byl jednání přítomen naživo.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ
Irena Lichtenbergová pracovala jako
poštovní doručovatelka u prostějovské pobočky České pošty v roce 2017.
Svou práci si pilně plnila, zaměstnavatel s ní neměl žádný problém, ba naopak byl spokojený. Chválena byla ze
všech stran, dokud nepřišlo poněkud
špatné období. To nastalo před Vánocemi předloňského roku, kdy se stabilně přepravuje větší množství všech
zásilek. Svůj bývalý rajón přenechala
manželovi, aby si mohl přivydělat nějaké peníze, a sama přestoupila jinam.

Ovšem narazila. Nový okrsek totiž
vůbec nestíhala a poštu, kterou za
příslušný den nestihla roznést, brala
domů se slibem, že zítra vše dožene...
Zásilky se ale každým dnem hromadily a přibývaly, tak se dostala do začarovaného kruhu. Manžel soudně
stíhané byl prý hned od nástupu nespolehlivý a často ani nepřišel do práce. V bytě, ve kterém bydleli v době,
kdy pracovala u České pošty, se našlo
hned několik nedoručených zásilek,
z toho některé i otevřené! To neznamená nic jiného než porušení listovního tajemství...
„Jsem si toho všeho vědoma, ale
nestíhala jsem a měla jsem strach
donést zásilky zpět na poštu,“ uvedla
před soudem Irena Lichtenbergová.
„Domů jsem chodila až pozdě večer,

Strakavpivnici
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a i přesto jsem neměla vše roznesené,”
pokračovala.
Její nadřízená tvrdila, že chování
a i práce se změnily okamžitě, když
k České poště nastoupil právě její
manžel. Z bytu se odstěhovali a vše
tam nechali. Majitel bytu poté zavolal
Českou poštu a Policii ČR. Všechny
zásilky byly pouze z okrsku ženy, tedy
Brněnské ulice. Trest Lichtenbergovou neminul. Ženě totiž ani nepřida-

lo, že byla už jednou trestně stíhána
Okresním soudem v Šumperku.
Prostějovský soud uznal obžalovanou v úterý 8. ledna vinnou, za
přečin obdržela podmíněný trest
na tři roky s pětiletým odkladem.
„Byl to nejmírnější trest, který
mohla dostat,“ podotkla soudkyně
Adéla Pluskalová. Lichtenbergová
se neodvolala a s trestem souhlasila,
čímž se stal pravomocným.

Během noci z 5. na 6. ledna se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do pivnice nedaleko centra města.
Zloděj nejdříve pronikl na pozemek u pivnice a poté za použití
násilí i do objektu. Ten prohledal,
přičemž na několika místech nalezl finanční hotovost v celkové výši
6 296 korun. Na dalších 6 500 korun provozovatel podniku vyčíslil
škodu způsobenou poškozením.

Pro mobily do školy

V podvečerních hodinách minulého pondělí 7. ledna odcizil
dosud nezjištěný pachatel z volně
přístupné šatny jedné z prostějovských základních škol dva mobilní
telefony typu iPhone zlaté barvy
v růžových silikonových obalech.
Sedmačtyřicetileté majitelce přístrojů tím způsobil škodu vyčíslenou na 17 000 korun.

Vybrakoval garáž
Minulé pondělí 7. ledna v dosud
přesně nezjištěné době se neznámý pachatel vloupal do garáže nedaleko centra města. Pachatel do
garáže vnikl nezjištěným způsobem bez poškození dveří. Zevnitř
poté odcizil dvě motorové pily
značky Stihl, čtyři příklepové vrtačky značek Bosch a Stanley, čtyři
akumulátorové vrtačky značek
Stanley a Ryobi, tři elektrická míchadla značek Stanley a Hitachi,
bourací kladivo Bosch, čtyři bubny s prodlužovacími kabely a dvě
velká stavební světla. Poškozená
firma způsobenou škodu vyčíslila
na 88 000 korun.

Pod „perníkem“ i trávou
Kolem šestnácté hodiny v pátek
11. ledna kontrolovali policisté
v Prostějově osobní motorové
vozidlo Škoda Felicia. U osmadvacetiletého řidiče provedli jak
orientační dechovou zkoušku, tak
i orientační test na omamné a psychotropní látky. Dechová zkouška
byla negativní, zato test na omamné a psychotropní látky prokázal
přítomnost pervitinu a marihuany. Řidič se po poučení dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.

Zákaz řízení
oslavil driftem

Z přečinu maření výkonu ředního
rozhodnutí a vykázání podezírají
policisté pětadvacetiletého muže
z Prostějova. Ten byl dne 18. listopadu loňského roku policisty kontrolován jako řidič osobního automobilu, přestože nebyl držitelem
řidičského oprávnění. O měsíc
později tento muž řidičský průkaz řádně získal. V úterý 8. ledna
před polednem muže policisté při
řízení vozidla kontrolovali znovu.
Tentokrát krátce po takzvaném
driftování neboli smykování v ulici B. Šmerala. Při kontrole muž
předložil řidičský průkaz, ale také
rozhodnutí Magistrátu města
Prostějova o vyslovení zákazu činnosti, spočívajícím v zákazu řízení
motorových vozidel. Tento mu
byl spolu s pokutou uložen a nabyl
právní moci jen několik desítek
minut před silniční kontrolou.
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PROSTĚJOV Už na podzim loňského roku Večerník upozorňoval,
že probíhající rozsáhlá rekonstrukce budovy DDM Sportcentra na
Vápenici bude mít vliv i na fungování dětské knihovny. Ta byla tedy
dočasně přestěhována do prostor
zámku, nyní je ale čas k návratu.
Knihovna pro děti ovšem bude pár
měsíců uzavřena!
Vedení knihovny i magistrátu v závěru minulého týdne upozornily klienty tohoto zařízení i celou veřejnost
o tom, že knihovnu pro děti a mládež
čeká od ledna stěhování. „Už na jaře
bychom se měli se svými čtenáři opět
potkávat v nově zrekonstruované
budově Domu dětí a mládeže v ulici Vápenice. Z tohoto důvodu bude
posledním dnem provozu ve stávajících prostorách na nádvoří prostějovského zámku sobota 12. ledna.

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

Valerie ŠVERDÍKOVÁ
6. 1. 2019 50 cm 3,45 kg
Hrubčice

Edita OVEČKOVÁ
7. 1. 2019 50 cm 2,80 kg
Prostějov

Eliška BÍLKOVÁ
8. 1. 2019 46 cm 2,60 kg
Kostelec na Hané

Tereza ČMELÁKOVÁ
8. 1. 2019 45 cm 2,65 kg
Lutotín

3ŢMGH
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Nikol NAKLÁDALOVÁ
9. 1. 2019 51 cm 3,85 kg
Prostějov

Damián KIRŠBAUM
7. 1. 2019 48 cm 3,35 kg
Prostějov

Antonín LÁTAL
7. 1. 2019 50 cm 3,8 kg
Slatinice- Lípy

Matyáš KUCHARČUK
8. 1. 2019 46 cm 2,85 kg
Prostějov

Adam JAROŠ
9. 1. 2019 52 cm 3,50 kg
Hrubčice

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

Děti z mateřinky na „Husáku“ -MDHµOJMPÜKüDQÁO<G
pomohly pejskům z útulku Voříšek

PROSTĚJOV Krásný počin od těch
nejmenších! Mateřská škola na Husově náměstí v Prostějově už několik let
organizuje v předvánočním čase sbírku
pro opuštěné pejsky z útulku Voříšek v
Čechách pod Kosířem. Společně se svými rodiči děti posbíraly ve školce desítky
kilogramů granulí a dalších pamlsků pro
čtyřnohé miláčky, kteří v útulku čekají
na nové páníčky.
„Během listopadu a prosince minulého
roku jsme společně s dětmi a jejich rodiči
nasbírali ve školce 54,5 kg granulí, 6,7 kg
piškotků, 5,8 kg pamlsků a 21,5 kg konzervovaného masa. Tuto nadílku si vedoucí
útulku převzal osobně ve čtvrtek dvacátého
prosince loňského roku a měl z ní velikou
radost. Byl mile překvapený zájmem dětí,
kterým za všechny pejsky moc poděkoval,“
sdělila Večerníku Romana Sedmerová,
učitelka, organizátorka akce a milovnice
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pejsků z Mateřské školy na Husově náměstí. „My se touto akcí ve školce snažíme
nejen pomoci těm, kteří to potřebují, ale zároveň také probouzet v dětech sociální cítění, nesobeckost, schopnost myslet na druhé a rozdělit se. Nezanedbatelný je rovněž
fakt, že i jeden malý člověk může ve svém

okolí něco změnit k lepšímu. A s touto myšlenkou bych ráda také ze srdce poděkovala
všem dětem, jejich rodičům, ale i ostatním
hodným lidem zapojeným do sbírky. Snad
to nebyla poslední podobná akce, věříme
v pokračování přínosné myšlenky,“ dodala
optimisticky Sedmerová.
(red)
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PROSTĚJOV Dvakrát to nevyšlo, dvakrát prostějovský primátor František
Jura odložil kvůli svému nachlazení
přivítání prvního narozeného prostějovského občánka letošního roku. Vše
je už ale napraveno!
Minulou středu už zdravý první muž
města navštívil v doprovodu náměstkyně
Milady Sokolové rodiče Evelínky Hofmanové v jejich domácnosti. „Gratuluji vám
k narození krásné holčičky a vám oběma
přeji hlavně hodně zdraví,“ popřál mamince prvního letošního prostějovského miminka primátor František Jura. Součástí
návštěvy bylo také odevzdání finančního
daru, který rada města od letošního roku
pro první narozené miminko z Prostějova
navýšila ze dvou na deset tisíc korun.
(mik)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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ZÍTRA DĚTI AŽ DO KVĚTNA BEZ KNIH
SPORTU
SE VRACÍ PENÍZE

Vítejte na svìtì
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PROSTĚJOV Na zítřejším jednání prostějovského zastupitelstva půjde také o krajské dotace.
„Součástí programu bude mimo
jiné schválení podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje, a to na
tři investiční akce v Prostějově. Jde o
rekonstrukce bazénu na ZŠ v ulici Dr.
Horáka, tribuny na velodromu a nádvoří zámku, kde by měla vzniknout
letní scéna pro kulturní a společenské akce,“ informoval Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějov. „Tyto
žádosti potřebujeme schválit a podat
už nyní, protože další zastupitelstvo
je až v polovině února. A to by bylo
pozdě,“ dodal primátor František Jura
(ANO 2011).
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(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Od 14. ledna bude knihovna uzavřená,“ informoval ředitel knihovny
Aleš Procházka s tím, že pracovníky
knihovny čeká stěhování všech padesáti tisíc knížek, šedesáti metrů regálů, nábytku a techniky. Problém je
v tom, že dětská knihovna bude na
Vápenici otevřena až v květnu! „My-

slete tedy na to při zásobení dětí
četbou, nejen na jarní prázdniny.
Výpůjční doba knih, které si půjčíte
v lednu, bude automaticky prodloužena až do třetího května tohoto
roku,“ posílá vzkaz všem klientům
Aleš Procházka, ředitel Městské
knihovny Prostějov.
(mik)

SPOLEČNOSTI MANTHELLAN

PROSTĚJOV Prostějovští radní na své dosud poslední schůzi týden před
Vánoci projednali ožehavé téma okolo peněz, které začátkem tohoto roku
poslala developerská společnost Manthellan městu jako roční nájemné za
pronájem pozemků potřebných pro výstavbu Galerie Prostějov. Jednalo se
o sumu zhruba 400 000 korun, která doteď byla na účtu prostějovského magistrátu.
Problém byl ovšem v tom, že už na konci roku 2017 měla podle nového
stanoviska zastupitelstva statutárního města vypršet smlouva o pronájmu
a tak peníze zaslané Manthellanem na rok 2018 měly být dávno vráceny.
Ovšem stalo se tak teprve nyní. „Jsou topeníze za pronájem, které pravidelně Manthellan platí na účet města. Protože náš právní zástupce je toho názoru, že smlouva
o pronájmu pozemků je neplatná, vracíme tyto finance zpět, respektive do soudní úschovy. Takto budeme postupovat až do finálního verdiktu soudu,“ potvrdil
Večerníku první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
a připomněl, že ohledně neplatnosti smluv probíhá nyní soudní jednání.
Manthellan totiž na rozdíl od představitelů radnice tvrdí, že smlouvy platí
i nadále. Nyní se tak čeká, jaký verdikt soud vynese. „To bych nechtěl předjímat.
Jediná možnost nyní je vyčkat do rozhodnutí soudu,“ netroufá si prorokovat
výsledek celé kauzy Pospíšil.
(mik)
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PROSTĚJOV Jak Večerník již dvakrát informoval, v prosinci loňského roku provedlo na sedm desítek
policistů razie a domovní prohlídky na různých místech Prostějova
i v okolí. Policisté ze zásahové jednotky společně s kriminalisty zadrželi devět osob, z nichž sedm obvinili
z výroby a distribuce drog. Hlava celého gangu, osmačtyřicetiletý muž z
Krasické ulice v Prostějově, byla vzata do vazby. Všem obviněným hrozí

až deset let kriminálu. A je mezi nimi Zpráva, že si protidrogové komando přii dnes již bývalá úřednice prostějov- šlo i na magistrát pro jednu z úřednic, se
ského magistrátu!
brzy rozletěla do světa. Komentáře zainteresovaných stran jsou však velmi stručMichal KADLEC
né, jako kdyby si s touto událostí nikdo
„Kromě pervitinu a marihuany byly nechtěl pálit prsty. „Dotyčná žena již
při domovních prohlídkách nalezeny není zaměstnankyní Magistrátu statui dvě střelné zbraně a značná finanční tárního města Prostějova, její pracovní
hotovost,“ zkonstatoval František Ko- poměr byl ukončen dohodou,“ uvedla
řínek, tiskový mluvčí Krajského ředi- stroze mluvčí radnice Jana Gáborová.
telství Policie Olomouckého kraje pro Další dotazy Večerníku, například zda
Územní odbor Prostějov. Podle nepo- drogy byly nalezeny i v kanceláři zadrtvrzených informací našli kriminalisté žené úřednice, nebo jestli vedení města
marihuanu dokonce přímo v jedné učinilo následná opatření, už nechala
z kanceláří radnice!
bez komentáře. „Nic víc komentovat

nebudeme,“ uvedla Gáborová. Pracovní
povinnosti si prý dotyčná plnila, žádné
přímé podezření neexistovalo.
Sdílnější nebyla ani policie. „S ohledem
na probíhající trestní řízení ve věci rozsáhlé realizace na úseku TOXI v tuto
chvíli nemůžeme poskytovat žádné
informace nad rámec tiskové zprávy
vydané v den policejního briefingu
dne dvacátého prosince loňského roku.
A ke konkrétním zadrženým osobám se
už vůbec nemůžeme vyjadřovat,“ (ne)
zareagoval na otázky Večerníku policejní
mluvčí František Kořínek. Ženu, která
zůstala vyšetřovaná na svobodě, viní

Policie ČR z nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami i prodeje drog, zejména pervitinu.
Za to jí hrozí až pět let vězení.
O své bývalé kolegyni nechtějí příliš mluvit také stávající zaměstnanci
úřadu, které jsme se pokusili oslovit.
„Že paní H. běžně kouřila marihuanu,
to se tady jaksi vědělo, ale nikdo se nad
tím nepozastavoval. Jakmile sem ale
vtrhlo komando a kriminálka, věděli
jsme, že jde o něco mnohem většího,“
svěřil se Večerníku člověk z radnice,
který si v žádném případě nepřál zveřejnit svoji identitu.

POZOR, ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLY! 3URVWĚMRYäWtUDGQt
>>> dokončení ze strany 3
A tak buďte spíš hrdá na svého
prvňáčka, když už ho vyzvedáváte,
že se v rámci možností obleče, obuje
a s úsměvem vás přivítá ve dveřích
školy, které potom za sebou zavře,
a pro ostatní zůstanou zavřené,“
přidala druhý úhel pohledu nejmenovaná přispivatelka. Našlo se i pár
názorů, ve kterých se rodičům nelíbí
tenhle přístup školy, už jen skrze jejich
osobu. „Tak normální to určitě není.
U nás to například neplatí. Ano, zamyká se, ale aby rodič nemohl doprovodit své dítě, je už přes čáru. Nebo to
znamená, že i rodiče jsou psychopati?!“

Škola si pravidla
nastavuje sama
Cílem diskuse nebylo vyvolat polemiku o tom, jestli je prospěšné děti
doprovázet do tříd, nebo ne. Rozhodnout o tom je právem každého rodiče,
pro každého může být dobré jiné
řešení. Spíše je záměrem poukázat, že
rodič má právo se takto rozhodnout,
a to i přesto, že školy často vydávají
„zákazy“ v nejrůznějších podobách.
Jak se na skutečnost dívají přímo na
ZŠ Majakovského ve Vrahovicích?
„Ano, na dveřích máme napsáno, že

žádáme rodiče dětí, aby nevstupovali
do budovy školy, je to reakce na
v minulosti proběhlé incidenty, takže
je to čistě z důvodu bezpečnosti.
I přesto rodiče vstupují do budovy,
když čekají na děti ve vstupním vestibulu. To, že nechceme, aby postupovali do šaten nebo se nám volně
pohybovali po budově, je snad na
místě. Jak bychom asi hlídali, co který
rodič v šatně či škole dělá? Pokud
jde ale rodič na jednání s učitelem,
nebo potřebuje něco vyřídit, nikdo
mu ve vstupu nebrání,“ osvětlila
situaci Martina Šírková, ředitelka
školy. Jak dále doplnila, tradičně
největší problém je s rodiči prváků,
kterým musí nosit rodiče aktovky až
do šatny, pomáhat jim s oblékáním,
svlékáním a někteří v tom pokračují
i ve třídě, kde jim ještě připravují
věci na vyučování... „Samozřejmě že
to ze začátku tolerujeme, ale žáci to
musí po čase zvládat sami. Pokud
bychom měli striktně dodržovat
bezpečnostní pokyny, tak budeme
rodiče pouštět do školy jen po kontrole totožnosti a budou čekat na
učitele, až si pro ně dojde ke dveřím.
Na jiných prostějovských školách
mají podobná upozornění také,
a řekla bych, že k tomuto problému

přistupují i přísněji,“ prohlásila pro
Večerník Šírková. „Pravidla pro vstup
rodičů do školy si každá škola určuje
sama především ve Školním řádu
při konkretizaci vnitřního režimu
školy nebo prostřednictvím vlastní
směrnice. Vše směřuje k tomu, aby
byla maximálně ošetřena bezpečnost
žáků. To znamená, že je přístup osob
do školy nějakým způsobem definován, povolen či omezen. Režim
příchodu a odchodu prvňáčků je
samozřejmě alespoň do doby, než
se dobře orientují a adaptují na nové
prostředí řešen volněji, ale taktéž
podle pokynů školy,“ přidal pro
Večerník Jan Krchňavý (PéVéčko),
náměstek prostějovského primátora
pro školství, který ještě donedávna
řediteloval na ZŠ Jana Železného.

V právu jsou
rodièe, ale...
Z právního hlediska jde o totožnou
věc jako v případě nemocnic (a vůbec
vlastně kdekoli). Právo na nepřetržitý
kontakt dítěte s rodičem je dán právní
normou nejvyšší právní síly (Listina
základních práv a svobod – součást
ústavního pořádku ČR) a lze ho prolomit jen na základě soudního rozhod-

nutí v souladu se zákonem. Že existuje
dokument jako například ustanovení
v řádu konkrétní školy, který je s tímto
v rozporu, je věc jiná, to se samozřejmě
děje v mnoha oblastech.
Pokud tedy rodič bude trvat na tom,
že do třídy ke svému dítěti půjde,
není nic než rozhodnutí soudu, co
by jej mohlo zastavit. „I kdyby škola
měla za to, že opravdu jedná v souladu
s právem, pokud toto zakazuje a byla
na vás přivolána policie, tak ani ta by
neměla právní titul k tomu, aby vás vyvedla. Je to stejné, jako kdybyste trvali
na tom, že v nemocnici budete se svým
hospitalizovaným dítětem, i když mě
nemají kam posadit a existuje nějaký
interní předpis, kde je uvedeno, že tam
nemůžu v této situaci být. Jde jen o informovanost a o to, jestli vyhodnotím,
že mi stojí za to svoje právo prosadit,“ vzkazuje jeden z prostějovských
právníků. Jinak řečeno, pokud jste
informovaní a přesvědčení, do školy
prostě půjdete, není nic a nikdo, kdo
by vám to ze zákonných důvodů mohl
zakázat a rozhodovat tak o tom, co je
pro vaše dítě dobré.
Toť tedy právní stránka věci, která
ale zdaleka není vše. Otázkou je, jak
by to vypadalo, kdyby měl do školy
přístup každý...
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PROSTĚJOV Ve stínu příprav na
mimořádné jednání zastupitelstva
věnované schválení sportovních
dotací, zůstala tak trochu diskuse
prostějovských radních během
úterní schůze o projektu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku.
Více informací o tomto bodu programu jednání Rady statutárního města
Prostějova se Večerník dozvěděl na
tiskové konferenci. „Projekt je zaměřen na vytvoření Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na
období let 2019 až 2021 a vytvoření
návrhu akčního plánu jako základní
sítě sociálních služeb s metodickou
podporou,“ vysvětlil prostějovský
primátor František Jura (ANO 2011)
a doplnil, že v rámci již ukončené analytické fáze byla získána data k nastavení cílů a opatření k zajištění místní
a časové dostupnosti sociálních služeb. „Jedná se prvotně o analýzy k
identifikaci problémových oblastí,

následně o sociodemografickou analýzu, analýzu potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti, analýzu
finančních zdrojů v sociálních službách a analýzu potřeb zadavatelů,“
dodal primátor Jura.
Do funkce předsedy řídicí skupiny
byla nově jmenována náměstkyně
primátora Alena Rašková. „V současné době jdeme do dalšího kroku, a to
do fáze tvorby plánu, kdy podklady
pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb jsou tvořeny v jednotlivých pracovních skupinách. Zpracovaný návrh dokumentu pak budeme
předkládat k připomínkování odborné i laické veřejnosti,“ uvedla Alena
Rašková (ČSSD), která má sociální
oblast ve své gesci.
Finální verze střednědobého plánu
bude následně, po zmíněném vypořádání připomínek, předložena ke
schválení Zastupitelstvu města Prostějova, a to nejpozději v měsíci srpnu
2019.
(mik)
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Hráèi s nejvíce
ÄHUYHQÙPLNDUWDPL
1 – Lukáš Krobot (Kralice n.H.), Daniel Halenka (Kralice n.H.), Lukáš
Závodný (Hněvotín), Jiří Kasal (Medlov), Jan Šuba (Šternberk), Tomáš Drmola (1. HFK Olomouc“B“), Milan
Šmíd (Mohelnice), Karel Makowski
(Hněvotín), Tomáš Korec (Dolany),
Jan Gargulák (Velké Losiny), Michal
Skopalík (Lutín), Lukáš Okleštěk (Zábřeh), Marek Cekuras (Jeseník).

Hráèi s nejvíce
zOXWÙPLNDUWDPL
7 – Michal Fabiánek (Hněvotín), Pavel
Klvaňa (Opatovice), 6 - Tomáš Orava
(Všechovice), Jiří Toman (Šternberk),
Martin Kuba (Šternberk), Martin Jindra
(Litovel), Roman Kuba (Mohelnice),
Pavel Dostál (Velké Losiny), Jan Holásek
(Hněvotín), Lukáš Krobot (Kralice n.H.),
5 - Jan Šulc (Hněvotín), Lukáš Benýšek
(Hněvotín), Marek Okrouhlý (Medlov),
Jiří Kasal (Medlov), Filip Jíša (Dolany),
Jakub Zatloukal (Velké Losiny), Petr Linet
(Velké Losiny), Jiří Vymazal (Lutín), Vlastimil Knýř (Mohelnice), Jan Šuba (Šternberk), Petr Plešek (Všechovice), Jaroslav
Pavela (Všechovice), Lukáš Okleštěk (Zábřeh), Marek Kirschbaum (Černovír)

1
2
3
4
5


8
9
10







Lutín
7 6
Všechovice
8 6
Jeseník
8 6
Šternberk
9 5
Mohelnice
9 5
=iEĜHK

äHODWRYLFH
 
Medlov
8 4
Velké Losiny
8 3
Litovel
8 3
'RODQ\
 
ýHUQRYtU
 
2SDWRYLFH
 
.UDOLFHQ+
 
+QČYRWtQ
 
+).2ORPRXF´%´ 

0 1 22:10
0 2 24:13
0 2 17:9
0 4 15:8
0 4 20:15
 
 
0 4 6:10
0 5 12:13
0 5 8:13
 
 
  
 
  
  

18 0
17 2
17 1
15 1
15 1
 
 
12 2
9 0
9 1
 
 
 
 
 
 

0
1
0
1
1


2
0
1







přeboru. Kraličtí opět nedali první gól,
navíc se jim ve druhé půli nedařilo ani
střelecky a jedinou branku zaznamenali
z penalty. Porážka byla sice těsná, ale na
rozpoložení týmu je to znát.
Jak je potřeba si pojistit klid v domácím
zápasu, předvedly nicméně Kralice proti
Hněvotínu, kdy se kanonýr Cibulka trefil
už v první minutě, a po deseti minutách
bylo po dvou brankách v soupeřově síti
rozhodnuto. Jednoznačné vítězství trochu
poznamenala nedisciplinovanost Halenky, který zbytečně vyrovnal početní stav
hráčů na hřišti.
Do třetice se Kralicím podařilo srovnat
krok ze stavu 0:2 v Jeseníku, jenže víc než
tento fakt se na hřišti projevila absence několika důležitých hráčů Nečase, Halenky
či Petržely, tým navíc neprojevil dostatek
vůle po vítězství. Vyrovnání „zazdil“ individuální chybou a v závěru si hrou vabank pošramotil skóre.
Stejně jako v Jeseníku žehral trenér Kobylík po utkání v Želatovicích na rozhodčího, který proti jeho týmu opět odpískal
spornou penaltu. Do utkání pozitivně
promluvil střídající prostějovský odchovanec Blahoušek, výkon ve druhém poločase ale stačil pouze na vyrovnání
a penaltová loterie tentokrát Kralicím
nevyšla.
Penaltová loterie nevyšla ani uprostřed
„anglického“ týdne proti Černovíru, kdy
Kralicím chyběl Cibulka a na ofenzivě tohoto týmu to bylo znát. K jednomu bodu
přidali svěřenci trenéra Kobylíka další tři
proti Velkým Losinám. V zápase sice prů-

15 – Roman Kuba (Mohelnice), 13 Lukáš Woitek (Jeseník), 12 - Tomáš Indra
(Velké Losiny), 11 - Tomáš Los (Lutín),
Jan Hostaša (Opatovice), Adam Bříza
(Jeseník), 9 - Erik Hrabovský (Všechovice), Jiří Vymazal (Lutín), Josef Cibulka
(Kralice n.H.).

VÝHODNÌJŠÍ
PØEDPLATNÉ
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KOMENTÁØ
běžně tahali za kratší konec, ve druhém
poločase ale otočili stav z 1:2 na konečných 3:2.
Na zápas v Opatovicích by asi bylo třeba
zapomenout, protože tam se nedařilo
zhola nic a zápas mohl skončit ještě větším debaklem než 1:5. Naopak na výkon proti Šternberku budou Kraličtí po
podzimu jistě vzpomínat v dobrém, nic
jiného jim po předchozí blamáži ani nezbývalo. Přestože kvalita byla mírně na
straně Šternberka, vysoce týmový výkon
dovedl Kralice až k vítězství v penaltovém
rozstřelu.

Přestože na podzim neměly
Kralice na Hané v krajském
přeboru na růžích ustláno, jsou
stále nejvýše postaveným klubem Prostějovska v amatérských soutěžích. Je odrazem
doby a současné ekonomické
situace výkonnostního fotbalu, že většina klubů nemá vyšší
sportovní ambice, ačkoli by to
rozvoji fotbalu v daném regionu hodně prospělo. O současném stavu v kralické kopané
vyprávěl pro servis Večerníku
FOTBAL EXTRA předseda kluVýkon „nehodný dresu Kralic“, jak při- Kralice se totiž nebezpečně přiblížily se- Úspěšné byly i proti kvalitnímu soupeři
bu Jan Novotný. Například
pustil trenér Kobylík, byl k vidění s re- stupovému pásmu a klubové vedení mu- v Medlově, kde předvedly jeden ze svých
zervou olomoucké Holice, kde Kralice selo jednat. Ačkoli by někdy bylo potřeba lepších výkonů a po remíze si odvezly další prozradil, kdo že se v jarní části
objeví na lavičce jako trenér...
inkasovaly dalšího bůra a porážka 2:5 vyměnit spíše hráče, potřebu nového im- bod z penaltového rozstřelu.
přiblížila konec Kobylíkova koučování.
On sám mohl se zápasem těžko něco
udělat, když hráči plnili taktické pokyny
tak deset minut, pak se jejich výkon zcela
rozmělnil. Dvě branky padly až za stavu
0:4 a situaci bylo třeba řešit.
Snaha odčinit předešlý výpadek byla
dobře patrná v domácím utkání s Všechovicemi, kde Kralice dokonce dvakrát
vedly, jenže poprvé utkání srovnal výstavní „vlastenec“ Blahouška, pokud by míč
spadl do správné branky, byl by to žhavý
kandidát na branku sezóny. V závěru
padly dva laciné góly a výsledek nejen tohoto utkání byl zpečetěn.

pulsu odnese trenér. To se stalo i Davidu
Kobylíkovi, kterého uprostřed října nahradil kapitán týmu Lukáš Krobot s Tomášem Vincourkem. Tato dvojice načala
svoji misi vítězně proti silnému Zábřehu.
Zápas rozhodl dvěma góly na přelomu
poločasů Cibulka a jeho tým nakonec vyhrál přesvědčivě 4:1.
I v dalších kolech se Kralicím dařilo.
Doma těsně porazily Litovel, když po
vyrovnaném prvním poločasu se zápas
lámal v první čtvrthodině druhého poločasu. Brankami Cibulky a Tronečka
Kralice soupeři odskočily a vítězství i přes
obdrženou kontaktní branku už udržely.

Také v posledním podzimním utkání
začaly domácí Kralice dobře a z mnoha
šancí proti Mohelnici si mohly vytvořit dostatečný náskok. Místo toho tam byl další
vlastní gól a kolaps defenzivy. „Vzhledem
k tomu, jak jsme soutěž začali, můžeme
být se ziskem dvaceti bodů spokojeni
a soustředíme se na jaro,“ zhodnotil krátce po skončení sezóny Lukáš Krobot.
Během zimní pauzy by se tým měl soustředit na doplnění středu zálohy, aby se
posílila ofenzivní síla mužstva. Zpevnit by
bylo potřeba i obrannou činnost, protože
jedenačtyřicet obdržených branek je přece
jen trochu moc.

+U¿êDSDNLKUDMËFËNRXê/XN¿x.URERW

ƔƔ Považujete krajský přebor za
adekvátní soutěž pro Kralice? V prostějovském regionu jste mimo 1.SK
Prostějov nejvýše hrající klub...
„Určitě bych souhlasil s tím, že krajská soutěž je pro kralický fotbal maximum. Je to za prvé otázka finanční,
kdybychom hráli divizní soutěž, určitě
bychom potřebovali větší obnos peněz. Je pravda, že jsme po 1. SK Prostějov nejvýše hrajícím týmem, a krajský přebor nám skutečně stačí. Určitě
nemáme zájem hrát vyšší soutěž.“
ƔƔ Jak hodnotíte podzimní sezónu
a aktuální desátou příčku?
„Podzimní část byla dost divoká, začali jsme dobře, když jsme na penalty

“

Chceme propagovat Kralice
na krajské úrovni nejen
po fotbalové stránce...

porazili Mohelnici. Tam se projevila
morální síla všech hráčů, kteří byli
v tomto zápase. Některý zápas jsme
zase nezvládli v závěru a v dalších jsme
favority trápili až do samého konce. Je
taky pravda, že jsme měli i nějaké zraněné plejery, kteří tvořili základ týmu,
ale samozřejmě na to se nevymlouvám. Proto máme na lavičce další hráče, kteří je plnohodnotně nahradili,
a bylo to i v zápasech vidět. Jak se říká,
někdy nám chybělo i to fotbalové štěstí, ale míč je prostě kulatý. Jsme pouze
pět bodů od sedmého místa, takže si
myslím, že máme šanci hrát střed tabulky. Já jsem spokojen a věřím klukům, že nedají nic zadarmo a poperou
se o co nejlepší umístění a budou dělat
dobré jméno kralickému fotbalu.“
ƔƔ Na venkovních hřištích jste ale
získali pouhých pět bodů. V čem
vidíte příčiny takto špatné bilance?
„Na tuto otázku je dost těžká odpověď, ale když to tak hodnotím, musím
říct, že jsme měli dost silné soupeře.
První Mohelnice, tam jsme překvapili, pak Lutín, který už druhou sezónu
hraje špici soutěže, potom Jeseník,
který hrál v minulém ročníku divizní
soutěž, dále Želatovice, tam to bylo na

„Průběžné desáté místo v hodně Kobylík bude na Kralice
vzpomínat v dobrém,svůj předčasný

posílené soutěži NENÍ

konec už bere s nadhledem...

VŮBEC ŠPATNÉ“
Dvě různé role si během uplynulého podzimu v krajském přebo-

Nejlepší støelci
VRXWÈzH

pro Večerník

Marek
SONNEVEND

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Tomáš
KALÁB

špatně rozehraný podzim říká předseda klubu Jan Novotný

Jediný zástupce zdejšího regionu v krajském přeboru, který je nejvýše obsazenou
amatérskou soutěží, se potýkal se střídavými úspěchy. Po prostějovském eskáčku
jsou Kralice na Hané druhým nejlepším
klubem, ovšem během podzimu se jejich
činovníci museli zamýšlet, jak odvrátit
záchranářské starosti. Novým impulsem
nakonec byla obvyklá změna trenéra
a celkové desáté místo po podzimní části
soutěžního ročníku 2018/2019 dává naději do jarních bojů.
Kralice začaly přitom podzimní sezónu
hodně vydařeně, když si v prvním kole
vyšláply na jednoho z favoritů krajského
přeboru, bývalou třetiligovou Mohelnici. S takovým soupeřem je vždy lepší
hrát v úvodu sezóny a tehdejší trenér
David Kobylík si pochvaloval zejména
potenciál mužstva při otočení výsledku.
První Halenkův gól tenkrát tým pořádně rozjel, zůstalo ovšem jen u úvodního
zápasu.
Kralice se ovšem z vývoje prvního utkání
nepoučily a i doma si proti Dolanům nechaly úvod protéct mezi prsty. Co naplat,
pokud dokázaly během pár minut druhé
půle srovnat skóre, když si nechaly dát
v prvním poločase dva laciné góly takřka z ničeho. Podruhé už se nepřiklonilo
štěstí na kralickou stranu při penaltovém
rozstřelu, naopak potrestalo jistou lehkomyslnost vítěznou dolanskou brankou
v poslední minutě. A to psychice týmu rozhodně nepřidá.
Zvlášť když v těžkém rozlosování čekal
vzápětí Lutín, další z favoritů krajského

Nejvíce
ru mužů 2018/2019 vyzkoušel fotbalista FC Kralice na Hané Lukáš
RGHKUDQÙFKPLQXW Krobot. Do poloviny října byl klasicky hráčem, následně po odvolání
1487 – Petr Plešek (Všechovice), David
Konečný (Všechovice), 1481 - David
Flajzar, Jan Hlačík (oba Kralice n.H.),
1478 - David Šarman (Hněvotín), 1476
- Dominik Hatala (Velké Losiny), 1475
- Martin Kuba, 1474 - Martin Doubrava
(Dolany), Lukáš Dlouhý (Želatovice),
Tomáš Čech (Želatovice)
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EXKLUZIVNÍ zpravodajství

Kralice závěrečným vzepětím zachránily „Podzimní část byla dost divoká,“

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, počet
bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
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PROSTĚJOV Po měsíční pauze se na stránky
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vrací seriál FOTBAL EXTRA,
který tradičně každý půlrok monitoruje dění na zelených
trávnících v uplynulé podzimní či jarní části sezóny. Nejinak
je tomu i tentokrát, neboť fotbalový podzim na regionálních kolbištích definitivně zatáhl ruční brzdu již v listopadu loňského roku. Tím se nabídla možnost bilancování a
hodnocení všeho, co se nejen na krajských a regionálních
pažitech, ale také v rámci nejvyšší moravské soutěže, v
průběhu první části letošního ročníku 2018-2019 událo.
Hodnocení, které jste zvyklí dvakrát ročně nacházet právě na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika, pokračuje
dnes již čtvrtým dílem. A vězte, že se jako vždy dostane na
všechny. V prvních dvou číslech započali s prvotním ohlédnutím za mužskými, mládežnickými i ženskými soutěžemi,
ve třetím pokračování jsme podrobili drobnohledu
účinkování 1.SK Prostějov ve Fortuna:Národní lize, druhé
nejvyšší soutěži ČR.
Druhým nejvýše postaveným týmem v regionu jsou Kralice
na Hané, jediný účastník Prostějovska v krajském přeboru.
Právě tomuto klubu patří dnešní dvoustrana. Na konci ledna
se podíváme do I.A třídy Olomouckého KFS, následovat bude
v únoru postupně sonda do I.B tříd, Přeboru OFS Prostějov a
obou skupin III. tříd. Neopomeneme ani účinkování regionálních fotbalistek a během zimní pauzy nahlédneme i do kabin
mládežnických týmů všech kategorií.

“

Nový kouč ještě nepřišel.
A pokud nebude ani za dva týdny,
kdy odstartujeme zimní přípravu,
povedu zatím mužstvo dál já.

trenéra Davida Kobylíka si na základě domluvy s vedením klubu přibral pro zbytek půlsezóny i funkci hrajícího lodivoda.„Byly to docela
zajímavé týdny a měsíce, ale bral jsem to všechno v klidu,“ pousmál
se nad nezvyklým řešením situace ostřílený obránce v hodnoticím
rozhovoru pro Večerník. Bude ve funkci pokračovat? Nejen na to
ƔƔ Jakým způsobem jste se vy stal čaftu výborně pomáhal Martin Neoral. kově rozšířila. Celky ze spodku tabuljsme se jej zeptatli v posezónním interview.

ƔƔ S jakými představami a cíli jste
vstupovali do aktuálního ročníku
Krajského přeboru?
„Věděli jsme dvě základní věci. Že
nám odešlo několik zkušených opor,
tím pádem jsme skládali tým skoro
výhradně jen z mladších hráčů, hlavně vlastních odchovanců. A že šla celá
soutěž kvalitativně velmi nahoru tím,
jak do ní přibyly celky z divize a někteří soupeři se dost posílili. Proto bylo
jasné, že zopakovat vynikající úspěch
v podobě pátého místa z minulé sezóny nebude reálné. Spíš jsme se v klubu
všichni shodli na snaze pohybovat
se někde v klidném středu tabulky,
nejhůř do desáté pozice. Hlavně abychom se vyhnuli sestupovým starostem.“
ƔƔCo se dá říct k průběhu podzimní
části?

