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původní zpravodajství



% &

    

     

   

!"# $   

"    

(%%%(%%% &

)(%%%(%%% &

*(%%%(%%% &

)(%%%(%%% &

(+%%(%%% &

(,%%(%%% &

0O½GHz

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

.2581

-****** +

****** +

0$**** +

0***** +

od 7. ledna 2019 bude PV Večerník na stánku v prodeji za 20 Kč
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Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci
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Akce platí do 31. ledna 2019

780.Ā

NYNÍ ZAPLATÍTE POUZE

PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti i firmy, a za mimořádně nízkou cenu!
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schválené dotace v oblasti sportu
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přes datovou schránku, ale doteď není
učetní uzávěrka zveřejněna. Podnikli
jsme všechny kroky, aby se tak stalo
v nejbližších dnech,“ objasnil Marek
Černošek, člen výkonného výboru SK
Prostějov 1913. „Očekávám, že veřejná
finanční podpora nám bude schválena
v rámci unorového zasedání zastupitelstva.“
V případě dotací na celoroční činnost mládeže byl zamítnut návrh na
hlasování per partes, což znamenalo
ztrátu podpory tří zastupitelů, kteří
se neztotožnili s dotací 2 miliony Kč
Tenisovému klubu Prostějov. Přesto
navržené poskytnutí dotací získalo
podporu pětadvaceti zastupitelů.
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Zatímco ve fotbale mohla čekat na
Hanu Naiclerovou netušená kariéra, v hokejovém prostředí by asi
pohořela. Pro tento sport ji zcela
diskvalifikoval návrh schválit pro
LHK Prostějov A-team pouhý zůstatek v režimu de minimis, činící
přesně Kč 12 520,45. A to všechno
pro subjekt, který svými výkony
baví přes tři tisíce Prostějovanů
v hledišti, jak připomněl primátor
Jura.
„Máme koncepci sportu, víme, kam
chceme příspěvky dávat,“ vzkázal
první muž města všem pochybovačům a konkretizoval, že magistrát
chce podporovat zejména kluby vychovávající vrcholovou mládež, přičemž důležitým kritériem je i počet
dětí.
Radní Miloš Sklenka (ANO 2011)
zdůraznil provázanost mládežnických kategorií se sportováním
dospělých. „Není to primárně o penězích jako takových, hodně klubů
především pálí zázemí, šatny, kabiny,“ specifikoval potřeby oddílů
Sklenka.

Petra KOZÁKA

za přispění

Tomáš KALÁB

pro Večerník

Ze schvalování dotací byly na poslední chvíli vyjmuty kluby SK
Prostějov 1913 a BK Olomoucko,
u nichž ještě v den schvalovacího
procesu chyběla zveřejněná účetní
uzávěrka. Proč, to zjišťoval Večerník
přímo u zdroje. „Bohužel naše účetní
uzávěrka nebyla do projednávání žádosti zveřejněna na příslušných stránkách. Šlo o technickou záležitost. Vše
je již v pořádku, jednání o přidělení dotace v průběhu února tak nic nebrání,“
uvedl tiskový mluvčí BK Olomoucko
David Ševčík. Obdobné vysvětlení
zaznělo i od činitelů mládežnického
hokeje. „Zastupitelstvo nám neschválilo dotaci zcela poprávu, neboť víme,

Bezproblémově a jednomyslně byla schválena dotace oddílu
TJ Prostějov, šestadvacetihlasou
podporou pak prošly dotace na
celoroční činnost klubů v tzv. Režimu „extraliga“, u nichž byl účel
poskytnutí dotace ohrazen pouze
legislativními mantinely. Oproti
původnímu návrhu byla dotace
pro LHK Prostějov A-team nižší
o půl milionu, tedy 4,5 milionu
Kč, rovný milion korun poputuje
druholigovým fotbalistům.
Při absenci opozičníků Aleše Matyáška a Jana Navrátila, sledujících
soudní jednání v kauze Mantellan,
tak trochu nezbytného koloritu
přinesly pouze slovní přestřelky
mezi primátorem a Petrem Ošťádalem (Na rovinu!), který si stěžoval, že neustálé primátorovy komentáře k vystoupení jednotlivých
zastupitelů jsou proti platnému
jednacímu řádu.

AŽ TEDY NA DVĚ VÝJIMKY....

PROSTĚJOV Tak právě tuto nabídku
¾URQTVQXPÊ
s všudypřítomně lehkou ironií dostala 0CKENGTQX
5-"
opoziční zastupitelka Hana Naiclerová
ąGFKVGNMQW
(ZPP) od primátora Františka Jury během projednávání sportovních dotací na mimořádném čtvrtém
zasedání zastupitelstva, které se konalo minulé úterý 15. ledna že účetní uzávěrku jsme neměli zvev útrobách prostějovské radnice. Důvodem bylo její pregnantní řejněnou v termínu. Vina ale není na
shrnutí problematiky mládežnického sportu. Jinak se ale vícemé- naší straně, dokument jsme podávali
ně žádné překvapení nekonalo a vše probíhalo podle předem již třikrát. Poprvé nám bylo zjištěno
formální pochybení, které jsme obrasjednaných not. Až tedy na „maličkost“, že dva oddíly si musí na tem opravili, podruhé i potřetí proběhl
„štempl“ své žádosti počkat o měsíc déle...
přenos na rejstříkový soud do Brna

DOTACE DO PROSTĚJOVSKÉHO SPORTU SCHVÁLENY,
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PROSTĚJOV Ostuda jako Brno a k tomu hrozící dlouholeté vězení! Minulou středu vtrhla
prostějovská kriminálka do útrob Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově. Důvod
byl prostý. Fanoušci prvoligových Jestřábů totiž během podzimního utkání v Českých
Budějovicích oloupili o klubovou šálu nejen některé příznivce Jihočechů, ale také manažera
Motoru! Kriminalisté při povolené prohlídce v dřevěném skladišti prostějovských„fans“ skutečně našli, co hledali. A ne jednu, ale hned pět kousků! „Těm mladým hlupákům asi nedošlo, že můžou jít za loupež až na deset let do basy,“ komentoval policejní razii muž spojený
s provozem místní haly.

Michal KADLEC
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2x foto: Michal Kadlec
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speciální příloha

DNES NAVÍC ZDARMA!
KAM ZA VZDĚLÁNÍM
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rubriky

Utahování opasků na prostějovském magistrátu vyhlášené primátorem Francimórem Kopačkou na
konci předchozího roku má nyní
zcela zřetelné dopady. Od prvního
února si každý z primátorových
náměstků musí najít běžné zaměstnání, za které bude placen. Na
korunu z městské kasy už nemůže
žádný z nich ani pomyslet!
„Je to tak, musíme šetřit a pozice
uvolněných náměstků s platem
od magistrátu je pro naše město
zbytečným luxusem. Plat od úno-

Agentura
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Nejhorší na celém případu je
fakt, že škoda na odcizených
palivech není to nejpodstatnější.
Mnohem horší újmu na majetku utrpěli majitelé na zničených
osobních automobilech...

7

Toto rozhodně není ta pověstná
a žádaná šťastná sedmička! Policisté intenzivně pátrají po pachateli, spíše ale po pachatelích
zlodějny, která pořádně zvedla
ze židlí sedm majitelů osobních
vozidel. Dosud neznámí grázlové totiž v ulicích Mozartova
a Mathonova provrtali na sedmi autech palivové nádrže a odčerpali z nich pohonné hmoty!

Ü½NGJ

KRIMI

ra budu pobírat jen já, mých pět
náměstků půjde normálně makat.
Na radnici budou docházet až po
svém zaměstnání,“ svěřil se primátor Kopačka.
Agentura Hóser se jednotlivých
náměstků přeptala, co na opatření říkají a zda už vědí, co je
bude od 1. února tohoto roku
skutečně živit. „Mně osobně to
nedělá žádný problém! Mám
praxi s rozléváním polévek a se
zpěvem ve skupině Záměny.
Budu pracovat na půl úvazku
v kuchyni Národního domu jako
kuchařka a pak jsem jednala se
skupinou Olympic, která mě zaměstná jako pěvecký doprovod
Petra Jandy,“ uvedla Milada
Sokolovská. Potíže nebude mít
podle svých vlastních slov ani

se narodila 30. října 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 14. ledna 2019.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do
37 let, měří mezi 165 až 170 centimetry,
má hubenou postavu, šedé oči a plavé
blond vlasy.

EMA MOCKOVÁ

sse narodil 26. března 1950 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 15. ledna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 68 do
70 let, měří mezi 175 až 180 centimetry,
má hubenou postavu, modré oči, šedé
vlasy a nosí plnovous.

JOSEF MOKRÝ

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.

po dvojici hledaných

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

tam vrátit nemůžu, to bych byl
na prču. Do této školy se vrátím,
nicméně do kuchyně jako škrábač
brambor,“ pronesl docela vážně
Kachňavý. A poslední z náměstků
bývalá primátorka Alena Rašáková? „Mě do toho nepleťte, já mám
padesátitisícový důchod, tak budu
vegetovat s manželem na koupališti ve Vrahovicích,“ odbyla nás
exprimátorka Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl

PÁTRÁNÍ

první náměstek Jiří Nikamnepospíchal. „Budu si přivydělávat
jako trenér krasobruslařek na
zimním stadionu,“ prozradil Nikamnepospíchal.
Stranický kolega primátora a náměstek přes všechno, co se v Prostějově staví, však vyjevil jeden problém. „V životě jsem nedržel v ruce
ani cihlu, takže jakákoliv stavební
firma by ze mě zešílela. Rukama si
asi vydělávat nebudu. Ale manželka mi řekla, že se za mě přimluví
v kadeřnictví. Mohl bych tak jejím
zákaznicím mýt hlavy,“ zamyslel
se Jiří Všechnohnal.
Jasno o své pracovní budoucnosti
má také Jan Kachňavý, náměstek pro školství, který dříve působil jako ředitel základní školy
Honzy Oštěpaře. „Jako ředitel se
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BRODEK U KONICE V Prostějově sníh
padá a zase taje, padá a zase taje a tak
pořád dokola. „Neohřál“ se tady déle než
pár dní v kuse. To ovšem neplatí pro „opičí hory“, jakými je Brodek u Konice. Tam
napadl sníh už o Vánocích a drží se pořád.
Začalo to lehkým popraškem a skončilo
bílými hromadami, které dále získávají na objemu. Skoro jako by někdo řekl:
„Hrnečku vař!“ a sníh se valil vesnicí dál
a dál. S takovou si za chvíli, stejně jako
v pohádce Karla Jaromíra Erbena, budou
muset místní prokousávat cestu...
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Zdroj: meteocentrum.cz
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POÈASÍ v regionu

a developerskou společností

Právní zástupce Manthellanu
u soudu ostře napadl žalobce v kauze
platnosti smluv mezi Prostějovem

„PRIOR OD NÁS
CELÝ PROJEKT OPSAL.
ZA PLAGIÁTORSTVÍ
PADALI I MINISTŘI!!!“

ZASLECHLI JSME…

Páteční hvězdou zábavného představení v beznadějně natřískané
určické sokolovně byl moderátor,
komik, zpěvák a imitátor, který
je velmi dobře známý především
divákům České televize.

Foto: internet

VLADIMÍR HRON

ZAUJAL NÁS...

o Hanácích vykládá směrem ke
štědrosti ledacos, tentokrát otevřeli svá srdce alias peněženky
hodně hluboko. Během nedávné
Tříkrálové sbírky totiž konická
a prostějovská charita překonala
jen rok starý rekord, když společně vybrali skoro jeden a třičtvrtě
milion korun! Čtěte na straně 24

1 713 654
Tak to je paráda! Přestože se

ZACHYTILI JSME

Jde jim o vůbec hokej?! Pověst
současného prostějovského kotle
není především na stadionech soupeřů nikterak valná. Ba právě naopak. Část z grupy příznivců hokejových Jestřábů se totiž vyžívá nikoliv
ve skvělých choreo představeních,
ale v čirých bitkách, ze kterých si
odnesou i nějaký ten „suvenýr“...