„Začátek jsme měli vcelku slušný herně i výsledkově, dařilo se nám střídat
vítězství s porážkami. Postupně však
bylo vidět, že jdeme dolů. V užším
kádru přišla nějaká zranění, k tomu
jiné absence kvůli práci, škole nebo
rodině. A někdy jsme dávali sestavu
dohromady ne úplně lehce. Což se
promítlo do série proher, situace se
zhoršovala.“
ƔƔAž nastal předčasný konec kouče
Kobylíka. Jak jste ho vnímal?
„Ve fotbale už to tak bývá, že když se nedaří, odnese všechno nejčastěji trenér.
V našem případě to takhle přesně bylo,
ačkoliv David vlastně za nic nemohl...
Za daných okolností se snažil dělat
maximum, ale nic nepomáhalo. Tak
vznikla s klubovým vedením dohoda,
že zkusí udělat změnu a tím dát mančaftu pověstný impuls.“

hrajícím kormidelníkem?
„Přišel za mnou šéf oddílu s tím, jestli
bych do konce podzimu nedělal hrajícího trenéra. Zbývaly odehrát čtyři zápasy, tak jsem si řekl, že do toho půjdu
a vezmu to. V první řadě jsem chtěl pomoci mužstvu, aby se co nejlíp dokončila první půlka soutěže a nespadli jsme
v tabulce někam úplně dolů...“
ƔƔ Můžete popsat z vašeho pohledu
kloubení dvou odlišných rolí?
„Ve dvou utkáních jsem hrál a zároveň
dělal trenéra, což samozřejmě není
jednoduché. Musel jsem se především
soustředit sám na sebe, svůj vlastní výkon. K tomu jsem se snažil dirigovat
kluky kolem sebe, abychom v rámci
možností hráli to, co jsme si řekli před
zápasem. Potom si něco řeknete ještě
o přestávce v šatně a jede se dál, z lavičky přitom celou dobu s vedením man-

Poslední dvě utkání už jsem pak na
hřiště nešel a zůstal pouze jako trenér,
tím pádem jsem se mohl soustředit jen
na tohle.“
ƔƔ Každopádně takové řešení zafungovalo, že?
„Dá se to tak říct. (úsměv) Celý tým
zabral, výkony šly nahoru a třikrát za
sebou jsme vyhráli, čímž se povedlo
dostat z nejhoršího. Až závěrečné kolo
nám vůbec nevyšlo, ale to se prostě
může stát. Hlavní bylo, že jsme se předtím nějak společně zvedli.“
ƔƔA jak hodnotíte celou úvodní polovinu sezóny?
„Myslím, že to nakonec není zase tak
špatné. Jak už jsem řekl, krajský přebor
se oproti minulým letům hodně zkvalitnil, v podstatě tam už nenarazíte na
žádné vyloženě slabší týmy. A někteří
soupeři jsou velice silní, špička se cel-

ky klidně můžou porážet ty seshora,
poslední zdolá prvního. Vzhledem
k tomuhle i k našemu letnímu oslabení
se zmíněnou sázkou na mladší kluky je
průběžné desáté místo určitě slušné,
žádný propadák.“
ƔƔCo bude dál?
„Co se týká mé pozice hrajícího trenéra, nový kouč ještě nepřišel. A pokud
nebude ani za dva týdny, kdy odstartujeme zimní přípravu, povedu zatím
mužstvo dál já. A jestli by to takhle
zůstalo trvale, určitě už bych byl mnohem víc trenérem než hráčem. S tím, že
v případě potřeby či nutnosti bych ještě
naskočil na hřiště. Jinak bude hlavním
cílem pro jaro udržet se v klidném středu tabulky bez sestupových starostí,
zůstat přinejhorším na té současné desáté příčce. Případně se posunout ještě
trochu výš.“

Když někdejší známý fotbalista David
Kobylík loni v zimě trenérsky přebíral
muže FC Kralice na Hané, měl hodně
odvážné plány. Dokonce pomýšlel
i na postup z krajského přeboru do
divize, načež tým jarní částí minulé
sezóny provedl ke konečné páté pozici. Před novým soutěžním ročníkem
2018/2019 už tak smělé cíle nehlásil,
přesto však stále pomýšlel aspoň na
střed tabulky celkově zkvalitněného
Krajského přeboru. V tu dobu netušil,
že ve funkci nezůstane ani do závěru
podzimní fáze.
Úvod sezóny přitom nebyl vyloženě špatný. Podařilo se zvítězit 3:2 po penaltách
v Mohelnici, domácí klopýtnutí 2:3 s Dolany a očekávané podlehnutí 1:2 u lutínského favorita napravilo přejetí Hněvotína 3:0. „Soutěž jsme začali solidně a drželi
se někde uprostřed, což byl v hodně posíleném přeboru náš cíl - skončit nejhůř
do desátého místa,“ pustil se Kobylík do
rekapitulace.
Následný debakl 2:5 v Jeseníku i dvě
penaltové porážky 1:2 na hřišti Želatovic a 2:3 s Černovírem už naznačovaly
pozdější problémy, leč zde ještě přišlo
chvilkové zlepšení díky přemožení Velkých Losin 3:2. Stejně jako výprask 1:5
v Opatovicích částečně odčinilo udolání
Šternberka 2:1 po penaltovém . „Po letním odchodu zkušených opor se stále víc
projevovalo, že je kádr dost úzký a navíc
prosévaný absencemi jak ze zdravotních,

tak osobních důvodů, tedy práce, škola
nebo rodina. Ještě jsme to však pořád nějak drželi,“ hodnotil Kobylík.
Pak už se ovšem jelo rychle z kopce dolů.
Kormidelníkovu pozici nalomila nálož
2:5 na půdě posledního HFK Olomouc
B, aby FC vzápětí padl též doma se Všechovicemi 2:3. A vedení kralického oddílu se v polovině října rozhodlo Kobylíka
odvolat. „Já bych to ani nenazval odvoláním, spíš jsme se na tom spolu všichni rozumně dohodli jako na nejlepším řešení
situace. Vůbec jsem tím nebyl naštvaný,
takhle to prostě ve fotbale chodí, když se
přestane dařit,“ zůstal exkouč nad věcí.
Jaké představy vlastně měl o probíhající sezóně? „Jak už jsem řekl,
v létě odešlo několik tahounů a nastala
taková situace, že se bude stavět na vlastních odchovancích včetně toho dávat
prostor i osmi mladíkům dorosteneckého věku. V souvislosti s tím, jak se zvedla
kvalita krajského přeboru, bylo zřejmé,
že útok na horní patra tabulky tentokrát
není reálný. Tudíž jsme se bavili o klidném středu pořadí, nejhůř do toho desátého místa,“ vzpomínal Kobylík.
Celkové ohlédnutí za kralickým působením v trvání tři čtvrtě roku nevyznívá
navzdory okolnostem nijak roztrpčeně.
„Kralicím moc děkuji za možnost být
jeho trenérem a nadále mám s lidmi
z tamního fotbalu výborné vztahy. Zůstala mi tam spousta přátel i kamarádů,
dál jim budu fandit a držet pěsti. Pan

Novotný a spol. to dělají srdcem, snaží
se, co můžou. Současný základ mužstva
není vůbec špatný, a pokud se ho podaří
doplnit několika zkušenými charakterními hráči, vidím jeho posun zpátky do
lepší půlky silné soutěže jako uskutečnitelný. A Lukáš Krobot ať klidně zůstane
hrajícím trenérem, tohle je podle mého
názoru vhodná varianta. Na Kralice
budu vzpomínat jedině v dobrém a přeju jim pouze to nejlepší,“ zdůraznil David
Kobylík, kterému se prý už rýsuje nové
angažmá. „Kde konkrétně? To ještě neprozradím, zatím není nic hotového,“
uzavřel s úsměvem.

penalty. Nejvíce jsem byl nespokojen
za zápasy v Opatovicích a v Holici.
Nejsem trenér a nemohu hodnotit
hráče, ale myslím si, že každý hráč si
vzal z těch proher ponaučení, a věřím,
že už to bude v každém zápase lepší.“
ƔƔ V průběhu sezóny jste museli
přistoupit ke změně na trenérském
postu. Máte vyřešen stabilní realizační tým pro jarní sezónu?
„V jarní části sezóny bude pokračovat
jako hrající trenér Lukáš Krobot a pomáhat mu bude Martin Neoral. Tato
dvojice se po změně trenéra osvědčila a myslím, že to pomohlo i v kabině, a bylo to i znát na hřišti. Vedoucí
mužstva bude Filip Novotný a masér
a zdravotník Josef Cibulka starší.“
ƔƔ Jaké cíle si klub dává pro jarní
část ročníku 2018/2019?
„Cílem je o co nejlepší umístění v této
soutěži a propagovat Kralice na Hané
na krajské úrovni nejen po fotbalové
stránce. Bavit se fotbalem a hlavně
dělat radost fanouškům kralické kopané.“
ƔƔ Jak se ve vašem klubu daří práce
s mládeží?
„V poslední době bych řekl, že práce
s klukama se velice daří. Mám radost

z toho, když vidím, jak na hřišti trénují ti nejmenší až po ty nejstarší. Na
okresní úrovni hrají naši nejmladší,
mladší a starší přípravka, kterou trénují pánové Krejčířík a Šuta. Dále
máme mladší žáky, kteří hrají krajskou
soutěž, starší žáci hrají okresní přebor a obě kategorie trénují Jiří Svozil
a Oldřich Kaštyl. Na novou sezónu
jsme s Určicemi udělali sdružený klub
a naši dorostenci po dlouhé době hrají
krajský přebor. Trenérem je Ivo Zbožínek a asistentem Lukáš Troneček.
Jsem rád, že jsme se k tomuto kroku
odhodlali. I když tomuto projektu
zpočátku někteří nevěřili, myslím, že
to bylo dobré rozhodnutí. Byl jsem
na několika zápasech a bylo vidět, že
se kraličtí dorostenci zlepšili. Někteří nastoupili i za „A“-tým a docházejí
i na tréninky. Další získávají zkušenosti v „B“-týmu a pomáhají v tomto
mužstvu. Ten hraje okresní třetí třídu
a jsou na třetím místě tabulky pouhé
dva body od postupu, takže veliká
spokojenost.“
ƔƔ Co považujete za hlavní podmínky toho, aby alespoň jeden klub
z Prostějovska postoupil a udržel se
v divizní soutěži?
„Tou hlavní jsou bezesporu finance
a kvalitní hráči pro tuto soutěž. Pokud tohle bude mít mužstvo, které
eventuálně do divize postoupí, tak
se asi pravděpodobně udrží, jenže
tyto předpoklady musejí být opravdu
dlouhodobé.“

FC KRALICE
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Michal BLAHOUŠEK
Jan HLAČÍK
Lukáš KROBOT
Petr SVOZIL
David NĚMČÍK
Ondřej PETRŽELA
Michal PROKOP
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Jan NEČAS
Martin NEORAL
Lukáš TRONEČEK
Matěj VINCOUREK
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David KOBYLÍK
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REALIZAÈNÍ TÝM

Trenér:
David KOBYLÍK (1.-12. kolo)
Hrající trenér: Lukáš KROBOT
a Martin NEORAL (13.-16. kolo)
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TIPSPORT LIGA: NA POSTUP TO NEBYLO
Prostějovské eskáčko provedlo první změny v kádru

Tomáš
KALÁB
Co je v tuto chvíli jisté? Záložník
Tomáš Langer odchází na půlroční hostování do Vyškova, poněkud
překvapivě na jaře v prostějovském
dresu fanoušci neuvidí ani Lukáše
Hapala, který po půldruhém roce
na Hané přestupuje do Třince, který

Spálené šance,
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ORLOVÁ Baník si dal s příjezdem
do Orlové v úterním poledni načas
a dobře věděl proč. Kvůli odklízení sněhu byl výkop opět posunut,
tentokrát jen o dvacet minut. Bylo
znát, že prostějovští fotbalisté už
měli jeden zápas na tomto terénu
za sebou, herní rozdíl mezi oběma
týmy nebyl vůbec patrný. Ostrava sice dvakrát nastřelila břevno,
jenže Prostějov počátkem druhé
půle spálil minimálně dvě klasické
loženky. To se samozřejmě později
vymstilo, prvoligový tým zásluhou
Šašinky a Hrubým strhl v závěru vítězství na svoji stranu.

FOTOGALERIE

BANÍK

BYLI JSME
U TOHO
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kde na podzim vstřelil devět branek,“
představil zahraniční akvizi asistent
trenéra Petar Aleksijević s tím, že třikrát se trefil ze značky pokutového
kopu. Nikolić zkoušel proniknout
i do rakouského fotbalu, zatím ale hrál
pouze ve Slovinsku. Během přípravy

bude muset zapracovat především na
fyzické kondici.
Další test čeká Machalovy svěřence ve středu v Opavě-Kyselovicích
proti místnímu prvoligovému SFC.
„V Opavě bude hrát Karel Kroupa, který měl tento týden volno, protože jsme

potřebovali vystřídat všechny testované hráče. Cílem bude dát především
gól, hrajeme proti kvalitnímu mužstvu.
Je potřeba zužitkovat šance a posílit sebevědomí,“ pojmenoval hlavní cíle pro
nejbližší přípravné utkání Oldřich Machala, trenér Prostějova.

Neproměněná penalta
eskáčko mrzela FK1.SKPOPPV 1:0
FOTOGALERIE
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Tomáš KALÁB
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ORLOVÁ Uplynulou sobotu
ráno se tým mužů 1.SK Prostějov
vydal do Orlové potřetí a naposledy. S Popradem bylo v sázce
druhé místo ve skupině D zimní
Tipsport ligy, na které samozřejmě chtěli Hanáci dosáhnout. Aktivní začátek vyjádřený vybojovanou penaltou tomu nasvědčoval.
Jenže místo vedení přišly herní
útlum, branka Popradu a oživení
teprve po přestávce. Jenže finální
fáze i tentokrát naprosto selhala.

umístěnou střelu brankář Knurov- Po přestávce nejdříve vyslal spíše
ský vyrazil! A byl konec herní převa- propagační střelu Biolek, po Zapletahy. Aktivita se naopak přesouvala na lově rohovém kopu hlavičkoval těsně
slovenské kopačky a tam efektivita mimo branku Janíček. Mucha se munechyběla. Nejprve Gallovič pálil sel vyznamenat po rohovém kopu
těsně vedle tyče, po dvaceti minu- soupeře po hodině hry, po úniku
tách hry dostal přesně na kopačku zleva vyprášil rukavice slovenskému
dlouhý křížný pas Maťaš a přehodil gólmanovi Šteigl. Utkání mohli hráči
vybíhajícího Neorala – 1:0. Do po- zpod Vysokých Tater rozhodnout pět
ločasu přinesly trochu vzruchu stan- minut před koncem, ale Mucha ještě
dardní situace. Fládr pěkně obstřelil držel naději na remízu. Místo závězeď, jenže míč se jen zvnějšku otřel rečného náporu přišel spíš zbytečně
o tyč, těsně před přestávkou ze stejné emotivní závěr s potyčkami a nadávherní situace zahrozil Streňo, Neoral kami zejména ze strany vítězů...
míč jen vyrazil a obrana jej uklidila
Statistiky z utkání
Do utkání poprvé zasáhli v dresu do zámezí.
najdete na straně 22
eskáčška dva nováčci Lutonský
a Nikolić. Prostějovští i díky tomu
21*.'&'/64'0¦4#
začali utkání aktivně a Biolek už po
dvanácti minutách nastřelil z voleje
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
břevno. O minutu později si průboj- „Neustále se to opakuje, co mám k tomu říci... Herně má náš výkon kvalitu, vytvoříme si
ný Nikolić řekl o penaltu a pro míč si šance, jsme lepší, fotbalovější, ale jenom po vápno. Tam si nevíme rady. Do dvacáté minustejně jako v prvním utkání skupiny ty to mělo být 2:0. Ani penaltu neproměníme, to je pořád dokola. Spokojen mohu být
proti Prešovu došel mladíček Píchal. s přístupem hráčů k utkání, jenže nelze hrát jen po vápno. Chybí nám důraz v šestnáctce,
Tentokrát se mu ovšem vůbec ne- cit pro správné řešení, nemáme nikoho, kdo by dal gól. Pak vám dá soupeř gól a vyhraje.
Přitom ani jedno z posledních dvou utkání jsme nemuseli prohrát...“
vedlo, při střele podklouzl a špatně

Tomáš KALÁB

„Chci dokázat, že mám na druhou ligu,“
věří bývalý brankář Holice Filip Mucha
ORLOVÁ V šestadvaceti letech bývají brankáři v těch nejlepších letech.
Zkušenosti mají, jen je uplatnit. Filip
Mucha (na snímku) má svůj fotbalový život spjatý především s olomouckou Holicí, a pokud by klub nesestoupil ze třetí ligy, byl by tam zřejmě dodnes. Teď má šanci prokázat,
že má na to chytat i druhou nejvyšší
soutěž a krýt záda jedničce prostějovského eskáčka Miloslavu Brédovi.

jsem působil v Holici. Za tamější HFK
jsem chytal až do minulé sezóny, kdy klub
sestoupil ze třetí ligy. Půl roku jsem chytal
za Valašské Meziříčí, podzim jsem strávil ve
Frýdku-Místku. Teď začínám zimní přípravu v Prostějově.“
yyDlouho druholigový Frýdek-Místek nakonec přece jen sestoupil, působil jste tam
na postu prvního brankáře?
„Do Frýdku-Místku jsem přišel později, až po
čtvrtém kole, což mne trochu znevýhodnilo.
Nikdy jsem určitě nebyl v tak vysoké soutěži
jako tady v Prostějově.“
yy Pokud byste v klubu zůstal, začínal
yyJaká byla vaše dosavadní kariéra?
byste na postu dvojky, což je samozřejmě
„Fotbalové začátky mám spjaté se Sigmou nevděčná pozice. I přesto by to byl pro vás
Olomouc, ale už v kategorii dorostenců posun vpřed?

Tomáš KALÁB

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Odepsali „botièku“
Prostějov (mik) – Odpisem pohledávek městské policie se na úterním
zasedání zabývali prostějovští radní.
Večerník ale zjistil, že tímto bodem
programu se konšelé zabývali jen
pár desítek vteřin. „Šlo pouze o nevymahatelný dluh ve výši 300 korun
za člověkem, který je bez prostředků
a pod tíhou mnoha exekucí. Tato
částka je pokutou za parkování na
zakázaném místě. Muž dostal od
strážníků ´botičku´, ale pokutu
dluží už několik let. Proto jsme se
rozhodli tuto pohledávku odepsat,“
uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátora statutárního města Prostějova.

Pøechod se vrátí?
Prostějov (mik) – Hodně zlé krve
zejména mezi chodci způsobilo
zrušení přechodů pro pěší v okolí
Městského hřbitova v Prostějově
po loňské náročné rekonstrukci Brněnské ulice. Absence bílých zeber
se jeví jako vysoce nebezpečnou...
Nyní ale existuje naděje, že alespoň
jeden přechod se tam vrátí. „Při rekonstrukci ulice Brněnská, opět zajišťované vlastníkem, tedy krajským
úřadem, došlo z důvodu nevyhovujících parametrů k redukci počtu
přechodů, respektive míst k přecházení. Nyní se pracuje na možnostech obnovy přechodu u městského
hřbitova,“ sdělil Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
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Pět minut po změně stran se do vápna míč. Píchal se předvedl i v dobré defenpustil za míčem Kovařík, jeho pokus zivní činnosti, když zažehnal rodící se
o penaltovou koledu nechal rozhodčí brejk Baníku. Dobrý zápas opět odehrál
bez povšimnutí. Míč se však dostal Zapletal, jehož nabídka Píchalovi před
k Žikolovi, ten ale nepřesně pálil mís- branku skončila po teči těsně vedle tyče.
to přihrávky lépe postavenému Kou- Dvanáct minut před koncem poslal
delkovi, před nímž zívala otevřená Granečný míč zleva do vápna, po dvou
branka! Vzápětí měl před sebou téměř odrazech se dostal k Šašinkovi, který
prázdnou bránu Žikol, trestuhodně ho pod brankářem uklidil do branovšem netrefil.
ky – 1:0. Pět minut před koncem pak
Po hodině hry rozehrával Baník další o definitivním výsledku rozhodla tečoz rohových kopů a míč opět skončil vaná střela Hrubého, jež před Muchou
na břevně. Pazderovu střelu likvidoval změnila směr – 2:0.
Během první pětiminutovky utkání zá- Mucha, Píchalovi po dobré nabídce od
Statistiky z utkání
kladní skupiny „D“ oba týmy vyzkou- Hapala v rozhodující chvilce odskočil
najdete na straně 22
šely pozornost soupeřových brankářů,
ti ale na nepřesné střely Fládra a Fleiš21*.'&'/64'0¦4Č
mana reagovat nemuseli. Baník si vytvořil šanci po centru, jenže na zadní
Bohumil PÁNÍK - trenér FC Baník Ostrava:
tyči nebyl nikdo z hráčů v černém včas, „Tato utkání bereme spíše po kondiční stránce, aby hráči běhali. Obě mužstva čekal
na druhé straně eskáčko si deset minut těžký terén, s čímž se těžko vyrovnávala. Šance se objevily na obou stranách. My
před přestávkou vypracovalo sérii tří jsme chybovali tím, že jsme chtěli hrát příliš fotbalově, a Prostějov toho využil k dobrému forčekinku, z čehož pramenily jeho šance. Nakonec se nám podařilo dát dvě
rohů, z nichž rezultovala dobrá šance branky, takže jsme si odnesli vítězství.“
Šteigla. Pět minut před změnou stran
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
orazítkoval břevno Brédovy branky
„Největší rozdíl mezi oběma týmy byl v zakončení. Dvakrát jsme zahodili šance do
utěšenou střelou Fillo. Stejnou sérii tří prázdné branky, přišly i další, to se proti takovému soupeři za stavu 0:0 musí dát. Baník
rohových kopů měl v samém závěru své šance využil, my ne. Herně jsme se Baníku vyrovnali, byli jsme myslím rovnocenným
první půle Baník, ale Bréda předával soupeřem, v některých pasážích jsme byli možná i lepší. Zklamali jsme v koncovce, což
pomyslnou štafetu Muchovi s čistým mě mrzí. Navíc jsme prohráli vlastně dvěma tečovanými střelami. Spokojenost může
panovat jen s tím, že se nikdo nezranil a že se prezentujeme dobrými výkony.“
štítem.
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„Samozřejmě nějak se začít se musí. Pozice
dvojky je jistě nevděčná, každý brankář chce
chytat. Musím prostě trénovat tak, abych trenérům dokázal, že mohu do druholigového
zápasu naskočit.“
yyJak jste se zatím zabydlel v kabině a jaké
jsou vaše dojmy z utkání s Prešovem?
„Mám za sebou několik tréninků a dva poločasy v brance, ale tak polovinu kabiny jsem
znal už před mým příchodem, takže se cítím
vkolektivu dobře. Jsem rád, že jsme první zápas s Prešovem zvládli. Soupeř mě příjemně
překvapil, v prvním poločase byl určitě nebezpečnější, ale je to možná i prostřídáním našich
hráčů.“
yy Zpočátku to vypadalo, že vám obránci
chtějí umožnit, abyste si pořádně zachytal...

„Zdejší terén vzhledem k počasí není úplně
ideální, takže pro Prešov byla jistě větší šance
hrát s námi na umělce než na přírodní trávě.“
yyProti Baníku jste chytal poprvé?
„Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že v nějakém přípravném utkání už jsem proti němu
chytal. Byl to určitě prestižnější zápas než proti
Prešovu, rozdíl na hřišti ale nebyl zas až takový,
hráli jsme s Baníkem docela dobře.“
yy Zásadní momenty přišly ve druhém
poločase, zvlášť šance Prostějova hned po
přestávce...
„Měli jsme možná i víc šanci než soupeř, ale Baník byl produktivnější. První gól předznamenaly dva prohrané souboje ve vápně, střela při
druhém gólu byla smolně tečovaná do protipohybu. Je to škoda, ale s tím se nedá nic dělat.“

(QVQ6QO¾w-CN¾D

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme

MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO BUDE UŽ
SCHVALOVAT DOTACE DO

PROSTĚJOV Rada statutárního města Prostějova minulý týden
schválila návrh sportovní komise ohledně dotací, které se mají
rozdělit mezi sportovní kluby a oddíly. Primátor se tak rozhodl na
úterý 15. ledna svolat mimořádné zastupitelstvo, jež má posoudit a schválit předloženou podobu návrhu. V této první etapě se
má do prostějovského sportu rozdělit přes sedmnáct milionů korun.„Budeme jednat mimo stanovené pořadí, abychom finanční
prostředky poskytli zavčas,“ objasňuje zrychlený proces prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Téma mimořádného jednání zastupitelstva v úterý 15. ledna bylo hlavní zprávou tiskové konference rady
města konané minulou středu po
obědě v zasedací místnosti primátora
Prostějova. Radní předloží zastupitelům ke schválení přehled možného
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Prostějova na rok 2019. Finance, které
odsouhlasili, mají podpořit například
činnost mládežnického basketbalu
v Prostějově, pronájem ledové plochy
a nebytových prostor pro mládežnická hokejová družstva, celoroční

činnosti družstev mládeže v silniční
i dráhové cyklistice a družstva BMX,
celoroční činnost mládežnických tenisových týmů, mládežnických fotbalových družstev a další nezbytně nutné
položky k tomu, aby se sport ve městě
mohl i nadále rozvíjet.Dotace mají být
poskytnuty jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a jsou určeny na úhradu nákladů
příjemce vzniklých v období celého
roku 2019.
„Chceme podpořit kluby, proto jsme
v radě města schválili jednání zastupitelstva mimo již dříve schválený plán.
Jedná se o finanční podporu města
především do mládeže, ale samozřejmě
i do vrcholového sportu, v němž nás některé kluby velice úspěšně reprezentují.
Mě osobně tato problematika samozřejmě enormně zajímá, jak co se týká podpory sportu na vládní úrovni, tak na krajské i městské. Jakým způsobem sport

Q½YUKSÔLGÈOHQÙFKGRWDFÉQDURNsPO½GHzQLFNÅNOXE\
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bů mnohdy až v září či říjnu daného
roku. A kdyby nebylo krajů a měst,
kluby by doslova živořily?“ zopakoval
hlavní záměr tohoto kroku primátor.
„Potřebujeme k tomu souhlas zastupitelů a o předloženém návrhu budeme samozřejmě diskutovat. Nevylučuji taktéž, že v úterý může po diskusi
dojít k nějakým dílčím změnám,“
přidal ještě Jura.
Za rozdělení dotací je nyní v nové
radě města zodpovědný náměstek
Jan Krchňavý (PéVéčko). „Sportovní
komise všechny žádosti pečlivě posoudila a zpracovala konečný návrh.
Je zřejmé, že mnohé kluby požadovaly
větší dotaci, než kterou jsme jim nyní
schopni poskytnout. I tak si ale myslím, že vzhledem k možnostem města
je celková suma určená k rozdělení do
sportu velice vysoká a žádné jiné město srovnatelné s Prostějovem takto
výrazně sport nepodporuje,“ míní bý-

^<WZK^d :Ks͘^͘

Dnes bych se s vámi ráda podělila
o jednu svou trapnou historku. Jakožto věčný smolař, kterého smůla
provází fakt všude, jsem se nemohla vyhnout jednomu velkému trapasu. To si vám takhle pracovně
nakráčím k soudu...
Hned u vstupu mě zastavila justiční
stráž, jež se musela ujistit, že nejsem
žádný ozbrojený atentátník či jemu
někdo podobný. Vysvlékla jsem si
bundu, mikinu, odložila kabelku,
foťák a strčila jsem jim to do detekčního tunýlku. Vše pěkně projelo
a já prošla. Najednou se na chodbě

8×VGTÚJQFKPWRQRQNGFPK\CéPQWRTQUV÷
LQXwVÊ\CUVWRKVGNÆTQ\F÷NQXCVPGLX÷VwÊDCNÊM
RGP÷\RTQURQTVQXPÊMWD[CQFFÊN[XVQOVQ
O÷UV÷5EJXCNQXCVDWFQWFQVCEGXEGNMQ
XÆO×JTPWOKNKQPWMQTWP

ZHQVQMQN¾å8GéGTPÊMW

A je to tady. Uteklo to jako voda a starý rok 2018, který
díky své osmičce na konci byl až neuvěřitelně populární, jelikož osmičky provázely historii našeho státu takřka
odnepaměti, je nenávratně pryč. Roky 1918, 1938, 1948,
1968, 1988 se omílaly takřka donekonečna a i Večerník se
o nich často zmiňoval nejen v pravidelných pohledech do
kronik v rámci této analýzy. Leč pikantnosti bychom nalezli i v dalších osmičkových letech...
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Zdroj: Magistrát města Prostějova

Přestavba domova pro seniory na „Nerudovce“ spolkne 125 mega
PROSTĚJOV Více než 125 miliónů
korun chce hejtmanství Olomouckého kraje investovat do přestavby
domova pro seniory v Nerudově
ulici. Krajští radní už schválili zadávací podmínky, podle kterých vyberou firmu, jež se zakázky chopí.

Letitá stavba tak získá nový vzhled
a její obyvatelé prvotřídní komfort.
„Stavební práce budou probíhat po
etapách a pokaždé, když jednu část
dokončíme, předáme ji klientům domova, aby se mohli v klidu zabydlet.
Nové bude skoro vše, samozřejmě

i vybavení a nábytek,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Dělníci postupně přestaví nejen
všechny byty, ale také veškeré rozvody
včetně kanalizace a vodovodu. Moderní podobu dostanou sociální zařízení i zázemí pro ošetřující personál.

Rekonstrukce má probíhat za provozu. Opravované jednotky proto oddělí
od obytných částí dočasné sádrokartonové příčky a materiál se bude kvůli
prašnosti dopravovat venkovním výtahem. „Zdravotní stav většiny našich
uživatelů jim například neumožňuje

využívat sprchu, protože odtoková
vana má vysokou nástupní hranu, takže se musí koupat za pomoci personálu ve společných koupelnách. Mnozí
mají problém projít úzkými dveřmi
do koupelny a dále do WC, a to zvláště tehdy, když musí používat hole

nebo chodítka,“ zdůvodnil nezbytnost
rekonstrukce ředitel domova Zdeněk
Libíček.
Přestavba Domova seniorů Prostějov bude probíhat déle než dva
roky. Začátek akce je naplánován už
(red)
na tento rok.

Senior projel křovím û0!U<=@M@KGJ>CP
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a porazil kandelábr! P?µGID>@ stromPoy akákeceøené
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PROSTĚJOV Senior za volantem
vozu Volkswagen to minulý čtvrtek
na rondelu v Okružní ulici hodně nezvládl. Jaksi se totiž „netrefil“ do kruhové křižovatky a po projetí křoviskem vedle komunikace zastavil jeho
jízdu až sloup veřejného osvětlení.
„Ve čtvrtek desátého ledna před patnáctou hodinou došlo na okružní
křižovatce ulic Okružní, Krasická
a Brněnská k havárii osobního auto-

mobilu značky Volkswagen. Třiasedmdesátiletý řidič se nevěnoval plně
řízení a při opouštění křižovatky do
ulice Okružní vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam projel nízkým okrasným křovím a narazil do sloupu veřejného osvětlení přechodu pro chodce.
Ten byl nárazem vozidla poražen,“
popsal karambol způsobený z čiré nepozornosti František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie

Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
50 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Jeho přestupek pak
vyřešili uložením pokuty v příkazním
řízení,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

PROSTĚJOV Ředitelství silnic
a dálnic Olomouckého kraje zabere už v příštích měsících rozsáhlou
plochu u dálnice vedle sjezdu na
Prostějov - střed. V souvislosti s blížící se rekonstrukcí estakády Haná
totiž potřebuje prostor pro stavební
suť, nákladní vozidla a další těžkou
techniku. Problém je v tom, že ŘSD
z těchto důvodů musí pokácet dva
letité stromy a spoustu keřů nacházející se na této ploše.
Prostějovští radní ale požadují nápravu a minulé úterý schválili uzavření
Smlouvy o náhradní výsadbě mezi
statutárním městem Prostějovem
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
„Stavební akcí jsou dotčeny dva stromy a 111,5 metru čtverečných keřového porostu, které jsou v majetku

výškou 30 centimetrů. Druhové složení dřevin před vlastní výsadbou určí
správce zeleně statutárního města Prostějova nebo Odbor správy
a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,“ doplnil první
náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) s tím, že firma se zavazuje zajistit po dobu pěti let ode dne
vysazení dřevin na vlastní náklady
následnou péči. „V případě, že tak
neučiní, uhradí magistrátu smluvní
pokutu ve výši šedesáti tisíc korun
v každém jednotlivém případě nesplněného závazku,“ dodal. (mik)

klíči. Nejenže jsem vytažením klíčů
vyhodila z kabelky skoro všechnu tu
neuvěřitelnou směsici v podobě papírků a dalších nezbytných věcí, ale
také jednu velice peprnou. Než vám
to řeknu, zkuste si pár následujících
řádků reálně představit, abyste se
mohli vžít do mého studu.
Tak vám teda tahám tu klíčenku
s pocitem, že ty klíče snad nikdy nevylezou. KÉŽBY! Na konci mého
obřího svazku totiž byly zaháklé
moje náhradní růžové a krajkové
tangáče! Div bych se hanbou nepropadla. Ve vteřině jsem cítila, jak

mě polévá horko, které se mi tlačilo
až na mozek. Můj obličej rudnul
a srdce jsem cítila až v krku. Můžu
vám říct, že asi první minutu si vůbec nepamatuji, jen poznámku jednoho ze stráže: „Pěkné, pěkné…“
Klíče jsem hodila do kabelky jako
všechno ostatní vypadlé a pelášila
jsem dál, co mi nohy stačily. A co
vám budu povídat... Pohled strážců
za hodinu při odchodu stál vážně
za to. Byla jsem z toho znovu tak
v rozpacích, že jsem si na schodech
zvrtla kotník, a ještě si málem rozbila pusu.

V

roce 1928 se například Morava a Slezsko sloučily v jeden
celek, a to do země Moravskoslezské, Roku 1958 na základě zákona
bylo v Československu zakázáno
kočování. Všichni asi tušíme, proti komu byl hlavně namířen, ale
upřímně řečeno, když byl v roce
1998 zase zrušen, tak se právě ono
nejmenované etnikum ke kočování
nikdy v praxi nevrátilo. V roce 1978
jsme se stali kosmickou velmocí,
jelikož náš kosmonaut Vladimír
Remek se jako představitel třetího
státu po Sovětském svazu a USA
podíval do vesmíru. Byl také založen Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných (VONS), což se režimu
po událostech s Chartou 77 hrubě
nelíbilo. Také se v tom roce pravidelně vylidňovaly ulice, jelikož národ
byl přikován k televizním obrazovkám, kde sledoval stále populární seriál Nemocnice na kraji města. Rok
1998 a hokejový turnaj století v Naganu s naším zlatem může vynechat

snad jen sportovní analfabet. A věci
se děly i v roce 2008. Byly zavedeny
poplatky u lékaře, celý stát byl poničen orkánem Emma, přestaly platit
padesátníky a Markéta Irglová získala společně s Glenem Hansardem
sošku Oscara za nejlepší filmovou
píseň.
teď se tedy dostáváme pomalu
k tomu roku loňskému. Událo
se toho jistě mnoho, a to ať už pozitivního, nebo negativního. Každý na to
bude mít různý úhel pohledu, jelikož
všichni máme jiný osobní život. Zatímco někdo mohl zažít jen samá pozitiva v podobě dejme tomu narození
dítěte, zvonění svatebních zvonů,
povýšení v práci nebo alespoň přidání na platu a podobných záležitostí,
někdo naopak třeba ztratil někoho
blízkého, s někým se rozešel, v práci
ho sesadili, což mu i snížilo plat, či
zažil další podobné nepříjemnosti.
Říká se, že každý má život takový,
jaký si ho udělá, stejně tak se říká,
že každý národ má takovou vládu,

A

jakou si zaslouží. Lze inu o těchto
příslovích velmi diskutovat a polemizovat, protože někdy mám
i sám pocit, že s osudem se prostě
bojovat nedá... A pokud bych citoval
Jana Wericha, že nejhorší je srážka
s blbcem, pak je mnohdy boj o vlastní osud předem prohraný. Dnes bych
možná citát pana slavného herce poupravil, že nejhorší je srážka s arogantním blbcem. Těch se nám bohužel
množí jako hub po dešti, ovšem na
rozdíl od těch hub nejdou sesbírat do
polévky, ale stále jen prudí a překáží.
le ať zde není jen tón pesimistický. Komunální volby
například přinesly změny na radnicích, někde úplné, někde kosmetické, někde šlo o posun vpřed, někde
asi vzad. V každém případě zasáhly
do mnoha lidských osudů, a to bez
debat. Na hodnocení nových zastupitelstev je ještě brzy, ovšem pokud
vezmu prostějovské dění, jako skoro
šokující vidím, že rozpočet města byl
schválen během jednoho dne, a to
prosím jednomyslně! Když jsem
uviděl onu celou zelenou tabuli pro
hlasování, byl jsem upřímně v šoku,
a když pak zastupitelstvo ukončilo
své jednání v tentýž den v relativně slušné hodině odpolední, můj
šok narostl do maxirozměrů. Je zde
tedy pozitivní posun? Snad ano. Kocháme se také výsledky hokejistů,
volejbalistky, ač omlazené jsou stále

ROKU

A

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
nahoře, basketbal se nám také drží
a tak se zdá, že je vše zalito klidem
a pohodou.
Upřímně přeji celému regionu, aby
vzkvétal i v tomto letopočtu, který
má na konci devítku. Takže všem
přeji krásný rok 2019.

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

musí
ale nahradit

města
a které
je nutné
pokácet,“ uvedl
primátor města František Jura (ANO 2011) a doplnil,
že Ředitelství silnic a dálnic ČR se
podpisem zmíněné smlouvy zavazuje nejpozději do 20. března 2020
pokácet a odstranit na svůj náklad
a odpovědnost tyto uváděné dřeviny.
Kácení musí podle smlouvy probíhat
v období vegetačního klidu a firma
bude mít dále za povinnost, v termínu nejpozději ke kolaudaci stavby a na
svůj náklad, zajistit náhradní výsadbu.
„Konkrétně musí zakoupit a vysadit
dva kusy listnatých dřevin s minimálním obvodem kmene 18 centimetrů a 200 kusů keřů s minimální

ozvalo: „Slečno, vy máte v kabelce
větší svazek klíčů?“ Očkem jsem se
na stráž podívala a poslušně kývnutím hlavy odsouhlasila. „A můžete
jej vytáhnout? Musíme zkontrolovat, zda na něm nemáte nějaký
nebezpečný předmět.“ Znovu jsem
slušně pokývala hlavou. Jakožto
žena, která má v kabelce věčný nepořádek, tam nosím i plno věcí, které by se mi mohly hodit. Například
převlečení. Otevřela jsem kabelku
a strčila ruku do toho nekonečného
vesmíru alias bordelu, abych pracně
nahmatala klíčenku se zavěšenými

ZHODNOCENÍ OSMIČKOVÉHO
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Jen tu dámskou

valý ředitel ZŠ Jana Železného, kde má
sport dlouhodobě zelenou. „Tímto
však nic nekončí, ještě do konce ledna budeme zpracovávat další žádosti
klubů a oddílů z takzvaného ‚malého'
sportu,“ doplnil Krchňavý.

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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Máte u sebe nějakou zbraň?

„Chceme, aby kluby měly peníze co nejdříve,“
vysvětlil narychlo svolané jednání primátor Jura

podporuje český stát, o tom bych raději
pomlčel, ale buďme rádi v našich podmínkách za to, že zde máme tak vstřícný
Olomoucký kraj a pochopitelně také
zdejší magistrát, který si může dovolit ze
svého rozpočtu tak dobře sport podporovat. Opravdu to není obvyklé v jiných
městech,“ zdůvodnil nečekaný krok rady
František Jura, primátor statutárního
města Prostějova.
Zastupitelé budou diskutovat a
schvalovat dotace sportovním klubům v objemu 17 300 korun. „Nejvyšší peněžní částky chceme rozdělit
už teď, aby ty největší sportovní kluby
a oddíly měly peníze na účtech co nejdříve. Podporujeme hlavně mládež,
ale i vrcholový sport. A jak je všeobecně známé, mládež a dospělí jdou ruku
v ruce vstříc úspěšným výsledkům.
Všichni také víme, že například státní dotace, pokud nějaké vůbec jsou,
přicházejí na konta sportovních klu-

milujeme vecerník
á

FEJETON NIKOLY FILIPENSKÉ

Já vím, co je „èuèkaø“
V prosincových Otázkách Václava Moravce v České televizi zazněla mimo jiné kritika Bezpečnostní informační služby a vyjádření pana prezidenta Zemana
o takzvaných „čučkařích“. Moderátor zjevně výrazu nerozuměl nebo nevěděl, kam ho zařadit, načež zabrousil do brněnského hantecu jakože „hodit čučku“ třeba něco vidět. Bylo citováno i slovo nějakého „mluvyznalce“, což bylo úplně mimo. My Hanáci ale víme své. Od svého útlého dětství prožitého v minulém
století, kdy se ještě sedělo u velkého radiopřijímače nejen při pravidelných nedělních pohádkách, ale i při sledování mistrovských hokejových zápasů. Vidím
to jako dnes, rádio středem pozornosti, zesílené nadoraz. U něj skoro nalepený náš strýček František, matčin bratr, na své vrzavé skládací židličce takzvaném
legátku. Tak jsem prožívala se svým strýcem skoro všechny mistráky, všechny výhry i prohry těch našich. Když končila neúspěšná třetina, strýc se znechuceně
zvedl a konstatoval pěkně po našem „ČUČKAŘI“! Vzal krabičku partyzánek a šel si zapálit. Po přestávce se pak vrátil s očekáváním a nadějí, že to naklepneme
ať již Rusákům, nebo Švédům. Tolik tedy k hanáckému výrazu pro takzvané „neumětely“ čili „čučkaře“, jak to prohlásil prezident Zeman. Tak jsem to poznala
já. Nebo znáte jiný význam tohoto slova?
Alena Černá, Dětkovice
Pøíštì to ztište
Dejte to stejné firmì
Silvestrovský ohňostroj na náměstí T. G. Masaryka se mi velmi líbil, stejně Jestli se má letos opravovat zbytek Plumlovské ulice, tak doufám, že to bude
jako mým dvěma vnoučatům. Co mi ale vadilo, byl velmi hlasitě puštěný dělat stejná firma jako ta na podzim při rekonstrukci části této ulice u benzínreproduktor u kašny na náměstí. Stáli jsme všichni přímo pod ním a museli ky OMV. Tato firma to udělala velice rychle a podle mého řidičského názoru
jsme si většinu akce zacpávat uši, protože jak hudba, tak mluvené slovo nám velice kvalitně, nový asfaltový povrch je opravdu výborný. A ne že město vyprostě rvaly bubínky. Tak snad se to na konci toho letošního roku alespoň bere tu firmu, která opravovala Brněnskou ulici. Ta nedodržela termíny a na
trochu ztiší.
Jarmila Nádvorníková, Prostějov stavbě kolikrát nebyla ani noha!
Petr Remeš, Prostějov
$ySRVREÈXNOLGÉ
Nemám nic proti rozlévání polévek bezdomovcům, které nedávno opět začalo před místním nádražím, a už vůbec nic nemám proti charitě jako takové. Po
zkušenostech z let minulých ale vím, že u místního nádraží po této akci každý den zůstal nepořádek, většinou šlo o špinavé umělohmotné misky od polévky,
ubrousky nebo se na zemi povalovaly zbytky chleba. Pokud máme my obyvatelé Sladkovského nebo Rejskovy ulice této charitě tleskat, pak ať si její organizátoři nebo nejlépe sami bezdomovci po sobě vždy uklidí!
Helena Formánková, Prostějov

19011110063

pro Večerník

o něj projevil zájem. Jak už Večerník
předeslal v minulém čísle, na hostování do MSFL se chystá brankář Filip
Jícha, který prahne po větším herním
vytížení.
Jak potvrdil trenér Oldřich Machala,
jasno už má o dvojici brankářů. Ve
dvou zápasech testoval adepty Muchu a Neorala, podle všeho lze předpokládat, že příležitost dá spíše prvně
jmenovanému. Filip Mucha by se tak
stal novou tváří 1.SK Prostějov spolu
s Milanem Lutonským, jehož příchod do Prostějova byl v uplynulém
týdnu stvrzen.