CO NÁS UDIVILO…

Jednání přináší ovoce. Dvojice náměstků primátora zamířila
v minulých dnech na Krajský úřad
Olomouckého kraje, kde jednala
o dopravních investicích v Prostějově. Vzájemná diskuse přinesla
konkrétní závěry, potvrzeny byly
rekonstrukce Plumlovské i Vrahovické ulice, jednalo se také o dalších rondelech.
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•• Pondělí ••
S kamionem do kanálu. Když místo šachovnice hrajete šachy na kanálu, nemůžete se divit, když se vám poztrácejí figurky... V kanálu může zmizet ledacos.
V Bedihošti se do něj propadl dokonce i kamion. Samozřejmě že ne celý, ale
pouze jeho kolo.
•• Úterý ••
Že by jej stíhala módní policie? Zveřejnění zprávy o muži, který před policisty prchl do kanálu, jeho hlavnímu aktérovi asi moc nepomohlo. Představte si, že se o vás roznese, že se rád oblékáte do ženských šatů, nevadí
vám výrazné líčení a preferujete úzké díry. To opravdu není nejlepší pověst
před nástupem do vězení...
•• Středa ••
Kudy chodí, tudy fotí. „Je to chůze po tom světě, že by jeden utek. Ještě
nezažil si jeden, máš tu druhý smutek,“ zpívá se v jedné známé písni. Míla
Kolář po světě chodí rád a ze svých četných toulek pořizuje pozoruhodné
fotografie. Jejich výstava byla v prostějovské knihovně zahájena slavnostní
vernisáží.
•• Čtvrtek ••
Všechno je jinak. Jára Cimrman provedl experiment, při němž zjistil,
že vyfukováním tabákového kouře do vody zlato nevznikne. Navzdory
tomu bych se vůbec nedivil, že se ve facebookových diskusích objeví
lidé, kteří budou tvrdit, že se český génius mýlí... V posledních letech
jsme svědky neobyčejného rozmachu pseudovědeckých a konspiračních teorií. Přednášku o kritickém myšlení bylo možné navštívit na prostějovské hvězdárně.
•• Pátek ••
Pravěk v divadle. Vztahy mezi muži a ženami nebyly nikdy idylické, a tak
se vůbec nelze divit, že většina ženských lebek z pravěku je poškozená…
Právě o tom byla divadelní hra Doba kamenná, která byla v rámci pravidelných divadelních pátků k vidění v Němčicích nad Hanou.
•• Sobota ••
Ples bez tanečníků. Na některých plesech jejich návštěvníci mohou obdivovat skutečně vrcholné taneční kremace... Něco podobného nehrozilo
při premiérovém plese ve Zlechově, bál byl totiž zrušen.
•• Neděle ••
Tučňáci ve Stínavě. Pokud se chcete seznámit a jste vášnivý rybář a otužilec oblíbený v kolektivu, pak se nedivte, pokud vám počítač jako ideální partnerku vybere tučňáka... Letos se již počtvrté sešli otužilci v tůních
u Stínavy.

<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

Tereza MACHOVÁ

*TPGéMWXXCą aneb
URQWUVCUUP÷JW
PCdQRKéÊEJJJQT¾EJq

milujeme vecerník
á

VEÈERNÍKU

FOTO

„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov (mik) - Aktuálně prožíváme zřejmě tužší zimu, než sami
cítíme. Každopádně mnohem tužší
než v předchozích dvou letech. „Vloni a předloni v tuto dobu bylo na
leden poměrně teplo a například za
prodejnou Lidl v ulici Újezd už měly
okrasné sakury na větvích nalité pupeny. Počasí se tehdy úplně zbláznilo.
Letos ale nic takového nepozoruji,
zima bude zřejmě ještě hodně dlouhá,“ ozvala se do redakce Večerníku
paní Božena z Prostějova.

/HWRVMHvWÈVSÉ

Prostějovsko (mik)– Každý, kdo
i v těchto mrazivých dnech prochází Dukelskou bránou v Prostějově,
spatří vousatého muže s kytarou
stojícího před bankou. Svými písničkami většinou přispívá k podvečerní
atmosféře v centru města. „Nejsem
žádný žebrák, hraju lidem pro radost.
Že mám na zemi klobouk s mincemi? Tak tu a tam mi lidé do něj hodí
pět nebo deset korun,“ přiznal Večerníku s úsměvem muž, u kterého kolemjdoucí často postojí a zaposlouchají se do písniček nejrůznějšího
žánru.

1HQÉWRSUÙzHEU½N

Prostějov (mik) – Železniční vlečka poblíž přejezdu ve Vrahovické
ulici už drásá nervy řidičů mnoho
let. Před dvěma týdny nechalo město
vystouplé koleje a výmol pod nimi
opět zasypat asfaltovou směsí. „Vydrželo to pár dní, dneska už je ten rigol
zase vyjetý. Nikdo mi nevymluví, že
ty koleje měly být už dávno vytrhány
a celé místo zalité pořádným asfaltem nebo betonem. Takové provizorní látání už nepomůže,“ zavolal
do Večerníku minulý čtvrtek vzteklý
muž, který se nestihl ani představit.
Ještě štěstí že Olomoucký kraj začne
z celkovou rekonstrukcí Vrahovické
ulice už letos.

c/½W½QÉpXzQHSRPÕzH

rychlý
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trů České republiky z Českých Budějovic a pořádajícího Prostějova.
Dohromady se zúčastní osm celků
rozdělených do dvou základních
skupin po čtyřech. Grupu A vytvoří KCC Sokol České Budějovice,
Bec Korfball Club (Anglie), Grupo
Desportivo dos Bons Dias (Portugalsko) a Haydarpasa Lisesi Sport

Club (Turecko), do skupiny B pak
patří SK RG Prostějov, Korfball
Club Schweriner (Německo), CK
Vallparadis (Španělsko) a SE Szentendrei Honvéd Kinizsi (Maďarsko).
Veškerá paráda odstartuje v pátek 25.
ledna od 17:00 hodin úvodním duelem mezi německým a maďarským
kolektivem, vzápětí se střetnou portugalský a turecký výběr. Načež v 19:10
hodin turnajové dění oficiálně otevře
slavnostní zahájení, aby v 19:50 mohli
fandové smíšeného sportu zhlédnout
zápasovou premiéru domácího ergéčka proti španělskému Vallparadis.
V sobotu 26. ledna se budou hrát od
9:45 do 19:20 hodin veškeré zbývající mače základní fáze, přičemž
prostějovská družina narazí v 11:55
na německý Schwerin a v 17.10 na
maďarský Szentendrei. Neděle 27.
ledna je pak vyhrazena utkáním závěrečného play-off, kdy se nejlepší dva
mančafty obou skupin srazí v semifinále křížem první s druhým, zatímco
horší dvě družstva jednotlivých grup
stejným systémem poměří síly o 5. až
8. místo. Bitva o bronz je plánována
na 13:10 hodin a finále na 14:20
hodin, vzápětí vyvrcholí třídenní
podnik slavnostním vyhlášením
výsledků.
Celý spektákl je přitom určen jak přímo fanouškům korfbalu z řad jeho
znalců, tak obecně příznivcům sportu, kteří mohou taje tohoto krásného
odvětví hraného míčem podobným
fotbalovému na vysoké koše bez

basketbalové desky teprve objevit.
Během celé akce je vstup pro diváky
na všechny zápasy zdarma a hala RG
a ZŠ města Prostějova bude otevřena
veškerým návštěvníkům z řad široké
veřejnosti.

jejich rodinných příslušníků, kamarádů a přátel. Hlavně k nim všem
proto směřují naše výzva i prosba,
aby finálové klání evropského poháru
navštívili v hojném počtu. K tomu samozřejmě zveme velmi srdečně taky
veškeré další sportovní příznivce, ať
přijdou do hlediště na jistě zajímavé
týmové odvětví, v němž spolu hrají
na hřišti holky i kluci současně. Za
každého diváka budeme hodně rádi,
vstup je pochopitelně zdarma.“
yy Můžete odhadnout výsledkové
ambice výběru prostějovského ergéčka?
„V tomto ohledu souhlasím s naším
trenérem Davidem Konečným, který
řekl dvě podstatné věci. Za prvé tu,
že se na takový svátek korfbalu my
všichni z Prostějova strašně těšíme
a chceme si jej maximálně užít. A za
druhé, že velkým úspěchem by byl už
postup ze základní skupiny do semifinále. O případném zisku jakékoliv
medaile ani nemluvě. Věřím, že pokud mančaft zahraje dobře a odvede
kvalitní výkony odpovídající jeho
možnostem, může se na jedno ze
dvou prvních míst ve skupině dostat.
Určitě bude potřeba porazit papírově
možná trochu schůdnější Maďary
a pak aspoň jednoho z dvojice Němci, Španělé. Ty lze považovat za spolufavority turnaje, stejně jako ve druhé
skupině České Budějovice, Angličany
a případně Portugalce. Obecně nejvíc nahoru šel v posledních letech

německý i anglický korfbal, tak uvidíme, jak dopadne Europa Shield 2019.
Každopádně tím, že ho nehrají kluby
výkonnostně odskočených Nizozemců ani tradičně druhých Belgičanů,
jde většinou o výsledkově naprosto
otevřený, dá se říct až nevyzpytatelný turnaj. Velká vyrovnanost přináší
častá překvapení, nic se nedá přesně
odhadnout předem. A právě v tom
spočívá nemalá zajímavost i divácká
přitažlivost. Takže, lidi, přijďte na kvalitní mezinárodní korfbal!“

2ąGFUGFC5-4)2TQUV÷LQX,CP/[
PCąÊMPCNQÿUMÆMQTHDCNQXÆTQ\NWéEG
UGUG\ÐPQW$KI+NN2KI
Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV V předchozím
týdnu rozjel nohejbalový oddíl
TJ Sokol I Prostějov školní ligu
O pohár primátora. A teď přichází
další krok na cestě k oživení zájmu
místní mládeže o tento tradiční
český sport. Bude to velmi atraktivní záležitost!
V rámci náboru žáků do Sokola
I půjde ve čtvrtek 24. ledna od 9:00
hodin v Národním sportovním centru Prostějov o exhibici mistrů světa
v nohejbalu, kteří předvedou své
hráčské umění. Při zápasech dvojic se proti sobě postaví nejprve
extraligoví borci z Modřic Lukáš
Rosenberk a Jakub Pospíšil, následně se střetnou i domácí plejeři
Jan Matkulčík a Jan Valenta. V hledišti budou školáci z některých prostějovských ZŠ, srdečně zvány jsou
rovněž další školy jak z Prostějova,
tak okolí.
„Tuto zajímavou akci se nám podařilo
zajistit ve spolupráci s Českým nohejbalovým svazem. Doufám, že exhi-

bice zaujme mladé zájemce o tento
ryze český sport s dlouholetou tradicí. Naši talentovaní nohejbalisté
v minulých letech sklízeli medailové
žně ze všech možných mládežnických šampionátů, bohužel poslední
dobou máme velký nedostatek dalších zájemců. A proto organizujeme
tuto velkou akci pro školy. V případě
zájmu o nohejbal se mohou mladí
kluci přihlásit kterýkoliv pátek od
15:00 do 16:30 hodin v sokolovně TJ
Sokol I Prostějov na Skálově náměstí
během tréninků pod dohledem zkušených koučů mládeže,“ uvedl pro Večerník hlavní trenér úspěšného klubu
Richard Beneš.
Také se ještě ohlédl za úvodním kolem výše zmíněné ligy škol O pohár
primátora města Prostějova 2018.
„Tuhle soutěž v nohejbalu trojic pořádá náš oddíl pod záštitou městské
sportovní komise. Přihlásilo se šest
prostějovských základních škol:
Gymnázium Jiřího Wolkera, ZŠ Jana
Železného, ZŠ Edvarda Valenty, ZŠ

Dr. Horáka, ZŠ Palackého a ZŠ Melantrichova. V pátek 11. ledna proběhl v sokolovně na Skálově náměstí
první bodovaný turnaj za účasti čtyř
škol, dvě omluvené základní školy
dohrají své zápasy v rámci dalšího
kola během druhé poloviny února,“
informoval Beneš.
„Celá soutěž bude mít šest bodovaných turnajů základní části, ze které
čtyři nejlepší týmy postoupí do zá-

věrečných finálových bojů. Jarní kola
už se přitom přesunou na venkovní
kurt vedle sokolovny s nově zrekonstruovanou tribunou. Úvodní turnaj
zatím nejlépe zvládl výběr Gymnázia Jiřího Wolkera, ale i všechny
ostatní trojice ukázaly velkou bojovnost a snahu o co nejlepší výsledek.
Právě maximální zapálení pro hru
i radost ze sportování jsou nejdůležitější,“ zdůraznil Beneš.
(son)

$QLQDQF[XT¾OEKRTXPÊJQVWTPCLGPQJGLDCNQXÆNKI[wMQN1RQJ¾TRTKO¾VQTCO÷UVC
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Foto: Jan Valenta

zápasové exhibice hvězd v Národním centru

Čtvrteční nábor do nohejbalu bude mít podobu

PROSTĚJOV Závěrečný turnaj evropského poháru Europa Shield
2019 sice v prostějovské hale RG a ZŠ města PV pořádá Český korfbalový svaz, ale s organizací mu vydatně pomáhá i domácí oddíl SK RG
Prostějov. Jeho současného předsedu Jana Mynaříka jsme požádali
o rozhovor k této mezinárodně významné akci.
yy Co pro váš klub znamená možnost hostit takové evropské klání?
Exkluzivní reportáž
„Velkou čest, radost a možnost ukápro Večerník
zat své schopnosti, ale zároveň samozřejmě i nemalou zodpovědnost,
Marek
závazek a spoustu práce. Turnaj ofiSONNEVEND
ciálně pořádá Český korfbalový svaz,
yy Jak se vyvrcholení druhé nejvyš- ovšem je logické, že spoustu z orgaší klubové soutěže do Prostějova nizačních záležitostí jsme na sebe
vůbec dostalo?
vzali my jako SK RG Prostějov. Do„Korfbal má v Prostějově poměr- konale totiž známe místní prostředí
ně dlouhou tradici, díky Jirkovi i poměry, proto jsme mohli výrazKremlovi se sem v roce 1990 dostal ně pomoci například se zajištěním
mezi prvními městy z celé České re- ubytování, přepravy i stravování pro
publiky a trvale zde zakořenil. Dlou- účastníky, stejně jako s řadou dalších
hodobě se snažíme u nás pořádat potřebných záležitostí. Všechno torůzné zápasy i akce, někdy i meziná- hle probíhá na bázi dobrovolnosti ve
rodní, dlouholetá je například naše volném čase, a proto chci každému
spolupráce s nizozemským klubem z přibližně dvaceti až třiceti lidí, kteří
DOS-WK Enschede. Národní svaz se podílí na přípravách akce a budou
o těchto aktivitách samozřejmě pomáhat i v jejím průběhu, moc podobře ví, a jakmile loni na jaře získal děkovat.“
právo pořadatelství Europa Shield yy V čem je Europa Shield 2019 pro
2019, nabídl jeho uskutečnění právě SK RG nejdůležitější?
do Prostějova. Lidi z oddílového ve- „Korfbal sice patří mezi menší spordení s tehdejší předsedkyní SK RG ty, u širší veřejnosti navíc je poměrně
Janou Uherkovou tuhle výzvu vzali neznámým pojmem. Přesto bychom
a rozhodli se do celého projektu jít byli strašně rádi, aby na jednotlivé
s jednou podmínkou: že se bude zápasy turnaje dorazilo na reálku co
moci zúčastnit i domácí tým. Což se nejvíc diváků. Většina z nich se urpodařilo vyjednat, tudíž uskutečně- čitě bude rekrutovat ze současných
ní už nestálo nic v cestě.“
nebo bývalých korfbalistů, případně

aby Europa Shield v Prostějově proběhl špičkově“

BYLI JSME
U TOHO

Suverénně vedoucí družstvo skupiny C neponechalo v letní hale u
velodromu absolutně nic náhodě
a nestíhající hostitelky v obou vzájemných střetnutích nemilosrdně
smetlo. A zvláště úvod prvního duelu byl až příliš jednoznačný, vždyť
Hanačky získaly v zahajovacím setu
pouhých šest míčů!
Nakonec zápasy skončily z pohledu prostějovského kolektivu 0:3
(-6, -17, -13) a 0:3 (-22, -11, -18).
Dopolední mač přitom absolvovaly obě hostující plejerky VK Aneta
Weidenthalerová i Tereza Baláková,
ale domácí tým hrál paradoxně o
něco lépe až v odvetě, kdy nastoupila už jen druhá jmenovaná.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Děsivé skóre 0:12
mají volejbalistky TJ OP Prostějov v novém kalendářním roce.
Po dvou debaklech na půdě ostravského béčka totiž přidaly
další dvě vysoké porážky i v jedenáctém dvoukole 2. ligy žen ČR
2018/2019 doma s Opavou.

Vstupní sadu odvetného mače se
dokonce podařilo dostat do vyrovnaného závěru, leč bez výsledného
efektu. A pak už se Slezanky neohlížely zpět. Ještě víc tím upevnily
své první místo v tabulce, zatímco
ópéčko zůstalo osmé pouhé čtyři
body před dotírajícími Odrami, jež
dlí na sestupové deváté příčce.
„Silná Opava byla nad naše současné možnosti, taková je realita.
Nemohly nastoupit zkušenější
holky a logicky chyběly, náš hodně
mladý mančaft si s vyšší kvalitou
soupeřek nedokázal většinu obou
utkání vůbec poradit. Teď zkusíme
aspoň nějaký bodík přivézt z Kylešovic,“ uvedl trenér TJ OP Ladislav
Sypko i směrem k dalšímu druholigovému dvojzápasu tuto sobotu
26. ledna na severu Moravy.
Druhá liga žen ČR, skupina C
2018/19 – pořadí po 22. kole: 1.
Opava 58, 2. Nový Jičín 46, 3. Ostrava B 41, 4. Vsetín 40, 5. Kylešovice 37, 6. Bílovec 33, 7. Juliánov 29,
8. OP Prostějov 20, 9. Odry 16,
10. Šlapanice 10.

#PGVC9GKFGPVJCNGTQX¾ XNGXQ ×VQéÊRTQVKQRCXUMÆOWFXQLDNQMW
Foto: Marek Sonnevend
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Proti lídrovi si volejbalové

PROSTĚJOV Městská sportovní hala Kostelce na Hané se o nejbližším víkendu 26. a 27. ledna stane dějištěm velké házenkářské akce
mládeže. Půjde o druhý ročník mezinárodního turnaje v miniházené
nesoucího název Hanácké pohár 2019.
Klání, jež loni oslavilo svou nadmíru úspěšnou premiéru, pořádá oddíl TJ
Sokol Kostelec na Hané HK. „Tentokrát si u nás zahrají týmy hned dvou
nejmladších mládežnických kategorií. Obsazení bude znovu velice kvalitní
a věřím, že milovníci házené si stejně jako před rokem opět přijdou na své,“
uvedl pro Večerník Patrik Coufal, hlavní organizátor turnaje a současně trenér kosteleckých „miníků“.
V sobotu 26. ledna poběží Hanácké pohár 2019 celý den od rána až do večera. „Začneme v 8:00 hodin a skončíme v osm večer včetně exhibičního
utkání All Star Game, které plánujeme na 18:30 až 19:30 hodin,“ sdělil Coufal o bojích v základních skupinách doplněných speciálním duelem. V neděli 27. ledna od 8:00 hodin pak přijdou na řadu zápasy o konečné umístění
včetně závěrečného play-off. „Vše uzavře slavnostní vyhlášení výsledků patnáct minut po čtrnácté hodině,“ doplnil Coufal s pozváním všech příznivců
sportu – a házené zvlášť.
(son)

HANÁCKÉ POHÁR 2019

VHONÛWXUQDMYPLQLK¿]HQÇ
Šéf SK RG Jan Mynařík: „Snažíme se pomáhat, O víkendu
se v Kostelci odehraje

Na Hanou sice nedorazí absolutní oddílová špička starého kontinentu včetně zástupců dvou nejsilnějších zemí
Nizozemska a Belgie, neboť ta vždy
soupeří v elitním Europa Cupu. Přesto
své umění na „reálce“ předvedou velice
silné týmy včetně úřadujících vicemis-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hala RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské
ulici se koncem tohoto týdne stane dějištěm velké mezinárodní akce v korfbalu. Jaké? Finálového turnaje druhého nejvyššího klubového poháru Europa Shield 2019! Termín je 25.
až 27. ledna a významné klání organizuje Český korfbalový
svaz ve spolupráci s domácím oddílem SK RG Prostějov.

Závěrečný turnaj druhého nejvyššího poháru klubů
starého kontinentu hostí Prostějov od pátku do neděle

KORFBALOVÝ EUROPA SHIELD 2019 JE TADY

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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Karlovy Vary, Prostějov (lv) - Po
roční pauze se basketbalový tým
Gymnázia Jiřího Wolkera opět dostal
do republikového turnaje soutěže
středních škol. V den zahájení turnaje
se odhlásilo družstvo Gymnázia JP
Poděbrady. Hrálo se tedy systémem
každý s každým, následně turnaj vyvrcholil opakovaným zápasem dvou nejlepších. Tým GJW si bez větších potíží
vybojoval postup do finále a v něm
narazil na Nymburk, který ve skupině
porazil 65:57 po prodloužení. V odvetě už obhájce loňského prvenství vedl
o jedenáct bodů, v poslední části ale
Nymburk snížil a necelé čtyři sekundy
před koncem trojkou stanovil konečné
skóre 57:56. Sestava Prostějova tak získala stříbrné medaile.

7ÙPX*-:WÈVQÈXQLNOD
obhajoba

Prostějov (lv) - Na konci třetí čtvrtiny
zápasu proti Ústí nad Labem deptala
soupeře hodně netradiční sestava Váňa,
Sehnal, Klepač, Sychra, Palyza. Mladíci dirigovaní svým kapitánem jsou
budoucností basketbalu v Prostějově
a ukázali, že se s nimi musí počítat. Vedli
si opravdu dobře, což platilo také o Eriku Klepačovi, který oslavil svoji premiéru v Kooperativa NBL. Strávil na palubovce přes pět minut. Během prvního
střídání zaznamenal útočný doskok
a asistenci, při druhém pobytu na kurtu
neomylně proměnil svoji jedinou střelu
za tři body. „Je skvělé, že si mladí hráči
říkají o místo v sestavě. Jejich čas určitě
přijde,“ uvedl kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček.

Sestavu budoucnosti
doplnil Klepaè

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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PAVEL
HOUŠKA

LIGOVÉHO PLAY-OFF

V Pardubicích Hanáci prohráli 70:82,
ve vlastní hale pak vyhráli jednoznačně 99:76. „Vůbec bych se nezlobil, kdyby se historie opakovala. Dostali jsme
možnost hrát čtvrtfinále před vlastními
fanoušky a toho chceme využít. Cílem
je postup. Chceme získat možnost bojovat o pohárovou trofej,“ říká kouč Olomoucka Predrag Benáček.
Poslední měření sil Olomoucko naprosto ovládlo, Pardubice ale nebyly v kompletní sestavě. Tentokrát už Východočeši
dorazí i s Richardem Williamsem, který
již překonal zdravotní problémy. Ovšem

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

„Takové zápasy mají v sobě velký náboj. Postupujícího určí čtyřicet minut
a případné prodloužení. Je to kdo
s koho. Bude to adrenalinový zážitek,“
míní sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
V probíhající sezóně na sebe tradiční
soupeři narazili už ve dvou případech
a pokaždé se radoval domácí tým.

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

Původní zpravodajství

PROSTĚJOV Na jedné straně obrovská radost z postupu, na druhé velké zklamání z vyřazení. Přesně tak vypadají basketbalové
střídačky týmu po rozhodujícím utkání vyřazovací části v ligové
soutěži. Stejný obrázek bude k vidění také po zápase Českého
poháru mezi BK Olomoucko a Pardubicemi. Vítěz duelu, který se
odehraje v Prostějově již tuto středu 23. ledna od 18:00 hodin, postoupí do finálového turnaje. Poražený skončí ve čtvrtfinále.
ještě nedávno nejlepší střelec Pardubic
Dwayne Benjamin bude chybět. Klub
mu vypověděl kontrakt kvůli závažnému
porušení životosprávy. „Hodnoty a pravidla našeho klubu jsou pro nás v těchto
situacích mnohem důležitější než individuální talent hráče," komentoval vyhazov
hráče pardubický generální manažer
Martin Marek.
I tak na basketbalisty Olomoucka čeká
těžký soupeř, což potvrzuje rovněž trenér Benáček. „Pardubice mají výborný
tým. Český základ soupeřovy sestavy
je delší dobu pohromadě, což je jejich

Foto: www.bkolomoucko.cz

výhoda. Cizinci jsou kvalitní, nebojí se
chodit do zakončení. Bude to bitva,“
odhaduje kouč Hanáků, který v důležitém utkání sezóny doufá v podporu
diváků. „Snad jich dorazí co nejvíce
a vytvoří nám skvělou atmosféru,“ vzkazuje lodivod před duelem s tabulkově
vyrovnaným sokem. Po dvaceti kolech
Kooperativy totiž mají oba týmy na
kontě dvanáct výher a osm porážek,
pro Východočechy hovoří pouze lepší
skóre. Dá se tedy skutečně čekat řežba
jako řemen, která v prostějovské hale
odstartuje již ve středu vpodvečer.

101:79

né střele Palyzy už si ale Olomoucko
vzalo vedení v průběhu první čtvrtiny
pod kontrolu a odskočilo až na rozdíl
osmi bodů v polovině 4. minuty. Sluneta sice dokázala snížit až na rozdíl
koše, poslední minuta periody však
patřila smeči Dunanse a trestným hodům Palyzy, po kterých domácí vedli
22:16.
Po krátké pauze zastánci krajského
klubu přeřadili na vyšší rychlostní
stupeň a po trojkách Gogy a Palyzy
odskočili na 30:18. Ofenzivní smršť
přinesla až šestnáctibodový rozdíl ve
14. minutě. Na ten ovšem Sluneta
odpověděla sérií sedmi bodů v řadě.
Další nápor si Olomoucko schovalo
na konec poločasu. Rychlé kombinace obvykle končily v koši a Severočeši
byli rádi, že za stavu 55:37 přišla přestávka.