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

19011110064

původní
zpravodajství

„Od vedení Zbrojovky jsem dostal
signál, že se se mnou v jejím kádru
dál nepočítá. Z několika variant
jsem si nakonec vybral přestup do
Jablonce s tím, že jarní sezónu strávím na hostování v Prostějově,“ potvrdil po utkání s Popradem pětadvacetiletý záložník, který má na svém
kontě přes 140 ligových startů.
Jeho angažování si pochvaluje i Machala. „Noví hráči se jeví velmi dobře,
u Lutonského je jasně patrná kvalita,
je rychlý, dravý, je to levák, tam je to
jasné, tady jsme myslím nesáhli špatně. Baďura je také rychlostně velmi
dobře vybavený hráč,“ cenil si dispozic mladíka z olomoucké Sigmy, který
o svou šanci teprve bojuje.
V solidním světle se ukázal také dvaadvacetiletý Slovinec Žan Nikolić,
ofenzivní záložník či hrotový útočník.
„Je to odchovanec Koperu, naposledy hrál za druholigový Jadran Dekani,

19011110065

PROSTĚJOV Po deseti dnech tréninků a třech zápasech v zimní Tipsport lize, v níž Prostějov zřejmě „obhájí“ loňské třetí místo
v základní skupině, začal pohyb v kádru směrem k jarní sezóně
Fortuna:Národní ligy. Tři hráči jsou na odchodu, dva jsou už jistou
součástí kádru, další pak ještě v režimu testování. Do konce ledna
sehraje eskáčko ještě dva přátelské zápasy; ten první tuto středu
16. ledna s Opavou, druhý pak v pátek 25. ledna v Dubnici.
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seriál Večerníku
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milujeme vecerník
á

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Dnes slavíme! Ano, jsou tady další kulatiny, na které po seriálu PROMĚNA IMAGE, v němž
zkrášlujeme nejen ženy, ale i muže všeho věku, navazuje taktéž velice populární gastronomické klání. V celkovém součtu vám totiž v premiéře roku 2019 nabízíme jubilejní
čtyřicáté pokračování, což je důvod k malému zastavení a ohlédnutí se zpět.
Připomeňme si tedy, jaká je historie tohoto projetku. Vše odstartovaly dvě pilotní části
na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu,
načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání a i v roce 2019
jsme odhodlaní dívat se na zoubek jak regionálním restauracím, tak třeba i klasickým
hospodám. A co víc, čas od času vám hodláme znovu přinést nějaký ten bonus jako tomu v minulosti bylo u návštěvy pizzerie, podniku pro vegetariány, zahradní restaurace,
Hanáckých slavností či na konci loňského roku, kdy jsme již podruhé provedli průzkum
vánočních trhů v Prostějově. Příjemným oživením se dle vašich reakcí stala i silvestrovská
sonda do zahraničí.
Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se nyní vrací do své obvyklé podoby a v letošním
roce bude prozatím vycházet vždy v sudém vydání. Stejně jako loni nadále probíhá také
čtenářská soutěž, ve které můžete hlasovat o své nejoblíbenější místo k posezení a vyhrát
poukaz pro večeři ve dvou.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.
vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech
devětatřicet doposud zveřejněných dílů.

Tuning Bar jsme se
rozhodli navštívit poté,
co jsme ve svém okolí
zaznamenali kritiku na
jeho zhoršující se kvalitu, a hlavně když návštěva jednoho z nás nedopadla pro podnik právě
lichotivě. Ale protože
to byla oslava ve společnosti a většina účastníků byla docela spokojená (i když ne úplně),
rozhodli jsme se, že se
na tuto restauraci podíváme podrobněji.
Tuning Bar naleznete
asi v polovině Mlýnské
ulice. Pokud pojedete
autem, máte největší
šanci zaparkovat na
přes den placeném
parkovišti naproti obchodní akademie. Po
osmnácté hodině už
tam budete parkovat
zdarma a volné místo
vždy najdete. Pojďme
tedy na to.
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korun), pět grilovaných specialit (od naše hobby: Na internetu je nena- minulé. Jídlo bylo jednoznačně lepší,

Tuning Bar v Mlýnské ulici je místo na posezení příjem-

vis nesrovnatelný. Některé nedostatky jsou snadno řešitelné: rádio s příliš
hlasitými reklamami jedné z regionálních stanic, ručně proškrtaný jídelní
lístek (a jsme zase u Restaurací a jídelen, n. p.), doplnění vinného lístku. Také poučení obsluhující slečny
s následným odmítnutím závěrečného digestivu společnosti devíti hostů
s argumentem, že už uzavřela pokladnu, přinese podniku nejen ztrátu tržby, ale i prestiže. A že na hosty doma
se také alespoň někdy usmějete. Modernizace toalet je samozřejmě záležitostí nákladnější a dlouhodobější. Ale
stojí za úvahu.

telu a dá se v něm slušně poobědvat, což potěší zvláště v létě, kdy se interiérové a exteriérové prostory příjemně doplňují. A nedostatky, které se tam vyskytují,
lze při dobré vůli poměrně snadno napravit.

1FGZVGTKÆTW
MKPVGTKÆTW
Přes zádveřní prostor vstoupíte do
první části, které vévodí masivní barový pult a několik míst u stolů pro
ty, kteří se zastavili jen na chvilku.
Podél pultu můžete postupovat stále
dál, a pokud jste v podniku poprvé,
budete překvapeni, kolik prostoru
se uvnitř skrývá. Prostor je členitý
a míst dost, takže si můžete vybrat,
kam se posadíte. Stoly jsou masivní
a poskytují dostatek židlí i pro větší
společnost. Pro personál není problém srazit stoly k sobě, přijde-li vás
víc. Výzdoba podtrhuje název podniku: stěny zdobí registrační značky
automobilů z krajů blízkých i hodně
vzdálených. V létě můžete využít
k posezení i otevřený prostor na
dvorku, který se v chladnějším počasí mění v zimní zahradu. Posezení
jsou tudíž velmi útulná. jíst i lépe.

%QTGUVCWTCEG
PCDÊ\Ê
Týdenní polední menu obsahuje dvě
polévky, pět denně obměňovaných
jídel a devět opakujících se standardních oblíbených jídel. U standardů
jako jsou vepřový a kuřecí řízek, smažený sýr či moravský vrabec se vejdete s polévkou do stokoruny, u denně
obměňovaných jídel si něco málo
připlatíte. Stálý jídelní lístek je velmi
obsáhlý a zahrnuje šest předkrmů
(od 79 korun do 120 korun za hovězí
tatarák), čtyři polévky (od 39 do 49

a krůtích jídel (125 až 169 korun),
dvanáct vepřových a hovězích (nejdražší je třistagramový steak ze pštrosí svíčkové za 360 korun). Úsměv
vyvolá oddíl nazvaný „Co se nám
nevlezlo“ s českou klasikou s cenami
od 85 korun za moravského vrabce
se zelím a knedlíkem po „plumlovák“
za 119 korun. Pokud byste měli chuť
na ryby, těstoviny zeleninové saláty
nebo palačinky, najdete je tam také.
Jen u bezmasých jídel jsou samá smažená, takže vegetariáni udělají lépe,
budou-li hledat mezi saláty nebo
těstovinami. Vzhledem k šíři jídel na
jídelním lístku je logické, že ne vše je
každý den k dispozici, ale ručně přeškrtané položky na stálém lístku vypadají opravdu, ale opravdu ošklivě.

z Velkých Pavlovic, což nám potvrdil
i obsluhující číšník, neboť v předloženém vinném lístku jsme tuto informaci také nenašli. Vinařství vzniklo
po roce 1990 a největší podíl jeho
produkce tvoří vína kategorie zemská
vína. Tehdy nás víno příliš nezaujalo,
tak jsme se rozhodli ochutnat nabízené rozlévané víno, velká to bolest
místních restaurací.
K charakteru naší večeře se nejlépe
hodilo víno červené. Byl nám nabídnut Dornfelder a byl solidní, jen jsme
poněkud nejistí jeho původem, neboť
vinařství Zemánek je na svých webových stránkách neuvádí... Chtěli jsme
ochutnat i bílé Chardonnay, ale byli
jsme varováni, že je to víno mladé s nevyhraněnou chutí. Přesto jsme si každý
jednu deci dopřáli, abychom se ujisti,CMP¾O
li, že hodnocení obsluhy odpovídá.
A odpovídalo. Rychle jsme si objednaEJWVPCNQ
li původní červené a na Chardonnay si
Protože jsme k návštěvě zvolili den, počkáme do jara.
kdy teplota v letošním pozdním podzimu poklesla k nule, nadto foukal stu-XCNKVCUGTXKUW
dený vítr, potřebovali jsme se rozehřát.
Zvolili jsme stylový nápoj, který se
bohužel v restauracích našeho města Staral se o nás mladý číšník a staral se
často nevyskytuje – starorežnou. Ne- dobře. Byl příjemný a přitom zdvořilý,
byla to nejvyšší varianta tohoto nápoje, dobře informovaný. Až na chybu s obale byla pitelná, nikterak drahá a svůj jednanou zeleninou, která ale mohla
zahřívací účel splnila. Předkrm jsme si vzniknout i v kuchyni, není servisu co
jako vždycky rozdělili: tataráček z loso- vytknout. Byli bychom se na záměnu
sa s bylinkami nás potěšil svojí jemnou zeptali, ale ačkoliv se jinak u našeho
chutí a čtyři tousty pro oba byly právě stolu objevoval poměrně často, poté,
takové množství, které nás nezasytilo, co přinesl hlavní chod, nás na delší
ale vyvolalo chuť a zvědavost na to, co dobu opustil, zřejmě proto, aby nás
nerušil.
přijde dál.
Následovaly dvěstěgramový steak
z roštěnce s omáčkou ze zeleného
/ÊUVQ×NGX[
pepře a zbojnický pikantní špíz s anglickou slaninou, paprikou a česnekem.
Jako přílohu jsme zvolili grilovanou Toalety neladí s příjemným a stylovým
zeleninu, místo níž jsme ovšem dosta- vzhledem restaurace. Nevybavujeme
li teplou máslovou zeleninu, která se si, na kterém dalším místě v Prostějově
skládala z kostiček mrkve a hrášku. No, zůstalo WC na úrovni RaJ (Restaurací
špatná nebyla, trochu jsme jí snědli, ale a jídelen), doby to předrevoluční. Podivné schůdky, na dnešní dobu až kurinaše představa byla poněkud jiná.
Zbojnický špíz vypadal na talíři ózní obklady, malá kapacita, která musí
opravdu impozantně a neměl chybu dělat problémy, pokud je restaurace víc
– vepřové maso bylo měkké a pro- zaplněna. A nefunkční žárovka, ta také
blém, který se někdy u špízů vysky- hodnocení prostoru toalet nepřidá.
tuje, že některé ingredience jsou na Na čistotu si stěžovat nemůžeme, na
okrajích připálené, některé ve středu vzhled ale musíme.
nedopečené, v tomto případě nenastal. Opravdu povedený výběr, který
5JTPWVÊ
lze jen doporučit. Steak nebyl špatný,
EGNMQXÚFQLGO
to ani náhodou, ale byl o stupeň víc
udělaný než na požadované medium. Naše dnešní návštěva vylepšila doA ještě nám zbývá vyhodnotit víno, jem, který jsme si odnesli z návštěvy
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Premiéra tohoto sportu v Prostějově nadchla
aktéry i náměstka primátora coby patrona akce

PROSTĚJOV Zdálo se, že předloňský nápad uskutečnit na venkovním
kluzišti u prostějovského muzea
florbalový turnaj na ledě těžko něco
trumfne. Originalitou asi opravdu
ne, ale co do zájmu veřejnosti i kladných ohlasů samých účastníků a přihlížejících se to přece jen povedlo.
Díky působivé premiéře akce s všeříkajícím názvem Hanácké curling
2019.

pro Večerník
(QVQ288GéGTPÊM

EXCELENTNÍ

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
obsluha, prostředí i další služby
na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
se nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo i servis na vysoké
úrovni. Pokrmy jsou připraveny s invencí
a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech prostor je samozřejmostí.

Bez obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
i nejvzácnější hosty.
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
DOBRÉ
lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách. Trochu invence při přípravě pokrmu
VYHNĚTE SE
by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
Na zdejší místo bychom nepozvali
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
bylo mdlé, nevábně vypadající a žaludek si
pozváním do tohoto podniku neurazíte.

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

sport

Původní z
pravodajství

0GåUGTQ\JQFPGVG 85 korun za kuřecí křidélka a sýry do jdete. Z minulé návštěvy víme, že po- rozlévané červené víno docela slušné
né, s dobrým jídlem, průměrným vínem i příjemnou
XUVQWRKV
174 korun za žebra), osm kuřecích chází z rodinného vinařství Zemánek (na rozdíl od bílého), poskytnutý ser- obsluhou, máte-li štěstí. Podnik má svoji stálou klienKromě jídla a pití nabízí tato stylová
restaurace s barem v názvu i zábavu – můžete si podle nabídky zvolit
kulečník, šipky nebo fotbálek, a to
vše v horním patře. Do Tuning Baru
můžete zavítat každý den od 11:00
hodin, přičemž zavírá se od pondělí
do čtvrtka ve 23:00, v pátek a sobotu
hodinu po půlnoci a v neděli ve 22:00
hodin. Na internetových stránkách si
můžete prohlédnout celý interiér na
dvaadvaceti fotografiích nebo se projít
restaurací v režimu 3D. K dispozcii je
jak týdenní, tak stálý jídelní lístek, stejně tak nabídku nápojů alkoholických
i nealkoholických. Vinný lístek vám
bohužel ukáže jen nadpis, dál už nic.
Ani nabídka, ani ceny na webu a v lístku na stole se úplně neshodují.
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Marek
SONNEVEND
O zrodu tohoto projektu, jeho důkladných přípravách i samém průběhu
turnajového klání Večerník, který je
mediálním partnerem tohoto projektu, podrobně referoval v předchozích
číslech. Dnes připojujeme několik
dalších postřehů i hodnocení z úst povolaných lidí.
Velkou spokojenost vůbec netajil náměstek primátora statutárního města
Prostějov Jan Krchňavý, jenž nad prvním ročníkem Hanáckého curlingu
převzal záštitu. „Skvělé skloubení nápadu a myšlenky, radost z radosti druhých, chtění pro někoho něco udělat....
Prostě parádní novinka, ale i spousta
práce. Honzovi Zatloukalovi a týmu
kolem něj patří velký dík za výbornou
akci pro všechny příznivce rekreačního pohybu. Můžeme se těšit, co nového vymyslí skvělá parta ze Sportcentra
příště. Jsem nadšený,“ naplno vylíčil
své pocity Krchňavý.
Mezi přímými aktéry nechyběla řada
známých osobností z různých sfér lidské činnosti včetně politiky. Například
náměstkyně primátora Milada Sokolová statečně bojovala za družstvo
Modří ptáci, jež bezpečně postoupilo
ze základní části do play-off a ve čtvrtfinále bylo vyřazeno až po dodatečném
endu pozdějšími finalisty Low carb
Prostějov. „Jsem nesmírně potěšená,
jak výtečně byla akce zorganizována.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
*CP¾EMÆEWTNKPIUKCMVKXP÷RTWDPWNPCRąÊMNCFKRąGFUGFC5RQTVQXPÊMQOKUG
1NQOQWEMÆJQMTCLG2GVT-WFN¾éGM
Foto: Marek Sonnevend

Účastníci i diváci se náramně bavili,
a já též,“ smála se Sokolová.
Šéfa Hanáckého curlingu 2019 Jana
Zatloukala příjemně překvapila vysoká úroveň některých soubojů na
ledě, a to již během dopoledne při
turnaji školáků. „U mnohých těchto adolescentů bylo vidět, jak s nimi
cloumají hormony a curling je zajímat
nebude. Přesto to však většinu nakonec chytlo. Nejvíc nás zaujala dívka
z vrahovické základní školy, která se
coby volejbalistka ujala našich kame-
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Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr.
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Sportcentra DDM Prostějov. Celkové hodnocení rovněž pojal s nemalou
dávkou humorné nadsázky. „Během
akce sice panoval frmol, ale i tak byl
čas na to, abych se dozvěděl, které
družstvo miluje masné výrobky (Low
Carb Prostějov), které bydlí v jedné
ulici (Uličníci) nebo kdo umí vymyslet nejblbější název týmu (Laďa Dobeš
se svým Humuhumunukunukuapua).
Nejvíce mě však pobavil úplný závěr
turnaje. Po vyhlášení výsledků jsem šel
za vítězným družstvem Jehly a zeptal

5NKéPÆåGP[CFÊXM[UGRąKWOGV¾PÊNGFQXÆEGUV[JTCEÊOMCOGPčO\FCVP÷QJ¾P÷N[
PCEJ[UVCPÚOKMQwċCV[
Foto: Marek Sonnevend

nů. I když byla také tou, co zpočátku
protestovala proti své účasti, stala se
nakonec nejlepší hráčkou i mezi chlapci. Každý její hod mířil nezadržitelně
ke středu terče. A na klucích bylo vidět,
jak si přejí, aby už nehrála,“ s úsměvem
popisoval Zatloukal, současně ředitel

1

je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.

od jarní sezóny Milan Lutonský

ORLOVÁ V prostějovském dresu nastoupil poprvé v závěrečném zápase skupiny D zimní Tipsport ligy. Levý záložník Milan
Lutonský (na snímku) je zatím první jistou jarní posilou, i když jde
pouze o mezistanici mezi Zbrojovkou Brno a Jabloncem. Užitek
ze vzájemné spolupráce však mohou mít obě strany.
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SNESITELNÉ

D3URVWĘMRY]DVHPQĘ´ slibuje si

0C\FCTCMEGUKRąKRKNKLGLÊwÆH,CP<CVNQWMCN XRTCXQ VXčTEGMCOGPč-CTGN
1PFTčL XNGXQ CéNGPRQąCFCVGNUMÆJQVÚOW4CFGM2CąGPKEC WRTQUVąGF 
Foto: Marek Sonnevend

se jeho členů, odkud jsou, neboť jsem
je v Prostějově nikdy nepotkal. Dostalo se mi odpovědi: My jsme z prostějovské Mensy! Tahle jejich stručně výstižná věta sedla jako zadek na nočník,
bylo to ve stylu filmového: My name is
Bond. James Bond!“
A kdybyste chtěli zhlédnout video, jak to na Hanáckém curlingu
2019 vypadalo, máte možnost díky
sestřihu nového předsedy Sportovní komise města Prostějov Miloše
Sklenky kliknout na internetové
stránky www.vecernikpv.cz, nebo
přes youtube.com.
Právě nový radní vše uzavřel slovy:
„Jsem nadšený, jak turnaj proběhl.
S Honzou Zatloukalem jsme už probírali, že by se tahle akce dala příští
rok pojmout jako večerní curlingová
liga,“ prozradil Sklenka.
Lidi, máte se fakt na co těšit!

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
ƔƔ Jak vypadala vaše dosavadní
fotbalová kariéra?
„Pocházím z Vyškovska, takže moje
fotbalové začátky jsou spojeny s Drnovicemi, které byly v té době ještě
prvoligové. Tam bych asi zůstal i do
pozdějšího věku, kdyby to šlo. Poté
to ovšem s klubem dopadlo, jak dopadlo, takže jsem dostal nabídku jít
do Brna. Ve Zbrojovce jsem od čtrnácti let až dosud.“
ƔƔNa jaře budete hrát v Prostějově, jak jste se do 1.SK dostal?
„Vedení Zbrojovky nastínilo, že by se
mnou chtěli ukončit spolupráci, že
se mnou nadále nepočítají do kádru.
V reakci na to se mi ozvaly nějaké
týmy, takže jsem řešil, co by bylo
pro mě nejvýhodnější. Chtěl jsem
samozřejmě hrát nejlepší možnou
soutěž, měl jsem i nějakou nabídku
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ze slovenské první ligy. Nakonec
mi nabídl smlouvu Jablonec s tím,
že půl roku bych hostoval v Prostějově, především kvůli tomu, abych
se rozehrál. Na podzim jsem totiž
herně příliš vytížený nebyl, na rozdíl od první ligy, kdy jsem nastupoval mnohem častěji. Doufám, že
v eskáčku nastoupím do co nejvíce
zápasů, pomohu Prostějovu a Prostějov pomůže mně, abych se dostal
do optimální herní pohody a výkonnosti. V létě bych měl jít na přípravu
do Jablonce.“
ƔƔ V kolika prvoligových zápasech jste nastoupil a na jakém
postu?
„Poslední číslo je tuším 141. Hrál
jsem krajního záložníka, maximálně
jsem zaskakoval na levé straně obrany, když nebylo zbytí. Lépe se ale
cítím v ofenzivní činnosti.“
ƔƔ Jaké jsou vaše primární dojmy
z kabiny a jak hodnotíte zápas
s Popradem?
„Prvotní dojmy z kabiny, ze spoluhráčů mám pozitivní, trenéři zatím
také fajn, zázemí má Prostějov kvalitní, novou kabinu, umělý povrch,
takže tréninkové podmínky jsou
dobré. Je škoda, že jsme Popradu

(QVQ6QO¾w-CN¾D
nedokázali vstřelit první branku. Do
zápasu jsme jinak vstoupili dobře,
neproměnili jsme penaltu, což nás
srazilo. Pak bohužel i moje chybka
u soupeřova gólu, naše šance se nám
naopak nedařilo proměnit. Takže
dojmy zatím pozitivní, jen je potřeba je přetavit do zápasů, na čemž se
musí podílet celý tým. Nadřeli jsme
se, bohužel bez gólového efektu.
Máme skoro dva měsíce, abychom
na tom zapracovali a nachystali se na
ligové zápasy.“
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„Každý závod ve mně zanechá nějakou vzpomínku,“ usmíval
se Richard Sedlák, SPOKOJENÝ KRÁL posledních dvou ročníků
➢ ze strany 27
PROSTĚJOV Ziskem stříbrného
věnce v Hradci Králové si prostějovský motocyklista Richard Sedlák
pojistil celkové prvenství v seriálu
Mistrovství Čeké republiky, které
tak v roce 2018 obhájil z loňské sezóny a potvrdil nadvládu v tuzemském dění.
„Letošní sezóna byla zase o kousek
náročnější a vyrovnanější než v roce
2017. Sotva ale skončila, už teď se plně
připravujeme na nový ročník, v němž
se budu snažit opět jednotlivé závody vyhrávat a znovu obhájit celkové
prvenství. Děkuji svým partnerům
a sponzorům za podporu při těchto zá-

vodech,“ sdělil úspěšný sportovec, jenž
tak už spřádá plány pro právě počínající rok 2019. Svůj triumf pečetil při
závěrečném podzimním díle v Hradci
Králové, kde se umístil těsně pod nejvyšším stupínkem. „Každý závod ve
mně zanechá nějakou vzpomínku.
Jsou to zážitky z depa, technické problémy, pády a samozřejmě i úspěchy.
Nic konkrétního bych ale nevypichoval, sezónu beru jako celek a jsem
spokojený, že se mi povedlo obhájit,“
usmíval se spokojený král posledních
dvou ročníků.
Dlouhodobé zápolení se tentokráte
skládalo z celkem pěti podniků, do celkového pořadí se počítaly výsledky ze
Starého Města, Hořic, Těrlicka, Radvanic a už vzpomínaného Hradce Králové. Jezdci před sebou mívají zpravidla

půl hodiny soupeření, při přepočtu na
ujetou vzdálenost to dává dvanáct až
osmnáct okruhů, v závislosti na jejich
délce. „Vždy se musí ujet minimální
počet kilometrů, to je kolem pětačtyřiceti až pětapadesáti. Závodní víkend
čítá sobotu i neděli. Už ve čtvrtek nebo
v pátek se ale přijíždí do depa, vybalují
se věci a stany, staví se zázemí, jde se na
technické a administrativní přejímky.
V sobotu pak jedete dvě kvalifikace
a v neděli závod,“ přiblížil Sedlák jednotlivé díly.
Termín přírodní okruh může být lehce zavádějící a svádět k představě, že
se závodí v terénu, jako je tomu třeba
u endura či motokrosu. Realita je ale
mnohem prozaičtější. „Je to prostě
kompletně asfaltový povrch, ale specifikem je, že se jedná o okruhy na běž-

ných komunikacích, třeba ve městech.
Vždy se na dva dny uzavře část města,
například v Hořicích, Těrlicku, Radvanicích nebo Starém Městě. Pořadatelé
postaví zátarasy, balíky, sítě, odmontují ostrůvky a další nebezpečné věci,
vytyčí divácké zóny. Asi právě díky
tomu, že mají diváci tak blízko k jezdcům a závodu, bývá jejich účast velmi
pěkná. Je to něco jako rally,“ přirovnává
k populární automobilové soutěži.
Závody bývají vypisované v poměrně pestrém množství tříd, jako jsou
SP125, Supermono, Twin, GP125,
klasik, do 600 ccm, nad 600 ccm,
startovní pole tak bývá početné a konkurence vysoká. „Samozřejmě se liší
závod od závodu, některým jezdcům
se české podniky kryjí se zahraničními,
jinde se třeba kvůli vzdálenosti někdo

neúčastní. Minimálně nejlepší pětice
se ale vždy sejde a já se navíc účastním
i podniků v Hořicích a Těrlicku, kde se
současně jede evropský šampionát přírodních okruhů IRRC. Při nich je konkurence ještě o kus větší,“ sdělil Sedlák.
Sám o sobě tvrdí, že by jej nikdy nenapadlo, že právě on bude někdy závodit,
přesto má za sebou již dvanáct soutěžních let. „Začínal jsem na volných
jízdách pro veřejnost, potom přišly vytrvalostní závody na dromech, po nich
volná třída do 600 ccm, Alpe Adria
a pak jsem se ocitl na přírodních okruzích, které jedu už šestou sezónu. První
motorku, tehdy pionýra, jsem dostal
asi ve svých dvanácti letech,“ zapátral
prostějovský motocyklista v paměti.
Přípravě motocyklu se věnuje hlavně
přes zimu, kdy stroj prochází důklad-

nou kontrolou. Detailní nastavení se
pak děje vždy až při závodním víkendu
během pátečního dne. Podle konkrétní
trati se mění převody, nastavení podvozku, pneumatiky a další drobnosti, které
ve výsledku znamenají hodně. „Cením
si toho, že se mi povedlo kolem sebe sehnat dobrou partu lidí, co mi pomáhají
a podporují mě. Mám také podporu
od partnerů a sponzorů, bez kterých
by toto nešlo realizovat. Další vyloženě
koníčky už tak vlastně ani nemám, rád si
ale rovněž zalyžuju nebo zajdu na kolo,
brusle, fotbálek,“ vyjmenoval Richard
Sedlák další své oblíbené aktivity.
Veškeré informace o přípravě na sezónu 2019, stejně tak i fotky a videa
z uplynulého ročníku mohou zájemci
najít na facebookových stránkách Ri(jim)
chard Sedlák #96.

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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34 lední hokej
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Prostějovští hokejisté utrpěli další venkovní výprask a doma
JESTŘÁB PODLE

TOMÁŠ ŠTÙRALA

Pondělní duel v Litoměřicích (1:5) nevyšel z prostějovských
hokejistů vůbec nikomu, více či méně. Ve středu proti
Frýdku-Místku (3:2sn) už byl týmový výkon LHK – kromě začátku – mnohem lepší, zaujalo i několik výraznějších individualit. A my za minulý týden oceňujeme gólmana Tomáše Štůralu, který po delší pauze naskočil
na střídavé starty z extraligového Zlína právě až do
moravského souboje. Obě inkasované branky dostal
z jasných situací, jimž v podstatě nemohl zabránit,
a jinak pochytal řadu těžkých střel i vyložených šancí. V samostatných nájezdech navíc zlikvidoval
všechny tři pokusy hostujících hráčů.

OKÉNKO
KAPITÁNA

„V Litoměřicích většinou nehráváme dobré zápasy, často tam ztrácíme první třetiny a pak se
to s námi veze. Což byl přesně případ pondělního utkání. Domácí šli rychle do vedení, které
postupně zvyšovali. A my jsme se za celou dobu už pořádně nezvedli. Rychlý bruslivý soupeř tak
jasně zvítězil, aniž bychom předvedli něco víc hokejového. Prostě nevydařené střetnutí se vším
všudy. Ve středu proti Frýdku-Místku na nás v úvodu ještě ležela deka, asi společně s únavou
po dlouhém cestování do noci. Navíc Rysi jsou typologicky podobní Litoměřicím a snad ještě
rychlejší i individuálně kvalitnější. My jsme však naštěstí dostali v tom špatném začátku jediný
gól, pak brzo vyrovnali skóre a postupně i hru. Hodně jsme si hlídali tu soupeřovu rychlost,
zodpovědně bránili. Ke konci se nám pak dařilo hosty přehrávat, měli jsme dost šancí. A nebýt
jedné zbytečné chyby vzadu, mohli jsme mít tři body. Naštěstí zvládáme samostatné nájezdy
a díky tomu se povedlo vyhrát, což je v porovnání s jednobodovou porážkou velký rozdíl hlavně
pocitový. Celkově za sebou máme spíš slabší třetí čtvrtinu základní části, přesto tabulka nevypadá z našeho pohledu nijak zle. Musíme ale v poslední čtvrtce zabrat.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

HOKEJOVÉ
!&҃ ࡡ
Doma lepší
bránìní

-

Nejkrásnější
akce
Na rozdíl od drtivé většiny předchozích týdnů během této sezóny
Jestřábi nasázeli tentokrát pouze
minimum branek - ve dvou duelech
jen tři + vítězné samostatné nájezdy. My jsme vybrali trefu Ondřeje
Matýse proti Frýdku-Místku na
2:1, ač nebyla kdovíjak nádherná.
Ocenit však je potřeba bojovnost,
s jakou mladý útočník skočil za
odraženým pukem a v pádu jej ze
tří kroků poslal přímo do pravého
vinklu Danečkovy klece.

Změna herního stylu, kdy Jestřábi
poslední dobou víc než dříve dbají
na pozornou defenzivu místo bezhlavého útočení, nese ovoce v domácích
střetnutích. Na vlastním ledě totiž
muži elhákáčka obdrželi za uplynulých pět mačů pouhých šest gólů. Což
je pro založením ofenzivní kolektiv
skvělá vizitka.

Venkovní
mizérie trvá
Mužům Prostějova se stále nedaří
prolomit herní i výsledkové trápení
na kluzištích soupeřů. Podlehli tam
už pětkrát za sebou (Litoměřice 1:5,
Ústí 3:4, Kladno 3:7, Budějovice
1:7, Slavia 3:4), z minulých sedmi
utkání venku zvládli vyhrát jediné.

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

Mezi hokejovými mantinely
Nevymlouvat se!
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HWPIQXCV W RTQUV÷LQXUMÚEJ
JQMGLKUVč X UQWXKUNQUVK U X÷VwÊO
RQéVGO EJ[D÷LÊEÊEJ RNGLGTč
QD\XN¾wV÷RąKWVM¾PÊEJXGPMW
<D[NÊ\FTCXÊDQTEKUKOQJNKRWU
VKV FQ JNCX åG EKVGNP÷ UEJ¾\Ê
P÷MQNKM RCTċ¾Mč XéGVP÷ Fč
NGåKVÚEJ QRQT C VÊO R¾FGO
OCPéCHV PGPÊ \FCNGMC VCM

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

-

to znovu urvali až v nájezdech, dřívější herní pohoda tak chybí
PROSTĚJOV Asi nejtěžším obdobím sezóny momentálně
procházejí hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. Lehkost, s jakou převážně vítězili v předchozím průběhu Chance ligy
mužů ČR 2018/2019, je teď minulostí, místo ní se dostavila
spíš upracovanost. Cenné je, že navzdory těmto problémům dokážou aspoň částečně bodovat.

/CTMC
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UKNPÚ # EQ O[ QUVCVPÊ U VÊO
WF÷N¾OG" 7å R÷VMT¾V \C UG
DQWUGPCMNW\KwVÊEJRTQVKXPÊMč
PGRQXGFNQ\JQNCPKEUXÊVÊVCO
DQFQX¾PWNC%Qå\CFCPÚEJ
QMQNPQUVÊ TQ\JQFP÷ PGPÊ P¾
JQFC MF[å OCTQFMC VWJNG
PGICVKXPÊ wÿčTW OKPKO¾NP÷
\é¾UVK\FčXQFPÊ
&QOC LG VQ RąKVQO P÷EQ LKPÆ
JQ PGDQċ PC XNCUVPÊO NGF÷
RąGFUXÚOKHCPQWwM[FQM¾åQW
OWåK .*- XÊE \CDQLQXCV RQ
ą¾FP÷UG\O¾éMPQWVKXQUNC
DGPÆO UNQåGPÊ \CDTCV 8ąGNG
XwCMFQRQTWéWLKVGPJNGRąÊUVWR
TQ\wÊąKVPC×RNP÷XwGEJP[DKVX[
MFGMQNKX Cé VQ X T[EJNG WJ¾
P÷LÊEÊO \¾RCUQXÆO MQNQVQéK
PGOWUÊ DÚV \TQXPC LGFPQFW
EJÆ0CPKEUGPGX[ONQWXCVLG
CNGXMCåFÆOQDQTWNKFUMÆéKP
PQUVKLGFPC\MNÊéQXÚEJKPITGFK
GPEÊFNQWJQFQDÆ×UR÷wPQUVK
# LCM RTCXFKX÷ ąÊM¾ LGFPQ NK
FQXÆ OQWFTQ MF[å UG EJEG
XwGEJPQ LFG + MF[å VÚO PGPÊ
MQORNGV C PC FTWJÆ UVTCP÷
UVQLÊ UQWRGą EJV÷LÊEÊ TQXP÷å
\XÊV÷\KV

Minulý týden opět potvrdil aktuální trápení Hanáků na kluzištích
protivníků. Mizernou bilanci venku
za poslední měsíc ještě víc přiživil
pondělní debakl 1:5 v Litoměřicích,
kde hostům duel 43. kola soutěže
absolutně nevyšel. A jejich kouč neváhal tvrdě kritizovat. „Když venku
prohrajete čtyřikrát za sebou, musí
být přístup hráčů úplně jiný, než co
tady předvedli. Jsem velice zklamaný.
Kdyby takhle kluci přistoupili k běžnému zaměstnání, museli by být na
hodinu propuštěni,“ zlobil se minulé
pondělí Jiří Vykoukal.
Byť ani ve středu doma s Frýdkem-Místkem nepanovala hlavně zpočátku žádná herní idyla, dokázali se
Jestřábi postupně zvedat a ve druhé
polovině střetnutí měli mnohem víc
vyložených příležitostí. Aby nakonec – stejně jako o necelý týden dříve
proti Třebíči – vyválčili vítězství po
samostatných nájezdech. Tentokrát
celkovým poměrem 3:2. „V úvodu

byl soupeř jasně lepší, výborným
bruslením nám dělal velké problémy.
Po deseti minutách se vývoj srovnal
a ke konci už jsme měli navrch my.
O výhru za tři body nás připravily
jak řada zahozených šancí, tak po
obratu na 2:1 rychle inkasovaný gól
po hrubé chybě vzadu. Jinak ale šlo
o dobře odvedenou defenzivní práci
celého týmu a nájezdy chlapci zvládli
parádně. Chtěli jsme doma plný zisk,
ale i za dva body jsme rádi,“ shrnul
Vykoukal.
Proč jeho kolektiv do středeční bitvy znovu tak hrozně vstoupil? „Po
dvou venkovních utkáních s dlouhým cestováním, kdy jsme se z Ústí
i Litoměřic vrátili až pozdě v noci
nebo spíš nad ránem, byla znát na
mančaftu únava. Klukům vůbec nejezdily nohy, naopak frýdecko-místečtí hráči jsou skvělým pohybem
vyhlášení. Do tempa jsme se začali
dostávat až po těch deseti minutách,
pomohlo nám vyrovnání,“ ohlížel se
kouč Jestřábů.
Podruhé za sebou na vlastním ledě
nájezdový úspěch. Není to málo?
„Existují čtyři varianty: můžete získat tři body, dva, jeden nebo žádný.
My jsme dosáhli na druhou nejlepší
možnost, což za dané situace bereme.
Sice nám Frýdek i předtím Třebíč se-

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
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braly po bodíku, ale klidně jsme oba
tyhle zápasy mohli prohrát. Tudíž se
radši nebudu rouhat nějakou přehnanou nespokojeností. Ta samozřejmě
platí pro naše výjezdy ven poslední
dobou,“ přemítal prostějovský hlavní
trenér. Že by se však Jestřábi po herní
stránce vyloženě trápili, s tím nesouhlasil. „Spíš jsme změnili pojetí hry
tím, že se mnohem víc soustředíme
na bránění. Dřív to bylo z naší strany
o hodně ofenzivnější, spoustu gólů
jsme dávali i dostávali. Teď se snažíme
o větší zajištění směrem dozadu, aby
se soupeři nedostávali do tolika šancí.
Což se nám určitě daří. Zároveň asi
není náš hokejový projev tak líbivý,
přesto si dokážeme vytvářet mnoho
šancí. Potíž bohužel spočívá v jejich

neproměňování, zakončení teď nemáme dobré,“ rozebral Vykoukal.
Jak známo, sobotní duel v Porubě
byl odložen až na 6. února, tím pádem výběr elhákáčka ve 45. dějství
prvoligové soutěže pauzíroval a na
šesté příčce tabulky se jeho náskok
před nepostupovým devátým místem do play-off zase o něco ztenčil.
„Přesto jsme určitě rádi, že v náročném a rychle letícím zápasovém programu můžeme trochu obnovit síly,
zároveň pořádně potrénovat. Fakt už
potřebujeme něco přivézt po dlouhé
době z venku a k tomu dál pravidelně
bodovat doma, postavení v osmičce
musíme udržet,“ připojil Jiří Vykoukal logický výhled do závěrečné čtvrtiny základní části.

Foto: archiv R. 5GFN¾MC

REPUBLIKOVÝ
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PROSTĚJOV Prostějovský region bude po delší době opět
dějištěm velké korfbalové akce
mezinárodního významu. Půjde
o závěrečný turnaj druhého nejvyššího evropského poháru klubů
Europa Shield 2019, jenž od pátku
25. do neděle 27. ledna proběhne
přímo v Prostějově a jehož je Večerník mediálním partnerem.

Třídenní klání pořádá Český korfbalový svaz ve spolupráci s domácím
oddílem SK RG Prostějov, který je jedním ze dvou českých účastníků. Těch
bude celkem osm, kromě hostitelů
ještě KCC Sokol České Budějovice,
Bec Korfball Club (Anglie), Grupo
Desportivo dos Bons Dias (Portugalsko), Haydarpasa Lisesi Sport Club
(Turecko), Korfball Club Schweriner

(Německo), CK Vallparadis (Španělsko) a SE Szentendrei Honvéd
Kinizsi (Maďarsko). Týmy jsou rozděleny do dvou základních skupin,
Hanáci budou mít za soupeře tři posledně jmenované kolektivy. Úvodní
dva turnajové dny 25. + 26. 1. vyplní
duely v obou grupách, z nichž dva nejlepší mančafty postoupí do semifinále
a dva horší půjdou do bojů o 5. až 8.