Pokud Ústí přemýšlelo v kabině
o nějakém obratu, domácí soupeře
rychle vrátili do reality rychlou sérii
osmi bodů v řadě. V polovině čtvrtiny sestava Predraga Benáčka vedla
67:40, o dvě minuty později to bylo
po nájezdu Váni už o třicet bodů –
71:41. Až pak se ke slovu dostala
Sluneta, ovšem rozdíl ve skóre zůstal
i na konci třetí desetiminutovky propastný - 79:54.
Koncovka přinesla volnější obranu ze
strany vedoucího týmu, přesto Sluneta pouze v jenom případě srazila ztrátu pod dvacet bodů. V závěru domácí
navíc pokořili i hranici stovky, když
svůj průnik pod koš přesně zakončil
Sehnal.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Kooperativy
NBL najdete na straně 22
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„Musím soupeři pogratulovat. Nejen k výsledku, ale vlastně ke všemu.
K přístupu týmu, který hrál bez tří hráčů základní sestavy. Mladí čeští hráči
skvěle pohybovali míčem. My jsme byli trapní... Čekal jsem, že po předchozí těžké porážce si tým sedne a probere se. Nestalo se to. Musíme změnit úplně všechno. Poslední dva zápasy jsme prohráli o sedmdesát bodů.
To je o víc bodů, než když sečteme všechny předchozí porážky v sezóně!“

#PVQPÊP2+i6'%-º t5NWPGVC·UVÊPCF.CDGO

„Mám obrovskou radost z předvedené hry. Mladí kluci hráli s přehledem, nebyla tam žádná nervozita. Ukázali, že se s nimi může počítat. I bez tří cizinců šlo
o kvalitní podívanou. Ukázalo se, že Češi umí hrát basket. Splnili jsme všechny
pokyny před zápasem. Hráči byli lepší na doskoku, navíc se nám dařilo střelecky. Dokázali jsme si vytvořit dobré pozice a pak už to bylo jednoduché.“

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...

a hráčky před zápasem vyzývají své
vlastní rodiče a fanoušky, aby je podporovali férově po celou dobu utkání,
svým odkazem daleko přesáhla hlediště
basketbalových hal.
Mladý projekt od závěru roku 2018
dostal větší prostor pro další růst
a stal se oficiální charitou českého
basketbalu, do které se kromě České basketbalové federace zapojují
všechny kluby Kooperativa NBL,

Česká televize, Konto Bariéry a hlavně basketbaloví fanoušci.
„Myslím, že jdeme správným směrem.
Nejen rodiče a fanoušci v kategorii U12
přemýšlí o odkazu celé kampaně. Dokázali jsme zasáhnout celé basketbalové
prostředí a věřím, že se nám touto myšlenkou podaří přesáhnout náš sport.
Spojení s charitou se přímo nabízí,“ řekl
generální sekretář České basketbalové
federace Michal Konečný.
Nové kampani pomáhá spolupráce
s nejsilnějším českým nadačním fondem Konto Bariéry. Na jejím základě byli vybráni příjemci pomoci pro
premiérový ročník charity Bez faulů.
Jsou jimi osmiletý Kryštof, který
po narození prošel amputací nohy
a matka jej umístila do kojeneckého ústavu. Kryštofovi se přispívá na
sportovní protézu. Čtrnáctiletému
Jakubovi, který bojuje s onkologickým onemocněním míchy, se přispívá na dětský ortopedický vozík.
Do charitativní části projektu Bez
faulů se zapojil rovněž BK Olomoucko v utkání proti Ústí nad Labem. Zapojit se mohou i fanoušci
tradičně zasláním DMS ve tvaru
DMS BEZFAULU 30, 60 nebo 90
podle toho, jakou částkou chtějí přispět. DMS se zasílá na číslo 87777.
(lv)

ƔƔ Nepřipomíná vám průběh sezóny tu minulou?
„Asi ano. Zdravotní problémy byly i před rokem. Trvalo mi, než jsem dohnal tréninkové
manko. Konec sezóny se už ale povedl. Doufám, že také z tohoto pohledu se bude vše opakovat.“

Ladislav VALNÝ

„Předně jsme chtěli být úspěšní na doskoku,
což se nám podařilo. To byl základ, od kterého
se vše odvíjelo. Pouštěli jsme si míč, všechny
to hodně bavilo. Myslím, že to na našem týmu
bylo vidět.“
ƔƔ V předstihu jste si zajistili postup do skupiny A1. S jakými ambicemi půjdete do druhé části sezóny?

chceme být takovým způsobem úspěšní minimálně na domácí palubovce.“
ƔƔ Ve vlastní hale odehrajete i čtvrtfinále
Českého poháru s Pardubicemi. Dostanete
se do finálového turnaje?
„Je to náš cíl. Ve čtvrtfinále chceme uspět a vybojovat postup. Pohárová soutěž je specifická,
chceme se pokusit ji vyhrát.

Foto: www.bkolomoucko.cz

hlásí Dedek

Final Four,“

ƔƔ V utkání proti Ústí vám chybělo několik
EXKLUZIVNÍ rozhovor
důležitých hráčů, přesto byl váš výkon hodpro Večerník ně přesvědčivý. Čím to, že se vám tak dařilo? „Nejlepší by bylo vyhrát všechny zápasy. Ale

PROSTĚJOV Postupně se dostává do formy z konce minulé sezóny
Jiří Dedek (na snímku). Ve třech lednových zápasech odehrál v průběhu přes jedenáct minut a získává herní jistotu po zdravotních
problémech. „Kvůli nemoci jsem na konci roku měsíc netrénoval.
Snad už to bude dobré,“ věří Dedek.

„Chceme do pohárového

PRAHA, PROSTĚJOV Se začátkem aktuální sezóny se součástí basketbalového prostředí stal projekt
Bez faulů. Ten primárně cílí na hráče a rodiče v kategorii U12 a jeho
hlavním cílem je kultivovat basketbalové prostředí mimo palubovku.
Kampaň Bez faulů, kterou Česká basketbalová federace uvedla v život v září
letošního roku, si rychle získala celou
řadu příznivců. Myšlenka, kdy hráči

Projekt Bez faulů má i charitativní podtext

Na úvodní trojku Váni sice odpověděl
veterán Houška, po další dalekonos-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Bez tří hráčů základní rotace – Jana Močnika, Javonte
Douglase a Jure Pelka – vstoupili do
sobotního utkání v rámci 20. kola
Kooperativy NBL proti Ústí nad Labem basketbalisté BK Olomoucko.
Absence důležitých hráčů se ovšem
nijak neprojevila. S elánem hrající
domácí soupeře nešetřili, zvítězili
v pohodě 101:79 a oplatili soupeři
těsnou porážku v první poloviny základní části Kooperativa NBL.

BK OL
S ÚNL
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LUKÁŠ
PALYZA

milujeme vecerník
á

VEČERNÍKU POHÁROVÝ DUEL S PŘÍCHUTÍ

Při absenci hned dvou rozehrávačů odehrál téměř
třiadvacet minut a podal nejlepší výkon
v probíhajícím soutěžním ročníku. Kromě tradičního nasazení v obraně se
prosadil i střelecky. V rychlém sledu proměnil tři trojky a výrazně se
podílel na vytvoření rozhodujícího
náskoku. „Jeho body přišly ve chvíli,
kdy to tým potřeboval. Hodně nám
pomohl,“ ocenil Gogův příspěvek kouč
Predrag Benáček.
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milujeme vecerník
á
zpravodajství
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Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Smrti souseda si pochopitelně nemohli nevšimnout ostatní obyvatelé sociálního domu. „Byl to takový
nenápadný pán, potkávali jsme jej
velmi zřídka. Žil sám, takže se o něj
zřejmě neměl kdo starat,“ řekla Večerníku žena, která se samozřejmě
zalekla policejních aut a „pohřebáku“ před vchodem do paneláku.
„Pokud dojde k úmrtí osoby, která
žije v bytě sama, policie takovým
případům věnuje větší pozornost.
Proto byly na místě dvě naše hlídky,“ objasnila menší manévry policejní mluvčí.
(mik)
PROSTĚJOV Podobný případ
v Prostějově snad nikdo nepamatuje... Zápletku jako z amerického
thrilleru s prvky francouzské grotesky
připravil pro policisty jednačtyřiceti-

Martin ZAORAL

letý muž. Vše začalo minulé úterý po
poledni běžnou silniční kontrolou
v Kralické ulici a skončilo o čtrnáct
hodin později v podzemí pod benzínkou OMV na jižním okraji Prostějova. Mezitím silně nalíčený muž
převlečený do dámských šatů unikal

/Wå\CéCNRQNKEKUVčOWVÊMCVQFCWVCUO÷TGOMPGX¾DPÆOWRQVčé
MW×UVÊEÊOWFQRQF\GOÊ
Foto: Martin Zaoral
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po půlnoci. Mříže kanálů v prostějovském podzemí tak vyměnil za mříže
vazební cely, ve které bude až do 19.
února čekat na soud.

7XUVWRWFQMCPCNK\CEGRQEGNÆQFRQNGFPGJNÊFMQXCNKKRTQUV÷LQXwVÊUVT¾åPÊEK
0COÊUV÷MTQO÷RQNKEKUVč\CUCJQXCNKKJCUKéK
Foto: Martin Zaoral

policistům hustou spletí kanálů. Neměl to vůbec snadné, a to nejen kvůli
svému dámskému oblečení. Nakonec
se jej podařilo dopadnout tři hodiny

PROSTĚJOV Kauza dotačního
podvodu, ze kterého je obviněn
bývalý předseda LHK Jestřábi
Prostějov spolek, dospěla už
k soudu. Michal Tomiga u příjmu dotací na činnost mládežnického hokejového klubu od
prostějovské radnice i Olomouckého kraje zamlčel fakt, že
on osobně i klub jsou pod exekucemi. Podle Finančního úřadu ČR měl Tomiga navíc slušně
řečeno nepořádek v účetnictví.
Původně mu hrozilo až osm let
vězení, Večerník se ale v pátek
dozvěděl jinou skutečnost!
„Podal jsem již obžalobu v této trestní věci, kterou v neveřejném zasedání projednal Okresní soud v Prostějově. Ten seznal, že kvůli škodě větší
než pět milionů korun by mohlo jít
o vyšší trestní sazbu pro obviněného v rozmezí od pěti do deseti let
odnětí svobody. Prostějovský soud
tak odeslal spis Vrchnímu soudu
v Olomouci, který by měl rozhodnout, zda by celou záležitost neměl
soudit Krajský soud v Brně,“ prozradil Večerníku prostějovský okresní
státní zástupce Jaroslav Miklenda.
(mik)
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TOMIGOVI

Kdo navštívil před svátky zubní pohotovost v Olomouci, ten se nestačil
divit. „Když jsme tam třiadvacátého
prosince v jedenáct hodin dorazili,
bylo před nám 193 pacientů na dva
lékaře a dvě sestry. Nejen čekárny, ale
i chodby byly zcela plné,“ upozornila

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Do Olomouce
MHWRSUÙNRXVHN
Jako taková se už před dvěma roky
zasazovala o vznik zubní pohotovosti v Prostějově. O její financování se
mělo starat město Prostějov ve spolupráci s hejtmanstvím. Nakonec
však neuspěla. V tomto období olomoucká pohotovost alespoň rozšířila své fungování.
Za zajištění zubní pohotovosti odpovídá právě Olomoucký kraj, který
rovněž vybírá zubní lékaře. Za uplynulý rok v této souvislosti vydal cca
2,5 milionu Kč. Této služby se však
v Prostějově ani v dohledné době
nedočkáme, dle zástupců kraje není
třeba. „Dostupnost běžnými dopravními prostředky z Prostějova do Fakultní nemocnice Olomouc je zhruba
třicet minut,“ zdůvodnila tento postoj
Eva Knajblová z Odboru kanceláře
hejtmana Olomouckého kraje.

3ÔLE\OWÔHWÉOÅNDÔ
Necelé dvě stovky čekajících pacientů v jednu chvíli na ošetření ovšem
hejtmanství potvrdilo. „Hrubým odhadem třetina z nich neměla svého zubního
lékaře a touto cestou řešila svůj problém.
Další asi desetina z těchto pacientů není
z Olomouckého kraje a pouze využívá
náš dobře fungující systém,“ komentovala tato čísla Eva Knajblová.
Dobrou zprávou nepochybně je, že ke
dvěma zubařům na pohotovosti přibyl
od začátku nového roku třetí. Další rozšiřování však již kraj neplánuje. „Takto
nastavené zajištění zubní pohotovosti je
dostatečné, v porovnání s ostatními kraji zcela srovnatelné nebo spíše nadstandardní,“ vyjádřila se Knajblová s tím, že
sehnat zubaře na pohotovost nebylo
vůbec nic snadného. „Ochota lékařů
podílet se na zajištění pohotovosti je
všeobecně velmi malá. Řešení tohoto
zásadního problému není v možnos-

KLADKY, PROSTĚJOV Tak se to přece jen podařilo! Sezóna v lyžařském areálu
v Kladkách se rozjela naplno a o uplynulém víkendu na jedinou sjezdovku na
Prostějovsku vyrazila necelá tisícovka lyžařů. Mrazivé počasí by mělo vydržet
v průběhu tohoto týdne, takže i o nadcházejícím víkendu se lyžaři mají na co těšit.

8GUNWPGéPÆOUQDQVPÊOQFRQNGFPKD[NQPCULG\FQXEGX-NCFM¾EJUMWVGéP÷RNPQ
Foto: www.lyzovanikladky.cz

A tìší se na další...
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redakci Večerníku Zuzana Bartošová
z Prostějova, jejíž dcera musela řešit
problém po vytrženém zubu. Nejbližší zubní pohotovosti pro obyvatele Prostějovska jsou přitom kromě
Olomouce ještě v Brně, Ostravě či
Šumperku. „Musím uznat, že jak
lékaři, tak sestry i paní uklízečka,
která tam pendlovala, byli v průběhu svátečních dnů a navzdory náročné práci vstřícní, vlídní a opravdu
profesionální. Dceři ránu vyléčili
a věřím, že pomohli i dalším,“ konstatovala Bartošová, která je zároveň
i prostějovskou zastupitelkou.

PROSTĚJOV, OLOMOUC To byla síla! V neděli před Štědrým
dnem se na zubní pohotovosti v Olomouci v jeden moment
sešlo celkem 193 lidí, mezi nimiž bylo i několik desítek pacientů z prostějovského regionu. V danou chvíli tam přitom pracovali pouze dva zubní lékaři a dvě sestry, čekací doba se tak
protáhla i na neuvěřitelných deset hodin! Naštěstí od Nového
roku ke dvěma zubařům přibyl další. Dle vyjádření zástupců
kraje však zubní pohotovost v Prostějově stále není potřeba...

tech krajů. Mohla by to vyřešit pouze
změna zákonů s jasným stanovením povinností lékařů v této oblasti,“
uzavřela Eva Knajblová.

nedočkáme. „Těm, kteří pohotovost
zneužívají, bych klidně dala pořádnou pokutu. Ale, jak podotkl jeden
pacient čekající na ošetření: papaláši
deset hodin na ošetření nikdy čekat
2vHWÔHQÉSURNDzGÅKR" nebudou,“ komentovala na závěr ceI z těchto důvodů se zubní poho- lou situaci s úsměvem Zuzana Bartovosti v Prostějově zřejmě jen tak tošová.
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EXKLUZIVNĚ

NA ZUBNÍ
POHOTOVOSTI SE SEŠLO 193 LIDÍÿ(.$/,+2',1
Od Nového roku přibyl jeden zubař, v Prostějově ovšem pohotovost nebude

PROSTĚJOV Minulé úterý po
poledni byli obyvatelé městského domu pro sociálně slabé
svědky nepříjemné události. Dvě
policejní auta a vozidlo pohřební
služby dávaly tušit, že v útrobách
budovy došlo k neštěstí. Informace se bohužel potvrdily, v jednom z bytů byla nalezena mrtvola staršího muže!
Úmrtí osoby potvrdila Večerníku
Policie ČR. „V ulici Jana Zrzavého
v Prostějově došlo k úmrtí osmapadesátiletého muže. Lékařka přítomná na místě konstatovala smrt
bez známek cizího zavinění a nařídila zdravotní pitvu,“ uvedla Miluše
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pohled zpátky
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PROSTĚJOV „Lidé by si měli vážit maličkostí!“ vzkazuje maminka Zdeničky, která před čtyřmi lety havarovala na náledí na neudržované silnici ve směru z Olšan
u Prostějova do Držovic. Mladá
žena byla po nehodě s velmi vážnými zraněními převezena do
nemocnice, kde bojovala o holý
život. Přestože svůj nejdůležitější
zápas vyhrála, zůstal po něm pořádný stín, s nímž se musí potýkat
dodnes.
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ZDENIČKA ANI ČTYŘI ROKY
PO NEHODĚ
NECHODÍ

STÍNY MINULOSTI

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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Problém, který se jen na první pohled zdá jako malicherný. Jenže
opak je pravdou. Prostějov se totiž
stává městem, jehož ulice zaplavují
toulavé kočky. Ty se navíc množí
ostošest a tak konšelé hlavně z obavy o možné šíření různých nákaz
zasedli ke stolu a vymysleli plán,
jak počet mňoukavých tvorů v našem městě rapidně snížit.
„Přítomnost zvířat ve městech je vždy
spojena s celou řadou ekologických,
hlavně pak zdravotně hygienických,
veterinárních a společenských problémů. Toulavé a volně žijící domácí
kočky bez trvalé péče svého majitele

města Prostějova. Kastrační program
by spočíval v poskytování finančního
příspěvku občanům s trvalým bydlištěm na území města Prostějova na
veterinární zákrok – kastraci kočky
nebo kocoura. Pokud by nechal chovatel toto zvíře vykastrovat, mohl by
zpětně do šesti měsíců od provedení zákroku požádat město o dotaci,
která by částečně pokryla náklady za
provedenou kastraci u veterináře,“
uvedl Vlastimil Uchytil.
Cena za veterinární zákrok se pohybuje u kastrace kočky kolem 800
korun a kocoura 600 korun. Odbor
životního prostředí prostějovské

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Ani ne za dva měsíce po tomto návrhu bylo vše schváleno zastupitelstvem.
A tak se od roku 2009 v Prostějově kastrují kočky a kocouři i za finančního
přispění magistrátu. Teď je na tuto dotaci v městském rozpočtu vždy vyčleněno okolo 50 000 korun a ještě se nikdy nestalo, že by uvedená celková
suma zůstala nevyčerpána. Otázkou zůstává, zda je dotovaná kastrace
účinná a toulavých koček v ulicích Prostějova skutečně ubylo. Tady bychom si dovolili tvrdit, že tomu tak není. Ale snaha se i tak cení... (mik)
radnice navrhuje, aby výše poskyto- korun v jednom kalendářním roce,“
vaného příspěvku činila 300 korun doplnil místostarosta Uchytil.
za jedno zvíře bez rozdílu. „V přípa- vybudovali a zprovoznili asfaltovou
dě uplatnění žádosti na druhé a další dráhu pro in-line bruslaře,“ vysvětlil
zvíře jednoho žadatele by byla výše prostějovský místostarosta Vlastimil
finančního daru krácena, a to na 150 Uchytil.

Příště: Bezručovo náměstí
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mohou znamenat pro člověka nebezpečí zejména z epidemiologického
hlediska. Proto i z těchto důvodů je
třeba počty koček snižovat. Nárůst
počtu toulavých koček a opuštěných
koťat lze omezit především prováděním kastrací, čímž se zamezí jejich dalšímu rozmnožování,“ uvedl
na vysvětlenou Vlastimil Uchytil,
místostarosta Prostějova. Podle něj
bylo zapotřebí do celé problematiky zapojit i pracovníky odboru životního prostředí města. „Ten nyní
předkládá návrh postupu řešení této
problematiky zavedením kastračního
programu koček a kocourů na území

5DGQtFKWĨMtSíLVStYDWQDNDVWUDFLNRġHN

„Je to setrvalý stav. Nelze ovšem
s určitostí říct, mohou-li za něj
průzkumné vrty či dlouhotrvající
sucho. Pokles spodní vody se samozřejmě netýká pouze Skalky,“ přemítal starosta Skalky Antonín Frgal.
Výrazný pokles průtoku pramenů
dle starosty provoz lázní nijak zásadněji nekomplikuje. „Problémy s vodou nejvíce pociťují místní majitelé
studní. Mnozí z nich jsou doslova na
suchu,“ dodal Frgal.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

19. 1. 2009

Napsáno
pred
à

deseti procentech běžného průtoku. V praxi to znamenalo, že z nich
prakticky nic neteklo. Z pohromy se
však nakonec dokázaly překvapivě
rychle vzpamatovat. O to překvapivější byla informace, že po prvním
průzkumném vrtu se do stejné akce
letos pustili další dva z místních
obyvatel. Vydatnost pramenů tak
po částečném zlepšení opět klesla.
Aktuálně je zhruba na polovině běžného průtoku.

2TCOGP[5XCVQRNWMC%[TKNC/GVQF÷LUGFNQWJQFQD÷RQVÚMCLÊU×D[VMGOXQF[
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SKALKA Byl to obrovský průšvih.
Vidina kotlíkové dotace před
více jak rokem vedla jednoho
z občanů Skalky k tomu, že si objednal průzkumný vrt pro tepelné
čerpadlo. Jenže se stala obrovská
chyba. Vrt narušil geologické
podloží tak, že nashromážděná
vzácná voda odtekla... Večerník
zajímalo, jaká je aktuální situace.
Před rokem byly prameny v unikátních Lázních Skalka na pěti až

19011810089
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VZÁCNÉ PRAMENY ve Skalce
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České republice a celkově už popáté.
Díky dosavadním ročníkům získalo
první zkušenost s ledním hokejem
téměř 20 000 dětí. Více informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci
Týden hokeje.
(red)

8\¾ąÊNQÿUMÆJQTQMWRąKN¾MCNCCMEG2QLòJT¾VJQMGLPC\KOPÊUVCFKQPX2TQUV÷LQX÷
XÊEGPGåFX÷FGUÊVM[F÷VÊ
Foto: skprostejov1913.cz

kaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje od CCM. Více informací o příspěvku na první hokejovou
výstroj najdete zde.
Akce Týden hokeje se v rámci projektu
Pojď hrát hokej koná počtvrté po celé

33

Libor Miškovský a Martin Tománek působí u jedné z nejvyšších prostějovských kategorií. Činí se na pozicích Michala Janečka na střídačce starších žáků. Hlavní kouč je s prací obou
bývalých hokejistů nadmíru spokojený.
„Oba dva mají vzhledem ke svým hráčským zkušenostem klukům
co dát. Nejdůležitější pro mě u obou je, že jsou naprosto spolehliví.
Když se na něčem domluvíme, vím, že to určitě platí. Libor i Mar-

V posledních dvou duelech se přitom v prostějovské sestavě objevila
nová tvář a také posila. Útočník Michal Janeček, syn stejnojmenného
sekretáře klubu a trenéra dorostu
a starších žáků, vsítil proti Technice
jediný gól svého týmu ze hry. Nastoupil i na karvinském ledě, tam se
však neprosadil.
Od konce ledna do závěrečných
dnů února čeká juniorku SK Prostějov 1913 celkem šest utkání
(přičemž výsledek prvního z nich najdete na straně 22 - pozn. red.). Tuto
neděli 27. ledna bude hrát doma
s Boskovicemi, poté se pokusí urvat body v Rožnově pod Radhoštěm v měření sil s Černými Vlky
a následně ji na Hané otestuje Frýdek-Místek. Ve zbylé trojici prověrek se mladí prostějovští hokejisté
budou snažit pokořit Nový Jičín,
Uherský Brod a Techniku Brno.
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Uběhlo sotva několik měsíců, třetina
roku, a už ho tu máme zase. Týden
hokeje. Na čtvrteční akci, při které se
budou malé děti na prostějovském
zimním stadionu seznamovat s hokejem, se připravuje celý klub. Především pak trenéři.
Ti se drobotině budou na ledě
i mimo něj po celou akci věnovat.
Předají jí základy bruslení, pobaví ji,
ukážou jí, jak střílet na branku. Právě
zábava je pro děti, co se Týdne hokeje týče, to vůbec nejdůležitější. Bez ní
by to nemělo cenu. V útlém věku je
totiž nejpodstatnější, aby vás sport
či kterákoliv jiná aktivita zkrátka
a dobře bavila.
Přijďte hrát hokej, jestli si i vy a vaše
děti chcete užít krásný zážitek u ledu.
Pokud vydrží sníh (konečně už by
mohl, když je ta zima a k tomu leden), bude to rozhodně příjemná
alternativa, a jedna z mála, k pobytu
doma a koukání se na televizi či do
počítače. Tak dorazte!
(kom)
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tin svoje závazky vůči týmu plní na sto procent,“ vyzdvihl Janeček.
S oběma svými pomocníky se zná už velmi dlouhou dobu. S Liborem Miškovským jsou přátelé od útlého dětství a vzájemně vědí, co
od sebe mohou očekávat. „Myslím si, že i hráči oba dva kluky berou.
Vědí, že jsou to bývalí hráči. Není tam vůbec žádný problém a jsem
moc rád, že mohu s oběma spolupracovat,“ doplnil trenér starších
žáků.
(kom)

.KDQT/KwMQXUMÚ PCNGXÆUVTCP÷XéGTXGPÆOKMKP÷ /CTVKP6QO¾PGM XGFNGP÷L  Foto: skprostejov1913.cz
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rovněž s sebou. Pokud nedisponujete
bruslemi a helmou, můžete se obrátit na
trenéra přípravky Martina Kužílka (tel.:
777 666 643, e-mail: nabor@skprostejov1913.cz) s dotazem na možnost
zapůjčení vybavení přímo na místě.
Týden hokeje je série sportovních
akcí pro děti ve věku 4 až 8 let a jejich
rodiče, kterým se naskytne unikátní
příležitost seznámit se s hokejovým
prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče zase získají podrobné informace
o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje
pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.
Pro účastníky Týdne hokeje je pak
připravena ještě další výhoda. Každé
dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub jej následně
zaregistruje do Českého svazu ledního
hokeje, z.s. (Český hokej), získá pou-