LITOMĚŘICE,
PROSTĚJOV
Bídnou bilanci na kluzištích soupeřů za poslední měsíc hokejoví
Jestřábi nevylepšili ani ve 43. dějství Chance ligy, právě naopak.
V hájemství celku HC Stadion Litoměřice ji ještě prohloubili vysokou porážkou o čtyři kusy.
Hostům v pondělním duelu stále chyběli Divíšek, Žálčík, Hanták
i Havlík, a navíc nechali pondělního
protivníka bleskově otevřít skóre. Už
po čtyřiaosmdesáti vteřinách Helt se
štěstím prošel přes Koláře a sám před
Neužilem zavěsil k levé tyči – 1:0.
Následně se akce střídaly na obou
stranách bez vyložených šancí až do
12. minuty, kdy Kloz nabil zpoza brá-

ny Kadlecovi a ten z mezikruží propálil Neužila – 2:0. Ve zbytku úvodní
třetiny hráli Hanáci ještě dvě oslabení, během kterých Neužil zneškodnil několik nebezpečných střel. Aby
krátce před přestávkou Venkrbec
navzdory hře čtyř proti pěti ze závaru
trefil brankovou konstrukci.
Druhou periodu otevřel přesilovkou
naopak tým LHK, leč bez efektu.
Ve 26. pak únik Jánského zastavil na
poslední chvíli dobrým obranným
zákrokem Nouza, načež při jednom
z útočných výpadů zahrozil Račuk.
Vzápětí však znova udeřili Severočeši, neboť Helt ve 29. minutě od zadního mantinelu chytře nahodil puk
na Neužila a ten si jej smolně srazil
do vlastní sítě – 3:0. O chvíli později
strážce svatyně svou hrubku napravil
vychytáním příležitosti Šika, teprve
poté se Vykoukalovi svěřenci pořádně
zvedli. Nejen během dvou přesilových

her dostali Stadion pod velký tlak a ve
36. Nouza tvrdou ranou zpoza levého
kruhu překonal Krále – 3:1.
Jiskra naděje na výsledkový zvrat ovšem nedoutnala příliš dlouho. Prostějované ji ničím výrazným nerozfoukali,
a tak ve 46. minutě hezkou rychlou
kombinaci zakončil Marcel přesným
švihem z levého kruhu ke vzdálenější
tyčce – 4:1. Snaha o nové zdramatizování duelu vyzněla jalově, když Dvořáčkova jedovka těsně minula pravou tyč,
Starý zblízka nevyzrál na Krále a jako
završení veškerého zmaru neškodní ptačí dravci nevyužili dvaašedesát
sekund trvající dvojnásobnou početní
výhodu mezi 54. a 55. minutou. Trest
v podobě pečetící trefy na sebe nenechal dlouho čekat, v 57. ji při hodně
brzké power play hostů vsítil do opuštěné klece Dvořák – 5:1.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
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„Myslím si, že na nás byla znát delší pauza,
kterou jsme měli od zápasu na Slavii. Trochu obtížněji jsme se do utkání dostávali.
Ale pomohli jsme si rychlými góly, měli po
celý zápas lepší pohyb a zaslouženě vyhráli.“
Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Z našeho pohledu ovlivnila utkání hromada individuálních chyb, jsem zklamaný
z přístupu mužstva. Kdybychom dnes pustili
tým do džungle na přežití, tak by neobstál,
protože kluci se spolu nedomluví. Musíme
ale pracovat dál. Zejména na tom, abychom
zastavili sérii venkovních porážek.“

místo. Tohle závěrečné play-off přijde na řadu v neděli 27. ledna, úplně
všechna utkání přitom proběhnou
v hale RG a ZŠ města Prostějova ve
Studentské ulici.
„My samozřejmě chceme co nejlépe reprezentovat naše město i celou
republiku. Kvalita protivníků se předem těžko odhaduje, ale rozhodně
bychom se rádi poprali o semifiná-

lovou účast a dál se uvidí. Vybojovat
v domácím prostředí některou z medailí by znamenalo krásný úspěch,“
nadhodil trenér korfbalistů SK RG
David Konečný.
V příštím vydání Večerníku přineseme
obsáhlou pozvánku na Europa Shield
2019 včetně kompletního zápasového programu i rozhovoru s ředitelem
akce Janem Mynaříkem.
(son)

Kvitová vydřela finále v Sydney
SYDNEY, PROSTĚJOV Lepší
generálku před startem Australian Open si Petra Kvitová nemohla ani přát. Na tradičním turnaji
v Sydney nenašla přemožitelku,
když dokázala porazit i světovou
dvojku Kerberovou z Německa,
a získala svůj šestadvacátý titul
na okruhu WTA. V průběhu týdne ztratila hráčka TK Agrofert
Prostějov jediný set a bylo to ve
finále. Duel s domácí Bartyovou
byl plný zvratů a rozhodnutí přinesla až zkrácená hra třetí sady.
„Musím se Ashleigh omluvit. Každá
hráčka chce doma získat titul, ale já
chtěla také vyhrát. Byl to skvělý, ale
současně dlouhý týden. Zápasy se
přerušovaly kvůli dešti. Šlo o velkou
zkoušku a tu jsem zvládla. Pomohli mi i čeští fanoušci, kterých bylo
v ochozech docela hodně. Mám

pětkou v Litoměřicích
5:1
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Bojovná lvice slaví šestadvacátý titul

Ale tím víc příjemně můžeme překva- Vykoukal jasně čitelný recept na výpit,“ nic nevylučoval trenér LHK Jiří hry potřebné k uhájení postupové osVykoukal.
mičky do play-off.
(son)
Na vlastním ledě naopak jeho svěřenVZÁJEMNÉ ZÁPASY
ci uspěli také pětkrát v řadě za sebou Prostějov – Vsetín: letošní sezóna
(byť třikrát z toho až po samostatných doma 6:5p a 4:2, venku 3:6, minulá senájezdech) a klopýtnout zrovna s li- zóna doma 5:4 a 1:4, venku 4:5sn a 1:5.
bereckou farmou by tudíž bylo krajně Prostějov – Benátky: letošní sezóna
doma
5:1,
venku
4:6
a
3:1,
minulá
nepříjemné. „Všechno je o přístupu. na doma 7:2 a 6:0, venku 2:4 a 6:4. sezóMusíme do každého utkání jít na sto Prostějov – Jihlava: letošní sezóna
procent, potom můžeme pravidelně doma 3:2 a 2:4, venku 2:8, minulá sezóbodovat, ideálně vítězit,“ předepsal na nestřetli se.

Venkovní mizérie pokračovala
HC LIT
LHK PV

PROSTĚJOV 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. Právě čtyřicetiletý jezdec z Hané
opanoval také v nedávno skončeném roce nejvyšší soutěž
zastřešovanou Autoklubem České republiky, jejíž některé
závody se konají i na Slovensku. Na stroji Yamaha R6 za sebou ve své třídě zanechal přes padesát jmen a vítězný pohár mu vynesla především stabilně vysoká výkonnost vyjádřená dvěma druhými, třetím, čtvrtým a pátým místem.
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s Benátkami a v sobotu do Jihlavy
18:00 hodin doma HC Benátky nad
Jizerou (třinácté) a sobota 19. ledna
od 17:30 hodin venku HC Dukla Jihlava (první).
Člověk nemusí být zrovna Einstein,
aby poznal, jak těžká mise tabulkově
šesté Hanáky čeká. „Potřebujeme už
zrušit dlouhou sérii pěti venkovních
porážek, což však bude hodně složité. Vsetínský Lapač je vyhlášený svou
nelehkou dobytností, jihlavská Dukla
zase suverénně vede celou první ligu.
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Jiří MOŽNÝ

Dnes venku Vsetín, ve středu
PROSTĚJOV Krátký oddech díky
odloženému střetnutí v Porubě je
minulostí, rychlost nabírající zápasový kolotoč Chance ligy mužů
ČR 2018/2019 vrhá prostějovské
hokejisty opět do víru dalších soutěžních bitev. Začíná už přitom poslední čtvrtina základní části.
Program Jestřábů je během tohoto
týdne následující: pondělí 14. ledna
od 17:30 hodin venku VHK Vsetín
(aktuálně třetí), středa 16. ledna od
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z trofeje obrovskou radost,“
vyznala se Kvitová. Osmadvacetiletá
prostějovská
hráčka v Sydney triumfovala
stejně jako v roce 2015. Levou rukou hrající tenistka
potvrdila, že finálové zápasy
umí a prohrává v nich jen
zřídka. Bilanci v bojích
o titul si vylepšila na
26:7 a uspěla v osmém
finále v řadě. Na začátku zápasu ale byla horší hráčkou.
„Pauza po semifinále byla hodně
krátká. Byla jsem unavená. Chvíli
trvalo, než jsem se dostala do tempa,“ uznala Kvitová. Pak srovnala
krok a dokázala vyrovnat. V dramatické třetí sadě prohrávala česká
tenistka už 0:3, opět se však dotáhla.
Pak dvakrát podávala na výhru, ale

➢

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Získání pětadvacetiletého záložníka Milana Lutonského z brněnské
Zbrojovky pro jarní část do fotbalového Prostějova. Někdejší mládežnický reprezentant hodlá na Hané
získat zpět herní pohodu a proto jej
jablonecký boss Pelta oblékl právě do
dresu eskáčka. Vítaná pomoc!
DEBAKL:
Nemají formu, hvězdám to přestalo
pálit. Hokejový tým Prostějova se na
přelomu roku souží a v uplynulém,
týdnu tomu nebylo jinak. Vždyť
zisk pouhých dvou bodů z možných
šesti v soubojích s Litoměřicemi
a Frýdkem-Místkrem nemohl uspokojit nikoho...
ĠÌ6/2
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ani jednou neuspěla, přičemž do
tie-breaku set posunula po dvou
dvojchybách. V tie-breaku odskočila do vedení 3:1, ale po její desáté
dvojchybě v utkání bylo srovnáno.
Poslední míče však zvládla. „Bylo
to už hodně těžké. Dostávala jsem
křeče. Už jsem si přála, ať je rychle
konec. Byl to boj,“ popsala ze svého
pohledu koncovku vítězka.
(lv)
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Zástupcům prostějovské cyklistiky se povedla velká věc, která si zaslouží náležitou pozornost. Česká
sportovní veřejnost pravda slyší zejména na události
typu olympijských her, světových šampionátů nebo
mistrovství Evropy, případně závodů Světového
poháru, avšak kvalitní a divácky atraktivní dráhová
cyklistika je k vidění i při závodech Six Day Series.
Pro čtenáře Večerníku nejde o zcela neznámou soutěž, již v minulosti jsme se o ní zmiňovali, to když
zástupci tehdy ještě SKC TUFO Prostějov a později
PARDUS-TUFO Prostějov zápolili mezi třiadvacítkáři a namátkově mezi absolutní elitou. Avšak teď
poprvé má zdejší oddíl čistě domácí dvojici, která
může objet celý seriál, jehož jednotlivé díly se střídavě konají na evropském a australském kontinentu.
Hlediště velodromů zaplněná k prasknutí, další bez
nadsázky tisíce až miliony diváků u televizních obrazovek, prostě mediálně pokrytá akce, na které by se
chtěl představit snad každý. A díky skvělým dráhovým vystoupením i vyjednávacím schopnostem se
to hanáckému klubu povedlo.

Je pravdou, že sportovních odvětví je na výběr
stále více a mezinárodní konkurence větší a větší
a v kolektivních sportech se české úspěchy spíše
stále tenčí a ústup z někdejších pozic se zvýrazňuje. Pokud tedy nepřijde mimořádně silná generace,
jako tomu bylo v minulém desetiletí u ženského
a v současnosti i u mužského basketbalu. U hokejistů všech věkových kategorií se stala standardem
pouze čtvrtfinálová účast, horší to zatím ještě není,
fotbalisté museli snížit laťku na pouhý postup na
mistrovství Evropy. A ještě níže se nyní ocitly volejbalistky. Důvodů bude pravděpodobně více a je
na zainteresovaných odbornících, aby vyvodili náležité závěry, aby se podobná blamáž neopakovala,
nemělo by ale zapadnout, že český tým se neprobojoval na závěrečný turnaj právě v době, kdy se počet
jeho účastníků zvyšuje ze šestnácti na čtyřiadvacet
a kdy se tak na akci kvalifikuje prakticky polovina
starého kontinentu. Navíc jména soupeřů nedosahovala věhlasu Srbska, Itálie či Ruska, ale šlo o Finsko, Švédsko a Estonsko. Je zřejmě co zlepšovat.

Z programu pro rok 2019 již stihli prostějovští hokejisté odloupnout čtyři zápasové dílky, mnoho
radosti v jejich řadách ale nezpůsobily. Vítězství za
tři body od předsilvestrovského zdolání Havířova
nepřišlo, dvě domácí penaltové výhry doprovodily
dva bezbodové venkovní výjezdy. Jestřábi si stále
udržují pozici nejproduktivnějšího mužstva celé
první ligy, ale právě překonávání soupeřových gólmanů se jim v posledních dvou týdnech přestalo
dařit. V Ústí se sice ještě trefili třikrát a jen těsně nestačili na tehdy rozjeté Severočechy, jenže proti Třebíči a Litoměřicím jeden zásah, proti Frýdku dva.
Přestaly se oproti loňskému ročníku dařit přesilovky, v jejich využívání je zatím prostějovské mužstvo
s necelými šestnácti procenty přesně v polovině pořadí, a při vyrovnaných duelech možná právě tento
aspekt chybí. Do play-off je ale ještě daleko a hlavní
je stále ještě dostatečný náskok na deváté místo. Vedoucí trio již sice uniklo, čtvrtá pozice ale stále ještě
není v nedohlednu a minimálně pátý flek zůstává
i přes slabší formu reálný.

Už pouze jedno turnajové vítězství
dělí prostějovskou tenistku Petru Kvitovou od legendární Hany
Mandlíkové, která na okruhu WTA
nasbírala sedmadvacet trofejí.
9ă52.
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Trenér korfbalového týmu SK RG
Prostějov DAVID KONEČNÝ
si liboval, jak se v jediném smíšeném
kolektivním sportu vyrovnaly síly.
.20(7$

FRANTIŠEK VÁŇA
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Dvacetiletý prostějovský talent o sobě
začíná v dresu BK Olomoucko čím dál
více vědět. To, co předvedl v utkání proti
Kolínu, je doslova průlomem do historie. Excelentním střeleckým výkonem
v podobě devíti úspěšných trojek z devíti pokusů se v historické tabulce nejvyšší
soutěže dostal na páté místo!

Jak odpoví v únoru
Petra Kvitová?

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

BRNO Minulé úterý od ranních hodin probíhalo u Krajského
soudu v Brně druhé jednání ve věci přepadení tenistky Petry
Kvitové v jejím bytě v Jezdecké ulici ze dne 20. prosince 2016.
Hlavní podezřelý z tohoto činu Radim Žondra si prostřednictvím své obhájkyně zajistil svědky, kteří mu měli na daný
okamžik poskytnout alibi. Někdejší fotbalista Konice stále tvrdí, že tenistku nepřepadl, podle svých slov byl totiž v kritický
okamžik na stavbě v Napajedlech, kde pracoval jako dělník.
Majitel firmy i kolegové ze stavby včetně jeho současné přítelkyně se u soudu hodně snažili, aby senát přesvědčili, že obviněný muž, kterému hrozí dvanáct let kriminálu, byl desítky
kilometrů daleko od Prostějova a dvojnásobnou wimbledon- 4CFKOCäQPFTWQFXG\NCGUMQTVC\GUQWFWRąÊOQFQX÷\GPÊ,GJQQDJ¾LM[P÷.WEKG0GLGFN¾UGVX¾ąKNCURQMQLGP÷RQFNGPÊUX÷FEKRTQM¾\CNKåGLGLÊOCPFCPVPGOQJN
2x foto: Michal Kadlec
skou vítězku tak nemohl napadnout a pořezat jí nožem ruku. VGPKUVMW2GVTW-XKVQXQWRąGRCFPQWV
Přesvědčivý důkaz však žádný z úterních vyslechnutých svědbych to mohl za pět minut stihnout stavbě v Napajedlech byl,“ dodal drželi a obvinili z přepadení Petry
ků nepředložil. Proč?
že mi Radim psal ze stavby v Napajedlech,“ uvedla slečna Žaneta.
Problém je ovšem v tom, jak napro Večerník
mítla sama soudkyně, že policie se
k těmto zprávám nemohla vůbec
Michal
dostat, protože fakticky už neexisKADLEC
tovaly. „No..., my jsme je oba ještě
Oproti prvnímu přelíčení na konci ten den smazali, protože já i Radim
listopadu loňského roku tentokrát jsme v té době měli jiné partnery,“
předsedkyně senátu Dagmar Bor- vysvětlovala Žaneta Zelená.
dovská vyloučila ze soudní síně
kameramany a redaktory České
Kamery nefungovaly,
televize a stanic Nova, Prima i Sestavební deník
znam TV. Ti tak museli čekat na rese ztratil...
akce účastníků přelíčení v předsálí.
Dovnitř jednací síně se společně s
Večerníkem dostali pouze novináři Majitel malé stavební firmy ze Ptení, stavbyvedoucí a kolegové Raditištěných médií.
ma Žondry u soudu tvrdili, že 20.
prosince 2016 skutečně musel být
„Psal mi ze stavby,
na stavbě v Napajedlech. Probíhal
SMS jsme
tam totiž kontrolní den a jeho příoba smazali!“
tomnost byla nutností. Soudu byly
předloženy fotografie z mobilního
Hlavním trumfem obhajoby měla telefonu Žondry, který uvedený
být současná přítelkyně Radima kontrolní den na stavbě v NapaŽondry. Slečna Žaneta Zelená tvr- jedlech dokumentoval. Problém
dila, že Žondra v noci z 19. na 20. však je, že ani na jednom snímku
prosince 2016 spal u ní v Černé není ani on, ani nikdo jiný z jeho
Hoře na Blanensku a ráno kolem kolegů. Jen bagr a zabetonované výpáté hodiny odjel autem do Napa- kopy připravené pro kanalizaci. „Ty
jedel. „Choval se úplně normálně fotky jsou ale pořízené z mého moa přirozeně, žádnou změnu jsem bilu a podle zaznamenaného času
na něm nepozorovala. Během lze jasně určit, kdy jsem je dělal.
úterního dopoledne jsme si vy- Ta poslední fotka je pořízena o tři
měnili asi třicet SMS zpráv, takže čtvrtě na dvanáct, co tedy vím, tak
pokud by policie chtěla být nějak nějakých pět minut před přepadečinná, mohla podle mobilu zjistit, ním slečny Kvitové v Prostějově. Jak

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

do Prostějova?“ snažil se přesvědčit soud Radim Žondra. Před soud
předstoupil i jeden z dodavatelů
stavby v Napajedlech, pro kterého
dělala i firma, v níž Žondra pracoval. „Dvacátého prosince 2016 řídil
výkopové práce a zajišťoval fotodokumentaci kontrolního dne na stavbě. Na staveništi byl zřízen systém
čipových karet i kamerový systém,
v polovině prosince ale nefungovaly, protože docházelo ke změnám
na stavbě,“ uvedl další svědek. Ten
zároveň potvrdil, že padá i další
možnost důkazu, že by se alespoň
podle kamer nebo systému čipových karet dalo skutečně zjistit, zda
Žondra na stavbě byl, nebo ne.
Statní zástupce Ivan Hrazdira se
dalšího přivolaného svědka, majitele ptenské stavební firmy, u které
Žondra pracoval, vyptával i na stavební deník. „Radim ho sám vedl.
Mělo by v něm být uvedeno i to,
kdo byl ten den na stavbě. Já jsem
tento deník tu a tam kontroloval,
pak jsem ho vždycky předával hlavnímu investorovi. Nevím, kde ten
deník teď je, nějak zmizel,“ připustil
majitel firmy, který se jinak svému
kamarádovi Žondrovi snažil u soudu pomoci, seč to jen šlo. „Radim
byl naprosto spolehlivý, svěřoval
jsem mu mnoho úkolů a na stavbě
mě často zastupoval. Nevím ani o
tom, že by měl nějaké dluhy nebo
měl jiné finanční potíže. Dám ruku
do ohně za to, že tehdy dvacátéhio
prosince před dvěma roky na té

majitel. Podle fotografií z 21. prosince 2016 na stavbu naváželi beton, den předtím proto museli místo nachystat. „Je tak jasné, že byl na
stavbě. Museli jsme provést výkopové práce. Já, Žondra a bagrista,“
řekl muž ze Ptení.

6QDzLOLVHDOHGÕND]\
QHSÔHGORzLOL
Před soud minulé úterý předstoupili ještě další dva svědci, kolegové
Radima Žondry ze stavby v Napajedlech. Také oni soudkyni tvrdili, že
obviněný z přepadení Petry Kvitové
musel být určitě na stavbě, protože
právě 20. prosince 2016 probíhal
kontrolní den a právě Žondra byl
na této akci pověřený za stavební firmu jednat. Ovšem ani jeden z nich
nemohl jasně a prokazatelně říci, že
Žondru v Napajedlech viděl nebo že
existuje jiný důkaz jeho přítomnosti.
Otázkou je, jak soudkyně Dagmar
Bordovská a celý senát Krajského
soudu v Brně vyhodnotí svědecké
výpovědi ve prospěch obviněného,
které jsme slyšeli.

lRQGURYL]UXvLOLYD]EX
zamíøil do vìzení
Na úplný závěr přelíčení se jednalo
také o setrvání Radima Žondry ve
vazební věznici, kam byl přemístěn
vloni v září poté, co jej policisté za-

Kvitové. Vzhledem k tomu, že byl
Žondra vloni na podzim pravomocně potrestaný 2,5 lety vězení v jiném
případu, předsedkyně senátu Dagmar Bordovská jej z vazby propustila. Žondra tak byl ihned po přelíčení
v úterý 8. ledna převezen eskortou
do výkonu trestu.

Obhájkynì
je spokojena
Večerník se ještě v Brně zeptal obhájkyně Radima Žondry, zda jednání
splnilo její očekávání a jaké má z něj
pocity... „Pocit je velmi subjektivní
záležitost, takto bych to rozhodně
nedefinovala. Ale podle mého názoru všichni předvolaní svědci potvrdili, že můj mandant byl v daný
moment úplně někde jinde a čin
tak nemohl spáchat. A co čekám od
vzájemné konfrontace mého mandanta se slečnou Kvitovou, ke které
dojde začátkem února? Odpovím
šalamounsky, nečekám od toho nic,
půjde jen o dokreslení celé kauzy.
To, co vypovídá slečna Kvitová, už s
námi nijak souviset nebude, my jsme
prokázali, že pan Žondra dvacátého
prosince 2016 v Jezdecké ulici v Prostějově nebyl,“ míní Lucie Nejedlá.
„Námi předložené svědecké výpovědi nyní musí vyhodnotit soud.
Trestuhodné ale je, že žádný z dnes
vypovídajících svědků nebyl vůbec
vyslechnut policií. To je velké překvapení,“ přidala poznámku.

3ÔÉvWÈXzV3HWURX
Kvitovou

Soudní přelíčení bylo odročeno na
5. a 6. února, na kdy je předvolána
také Petra Kvitová. Ta se z lednového
jednání již předem omluvila kvůli své
účasti na tenisových turnajích v Austrálii, kde mimo jiné vyhrála v Sydney.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Uvízli jsme
na dálnici
Brno(mik)-ÚternícestaVečerníku
do Brna, kde u krajského soudu
proběhlo další jednání v kauze přepadení tenistky Petry Kvitové, neprobíhala zrovna hladce. Hned za
Vyškovem zastavily provoz na dálnici hustá chumelenice a takzvaná
bílá tma. Padesát minut doprava
stála a vytvořila se patnáctikilometrová kolona aut. Zahájení soudního přelíčení Večerník nestihl, do
soudní síně se dostal až ve chvíli,
kdy soudkyně svolila ke vstupu
společně s dalším svědkem obhajoby. Nakonec vše podstatné jsme
ale pro čtenáře zachytili. Včetně
toho, že jsme nebyli zdaleka jediní,
kdo do soudní budovy dorazil kvůli počasí později...

Drama na krasickém rybníku
PROSTĚJOV Ne že by mrzlo, až
praštělo, ale hladina krasického rybníka se předminulou
neděli přece jen pokryla vrstvičkou ledu. A v
ní uvízla dospělá labuť.
Šlo o minuty, na pomoc
se zvířeti vydali prostějovští
strážníci, kteří ihned po příjezdu
zahájili rychlou a hlavně účinnou
záchrannou akci.
„V dopoledních hodinách šestého
ledna bylo přijato oznámení o zamrzlé labuti na krasickém rybníku.
Na místo byla okamžitě vyslána hlídka, která oznámení potvrdila. Opeřenec se nacházel ve vzdálenosti dvaceti metrů od břehu a nebyl schopen
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pohybu. Strážníci si vyžádali příjezd
jednotky hasičského sboru. Hasiči
pak ptáka za pomoci člunu odchytli,“ popsala záchrannou misi Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
chů v Němčicích nad Hanou. „Zvíře a o vyčerpanou labuť se postaral,“
Hned nato byla kontaktována zá- bylo předáno pracovníkovi, který dodala k dojemnému konci případu
chranná stanice volně žijících živoči- se zanedlouho dostavil na služebnu Greplová.
(mik)
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Měl v sobě „zbytkáč“
Uplynulý pátek 11. ledna krátce
před tři čtvrtě na šest kontrolovali policisté ve Vrbátkách osobní motorové vozidlo Ford Focus.
U třiatřicetiletého řidiče provedli
orientační dechovou zkoušku
a naměřili mu lehce přes 0,40 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami při zbytkovém alkoholu z předešlé noci
souhlasil. Policisté mu zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý z přestupku
na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

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

Tentokrát bez alkoholu

19010910052

Minulé pondělí 7. ledna proběhla v rámci místní působnosti obvodního oddělení v Němčicích
nad Hanou dopravně bezpečnostní akce tamních policistů.
Při akci zaměřené zejména na
kontrolu dodržování zákazu
řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek policisté
zkontrolovali 62 vozidel a jejich
řidičů. Ovlivněn zakázanými látkami nebyl žádný z nich a policisté tak řešili pouze sedm drobných
dopravních přestupků. Udělené
pokuty pak odpovídaly závažnosti zjištěných přestupků a dosáhly souhrnné výše 800 korun.

Budou nové kanalizace

TRADIČNÍ BRODECKÝ VÝŠLAP ZAZNAMENAL ÚSPĚCH FRANCOUZSKÝ GRANÁT
Bez ohledu na počasí a náročnost
dorazili všichni úspěšně do cíle

zlikvidovali na poli u Klopotovic

BYLI JSME
U TOHO

KLOPOTOVICE Kde se vzal, tu
že se jedná o munici a přivolali pose vzal, když na poli poblíž Klopolicejního pyrotechnika. Ten předtovic našli tamní lidé granát franmět klasifikoval jako minometný
couzské výroby z období druhé
granát francouzské výroby z obdoFOTOGALERIE
světové války. Policejní pyrotechbí druhé světové války ráže šedesát
klikni na
nici si munici převzali k odborné
milimetrů. Nález zajistil k odborné
www.vecernikpv.cz
likvidaci, evakuace osob nebyla
likvidaci,“ sdělil František Kořínek,
8GNM¾UMWRKPMCUTwÊEÊUOÊEJGOCXVKRGOXéGNGUJNCXPÊQTICPK\¾VQTMQW2CXNÊPQW1wNGLwMQXQWPGUMTÚXCNCPCFwGPÊ\CMEGCURQMQLGPQUV nutná.
tiskový mluvčí Krajského ředitel
(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾
„Ve středu devátoho ledna jsme
ství Policie Olomouckého kraje
je ovšem náročnější. Bývají zpravidla na kyně komise kultury a mládeže. Smysl pohorskou hospůdku. Během chvilky před jedenáctou hodinou přijali
„Vzhledem k odlehlosti místa námístě dříve a už odpočívají. Skupinka akce je jasný. „Jde o to, abychom se prošli, si vonícího svařáčku užívali na kost pro- oznámení o nálezu vojenské munilezu při zákroku nebyla nutná evaEXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
starších volí raději i kvůli počasí cestu po užili si to, pobavili se, odreagovali se a re- mrzlí turisté, jelikož venku začal padat ce na poli v katastru obce Klopotokuace osob a nedošlo k ohrožení
pro Večerník
silnici, nevadí, že dojdeme malinko poz- laxovali, zkrátka přišli na jiné myšlenky. i sníh. Pro rychlejší zahřátí někteří volili vice. Přivolaní policisté potvrdili, 8[UQEG\MQTQFQXCPÚITCP¾VHTCPEQW\UMÆXÚTQD[PCwNKPCRQNKW-NQRQVQXKE(QVQ2QNKEKGè4 majetku,“ doplnil.
(mik)
ději. Většinou nám procházka trvá něco Je škoda toho počasí, protože jsme chtěli panáčka dobré slivovice.
kolem tří hodin pohodovým tempem,“ jít přes les, aby to bylo takové přírodnější, „Nevím, jak to bude dál pokračovat,
prozradila Pavlína Ošlejšková, předsed- hezčí a viděli jsme víc krajiny. I když jsme protože těch míst v okolí, kam bychom
byli odkázáni na silnici, kde nás řidiči došli pěšky a kde vaří, není úplně tolik.
svými auty občas postříkali, tak jsme si to Takže budeme muset asi v budoucnu PROSTĚJOVSKO Ve středu 9. ledna 2019 došlo na silnicích Prostějovska ke třem dopravním nehodám, které
ZHQVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾
saa
moc užili,“ usmála se.
za podobnými výlety dojíždět a v dané byly ovlivněny zimním počasím.
A bylo to přesně tak, jak popsala. Na destinaci se projít pěšky. Letos jsme měli
místo dorazili turisté po skupinkách. docela štěstí, protože sehnat cílový azyl
„Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli bylo celkem náročné a tady na Pohoře
na poslední chvíli, tak jsme nakonec rádi. zrovna pořádali hon. Využili jsme situAkorát jsme se trochu méně vybavili. ace a vybrali tuto hospůdku, abychom
Ale zvládli jsme to a došli až na Poho- se tak vystřídali s navazující akcí,“ po- SMRŽICE U Smržic došlo minu- „V šest hodin ráno řídila sedmapadesátileru. Trasa byla nádherná, spousta sněhu, znamenala energická a usměvavá orga- lou středu ke srážce dvou škodo- tá žena Škodu Felicii ve směru od Prostěmoc jsme si to užili a jsme spokojení,“ nizátorka. Letos se zúčastnilo rekord- vek. Jedna z Felicií, kterou řídila jova ke Smržicím. Při průjezdu přes most
svěřila se Večerníku Jana Trnečková ze ní počet přihlášených na oběd, a to žena, skončila mimo silnici a po z důvodu protijedoucího automobilu
Štarnova u Konice z první skupinky. 26 turistů. Někteří si tento pochod nárazu do stromu se přepůlila na
Ta si ještě trasu prodloužila prohlídkou náramně užili pouze se svačinou. „Je- dva kusy. Muž za volantem druhé
okolí obce. Postupně přicházely po dinci si zajistili odvoz, ti zdatnější včetně škodovky nedokázal střetu zabránit
2TXPÊUMWRKPMCFQTC\KNCFQEÊNGUG\PCéPÚOP¾UMQMGO .KFÆUKWåKNK\FTCXQVPÊRTQEJ¾\MWDG\QJNGFWPCX÷M <¾X÷TRCVąKNJTQOCFPÆOWQD÷FWXVCOPÊJQURčFEG
dvou či po čtyřech další a další sku- mě již svižnějším tempem vyjdeme zpět a jeho auto zůstalo stát zdemolované na komunikaci.
pinky, které násleně zaplnily malou do Brodku,“ rozloučila se Ošlejšková.

Vendula PROVAZOVÁ
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Zimní atmosféra dolehla na několik nadšenců turismu a tak společně uplynulou
sobotu 12. ledna v devět hodin vyrazila
od obecního úřadu v Brodku u Konice
skupinka cestovatelů na trasu dlouhou
asi patnáct kilometrů a vedoucí až do
Pohory. Počasí účastníkům moc nepřálo, hojně užívané zkratky byly zapadané
sněhem. A protože někteří turisté nebyli
právě nejmladší, zvolili organizátoři raději cestu po silnici.
„Brodecké véšlap se letos koná již popáté
a jelikož tuto akci pořádáme v lednu, tak
bývá logicky provázena sněhem, proto
mladší účastníci volí kratší cestu, která

9]LPQËPREGREËMHQXWQÇMH]GLWRSDWUQøMLDYËFHSĆHGYËGDW
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

BRODEK U KONICE Sobotní dopoledne ve znamení turistiky si užili nejen obyvatelé Brodku u Konice, ale i spousta
nadšenců, kteří využili možnost pobytu na čerstvém vzduchu a výšlapu po okolí. Letošním cílem byla hospůdka v obci
Pohora, kde si všichni účastníci dali zasloužené občerstvení,
ať už ve formě oběda, lehké svačiny, nebo třeba svařáčku na
Řešen hned dvakrát
Uplynulou středu 9. ledna před zahřátí. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
třiadvacátou hodinou kontrolovali policisté obvodního oddělení Plumlov v Drahanech osobní
automobil značky Renault a jeho
pětatřicetiletého řidiče. Po negativní dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu muže
vyzvali i k orientační zkoušce na
přítomnost jiných návykových
látek. Ta ukázala přítomnost
amphetamin/metamphetamin.
Polapený s výsledkem souhlasil
a přiznal užití blíže neurčeného
množství drogy krátce před jízdou. Výzvu k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření
nejprve přijal, ale po příjezdu do
zdravotnického zařízení v Prostějově ji odmítl. Další jízdu policisté muži zakázali a zadrželi
jeho řidičský průkaz. Když o necelé dvě hodiny později stejní
policisté při hlídkové činnosti
zahlédli nedaleko obce Drahany totéž vozidlo, samozřejmě
se rozhodli pro jeho kontrolu.
Řídil stejný muž a tak se situace
opakovala, pouze s tím rozdílem, že řidič lékařské vyšetření
odmítl rovnou. Oba případy
jsou řešeny pro podezření z přestupku podle zákona o silničním
provozu. U příslušného správního orgánu může řidič v obou
případech očekávat sankci zákaz
řízení na dobu od jednoho roku
do dvou let a pokuty ve výši 25
až 50 tisíc korun.

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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Bílovice-Lutotín (nif) - Aktuálně
probíhá výběrové řízení na výstavbu splaškové kanalizace v obci Bílovice-Lutotín za účelem odvádění
splaškových vod od obyvatelstva
obce a jejich likvidace na ČOV Kostelec na Hané. Celková délka stavby
splaškové kanalizace je cca 4,8 km.
Předpokládaná hodnota výstavby je
skoro padesát milionů korun.

Chcete si postavit
baráèek?
Pivín (nif) – Obec Pivín nabízí
nové stavební parcely k výstavbě
rodinných domů v ulici Záhumenská. Jedná se o prodloužení stávající
lokality s novostavbami rodinných
domů. Nachází se tam celkem
osmnáct stavebních parcel. Žádost
o koupi můžete podat na Obecním
úřadě Pivín.

1DKRU\GRYH]HO\zDÔH
QRYÙVNLEXV
Olomoucký kraj (red) - Od předminulého víkendu začal do Jeseníků
vyjíždět nový skibus. S podporou
Olomouckého kraje vozí lyžaře
z Koutů nad Desnou přes Červenohorské sedlo do Jeseníku a zpět.
Linka navazuje na vlakové přípoje
z Brna a Olomouce. „Sever regionu
je na turistickém ruchu závislý. Hejtmanství se proto snaží jeho rozvoj
všemi silami podporovat,“ uvedl
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Spoj vyjíždí každou
sobotu a neděli, a to až do poloviny
března. Běžkaři i vyznavači sjezdového lyžování se díky jeho provázání
s vlaky dostanou do hor, aniž by museli komplikovaně dojíždět autem.

Bude nová stezka

+µM<U@HN@nMJOJQ<G?J?µQFP Čelní náraz do stromu: -JNHTFPKü@M<UDGUI<àFPDFJGJ
Mladá šoférka
skončila
Rychlou jízdu na náledí zastavil až listnáč
ve špitále
,GFPC(GNKEKGdPCRCFTċqCRąGRčNGP¾PCFXCMWU[FTWJ¾RCM\FGOQNQXCP¾\čUVCNCUV¾VPCUKNPKEK1DCąKFKéKUMQPéKNKUV÷åMÚOK\TCP÷
PÊOKXRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEK
ZHQVQ2QNKEKGè4

HLUCHOV Jízda na sněhu a náledí nebývá
zrovna bezpečná. A když za těchto podmínek
řidič jezdí jako blázen, o neštěstí bývá většinou
postaráno. Minulé úterý 8. ledna o půl osmé došlo na silnici mezi Hluchovem a Běleckým Mlýnem k havárii nákladního automobilu značky
Iveco. A jeho řidič to vůbec nezvládl...
„Devětatřicetiletý řidič vozidla nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a v levotočivé zatáčce vyjel vpravo mimo komunikaci. Tam
vozidlo narazilo přední částí do stromu a převrá-

tilo se na pravý bok,“ popsal karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje s tím, že výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na 151 000 korun. „Ke zranění osob při havárii
nedošlo,“ přidal.
Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedením dechové zkoušky. „Jeho přestupek pak vyřešili
uložením pokuty ve výši dvou tisíc korun a po prohlídce poškození vozidla na místě zadrželi osvědčení
o jeho registraci,“ doplnil Kořínek.
(mik)

DUB NAD MORAVOU Takhle tedy ne, slečno řidičko! Na katastru Prostějovska na silnici mezi Dubem nad Moravou a Prostějovem
vlastní vinou ošklivě havarovala mladá žena
za volantem osobního vozidla. Nezvládla řízení a po smyku se čelně srazila se stromem.
Záchranka ji zraněnou rychle převezla do
nemocnice.
„V úterý osmého ledna po sedmé hodině došlo na komunikaci mezi Dubem nad Moravou
a Prostějovem k havárii osobního automobilu
značky Opel. Vozidlo čtyřiadvacetileté řidičky
se zřejmě vlivem nepřizpůsobení rychlosti jízdy
stavu a povaze vozovky dostalo do smyku. Následkem toho vyjelo vpravo mimo komunikaci,

%JXKNMCPGRQ\QTPQUVKC\ąGLO÷KT[EJN¾LÊ\FCD[N[
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kde čelně narazilo do stromu. Žena při nehodě
utrpěla zranění, se kterým byla převezena do
Fakultní nemocnice Olomouc,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo
a výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 61 000 korun. „Alkohol
u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ sdělil dále mluvčí policie.
(mik)

2ąK PGJQF÷ FQwNQ M RQXCNGPÊ FQ
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MOSTKOVICE Je to zkušený řidič, přesto minulou středu ráno naprosto
nezvládl jízdu po „Tiché“, tedy po silnici mezi Smržicemi a Mostkovicemi.
Se škodovku vyjel ze silnice a porazil dopravní značku. O tu se zase přelomila přední poloosa auta...
„Krátce po šesté hodině třiačtyřicetiletý řidič Škody Felicie nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky mezi obcemi Smržice a Mostkovice. V mírné
levotočivé zatáčce dostal s automobilem smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do dopravní značky. Ke zranění osob nedošlo a výše způsobené
hmotné škody byla vyčíslena na dvanáct tisíc korun. Přestupek řidiče byl vyřešen uložením pokuty,“ konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mik)

přibrzdila. V důsledku toho se automobil
dostal do smyku, přejel do protisměru
a s protijedoucím vozidlem se čelně střetl. Vlivem setrvačnosti vozidlo s řidičkou
pokračovalo mimo komunikaci, kde se
srazilo se stromem, načež došlo k oddělení zadní části automobilu, která poté

setrvačností pokračovala dále na přilehlý pozemek. Při tom došlo k poškození
oplocení pozemku,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Druhá Škoda Felicia řízená devětačtyřicetiletým mužem se zastavila na komunika-

VINCENCOV A aby středečním
těžkým haváriím nebyl konec, ohlásila policie ještě jednu! Dopoledne
9. ledna nepřizpůsobil jízdu po zledovatělé silnici u Vincencova ani
zkušený šofér, jehož příliš rychlou
jízdu zastavil až strom vedle komunikace. Muž utrpěl lehké zranění
a sanitka jej odvezla do nemocnice.
„Po půl desáté došlo k havárii osobního automobilu typu Škoda Fabia
na komunikaci mezi obcemi Vranovice-Kelčice a Vincencov. Osmašedesátiletý muž také rychlost své jízdy
nepřizpůsobil stavu komunikace a na
rovném úseku dostal smyk. V důsled-

ku toho vyjel vlevo mimo komunikaci, kde vozidlo bočně narazilo do
vzrostlého stromu. Automobil strom
přelomil a poté se zastavil na levém
boku. Řidič byl s lehkým zraněním
převezen do prostějovské nemocnice,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 43 000 korun.
„Přestupek řidiče policisté na místě
vyřešili uložením pokuty a z důvodu
poškození vozidla na místě zadrželi
osvědčení o jeho registraci,“ dodal policejní mluvčí.
(mik)

ci. „Při nehodě oba řidiči utrpěli zranění,
se kterými byli převezeni do prostějovské
nemocnice. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na padesát tisíc korun. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího
šetření,“ uzavřel Kořínek.
(mik)

Plumlov (nif) – Jak Večerník již
předeslal, město Plumlov se domluvilo na partnerství a vzájemné
spolupráci s obcí Mostkovice, které
vyústí v realizaci projektu cyklostezky. Starostka města Plumlov Gabriela Jančíková uvedla, že se již finišuje
se zpracováním dokladů pro získání
dotací na realizaci tohoto projektu.
Cyklisté se tak mohou těšit na další
úsek, po kterém bude možné
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PROSTĚJOV Uplynulou sobotu proběhl již
třetí ročník karnevalu na téma Ledové království. Ujít si ho nenechalo dobré dvě stovky dětí, které dorazily v doprovodu svých rodičů. Čekalo na ně plno atrakcí, soutěží, ale
i představení. Mezi přítomnými chodil Olaf,
který vypadal jako živý, Elza, Kryštof a plno
dalších postaviček z pohádky, na které byl
karneval postaven. Nechyběla ani tématická hudba, která se linula celou budovou
Sportcentra DDM v Komenského ulici. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

PROSTĚJOV Blížící se uzávěrka
hokejových přestupů v České republice (31. ledna - pozn.red.) tradičně ještě víc zintenzivňuje už tak
nemalou snahu vedení LHK Jestřábi
Prostějov o posílení hráčského kádru. Během uplynulého týdne vedla
ke dvěma dílčím úspěchům směrem
do zadních řad.

Marek SONNEVEND
Těsně před středečním zápasem proti
Frýdku-Místku byl administrativně
dotažen příchod urostlého beka Jakuba
Husy z Benátek nad Jizerou. 194 centimetrů vysoký a 97 kilogramů vážící pořízek se narodil 17. září 1997, má tedy
jednadvacet let. Klubově patří extrali-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

NIKOLA
FILIPENSKÁ
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Sobotní karneval za taktovky Sportcentra, který se
konal v sobotním odpoledni, se vydařil. Děti měly
možnost vidět Annu, Olafa nebo Kryštofa z Ledového království. V rámci programu bylo připraveno plno
soutěží jako například maxi puzzle, ledové kuželky,
lovení vloček, sáně, lyže a mnoho dalších.

letá Anička. Nechyběl i bál princezen, který děti vtáhl
do válení sněhových koulí, namotávání mrkve nebo
žonglování s Olafem. Malým i velkým přišlo k chuti
občerstvení. Na starost si ho vzala provozovna ZDRAWOMLS a dopřála tak přítomným mlsání v podobě
zdravých a vyvážených svačinek. „Jsme sourozenci
„Nejvíce se mi líbilo malování na obličej. Nechala z Olomouce, co se někdy ke konci roku 2015 rozhodjsem si namalovat nějaké vločky, protože jsem šla za li začít mlsat zdravě veřejně. První provozovnu jsme
Elzu z Ledového království,“ svěřila se Večerníku pěti- otevřeli v březnu 2016 v Galerii Šantovka s úmyslem
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dokázat, že zdravý životní styl není něco, co člověka
svazuje, nýbrž obohacuje. Naším cílem je nabídnout
vám nejen kvalitní kávu a něco dobrého na zub, ale
také možnost chutné a vyvážené snídaně, svačinky,
oběda nebo třeba večeře,“ tvrdí na svých webových
stránkách.
„Pořádáme karnevaly už hodně dlouho, asi patnáct
nebo dvacet let. Ledové království s úspěchem opakujeme třetím rokem. Minulý rok přišlo asi dvě stě lidí.
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Letos je to naposledy tady v Komenského ulici, jelikož nám opravují naše pracoviště na Vápenici, takže se
zase vrátíme, a já doufám, že už příští rok. Museli jsme
se přizpůsobit aktuálním podmínkám. Postupně teď
budeme vybavovat učebny a snad tam v září budeme
zpět,“ poznamenala pro Večerník organizátorka Martina Koudelková.
Děti různých věkových kategorií přišly v pestrých
a nápaditých maskách, výjimkou nebyla ani miminka.

6PUçLFNõViO]DYDOLOD Prostějované uctili Wolkerovu památku

YOQDQRVWDOJLH
SMRŽICE Uplynulý pátek 11.
ledna měli všichni zájemci možnost nahlédnout tradičně do
historie krásné vesničky Smržice
prostřednictvím premiéry dokumentárního filmu. Záběry z let
2002 a 2003 se zaujetím sledovali
občané Smržic a připomněli si tak
tehdejší události. Mezi přítomnými Večerník nechyběl.

člen zastupitelstva Olomouckého
kraje a předseda prostějovského OV
KSČM Ludvík Šulda. „Připomínáme si devadesáté páté výročí Wolkerova úmrtí, příští rok vzpomeneme
naopak stodvacáté výročí jeho narození. Byl bych rád, aby se dneškem
zrodila nová tradice, Jiří Wolker si ji
nepochybně zaslouží,“ řekl v úvodním slově Šulda.
Necelé dvě desítky přítomných si
v mrazivém, ale slunečném čtvrtečním odpoledni vyslechly fundovaný
nástin Wolkerova života a několik

jeho citátů od dlouholetého zastupitele a znalce nejen místní kultury Josefa Augustina. Úctu k Jiřímu Wolkerovi, která v Prostějově přetrvala celé
století přes všechny jeho historické
turbulence, pak připomněl předseda
spolupořádajícího Vlasteneckého
sdružení antifašistů ČR Tomáš Kaláb. „Jeho poezie přináší lásku, něhu,
bolest, sociální tematiku i svízelné
životní peripetie,“ uvedl s narážkou
na tragický básníkův osud. A právě
báseň Umírající zazněla na závěr tohoto vzpomínkového setkání. (tok)

FOTOGALERIE

Vendula PROVAZOVÁ

V kulturním domě se sešlo několik
desítek místních, aby společně zavzpomínali na smržické události.
Natáčení videokroniky obce Smržice skončilo v roce 2015 a od té doby
se tyto sestřihy postupně od doby jejich vzniku promítají. Lidé se zasmáli
především vtipným událostem z let
2002 a 2003. Šlo například o přivítání dětí do svazku obce, kterým je
nyní už šestnáct let, prostřednictvím
snímku se zavzpomínalo na dnes již
nežijící občany. Na staré časy mohli
také zavzpomínat členové místních
turistů, kteří v té době pořádali Pro-

PROSTĚJOV O tom, že básník
Jiří Wolker a město Prostějov
patří neodmyslitelně k sobě, přinesly důkaz hned první lednové
dny. Po loňském Projektu Wolker, který básníkův odkaz uchopil v moderním duchu, se v den
pětadevadesátého výročí Wolkerova úmrtí zrodila nová tradice
komorních vzpomínek u básníkova hrobu na prostějovském
městském hřbitově.
U zrodu myšlenky pietního aktu
a vzpomínky na slavného rodáka stál

klikni na

www.vecernikpv.cz
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stějovské vandr a Smržickou šlapku.
Film ozvláštňuje zajímavý komentář,
nejvíce se lidé pobaví nad reportážemi, kde mluví občané přímo na kameru. Někteří i pravou hanáčtinou.
V průběhu dvou přestávek si diváci užívali občerstvení poskytnuté
obcí. Zpestřením byla potom hádanka, ve kterých dnech proběhlo
ve Smržicích referendum o vstupu
naší republiky do Evropské unie. Ze
sedmačtyřiceti správných odpovědí

los určil výherce, který obdržel dárkový koš.
Na závěr promítání odměnili diváci
autora filmu Zdeňka Balcaříka obrovským potleskem a on je hned pozval na další pokračování. „Za rok se
budou promítat události z let 2004
a 2005,“ prozradil. „Ty už byly natočeny digitální videokamerou, takže
úroveň záznamu i jeho zpracování
budou zase o něco lepší,“ přislíbil
Balcařík.
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PROSTĚJOV Účast na loňském
světovém šampionátu WADF
World Dance Championship dopadla pro prostějovskou Taneční
školu PIROUETTE, fungující již
od roku 2008 za finanční podpory statutárního města Prostějova,
více než výborně.
„Celá výprava se povedla. Skvělá
atmosféra soutěže a báječná organizace byly příjemné, vysoká úroveň
konkurenčních čísel inspirativní
a skvělé výsledky TŠ PIROUETTE
už jen představovaly třešničku na
dortu,“ prozradila Večerníku lektorka a choreografka Tereza Vránová.
Lektorka Iva Kuptíková připravila
s těmi nejlepšími tanečnicemi všech
věkových kategorií sóla, dua, malé
i velké formace a všichni se vydali již
poněkolikáté do Liberce čelit silné
mezinárodní konkurenci.

Nejmladšími zástupkyněmi taneční
školy byly Elen Bendová a Nikola Frömlová. Ty si se svým duem
Králíci z klobouku v show dance
mezi dvanácti dalšími čísly vytančily rovnou první místo a jsou tak
v pouhých osmi letech světové šampionky. Podobně se vedlo právě Elen
Bendové s jejím sólem It´s boiling,
kdy ze třinácti choreografií skončila po postupu do finále na krásném
druhém místě. Pro Elen Bendovou
tím však zkušenosti na světovém
šampionátu ještě nekončily. Spolu
s Vanesou Burdovou, Lucií Balákovou, Annou Vlachovou a Adelou
Zapletalovou předvedly ještě nově
vzniklou choreografii Ivy Kuptíkové
Under umbrella. Tato malá skupinka
získala místo šesté.
Z výše zmíněné malé skupinky pak
ještě další tři tanečnice předvedly

svá sóla. V modern dance závodily
Lucie Baláková a Vanesa Burdová.
Z celkového počtu dvaatřiceti soutěžících se probojovávaly do semifinále a dále do finále, aby nakonec
dosáhly na skvělá umístění. Lucie
Baláková obsadila devátou příčku
a Vanesa Burdová dosáhla až na
bronzovou medaili a skončila tak
třetí. O chlup lépe se Vanese Burdové vedlo v kategorii sólo show
dance, kdy si za svou choreografii
Pokojská zasloužila místo druhé.
Skvělý výsledek zaznamenala tentokrát mezi juniorkami i další sólistka Anna Vlachová. V kategorii
show dance s choreografií Let the
predator out obsadila krásnou třetí
příčku. V kategorii starších juniorů
startovala Anna Vystavělová se svojí show The story she wrote, jejíž
premiéra skončila sedmou příčkou.

I v hlavní věkové kategorii měla
TŠ PIROUETTE zástupkyně, a to
v podobě dua modern dance Evy
Vychodilové a Denisy Chytilové.
V obrovské konkurenci tak páté
místo znamená skvělý výsledek.
Kromě sól a duet předvedly svěřenkyně Ivy Kuptíkové v juniorské
a hlavní věkové kategorii i velké formace show dance i modern dance.
Všechny čtyři choreografie navázaly na skvělé výsledky letošní taneční sezóny na republikovém poli.
V hlavní věkové kategorii modern
dance obsadila choreografie Poor
mother páté místo. Show dance
choreografie My life, my decision
zvítězila ve své kategorii a děvčata
tak obhájila titul světového šampiona z loňského roku.
Juniorkám se pak vedlo naprosto famózně. V show dance si s choreogra-
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fií The life of tree vytančily nejcennější zlaté medaile. V modern dance pak
choreografií Srdce uchvátily porotu
natolik, že zlato zacinkalo znovu, a juniorky jsou tak dvojnásobné světové
šampionky. „Technicky náročné a originální choreografie Ivy Kuptíkové
spolu s neutuchající pílí holek, ochotou a vůlí rodičů, organizačním záze-

mím od Lenky Malindové a technickou a morální podporou Veroniky
Votavové, to je koktejl úspěchu. Díky
patří i všem rodičům a příznivcům
školy, sponzorům a statutárnímu
městu Prostějov, kteří svou pomocí
podpořili účast tanečnic na WADF
World Dance Championship,“ vzkázala Tereza Vránová.
(nif)

govým Bílým Tygrům Liberec, za něž
v sezóně 2016/17 odehrál dvě střetnutí
nejvyšší české soutěže. Jinak nastupoval
během posledních tří ročníků včetně
aktuálního za zmíněné Benátky (libereckou farmu), kde stihl 116 duelů se
ziskem 26 kanadských bodů (13+13).
„Kuba má výborné fyzické dispozice
a přitom je i herně solidní, spíš defenzivní typ. Může nám pomoct, proto
jsme ho přivedli na hostování do konce
sezóny,“ řekl Večerníku sportovní manažer a hlavní trenér Jestřábů Jiří Vykoukal po Husově hanácké premiéře.
Už v pondělí na ledě Litoměřic za
elhákáčko poprvé naskočil rovněž
jiný obránce, olomoucký odchovanec
Petr Krejčí. Toho prostějovský oddíl

zkoušel v letní přípravě, načež zakotvil
v druholigové Opavě. Tam se teprve
devatenáctiletému mladíkovi (narozen
2. července 1999) s mírami 184 centimetrů a 80 kilogramů hodně daří, za
27 utkání posbíral 16 kanadských bodů
(5+11). „Sledovali jsme ho, za Opavu odvádí na svůj věk kvalitní výkony.
Proto jsme v zájmu zvýšení konkurence v našich zadních řadách domluvili
Petrovy střídavé starty u nás, například
v Litoměřicích se dostal do sestavy od
poloviny zápasu. S Frýdkem zůstal na
střídačce, ale šanci v našlapaném programu ještě určitě dostane,“ odtušil
Vykoukal.
Těšit ho mohla i postupně se vyprazdňující marodka. Ve středu proti frý-
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decko-místeckým Rysům už nastoupili uzdravení Lukáš Žálčík a Ladislav
Havlík, největší opora mužstva Tomáš
Divíšek se pak do hry vrátí možná dnes
ve Vsetíně. „Divoch je na tom zdravotně lépe než před několika dny, dobírá
antibiotika. Uvidíme, jak dopadnou
výsledky jeho krevních testů. Snad příznivě,“ přál si Vykoukal.
V takovém případě by nadále chyběli
pouze útočníci Tomáš Karpov (studijní
povinnosti) + Filip Hanták (zranění).
Přesto se Vykoukal snaží soupisku ještě
vyztužit. „Chceme přivést kvalitu, ale již
několikrát se nám stalo, že dohodnutý
hráč se nakonec rozhodl jít jinam. Snad
budeme mít na posily v příštích týdnech víc štěstí,“ doplnil kouč LHK.
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Ve čtyřech případech dospěly domácí
zápasy Jestřábů v aktuálním ročníku
Chance ligy až do samostatných nájezdů – a pokaždé je Hanáci dokázali
vyhrát! Rozstřel postupně zvládli 26.
listopadu proti Litoměřicím, 15. prosince s Přerovem, 5. ledna proti Třebíči a 9. ledna s Frýdkem-Místkem.

Výrok:
„Kdyby takhle kluci přistoupili
k běžnému zaměstnání, museli by
být na hodinu propuštěni.“
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bংझ(hoh-Ѵ|u7࣒ohol;m|o-Ѵ
v|or;mझv1_v࣒ং;m1ৄb|oŊ
l࣒ংb1झ1_

Sudí ve středu navařili

„Ani nevím, jak jsem ten gól dal. málo chutný guláš
.aædRSidnĚ si mRF viæím

PROSTĚJOV Hokejový oddíl LHK
Jestřábi měl v minulosti nejednou
problémy kvůli agresivním výpadům
fanoušků vůči rozhodčím. Během posledních dvou sezón se situace v tomto
směru výrazně uklidnila, ale při středečním utkání s Frýdkem-Místkem
chvílemi panovala v hledišti prostějovského zimního stadionu znovu dost
vyhrocená atmosféra. Za vše mohlo
diskutabilní pískání arbitrů...
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PROSTĚJOV Ve svém šestém prvoligovém duelu za Jestřáby
vstřelil mladý útočník Sebastian Fajkus (na snímku) premiérový
gól mezi dospělými. Čerstvě osmnáctiletý mladík z extraligového Zlína naskakuje v prostějovském dresu na střídavé starty a ve
středu proti Frýdku-Místku zajistil pohotovou dorážkou vyrovnání na 1:1, které přispělo ke konečnému vítězství 3:2 po samostatných nájezdech. Teprve krátce plnoletý sympaťák tak mohl
Večerníku věnovat své vůbec první větší interview v životě.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Úvod středečního zápasu však
byl mizerný, protivník měl jasně
navrch. Co a proč se v zahajovacích deseti minutách dělo?
„Asi jsme byli ještě unavení z dlouhých cest. Minulý čtvrtek jsme hráli
v Ústí a v pondělí pak v Litoměřicích,
pokaždé se vrátili do Prostějova až ve
dvě hodiny ráno. A řekl bych, že to na
nás ze začátku trochu padlo. Navíc

Frýdek-Místek výborně bruslí, právě pohybem získával prvních deset
minut velkou převahu. Naštěstí dal
z několika šancí jediný gól. My jsme
potom rychle vyrovnali skóre, následně i hru. A nakonec to výsledkově zvládli.“
yy Souhlasíte, že od druhé třetiny
už jste byli o něco lepší?
„Určitě jo. Jakmile nám začaly jezdit
nohy, zvládali jsme zlepšeným bruslením tu rychlost soupeře a přestali
je pouštět do tolika příležitostí. Sami
jsme jich měli docela hodně, ale většinou je neproměňujeme. Celkově
myslím, že výhra zasloužená, byť až
po perfektních nájezdech.“

yy Můžete svými slovy
popsat premiérovou trefu v Chance lize?
„Nějak se mi to odrazilo před bránou přímo
na hokejku a já jsem to hned poslal
zpátky na kasu, ani nevím přesně jak
a kam. (smích) Přede mnou stáli snad
tři hráči, a navíc gólman, proto bylo
hlavní, že puk nějak prošel až do sítě.“
yy Vaše čtvrtá útočná formace vsítila obě dnešní branky ze hry. Potěší tak výrazný podíl na úspěšném
výsledku?
„Samozřejmě potěší. Bylo to supr,
s klukama v lajně se nám tenhle zápas
opravdu povedl. Hlavně se snažíme
co nejvíc bruslit a hrát zodpovědně.
Máme radost.“
yy Jak vlastně berete dvoubodovou výhru doma?
„Lepší by samozřejmě bylo vítězství
za tři body, ale podstatné je, že jsme
na domácím ledě před vlastními
skvělými fanoušky neprohráli. Teď
jedeme dál, hlavně už potřebujeme

Foto: internet

zabrat i venku. Tam se nám poslední
dobou vůbec nedaří, musíme to co
nejdřív prolomit.“
yy Přichází v nabitém programu
vhod odložený mač v Porubě?
„Určitě. Zvlášť po tom dvojím náročném cestování na sever Čech. Můžeme si trochu orazit a pak pořádně
potrénovat, nabrat síly do poslední
čtvrtky základní části. Potřebujeme
zlepšit hru a především zakončení.“
yy Jak zatím hodnotíte své prostějovské působení?
„Já si strašně vážím toho, že tady vůbec můžu být. Normálně nastupuju
za juniorku Zlína a v Prostějově teď
hraju první ligu mužů několik posledních utkání, což je pro mě jako
mladého kluka velká šance. Snažím
se ji maximálně využít, moc díky
za ni.“

Marek SONNEVEND
Některé jejich podivné verdikty hned
od začátku vzbuzovaly nevoli příznivců,
která se postupně zvyšovala. První vrchol přišel v 18. minutě, kdy hlavní sudí
nejprve vyloučili Jana Starého za přinejmenším sporný krosček, aby o chvíli
později vůbec nepotrestali jasné naražení zezadu na mantinel jedním z hostujících plejerů.
Stejně tak Jan Doležal a Josef Barek později přešli další dva podobné zákroky

tradičně velmi tvrdých Rysů, aniž by
hráči HC putovali za katr. A postižení
Hanáci se jen těžko zvedali z ledu. Dění
navíc průběžně opepřili lajnoví Petr
Bosák a Roman Zídek divně posouzenými ofsajdy či zakázanými uvolněními.
Když se zdálo, že už nastane rozhodcovský klid, nefoukli muži v pruhovaném
v 56. minutě dva evidentní fauly Severomoravanů (podražení a hákování). Dá
se říct, že od problémů při závěrečném
odchodu z kluziště je zachránilo pouze
nájezdové vítězství Prostějova, jež domácí fandy uklidnilo. Jinak mohlo být mezi
střídačkami dost horko...
„Já nesmím rozhodčí v den zápasu vůbec
komentovat, jinak bych dostal pokutu.
Proto vám na tohle téma radši nic neřeknu,“ se slušným vysvětlením odmítl
rozhodčí hodnotit kouč jestřábí letky Jiří
Vykoukal. Z jeho výrazu v obličeji však
bylo zřejmé, co si o středečním „představení“ kvarteta černo-bíle oděných person
ve skutečnosti myslí.
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Podruhé za sebou doma těsná výhra na nájezdy
LHK PV
HC FM
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PROSTĚJOV Středeční utkání 44.
kola Chance ligy, v němž prostějovští hokejisté přivítali na svém
ledě HC Frýdek-Místek, se v něčem
velmi podobalo a v něčem i lišilo
od předchozího domácího zápasu proti Třebíči. Jiný byl začátek,
ve kterém Hanáci vůbec nestíhali.
A stejně dopadlo vyústění díky vítězným samostatným nájezdům.
Stupňovaným výkonem sice favorit
sahal po plném zisku, ale i za dva urvané body byl nakonec rád.

Marek SONNEVEND
Zkraje střetnutí však jasně dominovali hosté. Kluzištěm létali jako vítr,
zatímco Jestřábi evokovali záběry ze
zpomaleného filmu. Už ve 2. minutě Kaukič sám před Štůralou zprava
minul bránu, po mizerné přesilovce

LHK pak Rysi pokračovali v náporu.
Zlínská posila na střídavé starty postupně zlikvidovala střelu Rudovského, průnik Kaukiče i Mikulíkovu ránu,
Klimša v tutovce zakončil hodně vedle. V 10. ale přece jen zaslouženě uhodilo z bleskového protiútoku dvou
proti jednomu, v jehož finále Kovařčík
bekhendem naservíroval před odkrytou klec Kofroňovi a ten pohodlně
zavěsil – 0:1. Navíc o tři minuty později mohl být náskok zvýšen, když jedovka Kovařčíka vyražená Štůralou se
z výšky snášela asi do brány, leč vracející se Čáp kotouč baseballově odpálil
do bezpečí. Načež Vykoukalovi hoši
z první kloudné akce hned vyrovnali.
Při signalizovaném vyloučení vypálil Krejčiřík od pravého mantinelu,
Daneček vyrazil před sebe a mladík
Fajkus pohotově doklepl podél jeho
betonu k levé tyči – 1:1. Tím se draví
ptáci dostali z nejhoršího, ve zbytku
úvodní periody dokonce vyvíjeli větší
aktivitu. Ostré pokusy Nouzy, Čápa
i Račuka však ztroskotaly na Daneč-

kovi a výpad Prokeše zprava prolétl
vedle.
Viditelný obrat v poměru herních sil
pokračoval během druhé třetiny. Domácí měli k dispozici nejprve klasickou
přesilovku a zanedlouho ještě čtyřminutovou, ovšem jejich tlak zůstával
převážně platonického rázu. Kromě
jedovky Nouzy z voleje, odvážného
průniku Račuka a šikovného sklepnutí
z otočky téhož plejera, přičemž pokaždé dobře zasáhl Daneček. Na opačné
straně ujel do sóla po návratu z trestné
lavice Novotný, který blafákem nevyzrál na skvělý zákrok Štůraly. Ten přidal
několik kvalitních zásahů i v početní
výhodě HC uprostřed mače, stejně
jako vzápětí po úniku Hladonika či
dvou nebezpečných akcích Rudovského. Pak zase uchopila taktovku jestřábí letka, a byť si Dvořáček v brejku
dva na jednoho vylámal zuby na gólmanovi, dočkala se brzy vedení. Ve 37.
minutě Prostějované zavřeli soupeře
do ukázkového zámku, aby Danečka
ostřelovali tak dlouho, až se jej po-

vedlo překonat. Zasloužil se o to další
mladík Matýs přesnou trefou v pádu
ze tří metrů do pravé šibenice – 2:1.
Bohužel následovala ztráta koncentrace a pouhých třiadvacet sekund nato
propadnutí obrany potrestané Novotného nájezdem zleva včetně zametení
puku ke vzdálenější tyčce – 2:2.
Třetí část otevřely znovu přesilovky.
Tu severomoravskou hanácká parta
výborně ubránila, načež ve své tlačila,
seč mohla, ale bez efektu. A například
po Žálčíkově uvolnění Račuk promáchl před zívající klecí. Ve 46. Havlík
dlouhým pasem krásně vyslal na zteč
opět Račuka, ovšem spalovač šancí
sám před Danečkem jen orazítkoval
pravou tyč. Další vyloženou příležitost
zahodil po křížné přihrávce Dvořáčka volný Meidl, neboť z úhlu vysoko
přestřelil odkrytou bránu. Borci elhákáčka již byli v téhle fázi jednoznačně lepší, nepřibrzdilo je ani oslabení.
Místo bránění se během něj dostal
do loženek Venkrbec s Luňákem, leč
ani jeden nezamířil do černého. V 53.

se blýskl Štůrala zmařením Matyášova protiútoku, a byť se Jestřábi víc
hrnuli za rozhodnutím, mohli klidně
podlehnout. Minutu před vypršením
normální hrací doby totiž Klimšova
rána odvrácená Štůralou náhodným
odrazem minula o fous prázdnou svatyni domácích.
V prodloužení vyvíjeli větší aktivitu
muži v bílém, nicméně dlouho bez
opravdu vážného ohrožení Danečka.
Teprve v úplném závěru nastaveného
času perfektně zakombinovali Dvořáček a Nouza a prvně jmenovaný v čase

64.57 z kroku neuvěřitelně minul naprosto odkrytý prostor u pravé tyče!
Tohle zaváhání naštěstí nemuselo svěřence trenérské dvojice Jiří Vykoukal
+ Ivo Peštuka mrzet. V rozhodujících
nájezdech totiž Štůrala vychytal Kaukiče, Hladonika i Novotného, zatímco na druhé straně efektně proměnili
Žálčík, Nouza i Račuk. Nájezdové
skóre 3:0 po třetí sérii, to se moc často
nevidí!
Statistiky z utkání, výsledkový
servis a průběžnou tabulku Chance
ligy najdete na straně 22

¸67<75(1§5č
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Prvních deset minut utkání jsme tahali za kratší konec, Frýdek-Místek hrál v obrovském
pohybu. Poté se zápas vyrovnal a myslím, že k jeho konci jsme už byli lepší my. Za dva body
musím klukům poděkovat.“

9ODVWLPLO:2-1$5s+&)UÙGHN0ÉVWHN
„V Prostějově jsme měli rozhodně na víc než jeden získaný bod. Bohužel se nám nepodařilo víc
vytěžit z výborného nástupu, a ačkoliv pak domácí hru vyrovnali, mohli jsme klidně zvítězit.“
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milujeme vecerník
á

rozhovor večerníku

„STARDANCE I TVOJE TVÁŘ
MĚ V ŽIVOTĚ POSUNULY DÁL“
Hlavní hvězdou Městského plesu v Prostějově byla zpěvačka Leona Machálková

PROSTĚJOV Už tak mimořádně
vydařený Městský ples v Národním domě v Prostějově vyšperkovala uplynulý pátek večer známá
a milá osobnost. Hlavní hvězdou
programu byla populární zpěvačka
a hvězda muzikálové scény Leona
Machálková (na snímku). Pár desítek minut před svým vystoupením,
na které se těšil tentokrát natřískaný
sál „Národa“, si udělala chvilku i pro
Večerník a věnovala mu exkluzivní
rozhovor. V něm mimo jiné přiznala, že jako rodačka z nedalekého
Přerova (přestože oficiální zdroje
uvádějí jako místo narození Zlín pozn.red.) se do centra Hané vždycky ráda vrací. Proto vůbec neváhala,
když ji o několik hitů z její tvorby
požádal stejně jako v minulém roce
prostějovský magistrát.

ženám vystřídá rychlý sled těžkých utkání
PROSTĚJOV Tréninkově specifické týdny s nestandardním režimem
přípravy a bez jakýchkoliv střetnutí už volejbalistkám VK Prostějov
skončily. Tečku za nimi napsal nedělní přípravný duel v domácím prostředí proti Šelmám Brno, který se celkově vydařil. A snad
Hanačky dobře naladil do týdnů nadcházejících, v nichž je čeká dost
důležitý i náročný program.

Lucie NOVÁ
Hned čtyři prostějovské volejbalistky dosáhly
v přípravném duelu proti Šelmám Brno shodného počtu patnácti bodů. Vedle univerzálky
Heleny Horké, blokařky Veroniky Bezhandolske a smečařky Petry Kojdové to byla i další
plejerka na smeči Lucie Nová, která tenhle velice slušný příděl stihla za pouhé tři
sety ze čtyř hraných (ve třetím zůstala na
lavičce). Dvaadvacetiletá mladice navíc
měla vynikající finiš, kdy během poslední sady předvedla sérii působivě tvrdých
útoků přímo na zem. Nejen tahle paráda
vynesla člence širšího kádru české reprezentace naše ocenění.

ŽHAVÁ NOVINKA

Původní zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Ü½NGJ

Z VÉKÁČKA 6,/1
Evu Rutarovou trápí tøíslo,
FK\EÈWEXGHPLQLP½OQÈWÙden
Nemoci pozlobily během sváteční a reprezentační pauzy hned několik prostějovských hráček. Postupně se však
všechny ze svých onemocnění vykřesaly, tudíž momentálně už mohou trénovat i naskočit do duelů. Výjimku tvoří
pouze blokařka Eva Rutarová, kterou
postihlo nepříjemné zranění.
„Evču trápí bolavé tříslo pravé nohy.
Byla s ním na odborném lékařském vyšetření a dostala jak nařízený klid, tak
několik injekcí plazmy do postiženého
místa. Nadále se léčí a ještě minimálně
jeden týden bude úplně mimo hru, než
se možná zapojí do přípravy. Uvidíme
podle jejího stavu,“ prozradil kouč volejbalistek VK Lubomír Petráš.
Sám má právě se zlobivým tříslem
bohaté zkušenosti a tudíž ví, že nejde
o žádnou legraci. „Trápí mě už rok, pořád ho nemůžu úplně vyléčit. Nejhorší
je, že člověk si opakovaně myslí, že je
úplně v pořádku, a vzápětí se mu to

NELEHKÉ
OBDOBÍ ZAVRŠIL POVEDENÝ
Skoro měsíc bez mistráku teď prostějovským

Co ženy vékáčka dělaly od pondělí 7. do
soboty 12. ledna, to Večerníku popsal
jejich kouč. „Nadále jsme kvůli četným
absencím z reprezentačních i zdravotních důvodů trénovali v nízkém počtu
hráček, to znamená se zaměřením na
individuální činnosti a kondici. To trvalo do čtvrtka včetně, zatímco pátek
dostaly holky volný,“ vyložil Lubomír

25

Přesně pětadvacet dnů trvá
svátečně reprezentační přestávka ve volejbalové UNIQA
extralize žen ČR 2018/2019.
Poslední zápasy před Vánocemi se hrály 22. prosince, první
po téměř měsíční pauze přijdou na řadu 17. ledna.

znovu obnoví. Snad u Evči proběhne
všechno v pohodě a v dohledné době
ji budeme mít zase k dispozici,“ zadoufal Petráš.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

aneb názor
Heleny Horké
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Jde o citlivé téma, kde se pravda neposlouchá úplně lehce. Nemá však smysl chodit
po špičkách kolem horké kaše. Lepší je říct si to na rovinu: oproti poměrně nedávné minulosti zpřed několika let už mládežnický volejbal VK Prostějov nepatří do
nejužší české špičky. Zaneseny prachem začínají postupně být dva tituly mistryň
republiky ve starších žákyních, jedno extraligové zlato v kadetkách a několik dalších národních medailí obou těchto věkových kategorií plus juniorek. Naposledy
nějaký cenný kov cinknul v roce 2015. A byť výsledky nemusí být ve sportu mládeže zdaleka všeurčující, leccos napovídají a rozhodně jsou jedním z důležitých
ukazatelů kvality celkové práce v tom kterém oddílu.Pokud si zevrubně rozebereme situaci ve vékáčku, jedním z nejčastěji skloňovaných problémů zmiňovaných
zdejšími trenéry je nízký vzrůst mladých hráček. Citelně prý chybějí vhodné somatotypy, tedy vysoké štíhlé dívky. V přípravce, mladších žákyních a částečně ani
starších žákyních se tenhle handicap ještě tolik neprojeví, tam je navíc nejdůležitější rozvoj správné volejbalové techniky. Absence centimetrů má mnohem markantnější dopad až mezi kadetkami a obzvláště v juniorkách. Právě tato přechodová kategorie do žen se v posledních letech ukazuje býti hlavním kamenem úrazu
VK. A rozhodně nespočívá jediná potíž ve výškových parametrech, jakkoliv jsou
pochopitelně důležité. Z mého pohledu se často nedaří ukočírovat ani psychiku
talentovaných téměř žen, které se ve zlomovém věku potýkají s ne zrovna optimálním přístupem, odpovídajícím zapálením pro sport i mezilidskými vztahy.
Rovněž proto výběry prostějovských volejbalistek U19 postupně spadly až do
extraligového podprůměru a kvalitních dospělých volejbalistek z něj vychází
minimum. Podstatné je, že klubová generalita včetně trenérů mládeže si veškerá
tahle úskalí plně uvědomuje a snaží se makat na jejich nápravě. Pokud však tato
práce nebude dostatečně intenzivní i odborná, potažmo finančně ohodnocená,
potřebné zlepšení nenastane.

8GXéGTGLwÊORą¾VGNUMÆOFWGNWRTQUV÷LQXUM
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nutně potřebovali aspoň jedno kvalitní
utkání, což příprava s Šelmami naprosto splnila,“ vypíchl hlavní trenér VK
ALERIE
důležitý fakt.
klikni na
Nejbližší program jeho družstva rnikpv.cz
bude poměrně nabitý a těžký zároveň: čtvrtek 17. ledna venku Volejbal Přerov (18:00 hodin), sobota
19. ledna doma KP Brno (15:00
hodin), úterý 22. ledna doma Alba
Blaj (18:00 hodin), sobota 26. ledna venku Šternberk (17:00 hodin).
„Ty dva první ligové zápasy nebudou
vůbec jednoduché, spíš právě naopak.
A hned pak velice náročná konfronta-

PIVÍN Tradice, která je dnes už naprosto neodmyslitelnou součástí
pivínské plesové sezóny. V sobotu 12. ledna se konal již čtrnáctý
ročník Obecního plesu v místním
kulturním sále Obecního domu
v Pivíně. A příchozí se měli na co
těšit, lákadlo představovaly zajímavý program, bohaté občerstvení
i skvělá hudba. U toho prostě Večerník nemohl chybět...
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ani tak hluboko do kapsy. Popřípadě je
všechno uvedené spojeno s návštěvou
příbuzných. A nejinak tomu bylo uplynulou sobotu v Pivíně.
Slavnostně naladěným účastníkům
Nikola
přijela předvést své umění taneční
FILIPENSKÁ
škola Pirouette, zatancovaly ale i místní děti. Společnými silami s Honzou
Plesy, zábavy či, chcete-li, bály mají na Nedbalem oprášili starší choreografii,
vesnicích úplně jinou atmosféru než ty z níž vzešlo velice krásné vystoupení.
městské. Jednak mají lidé k sobě „tak K poslechu i tanci pak celý večer hrála
nějak blíž“, akce mají jedinečnou atmo- skupina SPECTRUM II. Pochopitelně
sféru a většinou člověk nemusí sahat nechyběla tradiční tombola s bohatými
pro Večerník

cenami. Spokojenost s akcí vyzařovala
ze tváří přítomných, za všechny to pro
Večerník shrnula slečna Monika.
„Tohoto plesu se účastním každý
rok, moc by mě mrzelo, kdybych nemohla přijít, je to prostě tradice. Sice
strávím více času ve sklepě u baru
než tancováním, ale i tak jsem ráda,
že mám příležitost potkat se s lidmi,
které často nevidím. Popovídat si,
zjistit, co je kde nového, i to k dnešnímu večeru prostě patří,“ smála se
jedna z návštěvnic.

Reprezentační ples

PROSTĚJOV Reprezentace volejbalistek České republiky dokončila
posledními dvěma duely skupiny E
kvalifikaci ME žen ve volejbalu 2019.
Byly u toho i tři členky VK Prostějov:
nahrávačka Michaela Zatloukalová,
smečařka Petra Kojdová a univerzálka Marie Toufarová.
Po výsledkové stránce vyšel Češkám
kvalifikační finiš dobře, když dokázaly

SUR=DWORXNDORYRXVWĨtGDO\
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vyhrát obě zbývající střetnutí. Nejprve
doma v Jindřichově Hradci nad Finskem 3:2, následně ve Stockholmu nad
tamním Švédskem 3:0. Podobně vydařený sprint však předvedly také Estonky
a to v součtu s předchozím průběhem
grupy – z našeho hlediska nepovedeným – bohužel znamenalo nepostup
ČR na šampionát.
Osobní průlom v národním výběru

ale zaznamenala prostějovská Míša Zatloukalová. Ve třiadvaceti letech byla
premiérově povolána do reprezentačního týmu dospělých a hned dostala
zápasovou příležitost, nakonec hodně
velkou. Proti Finsku naskočila z lavičky ve třetím setu a dobrým výkonem
pak pomohla otočit nepříznivý vývoj
z 1:2, utkání ve Švédsku potom absolvovala celé v základní sestavě a na-

Sokolský ples

18. 1.

Společenský dům Prostějov
Střední zdravotnická škola Pv
Kulturní dům Kralice na Hané
Myslivecké sdružení
Multifunkční budova ČpK
ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem
Koláčkův první ples
Hotel Zlechov
Koláčkova rodina
Dětské šibřinky
Kulturní dům Pivín
TJ Sokol Pivín
Hasičský ples
Kulturní ples Lipová
SDH Hrochov
Myslivecký ples
Kulturní dům Žárovice
Myslivecké sdružení Hubert Plumlov
Reprezentační ples
Společenský dům Prostějov
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
Sokolský ples
Sokolovna Vřesovice
TJ Sokol Vřesovice

19. 1.
19. 1.
19. 1.
19. 1.
19. 1.
19. 1.
19. 1.

Maturitní ples

Myslivecký ples
Ples ZŠ a MŠ

PROSTĚJOV Zajímavost nepostrádal přátelský duel mezi volejbalistkami Prostějova a Šelem Brno v hale
Sportcentra DDM hraný v neděli 13.
ledna. Ženy VK sice strávily celou dosavadní soutěžní pauzu v malém počtu
hráček bez klasických tréninků zaměřených na týmovou souhru, ale během
samého utkání si dokázaly poradit.
Jen druhá sada jim víc nevyšla, jinak
se průběžně zlepšovaly a nakonec zvítězily 3:1 včetně drtivého posledního
setu, ve kterém už jejich výkon snesl
přísná měřítka.

Marek SONNEVEND
Jak už je v letošní sezóně zvykem, střetnutí hned přineslo dlouhé série bodů. A to
na obou stranách, když nejprve domácí
tým otočil z 0:1 na 4:1, vzápětí hostující na 4:7 a pak znovu vékáčko na 10:7.
Následně se hra ustálila, stovka věrných
fanoušků v hledišti nadšeně aplaudovala

několika krásným dlouhým výměnám.
Hanačky v téměř kompletním složení
byly většinou činností lepší, další šňůrou
utekly na větší rozdíl (z 15:14 na 20:14)
a byť soupeřky v závěru hlavně servisem
dotahovaly (23:20), větší drama už se nekonalo – 25:21 a 1:0
Jihomoravanky přicestovaly k nedělnímu
přáteláku jen s osmi plejerkami, ale přesto držely vyrovnaný krok. Ve druhé části
jim pomohlo několik es po smečovaných
podáních Matuszkové (z 5:2 na 5:7),
pak pro změnu prostějovské nevynucené chyby (z 9:9 na 9:12). Zkvalitněné
Šelmy měly v téhle fázi navrch, a ačkoliv
stav 14:19 tentokrát snižovaly Petrášovy
svěřenkyně (18:20), vyrovnání setového
poměru již neodvrátily – 22:25 a 1:1.
Ztracenou jistotu nabraly ženy VK ve
třetím dějství zpět. Sice občas něco zbytečně zkazily (například servis), leč i tak
neustále vedly. A jakmile vytáhly ze svého
arzenálu k dobrému útoku rovněž výbor-

nou obranu v poli i na bloku, dostávaly brněnský soubor hluboko pod sebe (z 2:2
na 7:3, z 9:7 na 16:9 a 19:12). Též v téhle
sadě se opakoval finiš prohrávajícího kolektivu (20:16, 22:18), nicméně zase nestačil – 25:20 a 2:1.
Kouč hostitelek nijak neexperimentoval
a jeho jedinou změnou v sestavě bylo
postupné protočení trojice stabilních
smečařek. S přibývajícím časem se tak
hanácké divy evidentně dostávaly do
pořád vyšší provozní teploty, jejich výkon
šel nahoru. A protivnice se naopak zhoršovaly. Projevilo se to v úvodu čtvrtého
dílu, kdy Horká a spol. vystřihly náramně
vydařenou pasáž z 2:2 na 10:3, zanedlouho ještě podobnou z 10:5 na 17:7. Tím
nakročily k úspěšnému doražení celého
pohledného duelu, jehož konec se odvíjel
v exhibičním rytmu perfektně rozjetého
Prostějova až k jednociferné demolici –
25:9 a 3:1.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

daňka, který brázdil lesy někde kolem
Horního Štěpánova.
„Teď vůbec nevím, jak s cenou naložím,“
hlesl viditelně udivený mládenec, který
raději ani konkrétně neodpověděl na
dotaz, má-li zvěřinu vůbec rád.
Organizátoři museli letos řešit otázku
kapely, protože původní formace z minulých ročníků ukončila činnost. „Pomohli nám známí, jeden mi doporučil
brněnskou skupinu Night shift. Oslovili
jsme ji, termínově jsme se shodli a myslím, že jsme měli šťastnou ruku,“ vysvětlil
změnu na pódiu předseda spolku Pomáháme tancem Tomáš Lázna.
Přes náročný program předchozího ve-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

VK PV
ŠE BR

3:1

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:1,
4:1, 4:7, 10:7, 10:9, 12:9, 14:11,
14:13, 15:14, 20:14, 22:16, 22:18,
23:20, 25:21. Druhý set: 1:1,
4:1, 5:2, 5:7, 7:9, 9:9, 9:12, 11:12,
11:14, 13:14, 13:16, 14:19, 16:19,
18:20, 18:22, 20:24, 22:25. Třetí
set: 0:1, 2:1, 4:2, 7:3, 7:5, 9:7, 13:7,
14:9, 16:9, 16:11, 19:12, 19:14,
20:16, 22:16, 22:18, 25:20. Čtvrtý
set: 2:2, 6:2, 10:3, 10:5, 13:6, 17:7,
18:9, 25:9.