Od konce listopadu rozjeli junioři vítězný kolotoč. Roztočili ho v Boskovicích,
kde triumfovali na nájezdy. Další úspěšnou bitvu přidali ve střetnutí s Černý-
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„eskáčka“ hned první třetina, opanovali
ji 4:0. Jediná branka scházela k hattricku
Polednovi s Tomášem Ševčíkem.
Druhý zápas na prostějovském ledě
v řadě ale červeno-bílým nevyšel. Orlová se prosadila dvakrát víc co oni a výsledkem byla prohra 4:8. Tři ze svých
čtyř branek si přitom prostějovský
tým nachystal na prostřední dějství, ve
zbytku zápasu už soupeřova brankáře
překonal pouze jednou. Na dlouhou
dobu šlo nicméně o poslední porážku
Beckova výběru.
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mi Vlky z Rožnova pod Radhoštěm,
kterým v nadsázce pěkně vyprášili
kožich. Ač nastupuje v obraně, dokázal
se dvakrát trefit René Hladiš. Společně
s dalšími pěti přesnými prostějovskými
střelci dali dohromady výhru 7:1. Na ni
se navázalo na pomezí Moravy a Slezska ve Frýdku-Místku. Tam Prostějov
stejně jako proti Karviné zaznamenal
devět gólových zápisů. Ani domácí ale
nebyli zakřiknutí a nakonec se zrodila
čtrnáctibranková přestřelka.
Nutno však dodat, že po čtyřiceti minutách vedli Frýdecko-místečtí 3:2, skóre
radikálně změnila až poslední perioda,
ve které se Prostějovští radovali rovnou
sedmkrát. Dominika Kubu mohl těšit
dovršený hattrick. Nový Jičín se před
protivníkem z Hané musel podruhé
v nadstavbě sklonit po samostatných
nájezdech (6:5), Uherskému Brodu
zase „eskáčko“ vrátilo domácí porážku (3:6). V nájezdech si pak poradilo
s Technikou Brno, jeho tažení dlážděné
vítězstvími zastavila až 13. ledna Karviná, ve svém prostředí si vybojovala divokou výhru 8:5.
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PROSTĚJOV Již tento čtvrtek 24.
ledna od 16:30 hodin budou mít
všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost
vyzkoušet si zdarma, jaké to je být
hokejistou. SK Prostějov 1913 ve
spolupráci s Českým hokejem pořádá na prostějovském zimním stadionu akci v rámci Týdne hokeje.
Kromě zážitku v podobě prvních
krůčků na ledě si každé dítě navíc
s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet
lední hokej a zažijte spoustu zábavy! Registrace účastníků startuje
na stadionu v 15:30, na led se půjde
hodinu nato.
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice
(postačí i lyžařská helma a rukavice).
V případě, že máte doma chrániče loktů
a kolen pro in-line bruslení, vezměte je

(QVQ*CPCĄG\PÊéMQX¾

Šafránek. Devět branek vstřelil Prostějov v sezóně pouze dvakrát. Poprvé
den po státním svátku 17. listopadu na
domácí půdě. Nezáviděníhodný příděl
schytala Karviná, jež sama skórovala
pouze dvakrát. Nejvíce vyšla juniorům

,WPKQąKJQMGLQXÆJQ2TQUV÷LQXCUGTCFWLÊ\DTCPM[

Jak svěřenci trenéra Jaroslava Becka
přemohli Nový Jičín, tak uspěli i proti
Technice Brno. Na výsledku 5:2 se dvěma přesnými zásahy znovu podepsal
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PROSTĚJOV Druhou část sezóny 2018/2019 momentálně prožívají mládežničtí hokejisté SK Prostějov 1913. Pokud se účastní mistrovských soutěží, procházejí si utkáními
v nadstavbových skupinách. Přesně to je případ juniorky, dorostu i starších a mladších
žáků. Posledním dvěma jmenovaným kategoriím skončila základní část nejpozději, zato
první dvě už v ní nefigurují nějaký ten pátek.
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Juniorka sehrála první zápas druhé
nadstavbové skupiny regionální ligy už
na začátku loňského listopadu. To vyzvala Nový Jičín, se kterým se v soutěži
potkávala i předtím, a z jeho stadionu si
odvezla vítězství 5:2. Dva góly si na své
konto připsali útočníci Aleš Poledna
a Jan Šafránek. Následovaly první zápas
doma a také první porážka. Prostějované podlehli Uherskému Brodu 1:3, trefa z hokejky Tomajka ve druhé třetině
na body nestačila.

lední hokej
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Sezóna se pøehoupla do druhé poloviny,
prostìjovské týmy zápolí v nadstavbách
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yy Co vás přivedlo právě do Prostějova?
„Ve Favoritu se mnou byli spokojeni a nabídli mi vylepšení podmínek, zájem měli i ze Sparty. Zpět
mě to úplně nelákalo, ale když
mě pan Mráček oslovil, nemusel jsem moc přemýšlet a hned
jsem nabídku přijal. O Prostějovu vím, že funguje na dráze,
jezdí na velké závody i na silnici. Nabízí zázemí, vybavení,
auta, maséry. Vše na špičkové
úrovni, jakou mi naposledy
před iks lety nabídla Dukla.“
yy Jak jste svůj současný oddíl vnímal coby soupeře?
„Na dráze byl Prostějov
v posledních letech dominantní. Oproti třeba Dukle,
která hrála prim v minulosti,
ale momentálně moc závodníků nemá. Na silnici jsem to
vnímal tak střídavě. Někdy
se jim zadařilo, jindy zase ne.
Přišlo mi, že mají kvalitní závodníky, ale někdy doplácí na
to, že se v závodě neumí domluvit. V posledním roce ale
angažovali Karla Hníka, který
tým v závodě většinou řídil,
a výsledky se trochu ustálily.“
yy S jakými ambicemi do týmu
přicházíte?
„Chtěl bych uspět na některém
z dílů Českého poháru, ale uvidím,
dva roky jsem na silnici téměř nezávodil. Tady kariéru čistě na dráze
moc udělat nemůžete, to na silnici
je situace jiná. Jakmile jsem pár
let zpátky nedostal další smlouvu
v Dukle, začal jsem trochu ztrácet
motivaci. Přesun do Favoritu mě
opět nakopl, získával jsem dráhové
medaile na mistrovství republiky
a díky tomu jsem se dostal do reprezentace a vyzkoušel jsem si světové
poháry.“

Jiří
MOŽNÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Mezi juniory se
stal Denis Rugovac (na snímku)
dvakrát mistrem republiky v bodovačce dvojic, ze stíhačky družstev na mistrovství Evropy do
23 let má bronz. Je tomu přesně
deset let, kdy o sobě dal plzeňský
rodák poprvé výrazněji vědět
bronzem na Evropském olympijském festivalu mládeže, nyní se
čerstvý šampion ve vylučovačce
přes Duklu Praha, Spartu Praha,
Favorit Racing přesouvá na Hanou a v pětadvaceti letech věří, že
v TUFO-PARDUS Prostějov naváže i na nedávné domácí cenné
kovy mezi elitou a to nejlepší na
něj teprve čeká.

yy Posbíral jste řadu mládežnických úspěchů, neměl jste tedy sám
od sebe vyšší očekávání?
„No, stala se taková chyba... V mládežnických kategoriích šlo vše samo
od sebe. Člověk hodně trénoval, jezdil na závody a šlo to. A jak jsem se

mohli zajet nějaký výsledek a pomoci si s ostatními. Tým je na
úrovni, kdy by měl být schopen
vozit výsledky minimálně z menších UCI závodů, a doufám, že se
o to také zasloužím.“

nováá possila
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s c v koosttce...
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v Dukle s Aloisem Kaňkovským
a Milanem Kadlecem jsem získal
zkušenosti ve fungujícím týmu.
Tady žádná výrazná osobnost dosud nebyla, tak eventuálně bych
se jí chtěl stát. Pokud by to vyšlo,
jak si všichni přejeme, tak bychom

yy Bude vám šestadvacet. Věříte,
že to nejlepší máte stále před sebou?
„Určitě! Když jsem patřil mezi třiadvacítkáře, tak jsem si myslel, že je to
jen o tréninku, ale třeba na konci ve
Spartě i chvíli ve Favoritu jsem měl
ještě jinou práci a nemohl se cyklistice věnovat úplně naplno.
Přesto jsem z výkonnosti
tolik neztratil, než když
jsem se cyklistice věnoval na sto procent. Je
znát, že s věkem vám
přibývají síly i zkušenosti. Na kole se cítím
stále líp a věřím, že by to
teď mohlo přijít.“
yy Co můžete nabídnout?
„Myslím, že jsem už odjel
spoustu kvalitních závodů
i na silnici, třeba

3x foto: internet

ny, tak jsem se měsíc jen lehce pohyboval a nedostal se do takové formy,
jakou jsem čekal.“
yy Cítíte se teď na sto procent
v pořádku?
„Jsem připraven připravit se na sezónu. (úsměv) Příprava nám již za-

Foto: internet

jsem konečně našel pořádnou
motivaci a bylo to znát i na výsledcích. Stabilně jsem se zařadil do
české dráhové špičky a neměl jsem žádné výkyvy.
Dokázal jsem se celý rok
soustředit na cíl, k němuž jsem směřoval.
Bohužel jsem si pak ale
před mistrovstvím Evropy zlomil klíční kost
a právě tímto závodem
začala olympijská kvalifikace. To se stalo
v srpnu, tedy na konci
silniční a začátku dráhové sezóny, a chvíli
mi trvalo, než jsem
se dostal zpátky.
V bodě, kdy jsem
měl vrchol sezó-

dostal do mužů, tak už úplně každý
trénuje hodně a v závodech je hodně důležitá i vlastní příprava. Pár let
jsme to v Dukle zvládali a soustředili
jsme se na dráhu, pak se to ale začalo
rozpadat a ztratili jsme my i trenéři
cíle, tak nějak jsme se všichni ztratili.
yy Nyní se už opět nacházíte na
správné cestě?
„Myslím, že jo. Ještě asi předloni jsem se hledal, ale loni

DENIS RUGOVAC

vizitka

vygraduje v jednom termínu, vy zajedete výsledek a máte zase třeba dva
tři týdny volnější přípravu na další
závod.“
yy Pocházíte z Plzně, jak jste se
v tomto městě kolektivních sportů dostal právě k cyklistice?
„To byla shoda okolností. Strejda
má cyklistický obchod a vedl mě
k tomuto sportu. Párkrát jsem coby
mladší žák přišel na trénink a pan
Novák to tam vede docela rozumně,
tréninky jsou už odmalička a snaží
se z dětí udělat závodníky i lepší lidi,
což asi zapůsobilo i na moji mamku,
která mě pak podpořila. Zkoušel
jsem i horská kola, ale tamější centrum bylo dráhové, tak jsem na ní
musel jezdit. A postupně mě to začalo dost bavit.“
yy A co vás u cyklistiky drží tak
dlouho?
„Měl jsem štěstí, že jsem byl dlouho
v Dukle, kde byl pestrý program.
A když mi už nenabídli další smlouvu a šel jsem do Sparty, nastala mi
jiná cyklistika. Navenek možná
působí vše stejně, ale jen jiný tým
vytvoří jinou cyklistiku. S Duklou
jsme absolvovali etapáky, ty mě už
ke konci nenaplňovaly. Se Spartou
jsme jezdili na odlišné závody, hodně do Německa na Rundstrecke, to
jsou krátké intenzivní závody. Ve Favoritu jsme hlavně závodili na dráze
a cílem byla první rok nominace na
mistrovství Evropy, druhý rok se pak
dostat do reprezentace a vybojovat
body do olympijského rankingu, což
bohužel úplně neklaplo. A teď se posouváme opět o stupínek dál. Vždy
tedy přišel nový motivační prvek,
proto mě to pořád baví.“
yy vv Jak blízká nebo vzdálená je
pro vás nyní olympiáda?
„No, už první kvalifikační závody
jsme moc nezvládli. Další budou až
za rok na mistrovství Evropy a světa.
Domnívám se, že by mi už pomohly jen stabilní výsledky v Top Ten,
možná i lepší, aby to přineslo adekvátní počet bodů. Teď jsme jezdili
v závěru druhé desítky, tak je otázkou, jestli toho budeme schopni.
Progres tu je, ale reálně vidím patnácté, možná desáté místo. Více je
asi nepředstavitelné.“

✓ narodil se 3. dubna 1993 v Plzni
✓ nová posila cyklistického klubu
TUFO-PARDUS Prostějov
✓ během své závodní kariéry prošel týmy
TJ ZČE Plzeň, Dukla Praha, Sparta Praha, Favorit Racing
✓ Největší úspěchy: 3. na ME U23 ve stíhačce družstev (2013),
1. na MČR ve vylučovacím závodě (2018), 2. na MČŘ v bodovačce
dvojic (2016), 3. na MČR ve stíhačce jednotlivců (2017),
1. na MČR U23 ve stíhačce družstev (2014) 2x 1. na MČR
juniorů v bodovačce dvojic (2010 a 2011), 1x 5., 2x 6. na ME
za dernami (2016, 2017, 2018)
✓ mezi koníčky zařazuje starost o vlastní kolo a design webových
stránek
zajímavost: čerstvý student Katedry tělesné výchovy
a sportu na Západočeské univerzitě v Plzni

čala a ubírá se správným směrem.
Závodit budeme od března, a co
mám zprávy od pana Mráčka, měl
bych se účastnit hned těch prvních
v Řecku.“
yy S jakou rolí počítáte v novém
působišti?
„Víceméně s rolí kapitána, který by
měl být schopen předat to, co řekne
pan Konečný. Kromě Wojty Pszczolarského, který je asi o dva roky starší
než já, a ještě dvou dráhařů Daniela
Babora a Luďka Lichnovského jsou
všechno mladíci kolem dvaceti let.
Co jsem měl možnost loni vidět,
tak se kluci nejsou schopni srovnat
sami, což je logické. Každý má jiné
cíle a všichni jsou zaměřeni na sebe.
Do teď kluci přijeli jako tým a závodili jako jednotlivci. V týmu jsem
ale nepůsobil, tak to možná pravda
nebyla, jen to na mě tak působilo. Karel Hník byl hodně výkonný
a zvládl toho spoustu sám bez výrazné pomoci, teď ale budeme muset
pracovat více jako tým. Kromě Dana
Babora není nikdo z nás opravdový
spurter, typického vrchaře taky nemáme.“
yy Jste na tuto pozici připraven?
„No, sám jsem zvědavý, jak to dopadne... (úsměv) Se všema klukama
z týmu se znám, ale jen jako s jednotlivci a nikdy jsme spolu nefungovali jako kolektiv, tak doufám, že
si sedneme. Klapnout by to mohlo,
ale zatím nevím, jak mě přijmou.
Očekávám, že nejsilnější budeme
jednoznačně na dráze. Na silnici pak
budeme mít hodně závodníků, kteří
jsou schopni při rovinatějším profilu
zajet pěkný výsledek. Můžeme těžit
z vlastní vyrovnanosti a nemusíme
sázet jen na jednoho lídra. Na prostějovské působiště se těším.“
yy Jaký tedy očekáváte rok?
„Bude to velká dřina, dva roky
jsem tak nabitý program neměl, ale
v týmu se hodně myslí i na regeneraci a nelze asi počítat, že vše půjde
jako po másle. Loni jsme byli jen dva
závodníci a tvořili spíše amatérský
dráhový tým, teď budu mít silnici
a dráhu na střídačku téměř každý
víkend. Na silnici si musíte udržovat stabilně vysokou výkonnost, zatímco na dráze je skoro i lepší, když

Tým je na úrovni,
kdy by měl být schopen
vozit výsledky minimálně
z menších UCI závodů,
a doufám, že se o to také
zasloužím.

Nová posila prostějovských cyklistů Denis Rugovac má velkou motivaci uspět na dráze i na silnici

„POČÍTÁM S ROLÍ KAPITÁNA A LÍDRA TÝMU“

rozhovor večerníku
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Díky osobní znalosti strážníků
byla minulou středu 16. ledna
zadržena hledaná osoba. V dopoledních hodinách si strážníci okrskové služby při kontrolní činnosti
a dohledu na veřejný pořádek
v okolí Plumlovské ulice povšimli
mladíka, o kterém z místní a osobní znalosti věděli, že je hledaný
Policií ČR. Devatenáctiletý muž
byl vyzván k prokázání totožnosti.
Při ověřování se potvrdilo, že se
opravdu jedná o osobu, po které
vyhlásila Policie ČR celostátní
pátrání. Dotyčný byl předveden
na obvodní oddělení, kde byl předán policistům k dalším úkonům.
Mladík se předvedení nebránil,
donucovací prostředky užity nebyly. Nedošlo ke zranění ani škodě na majetku.

Hledaného zadrželi

Chuť na sladké byla silnější... V průběhu minulého pondělí 14. ledna
bylo přijato oznámení o drobné
krádeži v supermarketu v Plumlovské ulici. Na místě strážníci zkontaktovali člena ostrahy. Ten hlídce
označil muže, jenž si na prodejní
ploše uschoval do batohu zboží, se
kterým se pokusil následně projít
přes pokladní zónu bez zaplacení.
Při odchodu byl však zadržen ostrahou a vyzván k setrvání na místě
do příjezdu hlídky. Muž výzvy uposlechl a osm kusů mléčné čokolády
v hodnotě 271 korun dobrovolně
vydal. Svým jednáním je osmnáctiletý mladík důvodně podezřelý
z přestupku proti majetku. Záležitost byla postoupena příslušnému
správnímu orgánu. Ten má možnost uložit pokutu do 50 000 korun
a v případě opakovaného jednání až
70 000 korun.

Zloděj byl na sladké

Při dohledu na veřejný pořádek
v okolí drozdovického rybníka si
strážníci v neděli 13. ledna povšimli
ženy a muže, kteří konzumovali
alkohol na místě, kde je to zakázáno vyhláškou města. Dotyční byli
hlídkou zkontaktováni a poučeni
o jejich protiprávním jednání. Rozpitou dvoulitrovou láhev s vínem
strážníci dvojici odebrali. Muž odmítal prokázat svoji totožnost, proto byl předveden k jejímu zjištění
na obvodní oddělení Policie ČR.
Přestupkové jednání pětačtyřicetileté ženy a dvaapadesátiletého muže
projedná příslušný správní orgán.

Víno jim zabavili
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V odpoledních hodinách minulého
úterý 15. ledna se prostřednictvím
linky 156 obrátila na strážníky obsluha herny s tím, že se v provozovně nacházel muž, který poškodil
výherní hrací automat. Hlídka na
místě zjistila, že muž prohrál v herně větší obnos peněz a ve vzteku
rozbil monitor jednoho hracího
přístroje. Jeho totožnost byla zjištěna od obsluhy z evidence hráčů.
Škoda, kterou devětadvacetiletý
muž svým jednáním způsobil, byla
personálem odhadnuta na dvacet tisíc korun. Dotyčný je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu,
proto byla celá záležitost předána
Policii ČR k dalšímu šetření.

Gamblera popadl amok

VPěVWVNRXSROLFLt

strážců zákona Večerníku prozradil,
že vyšetřovatelé mají horkou stopu.
„Máme podezření na konkrétní
osobu, ale totožnost muže se nám
dosud nepodařilo přesně ustanovit,“
uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Večerník ale chtěl také vědět,
co bylo příčinou rvačky mezi
romskými mladíky? „Protože
ještě nebyly vyslechnuty všechny
zúčastněné
osoby,
nebyla
přesná příčina dosud stanovena.
Pravděpodobně se však jednalo
o náhodné setkání a incident,“ zareagoval Kořínek.

šetřovatelé nevyslechli svědky, které jsem jmenoval,
a ani se nezabývali důkazy, jež jsem předložil. Prostě
mě zatkli, aby měli nějakého pachatele. Já ale stále říkám, že v době přepadení slečny Kvitové jsem vůbec
v Prostějově nebyl,“ snažil se přesvědčit předsedkyni
senátu Radim Žondra.
Generální inspekce bezpečnostních sborů stížnost
prošetřila a její mluvčí v pátek potvrdila, že k žádnému pochybení ze strany vyšetřovatelů nedošlo.
„Před několika měsíci naše olomoucké pracoviště obdrželo stížnost pana Žondry, která se týkala

postupu prostějovských a olomouckých kriminalistů. Obviněný si stěžoval na některé úkony, které
kriminalisté provedli. Konkrétně je specifikovat
ale nebudeme, jelikož jsme nezjistili, že by se příslušníci Policie ČR dopustili nějakého trestného
činu a taková konkretizace je tedy bezpředmětná,“
sdělila Večerníku Ivana Nguyenová, tisková mluvčí
GIBS v Praze. Jak dodala, výsledek vyhodnocení
inspekce byl zaslán jako součást obhajoby Krajskému soudu v Brně. Další jednání v tomto případu je
naplánováno na 5. února.
(mik)

A sálo se také v regionu. Odnesla to
dvě zaparkovaná auta, které si neznámý pachatel vyhlédl v Čelechovicích
na Hané. „V době od úterý patnáctého do čtvrtka sedmnáctého ledna
u vozidel Škoda Fabia a Škoda 136L
provrtal plastové nádrže, z nichž postupně odčerpal čtyřicet a dvacet litrů
benzínu Natural 95. Svým počínáním
způsobil několikatisícovou škodu,
která bude upřesněna,“ prozradil
Kořínek s tím, že pachateli hrozí za
přečin krádeže až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže. „Za ten
pachatelům v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky. Policisté v této souvislosti
apelují na občany, aby nebyli neteční ke
svému okolí a v případě zaznamenání
podezřelé aktivity v blízkosti zaparkovaných vozidel věc ihned oznámili,“
směřuje tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje své
poslední vyjádření k tomuto případu
široké veřejnosti.
(mik)

Tohle by do ní asi nikdo neřekl.
Čtyřiatřicetiletá Petra Š. z Prostějova pracuje jako obsluha benzínové
stanice v Olomouci a kvůli dluhům
si zapsala trvalé bydliště na prostějovské radnici. V trestním rejstříku
už má tři záznamy, a to hlavně kvůli
podvodům. Jejím největším problémem jsou však drogy.

Martin
ZAORAL

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

První školní den byla přistižena
policejní hlídkou, která ji v její fabii
zastavila nedaleko prostějovského
Tesca. V krvi jí v tu chvíli kolovalo
velké množství pervitinu, kvůli němuž představovala velké nebezpečí
jak pro sebe, tak zejména pro ostatní
účastníky silničního provozu.
Obžalovaná se nejprve policistům
k požití drog nepřiznala, u soudu
však obrátila a svého jednání litovala.
„Byla jsem v té době v hodně tíživé
osobní situaci,“ snažila se hájit.
Soudkyně ženě vyměřila trest 200
hodin obecně prospěšných prací
a pokutu 10 000 korun. „Polehčují-

PROSTĚJOV První pohled někdy klame. Pohledná Petra Š.
z Prostějova působí dojmem po všech stránkách úspěšné ženy, které muži padají k nohám. Její život se však neubírá právě šťastným směrem. V minulosti již byla pro různé podvody
opakovaně odsouzena, k podmínce jí nyní přibyly také obecně prospěšné práce. V úterý 15. ledna k nim byla odsouzena za
řízení pod vlivem pervitinu, u čehož byl i Večerník.

BYLI JSME
U TOHO

cí okolností jsou doznání a projevená
lítost, naopak přitěžující okolností je
fakt, že se obžalovaná trestného činu
dopustila v době předchozího podmíněného odsouzení,“ odůvodnila

své rozhodnutí Adéla Pluskalová.
Obě procesní strany se na místě
vzdaly práva na možnost odvolání,
rozsudek se tím pádem stal pravomocný.

-T¾UC LGwV÷ PGOWUÊ \PCOGPCV CPK ×UR÷EJ CPK wV÷UVÊ 5XÆ Q VQO XÊ K 2GVTC i
\2TQUV÷LQXC
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

pervitinu

Š. byla odsouzena
DROGY JÍ NEPOMŮŽOU Petra
za řízení pod vlivem
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a tři osobní vozidla na parkovišti u nemocnice v Mathonově ulici. U všech
aut pachatelé z palivových nádrží vyvrtanými otvory odčerpali pohonné
hmoty,“ oznámil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. Podle
něj tak „upíři“ získali řádově desítky
litrů paliva. „Přesná výše způsobené
škody nebyla dosud vyčíslena. Škoda
způsobená poškozením vozidel však
zcela zjevně mnohonásobně převýší
škodu způsobenou odcizením nebo
rozlitím paliva,“ konstatoval mluvčí.

POHLEDNÁ ŽENA NEZVLÁDÁ ŽIVOT,

PROSTĚJOV Z celkem sedmi aut
zaparkovaných v Mozartově a Mathonově ulici v Prostějově ukradli zloději pohonné hmoty. Co je
nejhorší, tak mnohem větší škoda
vznikla právě na autech než na vysátém benzínu či naftě z provrtaných
nádržích. Pokud se policistům ničemy podaří dopadnout, hrozí každému dva roky vězení vězení natvrdo.
„V období od jedenáctého do třináctého ledna dosud nezjištěný pachatel
či pachatelé poškodili nejméně čtyři
osobní automobily v ulici Mozartově

6HGPDXW]ŢVWDOREH]SDOLYD

PRAHA Radim Žondra, muž obviněný a souzený za přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě v Jezdecké ulici v Prostějově 20. prosince 2016, si prostřednictvím
své obhájkyně Lucie Nejedlé stěžoval na postup
policistů vyšetřujících tento zločin. Podnětem
se zabývala Generální inspekce bezpečnostních
sborů!
Výtky směřované na prostějovské a vzápětí olomoucké policisty padly i při druhém projednávání
věci u Krajského soudu v Brně před třemi týdny. „Vy-

GIBS: POLICIE NEPOCHYBILA
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Dvacetiletý mladík utrpěl bodné
zranění, se kterým byl sanitkou záchranky převezen do nemocnice.
Policie okamžitě zahájila pátrání
po útočníkovi, o případu se ale
moc bavit nechtěla. Teprve až minulý pátek mluvčí prostějovských

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV V posledním
vydání roku 2018 informoval
Večerník o krvavém incidentu
mezi skupinkou romských
mladíků, kteří se za Zlatou
bránou v Demelově ulici
v Prostějově servali jako koně.
Jeden z mužů dokonce svého
protivníka bodl nožem do zad!
Jak Večerník nyní zjišťoval,
policie už zřejmě tuší, kdo je
pachatelem útoku...

zjistili jsme

Shodou okolností pár desítek minut
po krvavé rvačce v Demelově ulici
policisté prohledávali ubytovnu
v Olomoucké ulici. Policisté ale odmítají, že by tento zákrok souvisel
s napadením za Zlatou bránou...
„Ne, v souvislosti s tímto případem
jsme žádný zásah na ubytovně
neprováděli. Jak jsem již řekl, pachatele jsme dosud nezadrželi,“ ujistil
mluvčí prostějovské policie.
Večerník se ještě pokusil vyzpovídat některé prodejce, kteří působí
ve Zlaté bráně. Nikdo z oslovených
ale u krvavé rvačky svědkem nebyl.
„Já se o tom dozvěděla až z vašich
novin. Vůbec se tomu ale nedivím,
tady u zadního východu se po celý
den shlukují skupinky romské
mládeže. Pořád se hádají nebo
otravují kolemjdoucí. Někteří
z nich stále sledují, jak lidé vybírají peníze z bankomatů. Je to
nepříjemné,“ vyjádřila se žena,
který má v obchjodním centru svůj
stánek.