Michal
KADLEC

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
čera si na zahájení plesu našel čas i primátor František Jura, tradiční duší akce
FOTOGALERIE
klikni na
byla Milada Sokolová, letos poprvé ve
www.vecernikpv.cz
funkci náměstkyně primátora. „Jsem
BYLI JSME
ráda, že mám tu čest být už u osmého
U TOHO
ročníku tohoto plesu,“ svěřila se Milada
Sokolová s tím, že letos si našla čas i na tanec s manželem, což nebývá pravidlem.
Příští ročník sice ještě nebude jubilejní,
zato stejně důležitý. „Už teď přemýšlíme
nad koncepcí jubilejního desátého ročníku. Chtěli bychom využít nové prvky, 8ÚV÷åGMRNGUWD[N\PQXWTGMQTFPÊCPCRÐFKWRąKRčNPQéPÊORąGF¾PÊXN¾FNCURQMQLGPQUV
jako třeba dýdžeje po půlnoci, aby měli 
(QVQ6QO¾w-CN¾D
šanci se bavit i organizátoři. A právě ten
devátý ročník příští rok chceme po- půlnočním předání šeku další plány To- O budoucnost tohoto prestižního plesu
jmout jako generálku,“ spřádal těsně po máš Lázna.
tedy v Prostějově nemusí být obavy.
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vizitka
LEONA MACHÁLKOVÁ
✓narodila se 24. května 1967 ve Zlíně,
odmalička vyrůstá v Přerově
✓ s již zesnulým manželem Bořkem Šípkem
má syna Artura
✓ v Přerově absolvovala základní školu
a gymnázium
✓ po maturitě nastoupila na Filosofickou fakultu

ZHQVQ6QO¾w-CN¾D

Tomáš

KALÁB

A tak se velmi pravděpodobně v průběhu neděle zotavovalo ze snad příjemného šoku více aktérů. Organizátoři
Tomáš Lázna a Tereza Dokládalová
z dalšího, už osmého úspěšného ročníku, ředitelka obdarované školy Pavlína
Jedličková z rekordní částky 151 000
le Radomila Polese. A pak už přišlo na Kč, která o celou čtvrtinu převýšila tu
řadu tolik očekávané stužkováním tříd. minulou, a výherce hlavní ceny v tomTuto chvíli ozvláštnila svým zpěvem bole Ondřej Kučera ze štěstí, které se na
i jedna ze žaček a vystřihla písničky So- něj usmálo prostřednictvím skoleného
meone like you od Adele a Cestu z dílny
Tomáš Klus a Kryštof. Nechyběly ani
přípitek s třídními učiteli, ani taneční
vystoupení žáků. Jedna třída dokonce
jako poděkování své paní učitelce, že šla
celou dobu studia věrně po jejich boku,
slavnostně darovala krásné kolo, aby se jí
lépe jezdilo do školy. „S plesem jsme si
dali celkem práci a myslím si, že se povedl. Za celou třídu mohu říct, že si to
užíváme a ještě pořádně užijeme,“ svěřila
se Večerníku jedna z rozradostněných SUCHDOL Uplynulou sobotu se nástudentek v průběhu večera.
(nif) vštěvníci suchdolského kulturního
domu ponořili do osmdesátých let minulého století. Konal se tam totiž společenský retro večer na téma Discopříběhu.
A takřka všichni to vzali poctivě se vším
BYLI JSME
všudy – nasadili „metalky“ a „džisky“ a šli
U TOHO
si pořádně zatrsat na parket jako tehdy.
Do osmdesátek je přitom přenesly dobové písně, ale hlavně dvojice mužů při
travesti show. A Večerník byl u toho!

odstartovala
ritních plesů
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v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal
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čtyři stovky velice spokojených hostů již
devětadvacátého Tradičního městského PROSTĚJOV Druhý lednový víkend
plesu v Prostějově se rozcházely domů je na programu prostějovských plesů
až hluboko po půlnoci. Někteří spíše až už tradičně jeden z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších - charitativní
k ránu a to ještě navštívili nedaleký bar...
ples Pomáháme tancem. Možná právě proto, že je organizován mládeží
ém báálee... . ZHQVQ/KEJCN-CFNGE a je navštěvován v drtivé míře mladýém
mi lidmi, je pro něj typické neustálé
posouvání už tak vysoko postavené
laťky. Osmý ročník nejenže přinesl opět rekordní výtěžek věnovaný
SŠ, ZŠ a MŠ v Komenského ulici 10,
ale také raritu v tombole. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je každoročním
mediálním partnerem této akce, letos
tomu nebylo jinak.

hrávačsky dirigovala třísetový triumf.
VGNM[P÷UGRQUNCPGE,CTQUNCX(CNVÚPGMRQ
Co další dvě plejerky vékáčka? S Fin- GZRTKO¾VQTEG#NGP÷4CwMQXÆ
kami Peťa Kojdová krátce střídala
a Máří Toufarová nenastoupila, proti
Švédkám se alespoň na několik výměn dostaly na plac obě. Celkově však
tuzemské snažení o průnik na letošní
ME skončilo neúspěchem, což v takto
složené skupině asi nikdo nečekal...
(son)

Městské divadlo v Prostějově
SŠ designu a módy
Sokolovna Mostkovice
TJ Sokol Mostkovice

18. 1.

18. 1.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

PLESY

X2TQUV÷LQX÷CLGJQQMQNÊ
18. 1.
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

5. kolo: Česko – Finsko 3:2 (17, -20, -18, 19, 9), Michaela Zatloukalová střídala (1 bod – 1 útok při úspěšnosti 33 %, užitečnost 0), Petra Kojdová střídala
(1 bod – 1 útok při úspěšnosti 33 %, úspěšnost přihrávky 33 %, užitečnost -2),
Marie Toufarová nenastoupila. Estonsko – Švédsko 3:1 (-19, 23, 17, 23).
6. kolo: Švédsko – Česko 0:3 (-20, -24, -18), Michaela Zatloukalová v základu (3 body – 2 esa + 1 blok, užitečnost -2), Marie Toufarová střídala (2
body – 1 útok při úspěšnosti 20 % + 1 eso, užitečnost +1), Petra Kojdová
střídala (0 bodů, užitečnost -1). Finsko – Estonsko 1:3 (-20, 15, -14, -17).
Konečné pořadí: 1. Estonsko 12, 2. Finsko 11, 3. Česko 11, 4. Švédsko 2.

„Většinu uplynulého týdne jsme pokračovaly v podobném tréninkovém režimu,
jako předtím v novém roce. Už nás však bylo přece jen o něco víc, některé holky se
vrátily ze škol a jiné se uzdravily. Přesto jsme ještě pořád dost dělaly na individuálních
herních činnostech i na kondici, a to až do soboty. V ten den se vrátily reprezentantky,
mohly jsme tedy najet na klasický režim přípravy. Co přátelák proti Šelmám Brno?
Po tak dlouhé zápasové pauze už jsme potřebovaly odehrát nějaké utkání a je dobře, že se povedlo sehnat kvalitního soupeře. Tím víc, že nás teď čekají během dvou
nejbližších týdnů čtyři mistráky včetně velice těžké odvety evropského CEV Cupu se
silnou Albou Blaj. A hned potom hodně důležité Final Four Českého poháru v Brně.
Co se těch Šelem týká, ze začátku se projevila nerozehranost, dva sety jsme se spíš
trápily. Potom už šel výkon nahoru, poslední set paráda. A některé holky zahrály fakt
hodně dobře, což jim může pomoct. Věřím, že takový zápas nám pro nejbližší dobu
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov
jedině prospěje.“

Petráš. „Až v sobotu jsme se sešli skoro
komplet, vrátila se děvčata z českého
nároďáku a naskočily i baby po nemocech kromě Evči Rutarové, kterou trápí
bolavé tříslo. Tím pádem šlo zařadit aspoň jeden klasický trénink orientovaný
čistě volejbalově na týmové sehrávání,
konečně jsme si mohli zapinkat šest na
šest,“ navázal Petráš ve svém informačním shrnutí.
Vrcholem týdne jednoznačně byl nedělní přátelský mač, v němž prostějovská parta už pošesté během aktuální
sezóny narazila na brněnského nováčka UNIQA extraligy. Ten má své kvality a také díky tomu se většina utkání

nesla na sympaticky vysoké úrovni.
Samozřejmě i s četnými chybami na
obou stranách, leč to se dalo vzhledem
k okolnostem předpokládat. Celkově
lepší hostitelky nakonec na vlastním
hřišti zvítězily 3:1. „Byly tam úseky, kdy
jsme hodně chybovali včetně zbytečných či lehkých zaváhání. Jak v prvním
setu, tak především ve druhém, kdy
nám soupeř utekl, pak jsme se marně
snažili dotáhnout větší bodovou ztrátu. Tahle úvodní polovina zápasu byla
viditelně poznamenána určitou nerozehraností po období, kdy mančaft
z větší části nepracoval spolu,“ ohlížel se
Petráš. „Od třetí sady ale šel náš výkon
postupně nahoru, holky se dostávaly
do tempa a nabíraly jistotu. Zejména
čtvrtý set nám vyšel výborně, tam už
jsme předváděli dobrý volejbal. Celkově šlo o solidně zvládnutý přátelák,
za který jsme v dané situaci moc rádi.
Před dalšími soutěžními souboji jsme

25
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Univerzity Palackého
v Olomouci, kde vystudovala obor český jazyk a dějepis
✓ od osmnácti let vystupovala s hudebními formacemi Damián
a Znamení dechu
✓ v roce 1991 se odstěhovala do Prahy, kde začala moderovat
na rozhlasové stanici Evropa 2
✓ za dva roky později přijala angažmá v divadle Semafor
✓ od roku 1993 šla z role do role v různých muzikálech, například
West Side Story, Jesus Christ Superstar, Dracula, Monte Cristo
a naposledy Mama Mia
✓ v letech 2001 a 2002 vydala hned dvě sólová alba s názvy Blízká
setkání a Jsem to já
na podzim 2005 vyšlo její další album Voda divoká
✓ koncem stejného roku se pak na koncertu Královen popu
představila v Karlových Varech se svým swingovým reportoárem
✓ v roce 2015 absolvovala televizní taneční soutěž StarDance
✓ o dva roky později se úspěšně zhostila soutěže
Tvoje tvář má známý hlas
✓ k jejím koníčkům patří cestování, poslech vážné hudby a sport,
zejména tenis
zajímavost: podle jejích vlastních slov jsou všichni běžní smrtelníci,
jen někteří si mylně myslí, že jsou něco víc...

88ÚJGTEGJNCXPÊEGP[XVQODQNG1PFąGL-WéGTCRąGOÚwNÊ
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5WEJFQNUMÚRNGU\CåKNPGHCNwQXCPQW

TRAVESTI SHOW
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ

Letos se v suchdolském kulturním domě
konal již 5. ročník společenského retro večera. I přesto, že se vždy naváže na stejnou
retro vlnu, je každý ročník jiný svým dobovým zařazením a tematickým vystoupením. „Každoročně pořádáme retro večer,
osmdesátky jsme tu ale ještě neměli, a tak
jsme se rozhodli pro ně. Nápad zapojit do
toho travesti show vznikl v návaznosti na
toto rozhodnutí. Členové kabaretu Scandalladies, kteří sem přijeli, totiž vystoupí ve
stylu Heleny Vondráčkové. A tu si s retro
osmdesátkami spojí snad každý,“ objasnil
pro Večerník Ladislav „Sovjet“ Rus, moderátor a hlavní organizátor akce.
Dušica Mary a Jennifer Mega ze Scandalladies publikum nakonec rozparádily ovšem
nejen svůdným tancem na písně Heleny
Vondráčkové. Do repertoáru přibraly také
další české legendární zpěvačky Helenu

Hegerovou nebo Daru Rolins. A koho nebavilo jen sedět a koukat, ten si šel s tanečnicemi zatrsat také. A že jich nebylo málo!
Alespoň šlo poznat, že si návštěvníci ples
jaksepatří užívali. „Tyto večery děláme pro
všechny, kteří se chtějí bavit, jít za kulturou
a ne jen sedět doma. A musím říct, že ti, co
přijdou, jsou nakonec vždy díky skvělé atmosféře skutečně nadšení,“ zhodnotil Rus.
Nedílnou součástí plesu byla samozřejmě
i bohatá tombola, v níž se objevilo téměř
třicet velmi hodnotných cen jako různé relaxační pobyty, sud piva, tyčový mixér, toustovač, kulma, šperky, kopačky nebo třeba kvalitní lihoviny včetně suchdolské jablkovice,
vodky Finlandia a rumu Republica. „Každá
cena má hodnotu minimálně pěti set korun.
Chceme totiž, aby si každý výherce domů
odnášel pěknou věc,“ usmál se Láďa „Sovjet“.
Všichni tak z plesu odcházeli s úsměvem
na rtech, ať už proto, že se pobavili u vystoupení dvou originálních a zábavných
transvestitů, či že si těžkali v rukách krásné ceny, nebo snad s dobrým pocitem, že
si nostalgicky zavzpomínali na minulá
léta…

Všechno je to o lidech a o atmosféře,
kterou vytvoří při vystoupení. Pak je jedno,
jestli mě poslouchá tisíc lidí, nebo jen padesát.
Právě na plesech je kontakt mezi mnou
a diváky mnohem bezprostřednější, což mě
při vystoupení nabíjí energií. Mám to prostě ráda“

mě v kariéře,
ale i vlastním
životě posunulo
zase o kus dál. Ráda
bych se za uvedené
hvězdy převlékla i tady
na prostějovském plese, na to ale bohužel
není čas. Ovšem už
teď Večerníku mohu
prozradit, že při vystoupení v Národním domě na závěr
zazpívám něco z Tvojí
tváře! Třeba si střihnu Tinu Turner...“
(smích)

yy Jste známa jako výborná muzikálová zpěvačka. Upřednostňujete
tedy spíše tento žánr nebo máte
raději koncerty či jiná představení?
„No, to je stejné, jako kdybyste se mě
zeptal, zda mám radši maminku nebo
tatínka. (úsměv) Odpovím trošku nepřímo, já prostě ráda zpívám a tečka!
Muzikály jsou specifické v tom, že
vás navíc ještě někdo vede, režíruje
či jinak vás usměrňuje. Je to pro mě
srdeční záležitost a v muzikálech
jsem se opravdu našla. Nicméně
stejně mě baví zpívat i s kapelou
nebo ráda vystupuji v kostelech
či jiných komorních prostředích.
Prostě od všeho trochu.“
yy Kdy vás zase uvidíme znovu
v Prostějově?

Foto: Michal Kadlec

„Jémine, tak to
sama v tuto chvíli
nevím... (směje se) Ale
nechám se překvapit nějakou nabídkou a do Prostějova
každopádně vždycky ráda zavítám! A nejen zazpívat. Koneckonců strašně ráda hraji i tenis,
takže se tady asi určitě objevím
zase hodně brzy.“ (úsměv)

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
PODNIKÁNÍ A OBCHODU PROSTĚJOV
nabízíme atraktivní 4leté denní studium s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 63-41-M/01

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
A ŽURNALISTIKA

se zaměřením na oblast propagace, reklamy,
public realitons a žurnalistiku v tradičních
a moderních médiích

ŘÍZENÍ SLUŽEB A MARKETING TURISMU
(CESTOVNÍ RUCH)
Zveme žáky 9. tříd základních
škol a jejich rodiče na

19011170068

VEČERNÍKU
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19010910054

JEDNIČKA VK PODLE

Marek
Sonnevend

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

volejbal

kromě, nebo pracovně. Navíc mám
velice srdečný vztah k Národnímu
domu a také k divadlu. Poměrně často
jsem navštěvovala i představení HaDivadla.“
yy Jste zvyklá zpívat v halách či na
jiných koncertních pódiích. Jaké to
je vystupovat na plesech?
„Všechno je to o lidech a o atmosféře,
kterou vytvoří při vystoupení. Pak je
jedno, jestli mě poslouchá tisíc lidí,
nebo jen padesát. Mám ráda akce, kde
se lidé chtějí bavit a kde chtějí také při
muzice a krásných písničkách tancovat. A já těch nádherných písniček
hlavně od Karla Svobody mám požehnaně. Právě na plesech je kontakt mezi
mnou a diváky mnohem bezprostřednější, což mě při samém vystoupení
nabíjí energií. Mám to prostě ráda.“
yy Když jsme u těch plesů, tak
nejen zpěv, ale právě tanec vám
osobně vůbec problém nedělá.
Před čtyřmi lety jste se zúčastnila
oblíbené soutěže StarDance, jaké
to bylo?
„Na to mám nádherné vzpomínky!
Dokonce jsem poté začala působit i na
mnoha plesech jako tanečnice a některé podobné akce dokonce moderovala. StarDance v České televizi jsem se
zúčastnila v roce 2015 a od té doby je
tanec pro mě hned po zpěvu tou druhou nejoblíbenější činností.“
yy Neměla jste obavy z této soutěže? Vždyť to musela být hrozná
dřina...
„To víte, že byla... Nikdo z nás, co jsme
do této soutěže šli, neměl s profesionálním tancem žádné zkušenosti.
Všichni jsme k tomu ale vzhlíželi, byla
to vysoce adrenalinová záležitost.
Navíc StarDance je velice kvalitně
vyprodukovaný pořad, který se dělá
naprosto z gruntu a těší se oprávněně obrovskému zájmu diváků. Na tu
dřinu, která skutečně doprovázela
všechny tréninky i vlastní vystoupení,
jsem si postupem času zvykala. Byla
to pro mě hodně velká výzva a nyní
s odstupem času jsem ráda, že jsem to
všechno podstoupila. Když se dáte na
vojnu, tak musíte bojovat. A taky počítat s tím, že ne všechno se povede.“
yy Vy jste o dva roky později ale
podstoupila ještě jednu vojnu.
Soutěžila jste v další soutěži Tvoje tvář má známý hlas, tentokrát
na komerční televizi. Tam jste si
„střihla“ Bon Joviho, Madonu či
Tinu Turner. Jak vzpomínáte na
toto klání?
„Byly to pro mě další nezapomenutelný zážitek a zase něco nového, co

se zaměřením na poskytování a propagaci služeb
v cestovním ruchu (tvorba turistických produktů)

MEZINÁRODNÍ OBCHOD A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16. ledna 2019

se zaměřením na mezinárodní obchod, mezinárodní
vztahy, podnikání v EU, projektové řízení a marketing

od 13.00 do 17.00 hod.
www.sospo.eu

se zaměřením na rozvoj sportovní kariéry a působení
v ekonomické a manažerské oblasti sportovních
klubů a volnočasových organizacích

SPORTOVNÍ MANAGEMENT

15120411262
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yy Jaké bylo vaše rozhodování, zda
přijmout pozvání k vystoupení na
Tradičním městském plese v Prostějově?
„Rozhodování nebylo vůbec žádné. Ve
svém kalendáři jsem už několik měsíců
měla pro 11. leden zapsán Prostějov
a tím to haslo. Jakmile jsem byla oslovena organizátory tohoto nádherného
plesu, tak jsem neváhala ani vteřinu.
Navíc tento region mám obzvláště ráda,
vždyť pocházím z nedalekého Přerova. A co víc, do Prostějova jsem i jako
mladá holka jezdila hrozně ráda na tu
nejlepší zmrzlinu na světě, například na
punčovou. (směje se) A ještě něco...“
yy Povídejte.
„Od dětství jsem ráda recitovala básničky, tudíž mám za sebou i několik účastí
na Wolkerově Prostějově. To třeba
málokdo ví. Takže stručně a jasně, do
Prostějova se vždycky těším a byla jsem
i ráda za pozvání na tento ples.“
yy V Prostějově jste už ale v minulosti i zpívala při různých představeních, že?
„To je pravda, mockrát jsem tady zpívala i se svými amatérskými kapelami,
například s Damiansem či skupinou
Znamení dechu. Objevovala jsem se
v tomto městě velice často, ať už sou-

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

infoservis

Většina z nás už hned několik novoročních předsevzetí porušila a slabá vůle bude hodně Prostějovanů provázet i během následujících dní.
Jediné, v čem bude každý naprosto zásadový, je odmítání zbytečného
utrácení v obchodech.
LVI – 22. 7. až 22. 8. Budete se cítit
osamoceni, a to nejen proto, že už nějaký čas marně hledáte nového životního partnera. Navíc se vám nepodaří
sehnat si k sobě pracovního parťáka,
který by pomohl s řešením náročných
úkolů.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Konečně
se dostanete k zajímavé obchodní
nabídce, která vám spadne takřka do
klína. Má to pouze malý háček v tom,
že musíte sehnat rychle vlastní kapitál.
Obraťte se na příbuzné, ti vám půjčí
nejrychleji.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nekažte
si týden tím, že budete neustále a na
všechno nadávat. Musíte si přece najít
něco, co vás bude bavit a s čím budete
spokojeni. Zkuste například vyhovět
žádosti přítele o pomoc, který ji nutně
potřebuje.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Podle všeho
se dostanete do momentální finanční
tísně, která však bude hodně velká. Dodržíte ale svoji životní zásadu, že si nebudete půjčovat od lichvářů. Návštěva vaší
banky bude ale nevyhnutelná...

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Je až
neuvěřitelné, jak veškeré vážné věci
zlehčujete a podceňujete. Jenže nyní
se vám to škaredě vymstí. Neřešené
problémy teď před vámi vyvstanou
v plné nahotě a vy musíte zatroubit
o pomoc.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Poštvete si proti sobě lidi, kteří vám
doteď věřili a snažili se vám pomáhat.
Vaše příslovečná hrubá povaha se
bohužel tento týden projeví na plné
obrátky a dokážete urazit všechny ve
svém okolí.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Zřejmě
nastal ten správný čas oslovit osobu,
kolem které poslední dobou chodíte
pouze po špičkách. Líbí se vám, ale
dosud jste neměli odvahu ji pozvat na
rande. Teď k tomu budete mít příležitost.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Těšíte se na výplatu, která zahojí průvan v peněžence
po Vánocích a Silvestru. Čeká vás ale
zklamání, nedostanete tolik peněz, kolik jste si představovali. Zkuste si stěžovat, ale zřejmě narazíte.
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Díky aktivnímu přístupu Hospodářské komory se živnostníkům
navrací původní výše limitů pro
uplatnění výdajových paušálů na
2 miliony korun ročně, limit byl
v závěru minulého volebního období bez konzultace s podnikatelskou veřejností snížen na jeden
milion korun a podnikatele tento
krok výrazně zatížil. Poslanci navýšení limitů schválili ve třetím
čtení v rámci projednávaného daňového balíčku.
„Hospodářská komora od začátku
upozorňovala, že uplatňování paušálních výdajů procentem z příjmů
stát zavedl proto, aby drobným podnikatelům ulevil od administrativy

nákupní servis
pro vás

Šampon Syoss Men 500 ml

99,90

89,90
(300ml)

119,00

119,00

129,90

89,90
(300ml)

129,90

-

-

109,00

83,90

54,90
(300ml)

-

-

69,90

109,90

-

Šampon Garnier Botanic
Therapy 400 ml

79,90
(250ml)

-

79,90
(250ml)

119,00

89,90

-

-

-

-

-

44,90

-

Naše
4'57/¦

24,90
29,90
29,90
24,90
32,90
(300ml) (300ml)
(300ml)
Péče o vlasy patří k základním hygienickým potřebám, které
musíme dělat pravidelně. Proto je tuze dobré vědět, že šampon
Garnier Botanic Therapy a Syoss Men nabízí nejlevněji Tesco,
značku Nivea Diamond Gloss a také privátní značku ze všech
marketů seženete nejvýhodněji v Kauflandu, pro šampon proti lupům Head and Shoulders se vypravte do Albertu a pokud
máte malé dítě, tak Johnsons Baby jsme objevili pouze v Tesku.
Přejeme vydařený nákup!
Průzkum byl proveden ve středu 9. ledna.
29,90
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$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$

Obec: Stínava
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.
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.
Obec: Hrdibořice, Štětovice, Kraličky
Dne: 25. 1. 2019 od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá oblast: celé obce Hrdibořice, Štětovice, Kraličky vč. ZD.
Obec: Hluchov
Dne: 28. 1. 2019 od 7:30 do 9:00 hodin. Vypnutá oblast: jednostranně od č. 2 po č. 4 a dále oboustranně od
č. 28 a 5 po konec obce směr Konice (včetně č. 138, 45,
44, 43, 88, 98, 97, 89,7 8, 103, 17, 363, 15).
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MYŠLENÍ“; proběhne ve čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
x POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Na Slunci je málo
skvrn, ale vidět jsou protuberance, filamenty, erupce a další útvary. Vstupné 40 Kč.
x VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 do 19:30 hodin. Prohlédneme
si Měsíc se spoustou kráterů a zajímavých povrchových útvarů, dále planety Mars a Uran a rovněž klenoty zimního hvězdného nebe. Vstupné 40 Kč.
x POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „NOVOROČNÍ POHÁDKA“. Vstupné děti
20Kč, dospělí 40Kč.
x Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech akcí.

ǀǌŽƌĞŬ͗22Ϭ resƉŽŶĚeŶtƽ
starších 18 let
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗studenti školy
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ODDĚLENÍ
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Liberec (37). „Řekl bych, že Brno se
během sezóny postupně zlepšuje.
Proti nám zahrálo před dvěma měsíci výborně, velké problémy jsme
měli hlavně s jeho ostrým servisem.
Na což si tedy musíme dát v sobotu
pozor, přihrávka bude jako obvykle
dost důležitá. Nemusí to však zdaleka být jen o ní, je potřeba odvést
celkově dobrý výkon po všech stránkách. Aby bylo vidět, že i my jdeme
výkonnostně nahoru,“ řekl hlavní
trenér vékáčka Lubomír Petráš.

Ostrava, Frýdek-Místek i Šelmy Brno
shodně 3:1), padly jen s Olympem
Praha + v Olomouci (v obou případech hladce 0:3). Momentálně jsou
v tabulce šesté o dvanáct bodů za
třetím VK, leč ještě se chtějí pokusit
o postup do horní nadstavbové čtveřice.
Nadcházející čtvrteční bitva bude
navíc dvojnásob pikantní tím, že
půjde o generálku na vzájemný

mač v brněnském semifinále Českého poháru o prvním únorovém
víkendu. „My však rozhodně nehodláme nijak taktizovat. Do Přerova
pojedeme vyhrát, i když to nebude
jednoduché, protože soupeř má své
kvality. V každém případě je naším jasným cílem zvládnout úvodní mistrák
po delší přestávce,“ nedal prostor žádným debatám kouč obhájkyň mistrovského titulu Lubomír Petráš. (son)

.SUYQtPX PLVWUiNX SR SDX]H YH ĄWYUWHN GR 3ĵHURYD

dodala Sokolová. S jakou žádostí se na něj
obrátila, ovšem prozradit nechtěla ani po
dalších dvou deci vína...
O půl desáté večer vstoupila na pódium hlavní hvězda večera, zpěvačka Leona Machálková. Ta potěšila natřískaný
přednáškový sál Národního domu nejen bezmála hodinové vystoupení se setkalo
muzikálovými hity z dílny legendární- s bouřlivými ovacemi. A když se k tomu
ho skladatele Karla Svobody, ale k dob- všemu přidala závěrečná nadmíru bohatá
ru dala i songy, se kterými vystoupila tombola, jejíž výtěžek poputuje do prosv soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Její tějovské porodnice, nebylo co řešit. Na
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toho dostávaly. A myslím, že herně
zlepšovaly, jistota šla nahoru a tím celý

pravy, aby v neděli odehrála většinu z přátelského duelu se Šelmami výkon. Čtvrtý set byl jasně nejlepší ze
Brno. Nutno říct, že velice dobře, od věrných fanoušků i fanynek se všech, ten se nám opravdu povedl.“
dočkala zasloužené pochvaly.
ƔƔ Také vám osobně, právě ve čtvrEXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ƔƔMůžete zrekapitulovat, jak přesně jste strávila uplynulé týdny?

&Q2TQUV÷LQXCUGRąKLGNUMX÷NGDCXKVKVCPéKVUGUXQLÊEJQVÊ 5XQLKOCPåGNMW2GVTWRTQXGFNRQVCPGéPÊORCTMGVWKDQUU -TQO÷UXÆRąÊV
OKPKUVTMWNVWT[#PVQPÊP5VCP÷M
FG\ąGNGVWNKNKM „Po posledním loňském utkání s LiRTQUV÷LQXUMÆJQVGPKUW/KTQUNCXèGTPQwGM

bercem jsme měly čtyři dny volno,
takže bylo možné užít si Vánoce, tahle
krátká přestávka nám určitě udělala
radost. Hned po ní holky začaly trénovat tady v Prostějově a já s Míšou,
Máří a Peťou jsme jely do Jindřichova
Hradce za nároďákem. Tam se dost
náročně trénovalo čtyři dny, po kterých jsem se s koučem Pommerem

'UXKÇKRG
GHFKX
BYLI JSME
U TOHO

Po zásadní inovaci interiéru se postupně dostává i na exteriérové prvky
tělocvičny, do níž si našlo cestu na sto 0¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ2QURÊwKNUMQNGIQWMQPMWTQXCNXRQFU¾NÊVGPVQMT¾VUMWRKP÷
(QVQ6QO¾w-CN¾D
hostů. Zpočátku poloprázdné prostory 0QRTQDNGO
sokolovny se v průběhu večera přece jen li jsme se po čase změnit kapelu, oslovili starosta místních hasičů Josef Chromec.
slušně zaplnily.V hlavním sále byla hned jsme formaci No problem, která letos To byla ale jediná změna, ve zbývajípatrná ona předeslaná změna. „Rozhod- vystřídala dosavadní Trio Plus,“ vysvětlil cím programu organizátoři vsadili na
osvědčenou kralickou skupinu Druhý
FOTOGALERIE
dech, která letos ve dvou vystoupeních
klikni na
potěšila diváky inovovaným číslem.
www.vecernikpv.cz
Jeho první část se inspirovala vzdálenými reáliemi Karibiku, zatímco ta druhá,
prezentovaná až po dvaadvacáté hodině, nesla slibný název Večerníček pro
dospělé. Nebyl by to ale Druhý dech,
aby téma nepojal s humorem a nadhledem sobě vlastním...Na tradiční pozici
v předsálí jste pak mohli najít duo Dobrodruzi 2 Pepa a Jirka, jehož polovinu
8G FTWJÆO X[UVQWRGPÊ RąKPGUN &TWJÚ FGEJ VTCFKéPÊJQ 8GéGTPÊéMC QXwGO RTQ tvoří první náměstek primátora Jiří
FQUR÷NÆ
(QVQ6QO¾w-CN¾D Pospíšil.

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu 12.
ledna proběhl v prostorách Národního domu Reprezentační ples Nadace
Švehlovy střední školy polytechnické
Prostějov s úctyhodným pořadovým
číslem 62.
Už s nástupem na střední školu snad každý s jistými obavami vzhlíží ke „zkoušce dospělosti“, tedy k maturitě. Tomuto
nelehkému zakončení středoškolského
vzdělávání předchází mnohem uvolněnější a radostnější událost, a sice
maturitní ples. Nejinak svůj velký den
prožívali studenti Švehlovy střední školy
polytechnické. Již tradičně byl ples zahájen předtančením taneční školy Pirouette a slavnostním proslovem pana ředite-

té sadě jste útokem položila snad
šest nebo sedm vítězných míčů.
Potěší to?
„Člověk má samozřejmě radost, když
se mu daří. Hlavní však je, abychom
hrály dobře jako tým.“
ƔƔ Nemáte trochu obavy, jestli na
mančaft nedolehne tréninkově specifické období, kdy jste nebyly příliš pohromadě?
„Ono nemusí být na škodu, když se
někdy trénuje trochu jinak, někomu
to třeba i vyhovuje. Jinak nám určitě
prospěje tenhle přátelák, díky kterému jsme si mohly společně zahrát čtyři kvalitní sety, zase se trochu dostat
zpátky do zápasové zátěže. Teď máme
před sebou další tři dny dobré přípravy, a proto věřím, že v Přerově všech-

RYCHLÝ
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statistik VK
Prostějov (son) - Poté, co dosavadní
statistik VK Prostějov Jan Moravčík
na sklonku podzimu skončil a odešel
trénovat mládež do Švédska, nemá
hanácký oddíl tento post v realizačním týmu zatím obsazen. „V několika
posledních utkáních minulého kalendářního roku dělal zápasové statistiky
můj asistent Lukáš Miček, což ale není
úplně ideální, protože se nemůže tolik
podílet na vedení mančaftu,“ poukázal
hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Momentálně však už má nového kandidáta na danou pozici. Je jím Jakub
Krčmař, nadšený amatérský volejbalista pravidelně navštěvující duely prostějovských žen a dlouhodobě působící
v Hanácké volejbalové lize smíšených
družstev. „S Kubou jsme se domluvili, že si vše zkusí během přípravného
střetnutí s Šelmami Brno a dál se uvidí. Pokud se mu dělání statistik zalíbí
a půjde mu to, nic nebrání vzájemné
spolupráci,“ nadhodil Petráš.
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no zvládneme bez nějakých větších
problémů.“
ƔƔ Zmínila jste školu. Kde a co
vlastně studujete?
„V Brně dálkově Masarykovu univerzitu, obor Regenerace a výživa ve
sportu. Jezdím tam každý pátek, teď
ve zkouškovém období je to náročnější. Snažím se zkoušky udělat co nejrychleji, abych se mohla opět naplno
věnovat volejbalu.“
ƔƔ S čím jako družstvo VK půjdete
do nejbližšího pokračování aktuálního ročníku?

Foto: Marek Sonnevend

„Ze základní části extraligy zbývají
tři kola, ve kterých chceme všechny
naše zápasy určitě vyhrát za tři body,
i když to nebude lehké. K tomu bychom rády důstojně zvládly odvetu
evropského CEV Cupu proti Albě
Blaj. A pak už bude všechno směřovat k Final Four Českého poháru, což
pro nás bude hodně důležitý turnaj.
Moc toužíme postoupit do finále, to
znamená semifinálové vítězství nad
Přerovem. Extraligovou nadstavbu
teď zatím neřešíme, ta přijde na řadu
až potom.“

Prostějov (son) - Poprvé po dlouhých deseti letech strávila někdejší
hráčka a momentálně kondiční trenérka a mládežnická lodivodka VK
Prostějov Solange Soares vánoční
svátky doma v Brazílii, v rodném městě Belo Horizonte. Do Jižní Ameriky
na druhý konec světa odletěla necelý
týden před Štědrým dnem. „Strávit
Vánoce doma s rodinou mi dlouho
moc chybělo a mám velkou radost,
že mi to klub letos umožnil,“ těšila
se Soli. Juniorky a kadetky vékáčka,
které vede společně s Pavlem Parobkem, nechala na starost právě svému
asistentovi, holky navíc absolvovaly
koncem prosince tradiční soustředění
v Morkovicích. A prostějovské ženy
měly na celou dobu nepřítomnosti
Soares od ní rozepsané individuální
plány kondiční přípravy. Zpět na Hanou se pak Solange vracela v pátek 4.
ledna tak, aby stihla víkendový turnaj
juniorek a kadetek Křišťálová váza
2019 v Ostravě. Cestu sice zkomplikovalo kvůli nepřízni počasí uzavřené
letiště v Lisabonu, ale nakonec vše
dobře dopadlo.

WWW.
VECERNIKPV.CZ
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PROSTĚJOV Mladým volejbalistkám VK Prostějov vrcholí
základní část extraligových soutěží ČR 2018/2019 ve věkových
kategoriích U19 i U17. Vzhledem
k odlišnému postavení v tabulce
mají oba týmy také různé ambice
směrem ke zbytku dlouhodobé fáze
a následně do nadstavby.
-81,25.<
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domluvila, že mě uvolní do školy, kde
mě čekaly zkoušky. Po nich už jsem se
připojila k našemu prostějovskému
týmu, moc nás však vinou zdravotních problémů nezůstalo. Několikrát
jsme se k přípravě sešly v pěti nebo dokonce ve čtyřech, někdy i bez nahrávaček. Tím pádem se pracovalo na individuálních činnostech a na kondici,
první pořádný týmový trénink přišel
až v sobotu po návratu holek z repre.“
ƔƔ Načež druhý den následoval
přátelák proti Šelmám. Co na něj
říkáte?
„Hlavně jsme rády, že se ho povedlo
domluvit a mohly jsme si tak spolu
zahrát jeden solidní zápas před dalšími mistráky. Po tom nelehkém období
posledních týdnů jsme takové utkání
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Soli byla na
Vánoce doma

PROSTĚJOV Asi nejvíc pestrý program ze všech prostějovských fakt potřebovaly. Ze začátku asi bylo
volejbalistek měla během končící soutěžní pauzy Lucie Nová (na znát, jak vázne souhra chvílemi trochu
snímku). Dvaadvacetiletá smečařka nahlédla do reprezentace ČR, a místy i víc, ale postupně jsme se do

jaakk se trs
t saalo
o na měs
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s pak se věnovala studiu a následně naskočila zpět do klubové pří-
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ČECHOVICE Opět v novějším prostředí oproti loňskému roku proběhl
tradiční Hasičský ples, který se konal
v rekonstruované čechovické sokolovně. Změn bylo na tomto plese
víc, naopak osvědčené prvky zůstaly.
Přes možná trochu skromnější účast
se první z čechovických plesů určitě
vydařil.
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Po slavnostním zahájení městského bálu
v prostorách divadla se hosté přesunuli
do útrob Národního domu. K dispozici
jim byly jak přednáškový sál s přilehlými
salonky, tak v přízemí restaurace s kavárnou, pochopitelně i vinný sklípek. Mezi
hosty Večerník kromě již zmiňovaného
ministra kultury Staňka zahlédl i další
poslance Parlamentu České republiky, například Milana Ferance či Petra
Vránu. Chybět nemohl pochopitelně
i prostějovský patriot a pravá ruka premiéra Andreje Babiše Jaroslav Faltýnek.
„Nepřipadala v úvahu žádná absence,
tento ples je pro mě, mé srdíčko a taky
pro mého miláčka prioritní,“ poznamenal před Večerníkem Jaroslav Faltýnek,
který na městský bál vyvedl svoji tajemnou blonďatou partnerku. Na tanečním
parketu patřil první tanec večera primátorovi města Františku Jurovi s chotí, po-

stupně se k němu přidávali i další hosté
s manželkami, partnerkami či jen přítelkyněmi. Svoji ženu „vytáčel“ i ministr
kultury, který, ač zadýchán, poskytl poté
Večerníku exkluzivní rozhovor. Ten si
můžete přečíst na straně 12 dnšního
vydání, další perličky z průběhu večera pak přineseme v příštím vydání.
Hudební doprovod v hlavním sále na Tradičním městském plese obstarávala po
většinu času skupina Romantica, v ostatních prostorách pak vystoupily také kapely Q-styl, Olšava či hudebník Jaroslav
Šmída. „Skutečně se bavíme velice dobře.
Překvapila mě účast tolika poslanců, a dokonce ministra. Je holt vidět, že radniční
žezlo převzal pan Jura a ten dokázal zlákat
celebrity ze svého hnutí ANO. A sociálnědemokratický ministr Staněk? V tom
má prsty určitě Lojza Mačák,“ culil se prostějovský zastupitel Petr Kousal, který na
parketu prováděl jak svoji paní, tak i dceru. „Já toho většinou moc nenamluvím,
ale řeknu jedno. Tohle je nejvydařenější
městský ples za posledních deset let,“ svěřil se Večerníku se svým názorem první
náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Spokojeni byli i další hosté. „Bavila jsem
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kařkou Klárou Vyklickou, dost se prosazuje též odchovankyně Prostějova
na smeči Pavla Meidlová. Úvodní vzájemný souboj tohoto ročníku přinesl 8.
listopadu obrovské drama plné zvratů,
jež ve druhém největším městě naší
země nakonec dopadlo 2:3 (22, -22,
24, -21, -17) po hostujícím odvrácení
dvou mečbolů.
Na vlastním hřišti Hanačky samozřejmě chtějí mnohem jasnější triumf, který by jim dal šanci aspoň
trochu dotáhnout průběžně druhý
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se skvěle! Jak říkal primátor, našla jsem si
čas na zábavu, ale i na trošku vážné rozhovory s lidmi, se kterými jsem se setkala
třeba i po delší době,“ nechala se slyšet
Milada Sokolová, náměstkyně primátora
pro kulturu v Prostějově. Právě ji musela
těšit účast samého ministra kultury Antonína Staňka. „Bylo solidní...,“ usmála se.
„Osobně jsem ihned požádala o pomoc
s určitým záměrem pro naše město náměstka ministra kultury Aloise Mačáka,“

Tomáš KALÁB
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PROSTĚJOV Tradiční městský ples v Národním domě v Prostějově s pořadovým číslem XXIX. zahájil již
zvykově celou sezónu v regionu. Byl jiný než v předchozích letech, kdy prioritní městská akce většinou
trpěla slabší účastí. V pátek 11. ledna však do secesního skvostu Prostějova zavítala nejen spousta celebrit
z nejvyšších pater české politické scény, ale rovněž
osobnosti kulturního, společenského i sportovního
života. Hlavními hvězdami večera v Národním domě
byli ministr kultury České republiky Antonín Staněk
a populární zpěvačka Leona Machálková, rodačka
z nedalekého Přerova. A v přednáškovém sále, restauraci, kavárně a sklípku Národního domu bylo přeplněno. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

pro Večerník
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čtyřky, k čemuž potřebují co nejvíc bodovat. Aktuálně jsou totiž tabulkově páté
(22) za čtvrtým Olympem Praha (24)
a třetím VK (32). Před Vánocemi výtečně zvládly důležité derby u Šelem Brno
3:1, smetly Frýdek-Místek 3:0 a přemohly
Ostravu 3:1, naopak nestačily na Olympu
Praha 0:3 a překvapivě ani ve Šternberku
1:3.
KP táhne americká univerzálka Taylor
MÆXQNGLDCNKUVM[ XOQFTÆO RąGJT¾N[iGNO[ Marek SONNEVEND Fricano, čtvrtá v extraligovém bodová(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
Jihomoravanky patří do okruhu celků bo- ní hráček. Nejvíce ji podporuje polská
ce se špičkovým rumunským klubem, jujících o průnik do vrchní nadstavbové smečařka Agata Skiba s českou blosnad jen Sokol na konci téhle čtyřdílné série v rychlém sledu by mohl být
FOTOGA relativně schůdnější,“ odtušil Petráš.
www.vecer Načež o vstupním únorovém ví- PROSTĚJOV Téměř čtyři týdny Vendulu Měrkovou, pátou v aktuálkendu přijde na řadu závěrečný dlouhou přestávku bez soutěžního ním bodování soutěže a její nejlépe
turnaj Final Four Českého pohá- střetnutí ukončí volejbalistky VK podávající hráčku. Útočnou muziku
ru žen 2018/2019 v Králově Poli. Prostějov ve čtvrtek 17. ledna od nejbližších protivnic tvrdí i smečařky
„K němu hodláme směřovat naši 18:00 hodin. V tento den a čas je Eva Svobodová s americkou oporou
formu, abychom dokázali v jednorá- čeká duel 16. kola UNIQA extrali- Megan Vander Meer, na nahrávce tým
zovém semifinále projít přes Přerov gy žen na hřišti družstva Volejbal diriguje prostějovská odchovankyně
Lucie Zatloukalová.
a finálovou účastí v pohárové soutěži Přerov.
dosáhnout jednoho z plánovaných Jak známo, jeden z řady hanáckých Přerovanky před svátečně reprezenrivalů vékáčka se v létě zajímavě posí- tační pauzou dokázaly ovládnout čtyři
úspěchů této sezóny,“ zdůraznil lodilil například o zkušenou univerzálku ze šesti posledních zápasů (Šternberk,
vod VK Prostějov.
PROSTĚJOV Dva dny po hanáckém
derby v Přerově se prostějovské volejbalistky představí ve vrcholící základní
části UNIQA extraligy žen i na domácí palubovce. Sobota 19. ledna už od
15:00 hodin (večer se hraje basketbal)
přinese duel 17. dějství soutěže proti
Královu Poli Brno, dějištěm je tradičně
hala Sportcentra DDM.

E9CELE/T/TR"%IÌ/.Ú4T4,1LE4

Michal
KADLEC

Obec: Laškov
Dne: 28. 1. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Laškov: č. p. 44 - 48, 50, 80,
83.
Obec: Bedihošť
Dne: 30. 1. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
oblast: jednostranně ulice PALACKÉHO od č.513
po konec obce s č.470. Jednostranně ulice Nerudova
od č. 529 po č. 439.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 31. 1. 2019 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá
oblast: celé ul. Za Branou, Gagarinova, Libušinka,
Cihelna, část ul. Za Humny s č. 346, vč. garáží po č.
103, železářství Profil, ul. Rynk - od ul. Gagarinova
po č. 126, dále ul. Smetanova - od ul. Gagarinova po
č. 285, část Jakubského nám. - od ul. Gagarinova po
č. 610 a 27.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
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OD 14. DO 20. 1. 2019
Ɣ PŘEDNÁŠKA: Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. „PSEUDOVĚDCI, KONSPIRÁTOŘI A HRANICE KRITICKÉHO
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kultura / společnost

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

79,90
(250ml)

Šampon Johnsons Baby 200 ml

24

Dámy a pánové, parket je volný, zadejte se! Tak tuto plesovou obezličku známou spíše
z tanečních budete nyní několik týdnů určitě slýchávat častěji. Už v pátek 11. ledna byla
Tradičním městským plesem
v Prostějově zahájena sezóna
roku 2019 v celém regionu.
Dnešní tematická dvoustrana
Večerníku vám zcela jistě pomůže orientovat se v dlouhém
seznamu pořádaných plesů
nejen v Prostějově, ale i v jeho
širokém okolí. Z vybraných
míst vám přinášíme exkluzivní
reportáže. A nejen to. Poradíme
vám třeba, kde narychlo sehnat
plesové oblečení, pokud právě
nedisponujete dostatečně vybaveným vlastním šatníkem,
osvěžíme vám základy společenského chování a v rámci této strany najdete ještě spoustu
dalších zajímavostí týkajících se
letošní plesové sezóny.
Dvoustranu připravil
redakční tým
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

dodávky elektrické energie

Šampon Nivea Diamond Gloss 400 ml
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ny, aby se neváhali ve svých regionech obracet na příslušné senátory
a jednali s nimi o podpoře pozměňovacího návrhu senátora Lumíra
Aschenbrennera v horní parlamentní komoře s cílem zachovat
limity na hodnotě 2 milionů korun. V květnu 2018 Hospodářská
komora pomohla i díky obdobnému apelu na zákonodárce dostat
do druhého čtení v Poslanecké
sněmovně iniciativu občanských
demokratů zvýšit živnostníkům
limit pro uplatnění procentuálních
výdajových paušálů. Tehdejší návrhy však ještě nenašly všeobecnou
podporu.
Zdroj: Tisková zpráva HK ČR

Oznámení o přerušení

... tentokrát ze sortimentu: ŠAMPONY...

ãDPSRQSURWLOXSĥP
Head and Shoulders 400 ml

a že jde o nejjednodušší způsob, jak
uplatnit výdaje v daňovém přiznání.
Výdajové paušály se v průběhu času
staly mezi drobnými podnikateli
velmi rozšířeným nástrojem snižujícím daňovou zátěž,“ řekl prezident
Hospodářské komory Vladimír
Dlouhý. V roce 2017 schválená novela se v minulém volebním období
stala podle Komory jedním z řady
kroků, které směřovaly k omezování a nežádoucí regulaci drobného podnikání v ČR. Uplatňování
výdajových paušálů podnikateli je
přitom výhodné i pro stát, výrazně
totiž zjednodušuje byrokracii.
Už v roce 2017 přitom Hospodářská komora aktivně vyzvala své čle-

19010910060

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete
trpět tím, že máte spoustu plánů na to,
jak strávit víkend tohoto týdne. Ovšem
až přijde čas, nebudete schopni vybrat
si tu správnou variantu. Tím pádem
z vašeho rozhodnutí bude někdo zklamaný.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Častější hádky
budou střídat ještě častější usmíření
s lidmi, které jste si v poslední době
proti sobě poštvali. Dokonce najdete
společnou řeč s tím člověkem, se kterým jste se poprali do krve. Všechna
čest!
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. V práci panuje ponurá nálada, protože je
spousta úkolů. Ale ještě větší je nechuť
něco tvořit nebo se prostě nějak angažovat. Pokud ovšem nebudete potřebovat pravidelné prémie, tak se na
všechno vykašlete.
RACI – 22. 6. až 22. 7.Marně budete
pátrat po tom, odkud znáte dotyčnou
osobu, která se ve vašem bezprostředním okolí začíná objevovat. Pokud
hodláte koketovat, prosím. Ale v žádném případě nenavazujte bližší vztah!
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Konstelace hvězd Prostějova
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Nejstarší mládežnický soubor VK měl
nejprve pod sebou právě Lukáš Miček,
než se musel po odchodu Jana Moravčíka přesunout ke starším žákyním.
A juniorky Prostějova převzali Solange
Soares a Pavel Parobek, kteří si je přibrali ke kadetkám. Po jejich nástupu
se sice podařilo zrušit deset střetnutí
dlouhou sérii bezbodových porážek,
leč navzdory skalpu Přerova i dvěma
těsným prohrám 2:3 zůstala tahle ekipa
pevně přikovaná k nejnižší příčce grupy B bez šance posunout se výš.
Z dlouhodobé fáze nyní zbývá absolvovat mače u silného Šternberka
a na vlastní palubovce s Frýdkem-Místkem (neděle 20. ledna od 10.00
a 14.00 hodin v hale Sportcentra

DDM Prostějov). „V těchhle soubojích půjde o to, aby se holky aspoň
trochu chytily, herně zvedly. A mohly do spodní nadstavbové skupiny
vyrazit s otevřeným hledím i určitou
dávkou nezbytného sebevědomí.
Jejich jednoznačným cílem bude vyhnout se dvěma posledním místům
v konečném pořadí a tím udržet extraligu bez nutnosti jít do závěrečné
kvalifikace proti soupeři z první ligy,“
vyložil Miček.
Extraliga juniorek ČR, základní
skupina B 2018/19 – dosavadní
výsledky VK: Přerov – Prostějov
3:0 a 3:0, Prostějov – Brno 0:3 a 0:3,
Ostrava – Prostějov 3:0 a 3:1, Prostějov – Šternberk 0:3 a 0:3, Frýdek-Místek – Prostějov 3:1 a 3:0,
Prostějov – Přerov 2:3 a 3:1, Brno
– Prostějov 3:0 a 3:0, Prostějov –
Ostrava 2:3 a 0:3.
Extraliga juniorek ČR, základní
skupina B 2018/19 – průběžné
pořadí po 16. kole: 1. Brno 43, 2.
Šternberk 34, 3. Ostrava 22, 4. Frýdek-Místek 21, 5. Přerov 19, 6. VK
Prostějov 5.
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Tento prostějovský výběr vede od
začátku sezóny trenérská dvojice
Solange Soares – Pavel Parobek.
A navzdory nepříliš vydařenému
startu se kolektiv postupně zvedl jak
herně, tak výsledkově. Ze šestnácti
duelů skupiny B dokázal aspoň šest
vyhrát, což ho vyneslo na čtvrtou
pozici. A její udržení by znamenalo
postup do prostřední nadstavbové
grupy o 5. až 8. místo.
„Tato druhá část soutěže se hraje
stejně jako loni, to znamená na tři
kola nadstavby s postupy nejlepších družstev i sestupy nejhorších
mezi jednotlivými třemi skupinami. Pokud by holky zvládly zajistit
si pro první kolo tu druhou čtyřku,
udělaly by důležitý krok ke klidné
záchraně, a navíc by měly reálnou
šanci zabojovat o účast v závěrečném turnaji Final Six šesti top kolektivů extraligy kadetek,“ nastínil
šéftrenér mládeže ve vékáčku Lukáš Miček.
Naprosto stěžejní však bude zvládnout dvojzápas na půdě páté Os-

travy, která na čtvrté Hanačky
momentálně ztrácí jen dva body.
Následně pak je v záloze ještě
dvojutkání doma proti jasně poslednímu Frýdku-Místku (neděle
20. ledna od 10.00 a 14.00 hodin
v Národním sportovním centru
Prostějov). „Mančaft má své kvality
a proto věřím, že finiš základní části
zvládne úspěšně. Čímž by se slibně
odpíchl do zbytku sezóny,“ zachoval Miček optimistický náhled.
Extraliga kadetek ČR, základní
skupina B 2018/19 – dosavadní
výsledky VK: Přerov – Prostějov
3:1 a 3:1, Prostějov – Šternberk 3:2
a 0:3, Lanškroun – Prostějov 3:0
a 3:0, Prostějov – Ostrava 3:2 a 3:0,
Frýdek-Místek – Prostějov 1:3
a 0:3, Prostějov – Přerov 0:3 a 3:2,
Šternberk – Prostějov 3:2 a 3:0,
Prostějov – Lanškroun 0:3 a 0:3.
Extraliga kadetek ČR, základní
skupina B 2018/19 – průběžné
pořadí po 16. kole: 1. Lanškroun
41, 2. Šternberk 40, 3. Přerov 29,
4. VK Prostějov 16, 5. Ostrava 14,
6. Frýdek-Místek 4.
(son)

Fandové šplhali na
tribunu jako junáci

Foto: Marek Sonnevend

Hráčské hvězdy brněnských Šelem Markéta Chlumská
a spol. sledují věkem pokročilé fanynky i příznivce VK
Prostějov, kterak vylézají na ne zcela roztaženou východní tribunu haly Sportcentra DDM před nedělním vzájemným přátelákem. Hanáčtí diváci vesměs důchodového
věku prokázali, že ne nadarmo v mládí aktivně sportovali.

Pondělí 14. ledna 2019
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek explodoval v prostějovském Kulturním klubu DUHA balíček
s uměním. Veškeré výstavní prostory byly využity k představení čtyř expozic od různých
autorů. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout školní práce žáků nižších ročníků Střední školy Art Econ v Prostějově, fotografie koní ze stáje Cavalo od prostějovského fotografa Karla
Nováka, tvorbu malíře a grafika Tomáše Mitury a nakonec i studentů malby na Fakultě umění Ostravské univerzity. Konkrétní umění se tam mísilo s abstraktním stejně jako pozitivní
názory s těmi negativními. Večerník byl kvartetu vernisáží přítomen.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ

ton. V dolních prostorách budovy
byly k nahlédnutí práce studentů
Střední školy Art Econ, nahoře pak
snímky koní Karla Nováka a ve dvou
výstavních sálech abstraktní umění
Tomáše Mitury a studentů malby
Ostravské univerzity. Přitom každá ze
čtyř expozic byla co do způsobu tvorby i myšlenky jiná.
Studenti Art Econu z oborů grafika v reklamní praxi, fotografie

v reklamní praxi a módní návrháři
zejména z prvních a druhých ročníků vystavovali klasické školní
práce – zátiší, portréty, malby vodovými barvami. Pozoruhodnými
exponáty tam byly šité obrazy od
návrhářů, kteří místo s oděvy experimentovali s nástěnnými dekoracemi. „Vyšívané obrazy mi přišly velice
originální, nic podobného jsem ještě
neviděl. Jako jedny z mála mě na této

4č\PQTQFÆCDUVTCMVPÊQDTC\[RąGFUVCXKNLGFGP\X[UVCXWLÊEÊEJ6QO¾w/KVWTC
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výstavě opravdu zaujaly,“ svěřil se Večerníku návštěvník Petr.
Legenda naturistické fotografie
Karel Novák pro tuto příležitost
vystavoval nikoli pro něj tak typické ženské akty, nýbrž cyklus snímků koní ze stáje Cavalo. Opakovaly
se fotografie volně se pasoucích
zvířat a jezdců na jejich hřbetech.
Z koncepce snad jen trochu vybočovala zobrazení koňských zranění

a jejich následné ošetření a portrétní
fotografie zablácené jezdkyně.
Třetí expozice Tomáše Mitury
s názvem Gin oproti těm předchozím uvedla do tajů abstraktního
umění. „Pojmenováním výstavy odkazuji na narativní způsob hospodské hantýrky, kterým jsem se snažil
přidat do vlastních obrazů obsah ze
svých osobních cest,“ přiznal Mitura.
„Za mých mladých let to bylo tak, že

člověk nejdřív musel umět řemeslo,
teprve pak tvořit něco, co mohl nazývat uměním. Podle těchto výtvorů
ovšem soudím, že nyní je to přesně
naopak. V současnosti se očividně
může prohlašovat za umění úplně
všechno,“ komentoval Miturovy obrazy v následné debatě Jan Svačina.
Vše završila výstava multimediálních uměleckých děl mladých
studentů Fakulty umění Ostravské
univerzity. Opět se jednalo převážně
o abstraktní umění, z něhož vyčnívala
práce Kláry Vincourové, využívající
tmavou plastovou plachtu k tomu,
aby malbou zachytila neúplný rodinný snímek. Nebo příspěvek Viléma
Slíže, jenž ve své originální vizuální
eseji sestříhal nejsledovanější videa
roku 2018, a zachytil tak moderní
společnost neustále se konfrontující
s fenomény fake news a YouTube.
Výstavy budou návštěvníkům k dispozici do 30. ledna, tak se na ně určitě přijďte podívat!
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Čtvrteční odpoledne v Duze patřilo
výtvarným umělcům. Proběhl tam,
jak to správně nazval kurátor výstavy
Miroslav Macík, vernisážový mara-
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Seniorovi hrozí dvacet let kriminálu
➢ z titulní strany
OLOMOUC, PROSTĚJOV Na
první pohled jasný případ. Laik
by řekl, že na vraždě seniorky
z poloviny června loňského roku
není zas až tak co vyšetřovat. Pachatel byl zadržen těsně po hrůzném činu, přiznal se k zadušení
vlastní ženy, a navíc byl kriminalisty z olomoucké mordparty
vyšetřován na svobodě. Jenže jak
Večerník zjistil, policie otřesný
případ rodinné tragédie definitivně uzavřela teprve minulý týden...
K rodinné tragédii došlo ve středu
13. června odpoledne za dveřmi
bytu panelového domu na Sídlišti
Svobody v Prostějově. Sedmasedmdesátiletý senior tam vlastníma
rukama uškrtil či zadusil svoji o tři
roky mladší manželku. „Kriminalisté Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje zahájili úkony
trestního řízení pro zvlášť závažný
zločin vraždy, když přijali oznámení
o podezřelém úmrtí čtyřiasedmdesátileté ženy. Policisté po příjezdu
do bytu zjistili, že seniorka zemřela
násilnou smrtí, pravděpodobně na
následky dušení, přesnou příčinu
úmrtí zjistí kriminalisté po provedení nařízené soudní pitvy,“ uvedl
den po vraždě Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. Vzápětí přidal i některá fakta z hrůzného
středečního odpoledne. „K činu
se doznal její manžel, který od samého počátku s policisty aktivně
spolupracuje. Podezřelý v době
události nebyl pod vlivem alkoholu
ani pod vlivem jiných návykových
látek, jeho jednání nepředcházel

vlastní zkušenosti. Ukázal jim třeba,
jak si založit Skype, cestovat se street
view, vyhledávat dopravní spojení,
zjistit si ceny služeb a zboží, pracovat
s tabulkami nebo upravovat fotky.
A před pár lety začal sám fotografovat, a to zejména na cestách po moravské krajině. Vznikaly z nich celkem slušné fotky, a tak jsme si řekli,
že bychom je mohli v knihovně vystavit a podělit se o ně i s ostatními.
Na vernisáži si kromě toho budeme
s Miloslavem Kolářem povídat, takže se dozvíte, co ho dovedlo k tomu,
že fotí nebo co za tím stojí,“ shrnul
ředitel Městské knihovně Prostějov
Aleš Procházka.
Ovšem ještě předtím, a to v pondělí 14. ledna, můžete v 17:00 hodin zajít na besedu s cestovatelem,
hudebníkem a dobrodruhem Matějem Ptaszkem, jenž strávil rok
a půl v Ekvádoru, poznal život ve
městě, na vesnici i v horách a napsal
o tom dvě knihy. A právě o tom bude
vyprávět.
(tem)

Foto: internet

PROSTĚJOV Do Společenského domu v Prostějově přijel minulou středu zarecitovat a zazpívat populární kytarista, skladatel, zpěvák,
textař, básník, ale například i hudební režisér
Karel Plíhal. A byla to zajímavá podívaná, která přinesla vskutku nevšední zážitek. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.

se s tím však moc dobře. Potkal skvělého kytaristu
a kamaráda Petra Fialu z Hradce Králové, který jej
na koncertech doprovází.
Středeční vystoupení bylo jedním slovem úžasné. Před každou písní Plíhal zarecitoval pár tematických vět, kterými si písně uvedl. Přednesl
i některé básničky ze své sbírky „JAKO COOL
V PLOTĚ“. Písničkář Karel Plíhal jako stavitel
Nikola FILIPENSKÁ
mostu k sobě trpělivě a promyšleně skládá jedJak známo, Karla Plíhala postihly vleklé zdravotní notlivé stavební kameny: slova, rýmy a akordy,
problémy, kvůli ztrátě citlivosti prstů musel na ně- aby byl ve výsledku most co nejpevnější a aby
jaký čas přerušit koncertování, přestal hrát. Popral lidé neměli důvod volit k cestě z jednoho břehu

na druhý most jiný. Takových mostů již během
své kariéry folkového písničkáře postavil Plíhal
několik desítek, díky čemuž se na současné české folkové scéně stal uznávaným a respektovaným umělcem.
O vystoupení projevila zájem zhruba stovka lidí.
Sálem se nesl bouřlivý smích jako reakce na některé jeho vtipné a někdy až sarkasticky zpracované
recitály. „Nemám slov, jak jsem dojatá,“ pronesla
evidentně zaskočená Lucie Procházková, kterou
Večerník oslovil při odchodu z hlediště. Podobně
na tom byli i ostatní...

PROSTĚJOV Třetí ročník úspěšného Trojáku v Městském divadle v Prostějově pokračuje. Tentokrát se můžete těšit na tři představení, v nichž
bude účinkovat známá herečka Simona Stašová. První z nich startuje již
nadcházející úterý 15. ledna od 19:00 hodin. Lístky už jsou však bohužel
vyprodané...
Kdo by neznal Simonu Stašovou… Třetí ročník oblíbeného Trojáku, který je
balíčkem tří zábavných představení, na ni letos vsadil a ukáže vám populární
umělkyni hned ve třech rozličných rolích.
V sobotu 19. ledna od 17:00 hodin se pak v divadle odehraje další komedie
s názvem Vězeň na druhé avenue. I toto představení je vyprodané.
(tem)

PROSTĚJOV Toto úterý 15. ledna
od 17:00 hodin se v prostějovském
Státním okresním archivu v Třebízského ulici uskuteční přednáška
Aleše Procházky o Divadle Point,
jehož je dlouholetým principálem.
A jak sdělil Večerníku, kromě backgroundu okolo vzniku a fungování divadla prozradí i „špeky“, které
se běžný čtenář nikde nedočte.
Studentské divadlo při Gymnáziu Jiřího Wolkera Divadlo Point funguje
na scéně již více než deset let. Za tu

dobu se utvářela jeho historie bohatá
na zážitky, představení a různé další
aktivity. A o tom všem vám v sále
Státního okresního archivu Prostějov tohle úterý povypráví vedoucí
Pointu a ředitel Městské knihovny
Prostějov Aleš Procházka. „Přednášce, která se bude věnovat prostějovskému Divadlu Point, osobně
dávám podtitul ‚Jak to všechno začalo...‘. Budu tedy mluvit například
o tom, kdo za jeho vznikem stál, jaké
slavné osobnosti z něj vzešly, ale také

co momentálně připravujeme. Rovněž zmíním, že Point není jen divadlem, zahrnuje totiž i rozličné akce
jako třeba filmový tábor v Sobotíně
či kabarety a jiná vystoupení ať už
v Česku, nebo v zahraničí. A nakonec se zaměřím na informace, jaké se
čtenář běžně nikde nedočte, prozradím ‚špeky‘, které si schovávám právě pro takové příležitosti,“ sdělil Večerníku s úsměvem Aleš Procházka.
Pojďme si trochu přiblížit povahu tohoto studentského divadla. Počátky

Divadla Point sahají až do roku 2003,
kdy se kolem Procházky utvořila
nesourodá skupina všech možných
umělců, tanečníků, herců a muzikantů. Postupně se divadlo vyprofilovalo
a jeho hry, inspirující se v knižních
předlohách, získaly silný improvizační charakter. Zatím nejúspěšnější
„pointovská“ hra je Testosteron, která
svou upřímností baví diváky už pět
let. O tom a o mnohém dalším se už
ale podrobněji dozvíte na úterní přednášce. Tak určitě přijďte!
(tem)

19010810050

752-É.WHQWRNUiW PROCHÁZKA ODHALÍ „ŠPEKY“ O DIVADLE POINT
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REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895

V Prostějově okolí PV koupím rodinný
dům. 605 913 562
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za tento čin hrozí odnětí svobody
v rozmezí od dvanácti do dvaceti
let,“ přinesl nové informace tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Večerník však v průběhu týdne
zjistil ještě další zvláštní okolnosti celého případu. Dozvěděli jsme
se, že senior obviněný z vraždy své
vlastní manželky na tom není vůbec psychicky dobře. Dokonce se
v průběhu uplynulého roku pokusil
o sebevraždu! „On to všechno strašně těžce nese. Lidé jej na poslední
chvíli zadrželi v pyžamu u plumlovské přehrady, chtěl se utopit. Následoval jeho převoz do psychiatrické
léčebny. Víc o tom mluvit nechci,
nezlobte se,“ sdělil Večerníku muž,
který s obviněným seniorem dříve pracoval ve stejném zaměstnání
a bydlí poblíž místa činu, kde došlo
k rodinné tragédii.
Zajímalo nás, zda se senior skutečně
nachází v „blázinci“ a zda to nějak
ovlivní další průběh případu a například i soudní přelíčení. „K tomuto se
nebudeme vyjadřovat,“ odmítl jakékoliv spekulace Libor Hejtman. (mik)

Víte o případu něco vy?
Napište na
redakce@vecernikpv.cz!
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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

ani žádný konflikt. Z předběžně
zjištěných skutečností vyplývá, že
k tomu sedmasedmdesátiletého
muže dohnalo zoufalství z dlouhodobě neutěšeného zdravotního
stavu manželky. Vzhledem k tomu,
že podezřelý s policisty spolupracuje, a také k okolnostem, za jakých
k usmrcení ženy došlo, kriminalisté
nepodali státnímu zástupci podnět
k vydání návrhu na vzetí muže do
vazby,“ připomínáme slova mluvčího krajské policie ze čtvrtka
14. června 2018.
Vyšetřování však nebylo podle všeho tak jednoduché, jak by se na první
pohled zdálo. Minulé úterý Večerník
kontaktoval Libora Hejtmana a chtěl
vědět, zda je případ uzavřen. „Případ
je stále v šetření,“ odpověděl v úterý
stroze mluvčí krajské policie. Otázky Večerníku po sedmi měsících od
spáchání zločinu vraždy však zřejmě
hnuly i krajskou kriminálkou, protože o dva dny později, tedy ve čtvrtek
10. ledna, jsme obdrželi již zcela jiné
stanovisko! „Vyšetřování případu
bylo ukončeno. Krajští kriminalisté
spis postoupili Krajskému státnímu
zastupitelství v Brně s návrhem na
podání obžaloby pro spáchání zvlášť
závažného zločinu vraždy. Sedmasedmdesátiletému muži z Prostějova

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Ve středu 16. ledna
od 17:00 hodin proběhne v prostějovské Městské knihovně vernisáž
výstavy snímků amatérského fotografa Miloslava Koláře. Ten s Klubem českých turistů Prostějov
cestuje po moravské přírodě, kde
současně pořizuje fotografie. Na
výstavě nazvané příznačně Toulky
po Moravě se tak můžete seznámit
s krásnou okolní přírodou.
Městská knihovna Prostějov se
již tuto středu zaplní fotografiemi
amatérského fotografa a nadšeného
turisty Miloslava Koláře. Zmíněné
fotky vznikly na pravidelných výšlapech Klubu českých turistů, odboru
Senior 2000 Prostějov po blízkém
i vzdálenějším okolí. Výstava proto
ponese název Toulky po Moravě.
„Miloslav Kolář s městskou knihovnou spolupracuje dlouhodobě jako
externista. V jejích prostorách po
určitou dobu vedl setkání seniorů,
které učil práci s počítačem a kteří
si současně vzájemně vyměňovali

zpravodajtví / nabídka realit a nemovitostí
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Sháním ke koupi byt 2+1 nebo 1+1. Děkuji. Tel.: 737 530 368
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Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlíkova ul. T: 602 775 607
Pronajmu v rodinném domě pokoj se
skříní. Jinak možnost doplnit svýma věcma. Tel.: 739 373 283. Volat v čase 14-20
hod.
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Koupím zahradu či pozemek k zahradnickým účelům. Tel.: 605 864 140
Pronajmu kanceláře 15 a 21 m2 na
Dolní ulici v Prostějově. Cena 2100 Kč
+ energie za měsíc. Tel.:777 898 324
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Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNi524m2 &HQDGRKRGRX

Pronajmu garáž za ulicí Moravskou.
Tel.: 777 863 444

352 . /, (17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
18. ledna 2019
v 10.00 hodin

3URVWÁMRY-H]GHFNgXO3URGHMGRPXVHE\W\=DVWDYČQiSORFKD
P]DKUDGDP3(1%±*
&HQD.´

%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

'23258ý8-(0(

.UXPVmQRNU3URVWÁMRY3URGHM5'SRUHNRQVWUXNFLSUĤMH]G
3R]HPHNFHONHPP3(1%±* &HQD.´

BYTY – PRODEJ:
1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXOE\W\YHOLNRVWLNNNNDNN
BYTY – PRONÁJEM:
NN3Y§NROQmXO
.´PÁVmFLQNDVR FFD
3Y§NROQmXO
.´PÁVmFLQNDVR FFD
VJDUgªm3Y%UQÁQVNgXO.´PÁVmFLQNDVR FFD
5'NN3Y:LFKWHUORYDXOJDUgªWHUDVD]DKUgGND
.´PÁVmFLQNDVR FFD.´
PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:
3DUNRYDFmVWgQmYX]DYÏHQkPGYRÏH5HMVNRYDXO .´PÁVmF
3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK
.´PÁVmF
Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

1DEt]tPHSURGHM5'3LYtQ0DOHEQiNOLGQiREHF
NPRG3URVWČMRYDV YODNRYêPVSRMHQtP-HGQiVHR
SĜt]HPQtĜDGRYêGĤPV PDOêPGYRUNHPD]DKUiGNRX
'ĤPMHSRþiVWHþQpUHNRQVWUXNFLQRYiVWĜHFKDSODVWRYiRNQDDQČNWHUpSRGODK\MLQDNMHGĤPY SĤYRGQtP
]DFKRYDOpPVWDYX1HSUĤFKR]tSRNRMH
&HQD.þ
7HO 
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtX YãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
Smutný je domov,
smutno je v něm.
Na hřbitov zůstala cestička jen.
Kytičku květů Ti můžeme dát
a se slzami v očích stále vzpomínat.

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

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

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

Odešels, drahý,
bez slůvka rozloučení, tak náhle
– že těžko k uvěření..

22

17

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

3

-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ

sn

2

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Dne 12. ledna 2019
uplynulo 5. smutné výročí úmrtí
pana Martina PETRŽÍLKA
z Ptenského Dvorku.
S láskou v srdci vzpomíná
maminka, sestra Katka
s rodinou a sestra Lucie.

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

ZVÍŘATA

Dne 17. ledna 2019
vzpomeneme 1.smutné výročí
našeho drahého a milovaného
tatínka, syna, bratra, strýce,
švagra a druha,
pana Jozefa NÉMETHA.
S láskou v srdci vzpomínají
synové, dcera a družka.

Dnes 14. ledna 2019
uplynou 2 smutné roky od úmrtí
naší milované babičky
paní Libuše VYSLOUŽILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
synové s rodinami.

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

To, že čas rány hojí, je jen pouhe
zdání, stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 17. ledna 2019
vzpomeneme druhé
smutné výročí úmrtí
pana Jindřicha ČERNÉHO
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

2

Prodám levně nepoužitý elektrický
boiler 125 l a koupelnový topný žebřík,
zn. Změna topení.
19010820049

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

Dne 13. ledna 2019
jsme vzpomenuli
4. smutné výročí úmrtí
pana Karla KOSKA
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 14. ledna 2019
vzpomeneme páté výročí úmrtí
naší dcery, vnučky,
neteře a sestřenice
Michaely HREBEŇÁROVÉ,
která nás opustila
po těžké nemoci.
Vzpomínají taťka, babička,
Pavel s rodinou a Adélka.

paní Jitky TRÁVNIČKOVÉ
z Brodku u Prostějova.
S láskou vzpomíná vnučka
Alice s rodiči.

KOUPÍM

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

Dne 15. ledna 2019
by se dožila 95 let
paní Marie BUREŠOVÁ
z Brodku u Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
rodina Burešova.

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

Prodám invalidní chodítko.
Tel.: 739 205 015

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.

Láska smrtí nekončí...
Dne 7. ledna 2019
by se dožila 102 let naše
maminka, babička a prababička
paní Marie VEČEŘOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 1. ledna 2019
uplynulo čtvrté smutné výročí
od úmrtí naší maminky a babičky
paní Marie FAJSTLOVÉ
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkují
děti Ludmila a Jaroslav
a vnuk Miroslav.

Včera, tj. 13.ledna 2019
uplynulo již 15 let, kdy nás
předčasně opustila naše
milovaná maminka a babička
paní Milada ŠIMKOVÁ
z Prostějova.
Na její lásku a obětavost nikdy
nezapomenou syn Jaroslav a dcera
Ilona s rodinami.

Dne 15. ledna 2019
vzpomeneme 2. smutné
výroč úmrtí
paní Věry HORVÁTHOVÉ

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

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

15012920079

Koupím různé vojenské věci vyznamenání,
hodinky, mince. Tel.: 605 138 473

Koupím staré filmové plakáty, ale i další
druhy plakátů (divadelní, výstavní, reklamní apod.). Vše pouze z období 1900-1990.
Klidně pište sms, zavolám zpět.
775 246 824. Děkuji.

Dne 17. ledna 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Vlaďky LOŠŤÁKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
táta a máma.

a dne 28. ledna 2019
si připomeneme 9. výročí úmrtí
pana Valenta HORVÁTHA,
oba z Prostějova - Vrahovic.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou synové s rodinami.

Dne 15. ledna 2019
uplyne první rok od úmrtí
paní Dobromily ROLNÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná, manžel,
syn a dcera s rodinou.

Dne 17. ledna 2019
uplyne rok od úmrtí
pana Stanislava ŽLOTÍŘA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka,
dcery Gabriela a Katka
s rodinami.

16011421482

18050570474

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Půjčka Pv a okolí. Tel.: 776 087 428
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz
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U<?@EO@NDKü@?KG<OI½
0OM<I<

Dne 15. ledna 2019
vzpomeneme 2. smutné
výročí od úmrtí
pana Zdeňka MENDLA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
a synové Zdeněk a Jiří s rodinami.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

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
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jindřich Vačkář 1929
Prostějov
Marie Koudelková 1940
Ptení
Miroslav Kolda 1957
Mostkovice
Martin Zapletal 1969
Prostějov
Antonie Havelková 1932 Mostkovice
Jaroslav Nečas 1933
Vrahovice
Miloslava Julínková 1930
Březina
Marie Grulichová 1940
Jednov

Poslední rozlouèení
Pondělí 14. ledna 2019
Anna Kyrová 1923 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Lubomír Švec 1947 Hačky 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 15. ledna 2019
Jan Študent 1938 Ivaň 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 16. ledna 2019
Ivan Zedník 1946 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Františka Kaprálová 1928 Seloutky 13.30 kostel Určice
Čtvrtek 17. ledna 2019
Josef Šmída 1946 Lutotín 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 18. ledna 2019
Arnošt Korčák 1938 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 19. ledna 2019
Růžena Skulilová 1928 Ptení 11.00 kostel Ptení

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslava Hrbková 1935

(0:0)

Držovice
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'DOät YëVOHGN\  NROD 7ĝHEtÿ ² .DGDė
  %UDQN\0DOHF %LO
þtN   0 1RYiN 1HGEDO   1HGYtGHN
/ 9iJQHU   1HGEDO / 9iJQHU  ± 
:iJQHU -6YRERGD .OHMQD :iJQHU 
 - 6YRERGD 0DUãRXQ  'LYiFL  
9VHWtQ²6ODYLD3UDKDSS 
 %UDQN\.DUDILiW 5iF 5RE
.RSWD+RORPHN 5RE 3HFKDQHF ±
- 'ROHåDO âDJiW 9OþHN   3URFKi]ND 
%HQiWN\Q-²-LKODYDSS 
 %UDQN\.ROPDQQ 3UĤåHN ±
:HUELN ýDFKRWVNê=HPDQ -3RKO =H
PDQ 'LYiFL ÓVWtQ/².ODGQR
 %UDQN\7ĤPD .UOLã-H
ĜiEHN '0HUWD -HĜiEHN/9ROI ±-
ětKD =LNPXQG3+RĜDYD 6YHGOXQG -
6WUQDG9DPSROD 7.DXW .XEtN5HG
OLFK 'LYiFL )UëGHN0tVWHN²þHVNp
%XGčMRYLFH  %UDQN\14.
.RIURĖ +XViN 0 .RYDĜþtN   1RYRWQê
.OLPãD=DKUDGQtþHN 1RYRWQê .DXNLþ
%DUWNR ±%HUiQHN%DEND âLPiQHN
%HUiQHN 53ĜLNU\O +HĜPDQ 3êFKD
0 1RYiN   *LOEHUW 3DYOLQ ýHUPiN 
'LYiFL 3RUXED²3ĝHURYVQ 
     %UDQN\  ,OOpã .DQNR 
UR]KQiM-.iĖD±7RPL 3ãXUQê01R
YRWQê 'LYiFL 810.
NROR

3URVWĨMRY)UĄGHN0tVWHN
VQ

 YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX
'DOät YëVOHGN\  NROD þ %XGčMRYLFH
² 3RUXED      %UDQN\ 12.
9iFODYHN 7RPDQĆXUDþ =GHQČN ,OOpã
*XPDQ   8UEDQHF 7RPDQ   'XIHN
- .iĖD 3DVWRU  'LYiFL   6ODYLD
3UDKD²%HQiWN\Q-VQ 
 %UDQN\02QGUiþHN -1RYiN-
'UWLQD 9OþHN -'UWLQD 9OþHN
/.UHMþtN±âtU 'âSDþHN .ODSND
&LNKDUW 0DLHU   5\FKORYVNê  7HSOê
.ROPDQQ3UĤåHN UR]KQiM.ROPDQQ'LYi
FL 3ĝHURY²9VHWtQ  
%UDQN\  7 6êNRUD 0 .UDWRFKYtO  
3DOD 76êNRUD0.UDWRFKYtO ±6ORYi
þHN 5iF +RĜDQVNê7KHRUHW .RS
WD 5iF  7KHRUHW *iED  'LYiFL 2420
 .DGDė ² /LWRPčĝLFH     
%UDQN\  +DMLþ âXOHN .OHMQD  ±  0
.DGOHF -iQVNê 0.DGOHF âLN3DYODV 
'LYiFL .ODGQR²7ĝHEtÿ 
 %UDQN\-ětKD 0DFKDþ=LNPXQG 
-ětKD -6WUQDG9DPSROD -ětKD
9DPSROD -6WUQDG 9DPSROD5RPDQ
þtN ±9O%URå .XVNR1HGYtGHN /
9iJQHU'LYiFL +DYtĝRY²ÓVWtQ/

     %UDQN\  / %HGQiĜ
0DUXQD 0DUXQD 3RĜt]HN /%HG
QiĜ 0DUXQD+DDV &KURERþHN 59H
VHOê0DWDL /%HGQiĜ 0DUXQD0DWDL 
%RĜXWD 0DUXQD+DDV .RWDOD
3RĜt]HN *ĜHã.RWDOD %DPEXOD &LKOiĜ
23URFKi]ND ±âĢRYtþHN '0HUWD'D
YtGHN 'LYiFL 1049.
NROR
/LWRPčĝLFH ² .ODGQR     
%UDQN\  6WUHMþHN  - 'YRĜiN âLN
$ 5XOtN  ±  - ětKD 7 .DXW   1DVK
-ětKD-6WUQDG =LNPXQG -HOtQHN
9HEHU 0DFKDþ 1DVK-6WUQDG 
5HGOLFK =LNPXQG 0DFKDþ  'LYiFL 
 7ĝHEtÿ ² +DYtĝRY     
%UDQN\6VV 9O%URå 3DWiN 9O
%URå   / 9iJQHU 3VRWD   9RGQê
6VV 1HGEDO   9RGQê 3 .UDWRFKYtO 
±0DUXQD /%HGQiĜ+DDV +DDV
0DWDL  'LYiFL   9VHWtQ ² þHVNp
%XGčMRYLFH  %UDQN\14.
9iYUD 0LNXã 5iF   5RE 3HFKDQHF 
 .XFKDUF]\N )UROR  ±  'RNWRU 9\
GDUHQê 0 1RYiN   3OiãLO = 'ROHåDO
+HĜPDQ 'LYiFL -LKODYD²6ODYLD
3UDKD  %UDQN\=H
PDQ :HUELN   :HUELN =HPDQ  
+DUNDEXV 7+DYUiQHN 'LYiFL %H
QiWN\QDG-L]HURX²3ĝHURY 
 %UDQN\76êNRUD 3DOD6LNRUD 
'LYiFL )UëGHN0tVWHN².DGDė
    %UDQN\  .RIURĖ +XViN
0LNXOtN   1RYRWQê 0DUW\QHN 0LNXOtN 
/.RYiĜ %DUWNR&KULVWRY .DXNLþ
.OLPãD+DPDQ +DPDQ .DXNLþ ±
7XSê +RPHU-0OOHU 'LYiFL 983.
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NRORSRQGčOtOHGQD
%HQiWN\ýHVNp%XGČMRYLFH  -LKODYD
3ĜHURY  7ĜHEtþÒVWtQDG/DEHP
 9VHWtQ3URVWČMRY  )UêGHN
0tVWHN  .ODGQR /LWRPČĜLFH  +DYtĜRY
3RUXED.DGDĖ
NRORVWĝHGDOHGQD
ýHVNp %XGČMRYLFH  -LKODYD  
+DYtĜRY)UêGHN0tVWHN.DGDĖ9VHWtQ
.ODGQR  3RUXED 3URVWČMRY  %HQiWN\
3ĜHURY6ODYLD3UDKDÒVWtQDG/DEHP
/LWRPČĜLFH
NRORVRERWDOHGQD
6ODYLD3UDKDýHVNp%XGČMRYLFH  
%HQiWN\  .DGDĖ   )UêGHN0tVWHN
 ÒVWt QDG /DEHP /LWRPČĜLFH  7ĜHEtþ
3RUXED  +DYtĜRY -LKODYD  3URVWČMRY
 9VHWtQ.ODGQR
3ĝHGHKUiYNDNRODQHGčOHOHGQD

3ĜHURYÒVWtQDG/DEHP

5R]KRGÿtKec,
1HMH]FKOHE6FKRO]H
'LYiFL 324.
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6HVWDYD%.2ORPRXFNR
9iĖD)UDQWLãHN3DO\]D/XNiã'RXJODV-DYRQWH0LNXOLþ
-RVLS1RUZD0LFKDO*RJD$GDP0RþQtN-DQ6HKQDO
0DUHN'XQDQV7KRPDV'HGHN-LĜt6\FKUD/XNiã
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN
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%UDQN\  +HOW +DYHOND   .DGOHF .OR]
3DYODV   +HOW  0DUFHO -tFKD 'YRĜiN 
'YRĜiN 6WUHMþHN.RUNLDNRVNL ±1RX]D
.UHMþt .ROiĜ  5R]KRGÿt *UHFK .RSHþHN ±
.RNUPHQW+RUDåćRYVNê9\ORXÿHQtQDYtF
6WUHMþHN / RVREQtWUHVWPLQXW]DQHVSRUWRYQt
FKRYiQt%H]Y\XæLWt 0:0. 2VODEHQt 0:0. 'LYiFL
911.
6HVWDYD /LWRPčĝLF .UiO ± 0DUFHO 3DYODV
.YDSLO 6WUHMþHN -HEDYê 5XOtN 'OXKRã ± âLN
.OR] .DGOHF ± -tFKD .RUNLDNRVNL -iQVNê ±
+HOW+DYHOND'YRĜiN±6NOHQiĜ-LUiVHN(UHW
7UHQpĝL'DYLG%UXND'DQLHO7YU]QtN
6HVWDYD3URVWčMRYD1HXåLO±äRYLQHF=GUiKDO
ýiS.ROiĜ%DåDQW0LNOLã.UHMþt±6WDUê5DþXN
1RX]D ± 3URNHã 9HQNUEHF .DUSRY ± /XĖiN
0HLGO 'YRĜiþHN ± 0DWêV )DMNXV .UHMþLĜtN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND



VHVWDYD3URVWčMRYD
, SRORÿDV %UpGD ± 0DFK\QHN 6FKXVWHU -DQtþHN
%LROHN±âWHLJO)OiGU6XV.RXGHOND3tFKDO±.RYDĜtN
,,SRORÿDV0XFKD±3HUQDFNLM-DQtþHN6XV%L
ROHN±=DSOHWDOäLNRO3DQþRFKiĜ+DSDO±.RXGHO
ND )OiGU ±.RYDĜtN 3tFKDO 
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

HOKEJ
/LWRPĨíLFH3URVWĨMRY5:1

%41/28:45/22. 7URMN\ TH: 'RVNRN\
$VLVWHQFH38:24.)DXO\21:18.
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CHANCE LIGA

NROR

VWUDQD

(QVQ6QO¾w-CN¾D

%UDQN\  - âDãLQND  +UXEê 5R]KRGÿt
9RMNRYVNê ± .RWtN 'UHVOHU %H] åOXWêFK NDUHW
'LYiNĥKUiQRY2UORYp

0

6HVWDYD%DQtNX2VWUDYD
,SRORÿDV/DãWĤYND±&HOED3URFKi]ND$]DFNLM
)OHLãPDQ  *UDQHþQê  ± )LOOR 0HãDQLQRY
.DORþ-LUiVHN±.X]PDQRYLþ±2âDãLQND
,, SRORÿDV &KPLHO ± 3D]GHUD %UHGD 6WUR
QDWL*UDQHþQê±%ROI-iQRã+UXEê+RO]HU±-
âDãLQND'LRS
7UHQpU%RKXPLO3iQtN

Dne 13. ledna 2019
by se dožil 90 let
pan Oldřich TRÁVNÍČEK
a 15.ledna 2019
vzpomeneme 7. úmrtí

,SRORÿDV1HRUDO±0DFK\QHN6FKXVWHU3HUQDFNLM%LROHN±/XWRQVNê1LNROLü6XV)OiGU3tFKDO±
.RYDĜtN
,,SRORÿDV0XFKD±0DFK\QHN-DQtþHN3HUQDFNLM%LROHN±âWHLJO=DSOHWDO3DQþRFKiĜ1LNROLü 
3tFKDO %DćXUD±.RYDĜtN /XWRQVNê 
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

6HVWDYD)UëGNX0tVWNX
'DQHþHN ± +XViN +DPDQ %DUWNR 0DW\iã
.RYiĜ$GiPHN=DKUDGQtþHN±&KULVWRY1RYRWQê
0LNXOtN ± .RYDĜþtN +ODGRQLN .RIURĖ ± .DXNLþ
.OLPãD5XGRYVNê±.DOXV0RWORFK)ORN
7UHQpĝL9ODVWLPLO:RMQDUD-R]HI'DĖR

(QVQ6QO¾w-CN¾D

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

6HVWDYD3URVWčMRYD

%DQtN2VWUDYD²6.3URVWčMRY

Nelehké je pro nás rozloučení
s těmi, které milujeme...

Branka:0DĢDã
6WĝHO\QDEUDQNX 5:0.6WĝHO\PLPR 3:3. RoKRYpNRS\ 10:8. 2IVDMG\ 3:2. )DXO\ 14:14.
'UæHQtPtÿH49%:51%.

0

(1:0 )

7,363257/,*$6.83,1$Å'´.2/2

Prodám nádherná štěnata „maltezáčky“.
Cena dohodou. PV-tel: 606 166 853

FINANCE

%UDQN\  )DMNXV .UHMþLĜtN äRYLQHF   0DWêV .ROiĜ 
UR]KRGXMtFtQiMH]GäiOþtN±.RIURĖ .RYDĜþtN.RYiĜ 1RYR
WQê 0LNXOtN$GiPHN 5R]KRGÿt'ROHåDO%DUHN±%RViN=tGHN
9\ORXÿHQt9\XæLWt 1:0. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 1193.

âWĤUDOD ± äRYLQHF 0LNOLã +DYOtN ýiS .ROiĜ
.UHMþt +XVD ± 6WDUê 5DþXN äiOþtN ± 9HQNU
EHF3URNHã1RX]D±/XĖiN0HLGO'YRĜiþHN
±0DWêV)DMNXV.UHMþLĜtN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

1

²

6HVWDYD3URVWčMRYD

Dnes, tj. 14. ledna 2019
by oslavil 75. narozeniny náš drahý
manžel, tatínek, dědeček,
tchán, švagr, strýc,
pan Ladislav HOZA,
natěrač z Určic,
a 14. března 2019
vzpomeneme 5. výročí jeho
nečekaného úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

).3RSUDG²6.3URVWčMRY

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&)UëGHN0tVWHN

VWUDQD

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

TIPSPORT LIGA - ZÁKLADNÍ SKUPINA „D“; 3. KOLO:

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

Å'YDERG\QHEHUXMDNR
]WUiWXKODYQtMHYtWč]VWYt´

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Pondělí 14. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledky

NROR

=QRMPR²3URVWĨMRY

 

5R]KRGÿt3D]RXUHND)LOLS'LYiFL
1HMYtF NRäĥ =QRMPD 1JX\HQ  äiN 
0RVWEHNRYiD9HVHOê
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD*DOtþHN9\URX
EDO7LFKêâQDMGU+DYORYi./RUHQ
FRYi1/RUHQFRYi.ĜtåNRYi±âWHIiN
/XåQê=HOLQNRYi 7UHQpU'DYLG.RQHþQê

+RON\WHQWRNUiWQDVWĝtOHO\VWHMQč
'DYLG.21(ý1é
NRäĥMDNRNOXFL


WUHQpU6.5*



675$1$

NROR

3URVWĨMRYĠ%XGMRYLFH

 

5R]KRGÿt)LOLSD9RGD'LYiFL 50.
6HVWDYD D NRäH 3URVWčMRYD 9\URXEDO 
7LFKêâQDMGU0DUHN+DYORYi.Ĝtå
NRYi./RUHQFRYi1/RUHQFRYi±âWHIiN
/XåQê5LHJHU=HOLQNRYiâWHIiNRYi
7UHQpU'DYLG.RQHþQê
SUĥEčæQiWDEXONDSRNROH
%UQR
   
ý%XGČMRYLFH
   
3URVWčMRY
   
=QRMPR
   

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

KOOPERATIVA NBL

NROR

2ORPRXFNR.ROtQ 


NROR

1\PEXUN  2ORPRXFNR


(QVQDMQNQOQWEMQE\

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\  NROD 'čÿtQ  3DUGXELFH
     1HMYtFH ERGĥ
$XWUH\  &DUOVRQ  3RPLNiOHN D /DQGD SR
)HãWUâYUGOtN.RKRXW-DFNVRQ
:LOOLDPV0F*DXJKH\ 2VWUDYD86.3UD
KD  1HMYtFHERGĥ
6WRMDþLþ  6WDQRMHYLþ  %RJJV $OOH\Q D
=DKDULMHYLF SR  .RORQLþQê   9XNRVDYOMHYLþ
$SSOHE\7ĤPD26HKQDO0DUHã
  +UDGHF .UiORYp  ÓVWt QDG /DEHP 
 1HMYtFHERGĥ0DUTXDUGW
D /RãRQVNê SR  2 3HWHUND  +DPSO 
6HGPiN3+RXãND:DOODFHâWHIIHO
:LVVHK3HFND



YtFHYKODYQtPNXSyQX

Ä7êPXVHGDĜLORVWĜHOHFN\QDãHSURFHQWRVWĜHOE\
E\ORWHQWRNUiWYiåQČY\VRNp³
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD
.2/2.223(5$7,9$1%/

þ(=1\PEXUN%.2ORPRXFNR
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5R]KRGÿt+RãHN
Salvetr, Pokorný.
'LYiFL 330.

Ä1\PEXUNY\KUiO
]DVORXåHQČYHGO
WpPČĜþW\ĜLFHW
PLQXW³

-81,25.$
Prostějov – Technika Brno 2:1sn (0:1, 0:0, 1:0
– 0:0)
Branky Prostějova: Janeček (Kuba), rozh. náj.
Šafránek.
Sestava Prostějova: Křupka – Vlček, Zeman,
Šabršula, Černý, Fojt, Pokorný, Jiříček – Šafránek,
Janeček, Kuba, Mrázek, Tichý, Poledna, Mikeš,
Ševčík, Hofman,Taršinský. Trenér: Jaroslav Beck.
Karviná – Prostějov 8:5 (1:1, 5:3, 2:1)
Branky Prostějova: Mrázek (Poledna), Šafránek,
Šafránek (Kuba), Poledna, Zeman.
Sestava Prostějova: Přecechtěl (29. Křupka) –
Černý, Zeman, Šabršula, Pokorný, Fojt, Jiříček –
Mikeš, Šafránek, Kuba, Poledna, Taršinský, Tichý,
Mrázek, Ševčík, Janeček. Trenér: Jaroslav Beck.
Průběžné pořadí: 1. Technika Brno 30, 2. Prostějov 24, 3. Uherský Brod 22, 4. Boskovice 20, 5.
Černí Vlci Rožnov p/R 19, 6. Orlová 13, 7. Nový
Jičín 12, 8. Frýdek-Místek 11, 9. Karviná 8.
Průběžná pořadí jsou aktuální k neděli 13. 1.
20:45 – pozn. red.
DOROST
Prostějov – Nový Jičín 14:1 (4:0, 4:0, 6:1)
Branky Prostějova: Filípek (Beneš), Šipakin (Polcr), Hruban (Filípek), Miškovský (Sovjak), Šipakin, Kašpar (Hofman), Kudláček (Polcr), Miškovský (Sovjak), Sovjak, Šipakin (Hofman), Hruban
(Koutný), Zatloukal (Hofman), Sovjak (Koutný),
Filípek (Zatloukal).
Sestava Prostějova: Dubský (41. Černý) – Soldán, Veselý, Domanič, Zatloukal, Hruban, Beneš,
Polcr, Holub – Sovjak, Miškovský, Tábor, Hofman,
Buršík, Šipakin, Tománek, Koutný, Filípek, Wind,
Kudláček, Kašpar. Trenér: Michal Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Třinec B 31, 2. Prostějov 28,
3. Orlová 27, 4. Opava 27, 5. Hodonín 20, 6. Valašské Meziříčí 16, 7. Břeclav 15, 8. Černí Vlci Rožnov
p/R 13, 9. Karviná 9, Nový Jičín 9.

IJQDITG@QIîEDJFJMPI
7<?@EO@NDKü@?KG<OI½
NOM<I<

.$03ĜÌã7Č

92/(-%$/²3ĜÌ35$91e87.É1Ìå(1
6HVWDYD3URVWčMRYD

3
VHW
VHW

25:21
22:25

1
VHW
4.set:

25:20
25:9

5R]KRGÿt1RYiNþDVPLQXW
'LYiNĥ 100.

1RYi .R]PtN +RUNi .RMGRYi
%H]KDQGROVND=DWORXNDORYiOLEHUR
6ODYtNRYi 6WĜtGDOD 7RXIDURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã0LþHN
6HVWDYD%UQD

Ä9êNRQFHOpKRWêPXãHOEČKHP %RXORYi 1RYiNRYi .XåHORYi
-DQHþNRYi
0DWXV]NRYi
zápasu nahoru.“ /XERPtU3(75Èâ 6NOHQiĜRYi OLEHUR &KOXPVNi
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

6WĜtGDOD$3RVStãLORYi
7UHQpĝL0DUWLQ*HUåD

D-iQ1DPHãDQVNê

PROSTĚJOVSKA

TENIS

www.
vecernikpv.cz

VWUDQD

9.3URVWčMRY²ãHOP\%UQR

MQNQNGFPCJQFKP
1UVTCXC  2CTFWDKEG   75- 2TC
JC1RCXC  &÷éÊP-QNÊP$TPQ
0[ODWTM  1NQOQWEMQ·UVÊPCF
.CDGO5XKVCX[*TCFGE-T¾NQXÆ 

08å,
&DPEHUUD,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUDNROR9HVHOê  ±%RUWRORWWL ,WiOLH 
  NROR 9HVHOê ± *UHQLHU )UDQFLH   
þWYUWÀQiOH 9HVHOê ± 0RXVOH\ $XVWUiOLH   
6HPLÀQiOH9HVHOê±+XUNDF] 3RO 
$8675$/,$123(10HOERXUQH
'YRXKUD NYDOLÀNDFH   NROR .ROiĜ ± +DUULV 
-$5 3DYOiVHN±5ROD 6ORYLQVNR 
5RVRO  ±%HOOXFFL %UD]tOLH NROR
5RVRO±7URLFNL 6UEVNR 
å(1<
6\GQH\²:7$7RXU
'YRXKUDNROR.YLWRYi  ±6DEDOHQNRYi %ČORUXVNR 
NROR.YLWRYi±6X:HL 7FKDMZDQ 
ýWYUW¿QiOH .YLWRYi ± .HUEHURYi 1ČPHFNR   
6HPLÀQiOH.YLWRYi  ±6DVQRYLþRYi %ČORUXVNR 
)LQiOH.YLWRYi±%DUW\RYi $XVWUiOLH 
$8675$/,$123(10HOERXUQH
'YRXKUD NYDOLÀNDFH   NROR 6PLWNRYi   ±
âLPL]XRYi -DSRQVNR 0XFKRYi  ±5RGL
RQRYRYi $XVWUiOLH NROR6PLWNRYi±+UD
GHFNi   0XFKRYi ± 6DPVRQRYRYi 5XVNR 
NROR0XFKRYi/RHERYi 86$ 
6PLWNRYi±$QGUHHVFXRYi .DQDGD 

3UHGUDJ%(1Èý(.
NRXþ%.2ORPRXFNR

(QVQè'<0[ODWTM

7$%8/.$32.2/(













6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D /XNiã  'RXJODV -DYRQWH   'XQDQV 7KRPDV 
9iĖD)UDQWLãHN6\FKUD/XNiã0LNXOLþ-RVLS*RJD$GDP
'HãGHN-LĜt1RUZD0LFKDO6HKQDO0DUHN
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN



'DOätYëVOHGN\NROD 86.3UDKD3DUGXEL
FH  1HMYtFHERGĥ
2 6HKQDO  6WHYDQRYLþ D 9XNRVDYOMHYLþ SR
3ĤOSiQ-DFNVRQ.RKRXWâYUGOtN
D3RWRþHNSR0F*DXJKH\ .ROtQ%UQR
  1HMYtFHERGĥ3X
ULIR\:DOWRQ0DFKDþýtåD$7KRPSVRQ
SRâRXOD5RE\*HLJHU.HHO\
)DUVNê6WHJEDXHU 2SDYD'čÿtQ
 1HMYtFHERGĥ.YDSLO
.OHþND=EUiQHN6ODYtN)HãWUâLãNDD
3RPLNiOHNSR-HåHN$XWUH\&DUOVRQ 
ÓVWtQDG/DEHP6YLWDY\ 
 1HMYtFHERGĥ3+RXãND3HFND
:DOODFHâWHIIHO$LNHQ6OH]iN7HSOêD
3XUãOSR0DWČM6YRERGD-HOtQHN
 1\PEXUN    
 6YLWDY\
   
 'ČþtQ
   
 3DUGXELFH    
 2ORPRXFNR    
 ÒVWtQ/
   
 2SDYD
  
 %UQR
  
 86.3UDKD   
 2VWUDYD
  
 .ROtQ
  
 +UDG.UiORYp  

%50/30:42/21. 7URMN\9/5. TH: 'RVNRN\40:39.
$VLVWHQFH23:8.)DXO\25:20.
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1. TØÍDA PROSTÌJOVSKO - nadstavba
VWTPCLJCNC0÷OéKEGP*(%1TCPIGtäG5VCX/GEJGEJGNGPt#TKUVQP$QVCHQICt4GNCZ#%
<CXCFKNMCt(%1TCPIGäG5VCXt/GEJGEJGNGP#TKUVQPt$QVCHQIC4GNCZt#%<CXCFKNMC


5-#TKUVQP2TQUV÷LQX
(%4GNCZ2TQUV÷LQX
äG5VCX0G\CO[UNKEG
/GEJGEJGNGP2TQUV÷LQX
(%1TCPIG
#%<CXCFKNMC
$QVCHQIC2TQUV÷LQX

SUÕEÈzQ½WDEXOND
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je jí málo.
Hodně všeho, co by za to stálo.

SPORT

18111511284

KULTURA

SPOLEČNOST

Číslo 2•Ročník 23
Pondělí 14. ledna 2019

3UYQªURĝGDYHVNÊNX

HAPAL VEN,EXKLUZIVNĚ

Přečtete si
uvnitř

DVORYLQVNº

forvard
Lidé v „metalkách“
DÅGçLVNiFK´WUVDOL
MDNYRVPGHViWNiFK
JEDNOU
2é0+1
ƔƔ VPrvoligový tým BCM Orli
Prostějov zdolal v nedělním utkání rezervu Opavy na domácí
palubovce 98:89 a v tabulce druhé
nejvyšší soutěže jsou první o bod
před Zlínem.
ƔƔ Bývalý závodní klub Oděvního
podniku na Vápenici, jemuž však
Prostějované říkali „blešárna“, je
prodán! Budova v zoufalém technickém stavu má nového majitele,
který se okamžitě pustil do rekonstrukce
Čtěte v příštím čísle!
ƔƔ Tradiční přípravou volejbalových mládežnic VK Prostějov na
extraligové pokračování v novém
kalendářním roce byla účast na
mezinárodním turnaji juniorek
a kadetek v Ostravě o prvním lednovém víkendu. A letošní Křišťálová váza 2019 přinesla Hanačkám
jen průměrné výsledky. Výběr U17
skončil osmý a tým U19 desátý.
ƔƔ Obří plocha po zkrachovalém
cukrovaru v Němčicích nad Hanou
se stále více zaplňuje. Její novou
dominantou bude obchodně servisní středisko zemědělských strojů.
Práci by v něm mělo najít kolem tří
desítek lidí. Čtěte v příštím čísle!

strana 25
WWW.VECERNIKPV.CZ

Dne 9. ledna 2019
oslavila
paní Helena TYLŠAROVÁ
z Přemyslovic
75. narozeniny.
K Tvému jubileu Ti chceme
přát, ať štěstí a zdraví
Tě provází napořád.
Vše nejlepší přeje syn Stanislav
a dcera Dana s rodinami.
Pravnoučata Kristýnka, Ivošek,
Adámek, Vojtíšek, Vendulka,
Viktorka a Honzík posílají pusu.

PLÍHAL
DOJAL

ƔƔ Koncert písníčkáře a básníka
v prostějovském Společenském
domě návštěvníky nadchnul
strana 23

PROSTĚJOV Plejer se zkušenostmi z nejvyšší soutěže, výměna
brankářské „dvojky“ a také
slovinský útočník na zkoušku.
Na zajímavé příchody se mohou
těšit fotbaloví příznivci eskáčka.
Největší rybou je bezesporu křídelní záložník Milan Lutonský,
který nasbíral již takřka půldruhou stovku prvoligových startů.
Po přestupu ze Zbrojovky Brno do ZHQVQ6QO¾w-CN¾D
Jablonce bude nyní hostovat na Hané. C,QUGH2QRGNMC
Co je však nejvíce překvapivé, tak odchod Lukáš Hapala. Syn reprezentačního kouče ze
Slovenska se nechal zlákat nabídkou Třince, který o něj
vehementně usiloval.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S M. LUTONSKÝM ČTĚTE NA STRANĚ 28,
ZPRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA NA STRANĚ 29

Dne 17. ledna 2019
se dožívá 92. narozenin
paní Milada PIŇOSOVÁ
z Prostějova.
Vše nejlepší, hodně štěstí zdraví
a pohody do dalších let přejí dcera
s manželem, vnoučata Martina
a Lukáš s rodinami a pravnoučata
Matýsek, Šimonek a Lukášek.

FOTBAL
EXTRA
ƔƔ Na stránky Večerníku se vrací oblíbený seriál příznivců hry na zeleném
trávníku, tentokrát se zaměřujeme na
krajskýpřebor
strana 30-31
Dne 13. ledna 2019
oslavil své 70. narozeniny
pan Zdeněk ŠPIČÁK.
Hodně zdraví, štěstí, lásky, žádné
strasti, žádné vrásky, radost
z vnoučat, z rodiny, krásné
70. narozeniny, Ti přeje manželka
a synové s rodinami.

HUSA
K JESTŘÁBŮM
ƔƔHokejisté Prostějova přivítali dal-

➢

ší posilu do defenzívu, která dorazila
z farmy Liberce
strana 34-35

Tenista Veselý se stane otcem BK chce oplatit Slunetě

Bezpečnostní 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.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

www.vecernikpv.cz

Počet nezaměstnaných

se prudce zvýšil
OLOMOUCKÝ KRAJ Během
posledního měsíce
roku 2018 se
celkový
počet
uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji
výrazně zvýšil
o 10,9 procenta
na 14 801 osob,
počet hlášených
volných pracovních
míst se snížil o 2,5
procenta na 10 896 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil o 0,4
procentního bodu na výsledných
3,4 procenta k 31. prosinci 2018.
To jsou základní fakta z měsíční
statistiky, kterou pravidelně vydává Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci.
K 31. prosinci 2018 evidoval úřad
14 801 uchazečů o zaměstnání v celém Olomouckém kraji. „Tento počet byl o 1 455 vyšší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku byl
nižší o 4 718 osob,“ prozradil Jaroslav
Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu
práce ČR, krajské pobočky v Olomouci. „Z tohoto počtu bylo 13 729
dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku od 15 do 64 let, což je o 1 547
více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet nižší
o 4 149,“ přidal Mikšaník.
Jak dále ze statistických údajů vyplývá,
v průběhu prosince 2018 bylo nově
zaevidováno 3 212 osob. „Ve srovnání
s minulým měsícem je to o 318 osob
více, v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku naopak o 470 osob
méně,“ konstatoval analytik trhu práce Úřadu práce ČR, krajské pobočky

HLEDÁTE PRÁCI?
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v Olomouci s tím, že z evidence odešlo během měsíce celkem 1
757 uchazečů. „Bylo to o 1 026 osob
méně než v předchozím měsíci a o 304
osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 826,
což je o 668 méně než v předchozím
měsíci a o 231 méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Celkem 160
uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je
o 105 méně než v předchozím měsíci
a o 152 méně než ve stejném období
minulého roku, 931 uchazečů pak
bylo vyřazeno bez umístění,“ popsal
detailně současnou situaci Jaroslav
Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl podobný, ve všech došlo k výraznému
nárůstu nezaměstnanosti. „Co se
týká Prostějova, tady jsme evidovali
na konci prosince 1 797 uchazečů
o práci, z toho bylo 990 žen. Volných
pracovních míst eviduje pobočka
celkem 2 222 a podíl nezaměstnaných činí 2,4 procenta,“ dodal Mikšaník. Dodejme, že ke 30. listopadu
bylo v Prostějově bez práce 1 691
osob a podíl nezaměstnanosti činil
2,2 procenta.
(red)

Plat (Kè)

Automechanici
25 000 Kč
Číšníci/servírky
16 280 Kč
Dělníci v dřevovýrobě
16 000-20 000 Kč
Doručovatelé listovní
motorizovaní s řízením
17 000-18 000 Kč
Doručovatelé listovní pěší nebo na kole 17 000-18 000 Kč
Mechanik – opravář airbagové linky
18 500 Kč
Manipulační dělníci ve výrobě
17 000 Kč
Pomocnípracovnícivlesnictvíamyslivosti 13 500-20 000 Kč
Procesní inženýři / projektoví technici 25 000 Kč
Prodavač/ka masa a uzenin
18 000-22 000 Kč
Směnoví kontroloři
15 000-27 000 Kč
Uklízeč/ka
80 Kč/hod.
Zubníinstrumentář/ka,všeobecnésestry 16 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
turnusový
jednosměnný

střední odborné
FEDOR Auto, Prostějov
základní+praktické AntonínSyrovátka–PensionMánes
základní+praktické
M.F.A. Konšel, Křenůvky

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
pružný
jednosměnný
dvousměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
střední odborné
bez vzdělání
bez vzdělání
ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSO s maturitou
bez vzdělání
ÚSO s maturitou

Česká pošta, Depo Prostějov
Česká pošta, Prostějov
TorayTextilesCentralEuropeProstějov

CZ EIKA, Prostějov
Martin Mikulka, Myslejovice
KITTEC, Kelčice
MAKOVEC, Kostelec na Hané
LINAPLAST, Kralice na Hané
EŽEV chráněná dílna, Prostějov
Soukromázubníordinace,BrodekuPv

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

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – BASKETBAL

PROSTĚJOV V příštím roce se prostějovský tenista Jiří Veselý stane otcem.
Česká dvojka a lídr sestavy
v Davisově poháru se na
sociálních sítích pochlubil
fotografií s těhotnou snoubenkou Denisou a k fotografii přidal i pár slov.
„Maminka & tatínek... už brzy! Náš největší životní dar
a štěstí,“ vyznal se ze svých
pocitů tenista, který své štěstí našel právě v Prostějově.
„S Denisou jsme se potkali
v restauraci, kde pracovala
jako číšnice. Byl jsem tam na
obědě, a když jsem ji viděl,
poznal jsem, že je jiná než
ostatní dívky,“ zavzpomínal
na seznámení Veselý, jehož
nastávající manželka přivede za pár týdnů na svět spoFoto: Instagram
lečného prvního potomka.
Člen prostějovského tenisového klubu nyní bojuje v Austrálii na prvním grandslovém podniku,
o čemž informujeme na straně 39.
(lv)

Zavedená firma příjme řidiče, ŘP sk.
C do HPP, stabilní práce, jízdy po ČR,
pravidelná mzda. Tel. 605 248 001

Přijmeme řidiče dodávkového vozidla.
Info na telefon: 725 108 703 od 8:00
– 16:00 hod.
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porážku z prvního zápasu
PROSTĚJOV Do finiše spěje základní
část ligy basketbalové Kooperativy NBL.
V rámci 20. kola nejvyšší soutěže přivítají
hráči BK Olomoucko Slunetu Ústí nad Labem. Utkání se hraje v hale prostějovského
Sportcentra DDM v sobotu 19. ledna od
18:00 hodin.
Oba soupeři si již v předstihu zajistili postup do nadstavbové skupiny A1, proto bude mít duel velkou důležitost. Výsledek se totiž bude do následující tabulky nejlepších osmi
týmů započítávat.
Domácí sestava půjde do utkání s cílem oplatit soupeři porážku z 9.
kola soutěže. Na severu Čech měli velkou smůlu, když prohráli 88:89
po prodloužení. Hanáci tehdy cítili křivdu, protože v závěru nastavení
vedli. Při závěrečné dalekonosné střele Wallaceho ale rozhodčí odpískali sporný faul a americký basketbalista stanovil skóre, když proměnil všechny tři trestné hody.
„To už je za námi. Nechceme se vracet do minulosti. Důležité je,
abychom vyhráli. Pokud se nám to podaří alespoň o dva body, budeme mít lepší vzájemné zápasy. To je náš druhý cíl pro toto utkání,“
říká trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.
Slunetu táhne nestárnoucí Pavel Houška, který je nejlepším střelcem týmu s průměrem přes patnáct bodů. O údernost pod košem
se stará Ladislav Pecka a oporami jsou Američané Devante Wallace
a Spencer Švejcar. „Vesměs jde o dvouciferné střelce, které potřebujeme zastavit. V útoku jsme nebezpeční, přesto nechceme připustit
nějakou divokou přestřelku,“ přeje si Benáček.
(lv)

vs.
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

roh Kostelecké a Martinákové
Jitka BLÁHOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVAKRÁT DVĚ vstupenky na ples. .

V URČICÍCH BUDE BAVIT HRON

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Filip Hanták
Richard VAVERKA, Vrahovice
Výherce získává:ČTYŘI vstupenky na RETRO PLES v hodnotě 400 Kč.

KDY: PÁTEK 18. LEDNA 2019, 18:00 HODIN
KDE: SOKOLOVNA, URÈICE 81
Kulturní klub Určice připravil další
zábavné představení. Tentokrát do
místní sokolovny se svým programem
zavítá moderátor, zpěvák, komik
a imitátor Vladimír Hron, známý především ze zábavných pořadů České
televize. Přijďte se podívat i vy na vystoupení tohoto všestranně nadaného
umělce.
Před rokem, téměř na den přesně, jste
v sokolovně v Určicích mohli vidět zábavný pořad Zdeňka Izera. A že o něj byl

OSMISMĚRKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZDRAVÍ
Tereza KOVÁŘOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 7, 3, 2
Libuše ZWYRTKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:VSTUPENKYvhodnotě400Kčpronávštěvuzábavníhocentra.
SU
DO
KU

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

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Sluníčko svítí, já musím jítí pro ponožky od Marušky.
Marie PAPOUŠKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.

16070712278
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Kino METRO 70

Výherce získá'È5.29é328.$=
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OSTŘÍ, BORŠČ, ANILÍN, NOTÁŘI, KOŽELUH, OBSAH, MÍCHAČE,
DŘINA, SODOMA, SITÁR, HOUŠŤKA, KLUCI, ALADIN, LOĎKA,
OBČAN, KRÁPĚ, STISK, ČOČKA, KLASA, ZPŘED, TŘÍŠŤ, ARZÉN,
BUNDY, UTÍTI

Výherce získá 'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Školní 1, Prostějov
pondělí 14. ledna
17:30 CENA ZA ŠTĚSTÍ
komedie ČR
20:00 A DÝCHEJTE KLIDNĚ
belgické drama
úterý 15. ledna
17:30 CENA ZA ŠTĚSTÍ
20:00 ROBIN HOOD
akční film USA
středa 16. ledna
15:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
česká rodinná komedie
17:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
animovaný film USA
20:00 PASAŽÉŘI
český dokument
čtvrtek 17. ledna
17:30 HUSÍ KŮŽE 2:
UKRADENÝ HALLOWEEN
fantasy USA
20:00 KURSK
belgické akční drama
pátek 18. ledna
15:30 RAUBÍŘ RALF
A INTERNET
17:30 CENA ZA ŠTĚSTÍ
20:00 SKLENĚNÝ
americký thriller
sobota 19. ledna
15:30 RAUBÍŘ RALF
A INTERNET
17:30 ROBIN HOOD
akční film USA
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné hudební drama USA
neděle 20. ledna
10:30 ČERTÍ BRKO
česká pohádka
15:30 RAUBÍŘ RALF
A INTERNET
17:30 HUSÍ KŮŽE 2:
UKRADENÝ HALLOWEEN
20:00 SKLENĚNÝ

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 19. ledna
17:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
animovaný film USA
sobota 19. ledna
20:00 DEADPOL 2
americká komedie

Kulturní klub

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili organizátora adventních koncertů a majitele Muzea Kočárů
v Čechách pod Kosířem...
19010460018

DUHA

16020561568

Výherce získá 'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDOyQX

Výherce získá POUKAZQDQiNXSYKRGQRWČ
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světové, tak i domácí hudební hvězdy
napříč všemi žánry. Spojí-li před živým
publikem všechny tyto schopnosti dohromady se schopností bavičskou, stává
se magnetem zábavy a při jeho bavičských číslech nenaleznete hluché místo,“
láká do hlešiště Lenka Buřtová, vedoucí
Kulturního klubu v Určicích.
Vstupné v předprodeji činí 160 korun.
Lístky si můžete zakoupit ve druhém patře Obecního úřadu Určice, nebo objednat na tel. čísle 734 714 838.

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

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.

16102763252

V NOVÉM ROCE S NOVÝMI....

zájem, budova byla přeplněná k prasknutí! Tohoto známého baviče nyní vystřídá
další komik, který ovšem není jen jím.
„Vladimír Hron je jazykově vybavený
moderátor, showman, scénárista, textař
a zpěvák. Je známý především ze zábavných pořadů veřejnoprávní televize, které mu přinesly čtyři televizní ceny TýTý.
Vedle schopnosti moderování v češtině
a angličtině vyniká především jako výborný hudební imitátor, protože svými
hlasivkami dokáže věrně napodobit jak
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I druhé číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
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
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 17. ledna 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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Školní 4, Prostějov
pondělí 11. ledna
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
do 31. ledna
TOMÁŠ MITURA
- VÝSTAVA OBRAZŮ
absolvent Akademie výtvarných umění v Praze se zabývá malbou, grafikou,
ilustrací, ale také hudbou a v neposlední řadě tetováním (Rainbow Gallery)
ATELIER MALBA II FAKULTY
UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
atelier malby II pod vedením doc. Františka Kowolowského vystaví výběr prací
svých studentů
KAREL NOVÁK
- VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
česká legenda naturistické fotografie
představí nejnovější práce zabývající se
tématem koně
SŠ ART ECON
výstava studentských prací Studenti
Střední školy Art Econ představí své nejnovější práce

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 15. ledna
19:00 DROBEČKY Z PERNÍKU
Barová zpěvačka Evy Mearová je člověk
plný lásky a života a hlavně miluje srandu
a své přátelé z branže, stárnoucí hereckou
krásku Toby a věčně neúspěšného herce
Jimma, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů.
Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková,
Čestmír Gebouský, Ernesto Čekan / Filip
Cíl, Helena Karochová, Vojtěch Záveský
sobota 19. ledna
17:00 VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče,
odpadky páchnou, venku horko k padnutí,
v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až
do noci a zloději právě vykradli, na co přišli… Ne každý se však dokážeme zbláznit
s takovou dávkou humoru, ironie a sarkasmu. Úžasně vtipná komedie o životě manželů Edny a Mela Edisonových, třech sester
a jednoho bratra.
Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich,
Vasil Fridrich, Veronika Jeníková, Helena Karochová, Jelena Juklová/Magda
Weigertová

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
pondělí 14. prosince
17:00 MATĚJ PTASZEK:
EKVÁDOR
vyprávění cestovatele, hudebníka a dobrodruha, který strávil rok a půl v Ekvádoru,
poznal život ve městě, na vesnici i v horách
a napsal o tom dvě knihy
středa 16. ledna
17:00 MÍLA KOLÁŘ:
TOULKY PO MORAVĚ
vernisáž výstavy fotografií amatérského fotografa a nadšeného turisty, přičemž snímky
vznikly na pravidelných výšlapech Klubu
českých turistů, odboru Senior 2000 Prostějov po blízkém i vzdálenějším okolí

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,
přičemž každý portrét doplňuje autorský
komentář
do 3. února
VÁNOCE PŘED A PO....
Výstava „Lide československý, tvůj odvěký
sen stal se skutkem!“ se promění ve výstavu
s akcentem na Vánoce. 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?
do 3. března
BOHUMIL KUBIŠTA
- BAREVNÉ VZTAHY
Komorní kolekce obrazů malíře, grafika
a autora kritických a teoretických statí
o výtvarném umění. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout 15 děl, která vznikla
v rozmezí let 1907–1909 a jsou zapůjčena z Galerie moderního umění v Hradci
Králové. Tématy jsou náměty z Itálie, kde
Kubišta studoval ve Florencii, obraz Rozbouřené moře v Pulji inspirovaný zážitky
z jednororoční vojenské služby v této oblasti, portréty a zátiší a nebude chybět ani
velmi známý obraz Slunečnice.

kde děje…
ŠPALÍÈEK

do 28. ledna
NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME
Na výstavě o železničním modelářství jsou
prezentovány historické předměty vztahující se k tématice. Modeláři z Prostějova
představí modelovou železnici, modely
a doplňky k ní, včetně fotografií.

Zámek Prostìjov
do 31. ledna 2019
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH
DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava fotografií

Zámek Konice
do 22. února
PAVEL VEDRAL
výstava obrazů
do 31. ledna
J. LHOTSKÁ - PODMALBY NA SKLE
výstava obrazů

Národní dùm
Prostìjov
do 28. února
SVĚTLO
výstava Daniely Benešové

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
úterý 15. ledna
17:00 PROSTĚJOVSKÉ
DIVADLO POINT
přednáška Aleše Procházky
do 31. ledna
ŽIVOTNÍ TVORBA
ZDEŇKA HORÁKA
výstava fotografií k 80. narozeninám autora

FLORBAL:

akce v regionu...
Dětské šibřinky v Pivíně
Tuto sovbotu 19. ledna se bude konat další ročník oblíbených Dětských šibřinek v Pivíně. Začátek akce je v 14:00
hodina těšit se můžete na promenádu masek, klaunovské vystoupení s modelováním balónků, připraveno bude občerstvení a proběhne i dětská tombola.
Maskám se meze nekladou.

Doba kamenná v Němčicích s úsměvem
Chcete vědět proč je většina ženských lebek z pravěku poškozená? Chcete vědět,
jak naši dávní předkové přišli na výrobu slivovice? Pak navštivte divadelní hru Pavla
Němce s názvem Doba kamenná. V rámci Divadelních pátků 2019 můžete tuto komedii ze života předků v podání DS Slavkov u Brna vidět v pátek 18. ledna od 19:30
hodin v kině Oko v Němčicích nad Hanou.

Otužilecké plavání ve Stínavě
Obec Stínava ve spolupráci s SDH Stínava pořádá 4. ročník otužileckého plavání,
které proběhne v neděli 20. ledna od 13:30 hodin v tůních za Stínavou. Pokud se
budete chtít přidat k plavcům, nezapomeňte si plavky. Zatímco při prvním ročníku
se koupalo devět plavců a při druhém čtrnáct, loni se jich této akce zúčastnilo rekordních dvaadvacet. Občerstvení bude zajištěno.

<<< www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* Ve čtvrtek 17. ledna od 17:00 hodin
se koná prezentace M. Hretculesei na
téma RUMUNSKO. Maria je Rumunka,
která působí tento rok v prostějovském
Informačním centru mládeže jako dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolnické
služby. Nyní představí svou rodnou zemi
za pomoci spousty fotografií a informací
o tamním životě z první ruky.
SONS PROSTÌJOV
Husovo nám.67, Prostějov
* ve čtvrtek 17. ledna od 9:00 hodin se
koná PLETENÍ Z PEDIGU.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková
a S. Wantulová. Dle rozpisu obou skupin
vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin.
* individuální právní poradenství s A.
Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění
bolesti a špatného držení těla cvičením,
aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H. Peterkovou dle
objednání
* v úterý 15. ledna od 18:00 se uskuteční beseda pro rodiče s Markétou .Skládalovou na téma „Jak zvládnout období dětského vzdoru, neublížit a nezbláznit se?“

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pátek 18. ledna od 16:00 hodin se
koná RECYKLACE BEZ LEGRAGE
- voskový ubrousek.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin
- příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle
aktuální nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
je na programu první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
objednané klienty. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí).
V úterý 15. ledna od 14:00 hodin pořádá
Akademie seniorů na tradičním místě
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov přednášku
o novém objevu a jeho využití v lékařství
na téma, které v současné době hýbe nejen
lékařskou veřejností, s názvem „Devět
zázraků, které umějí kmenové buňky
s lidským tělem“.

V sobotu 19. ledna od 17:00 hodin se
v kostele Povýšení sv. Kříže (Filipcovo
nám.4, Prostějov) koná VI. HUDEBNÍ
OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ DOBOU. Podobně jako v minulých letech
zazní kromě oblíbených skladeb sboru
ještě vánoční koledy, varhanní hudba
a v druhé polovině pak bude uvedena
známá mše J.J. Ryby „Hej mistře“. Se
smíšeným sborem Schola Cantorum
vystoupí brněnští sólisté smíšeného
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- pěveckého sboru Beseda brněnská, ormouc v Prostějově nadále poskytuje služby chestr Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
nevidomým a slabozrakým občanům na za řízení prostějovského rodáka Mgr.
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Petra Kolaře.
RÙZNÉ...
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

sobota 19. ledna:
8:00 12. kolo 2. ligy dorostenců, sk. 7
(týmy SK K2 Prostějov, Šternberk Rookies, Šternberk Veterans, Uničov, Lipník,
Přerov, SH ve Studentské ulici v Pv).
15:30 SK K2 Prostějov - Uničov
(16. kolo Divize mužů, SH RG Prostějov)
neděle 20. ledna:
8:00 15. kolo Olomoucké ligy elévů
(týmy SK K2 Prostějov Black, Olomouc
Rangers, FBC Přerov Ďáblové, Lutín 1
a 2, SH ve Studentské ulici v Pv).
13:45 SK K2 Prostějov - Šumperk
(17. kolo Divize mužů, SH RG Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 19. ledna:
11:15 Krajská liga přípravek Olomouckého kraje (utkání na velkém hřišti, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)
14:15 Minihokej Olomouckého kraje
(utkání ročníku 2011, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)
neděle 20. ledna:
12:30 a 14:30 SK Prostějov 1913 – Frýdek-Místek (Liga mladších a starších
žáků „D“, ročník 2007-2008, nadstavba
sk. 18+19, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

VOLEJBAL:
sobota 19. ledna:
9:00 turnaj žákyň (Národní sportovní
centrum, Za Velodromem 7, Pv)
10:00 TJ OP Prostějov – SK P.E.M.A Opava (21. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv)
14:00 TJ OP Prostějov – SK P.E.M.A Opava (22. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv)
neděle 20. ledna:
10:00 VK Prostějov – Frýdek-Místek (19.
kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra
DDM Pv).
10:00 VK Prostějov – Frýdek-Místek
(19. kolo extraligy kadetek, Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, Pv)
14:00 VK Prostějov – Frýdek-Místek
(20. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv)
14:00 VK Prostějov – Frýdek-Místek
(20. kolo extraligy kadetek, Národní
sportovní centrum, Za Velodromem 7, Pv)

TENIS:
pátek 18. - úterý 22. ledna:
9:00 Memoriál Petra Mariňáka 2019 (série
halových tenisových turnajů mládeže ČTS
mladší žáci, areál Tenisového klubu Prostějov)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Pátek
Sobota

18.1.
19.1.

9.00 - 10.00
18.15 - 20.15