Situace u zadního vchodu Zlaté brány se zostřuje

V době od úterý 15. do čtvrtka 17. ledna neznámý pachatel
vnikl do domu v ulici Šárka, načež se dostal až do společných
prostor domu, aniž by poškodil dveře. Tam si vybral jednu
sklepní kóji, na níž vytrhl petlici
se zámkem a pronikl dovnitř.
Z kóje odcizil dámské trekové
jízdní kolo černo-zelené barvy.
Jednatřicetileté majitelce způsobil škodu přes 7 000 korun. Pachateli hrozí za přečiny krádeže
a porušování domovní svobody
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Přišel si pro kolo

Před půlnocí ve středu 16. ledna
zpozorovali policisté v Prostějovské ulici neosvětleného a vrávorajícího cyklistu, který jel z centra
k vlakovému nádraží. Zastavili jej
a vyzvali k podrobení se orientačním dechovým zkouškám na
alkohol. Sedmadvacetiletý muž
nadýchal 2,86 promile alkoholu
v dechu, načež přiznal, že před
jízdou vypil dvě piva, jednu odlivku whisky a ginu. Policisté
hříšníkovi další jízdu zakázali.

Opilec „šněroval“
k nádraží

Minulé úterý 15. ledna pár minut
před půlnocí zastavila policejní
hlídka v Palackého ulici osobní
motorové vozidlo Volkswagen
Passat, které řídil sedmadvacetiletý muž. Při následné kontrole
odhalila, že řidič má uložený trest
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel do konce června
letošního roku a za volantem neměl tedy co dělat. Ve zkráceném
přípravném řízení mu bylo vzápětí sděleno podezření z trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí.

Zákaz nerespektoval

Předminulý pátek 11. ledna v osm
hodin ráno došlo ve Wolkerově
ulici ke zranění sedmačtyřicetileté
cestující linkového autobusu. Jeho
řidič totiž v reakci na situaci v provozu musel náhle zabrzdit a žena,
která se řádně nedržela, upadla na
podlahu a způsobila si zranění, se
kterým byla převezena do prostějovské nemocnice. Svým jednáním se dopustila přestupku podle
zákona o silničním provozu. Ten
s ní policisté na místě vyřešili uložením pokuty. Ke zranění dalších
osob ani ke škodě na majetku při
dopravní nehodě nedošlo.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zranila se a platila!
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děti, pejsci

Adéla DOLEŽELOVÁ
13. 1. 2019 49 cm 3,35 kg
Prostějov

Denis DOČKAL
15. 1. 2019 50 cm 3,75 kg
Prostějov

Matteo BLAHA
13. 1. 2019 50 cm 3,70 kg
Čelčice

Pondělí 21. ledna2019
www.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!

miminka@vecernikpv.cz.

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:

Pavel JANEČEK
4. 1. 2019 53 cm 4,45 kg
Otinoves

Michal KADLEC

„Bydlím ve čtvrti, kde štěně Lopi pobývalo. Vím tedy velmi dobře, že dům,
ve kterém byl pes umístěn, je prázdný
a trvale neobsazený. Pes byl neustále
sám a hladový. Postupem času jsem si
nejen já zvykl nosit mu nějaké ty pamlsky a jídlo. Byl vděčný i za obyčejné
granule, které hltal jako pominutý
a smutně kňučel vždy, když jsem od
něj odcházel a dral se skrze vrata za
mnou. Jsem naprosto znechucen tím,
co majitel Lopiho rozpoutal před veřejností, bylo to od něj špičkové divadelní

představení. Proč psa vůbec hledali?
Báchorky o tom, že Lopi byl členem
jejich rodiny, jsou dobré možná pro
lidi, kteří tuto rodinu neznají a nevědí,
v jakých podmínkách pes živořil. Malý
pes žil na malém prostranství bez jakékoliv socializace, venčení, bez laskavého pohlazení. Nedivím se tedy, že jej
někoho napadlo odvést,“ vyjímáme
z nepodepsaného dopisu. Tvrzení jistého člověka, zřejmě ze sousedství v ulici
Pod Kosířem, jsme zprvu chtěli konfrontovat s majitelem štěněte Josefem
Kalabisem. „To jsou nehorázné lži! Bylo
by fajn, pokud někdo tvrdí takové ne-

smysly, aby se pod dopis podepsal nebo
mi toto všechno řekl přímo do očí! Je
neuvěřitelné, co jsou lidé dnes schopni
si vymyslet,“ zareagoval rozčileně.
Večerník pochopitelně zjišťoval, v jakých podmínkách štěně bílého švýcarského ovčáka skutečně žilo. „Je pravda,
že po smrti mé maminky není dům
v ulici Pod Kosířem trvale obydlený.
Neustále v něm ale někdo je a štěně
jsme tam tedy nechali. Má tam tisíc
metrů čtverečních výběhu a pořád ho
někdo z naší rodiny třikrát denně krmí,
chodí s ním na vycházky. Proto se
strašně divím tomu, co tento anonym

padu ukradeného pejska zjistil ještě
jednu pikantní záležitost o člověku,
který má podle všeho krádež zvířete
na svědomí. Zatím se nám ale tuto
informaci nepodařilo ověřit. Policisté jsou totiž zatím na jakékoliv informace hodně skoupí. „Věc je stále
ve fázi prověřování. To znamená, že
dosud nikdo obviněn nebyl,“ vyjádřil
se stroze František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
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dokázal vyplodit za nesmysly,“ ohradil
se majitel malého Lopiho. Večerníku
se vzápětí exkluzivně vyjádřil i k tomu,
jak to přesně bylo s nalezením psa. „Na
výskyt našeho Lopiho nás upozornil známý kynolog. Zavolal nám, že
psa viděl u jednoho muže v Přerově.
Zbuntovali jsme policii, která na uvedené adrese skutečně naše štěně našla
a přivezla jej,“ uvedl Josef Kalabis.
Večerník v průběhu minulého týdne
okolo tohoto šťastného konce pří-

LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE LG\GXéÊMC OCNÆJQ X\TčUVW XG X÷MW
VąÊCåéV[ąTQMč,GRą¾VGNUMÚCX[TQXPCPÚRGLUGMMVGTÚD[
UVTCwP÷ T¾F F÷NCN P÷MQOW URQNGéPQUV 8JQFPÚ FQ D[VW
WXÊV¾RTQEJ¾\M[5XÆRUÊMCOCT¾F[UKX[DÊT¾0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO
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LG éV[ąNGVÚ NCDTCFQT U MQW\GNPÚO RQJNGFGO XGNMÆJQ
X\TčUVW 2QVąGDWLG éCU PGå \CéPG P÷MQOW PQXÆOW Fč
X÷ąQXCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚOC\GN8JQFPÚPCXÚEXKM
CRUÊURQTV[,GX¾wPKXÚCRQTVÆT0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

BASTIEN
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LGMT¾UPÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWEECwGUVCåUGFONGV,GX[TQXPCPÆCRą¾
VGNUMÆRQXCJ[6GPMFQUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TW\ÊUM¾EGNÆLGJQ
UTFEG8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQWLGFQDTÚJNÊFCé0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾PGPÊXJQFPÚMF÷VGO

PICOLO

LGFXQWCåVąÊNGVÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVW<G\Cé¾VMWRQVąG
DWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWFčX÷ąQXCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚ
URQNGéPÊM-F[åUGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VPCLGXQ8JQFPÚ
M FQOGéMW UG \CJT¾FMQW 0C XQFÊVMW EJQFÊ R÷MP÷ VTQwMW
VCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v posledním prosincovém
vydání, ukradené čtyřměsíční štěně bílého švýcarského ovčáka se
již po zásahu policie vrátilo zpět
majiteli. Rodina Kalabisova přišla
o čtyřnohého miláčka Lopiho ve
čtvrtek 6. prosince 2018, kdy jim
ho tehdy neznámý pachatel odcizil z pozemku u domu v ulici Pod
Kosířem v Prostějově. Do redakce
Večerníku ovšem přišel anonymní dopis, který upozorňuje na
určité nesrovnalosti, po níž jsme
zapátrali...

zjistili jsme

Majitel:Å-HWROHÿ
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Phuc Hoang Gia NGUYEN
14. 1. 2019 49 cm 3,15 kg
Přerov

Aneta HRADEČNÁ
12. 1. 2019 51 cm 3,80 kg
Prostějov

Matyáš PLAJNER
14. 1. 2019 51 cm 3,60 kg
Prostějov

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!

Matěj FIALA
14. 1. 2019 48 cm 3,45 kg
Prostějov

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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PROSTĚJOV Začínal jako strážník
Městské policie Prostějov. Po dlouhých letech se František Jura na služebnu v Havlíčkově ulici znovu vrátil.
Tentokrát už ale ve funkci primátora,
aby s velitelem Janem Nagym probral
výsledky činnosti za uplynulý rok.
Primátora ale čekalo překvapení...
První muž Prostějova František Jura se
minulý čtvrtek na poradě s městskými
strážníky seznámil s nejdůležitějšími
událostmi, které městská policie řešila
v roce 2018. „Zároveň jsem se dočkal
jednoho milého překvapení, a sice v podobě gratulace k mému životnímu jubileu a odznaku strážníka, jenž jsem nosil
v době svého působení u městské policie. Strážníkům bych ale chtěl především
poděkovat za jejich práci v terénu i v oblasti prevence,“ uvedl primátor František
Jura.
(mik)

Michal
KADLEC
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SURVLQFH
Společnost Prior obchodní domy podala u Okresního soudu v Prostějově
žalobu na neplatnost smluv mezi městem Prostějovem a společností Manthellan.
NYÈWQD
Okresní soud v Prostějově vyhověl žalobě Prioru a rozhodl o tom, že smlouvy
města s Manthellanem jsou neplatné.
ÄHUYQD
Krajský soud v Brně smetl rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově ze stolu
a označil smlouvy za platné s tím, že Prior nemá naléhavý právní zájem smlouvy napadat.
ÖQRUD
Nejvyšší soud ČR však rozhodl zase jinak. Seznal, že Prior má naléhavý právní
zájem, rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a vrátil mu celou kauzu k opětovnému projednání.
OHGQD
Senát Krajského soudu v Brně si vyslechl nové stanovisko statutárního města Prostějov, které zcela obrátilo své dosavadní postoje a přidalo se na stranu
Prioru proti Manthellanu.
OHGQD
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„Došlo ke změně stanoviska a právního náhledu na celou věc ze strany
prostějovského magistrátu. Smlouvy se společností Manthellan nyní
stejně jako žalobce společnost Prior
považuje město za absolutně neplatné a ztotožňujeme se s rozhodnutím
Okresního soudu v Prostějově, který
neplatnost potvrdil svým rozsudkem.
Stejně tak jako smlouvy o výstavbu
Galerie Prostějov jsou podle stanoviska města Prostějov neplatné také

veškeré smlouvy o pronájmu pozemků společnosti Manthellan. Tato
kauza se táhne už několik let a za tu
dobu si prostějovský magistrát zajistil
různá odborná stanoviska k celému
problému. Město dlouho a pečlivě
vše zvažovalo, než došlo k této změně
stanoviska,“ uvedla Ivana Hučínová
z Advokátní kanceláře Ritter a Šťastný.
Zatímco advokát Prioru Libor Konečný přijal tuto řeč s nadšením, pravý
opak byl vidět a slyšet z řeči obhájce
společnosti Manthellan Vladimíra
Polácha. „Obrat v jednání města Prostějova je pro nás nepochopitelný
a jeho současný postoj je naprosto neseriózní. Před lety jsme společně jako
dva obchodní partneři zcela svobodně
podepsali smlouvy a nebýt této soudní tahanice, Galerie Prostějov za více
než miliardu korun už dávno stála. Je
to pro nás nyní velice nepříjemné, zůstáváme ve sporu sami a smlouvy mají
být zrušeny ve prospěch konkurence.
Přitom společnost Prior celý projekt,
se kterým vstoupila do výběrového
řízení, z osmdesáti procent opsala od
Manthellanu! A za plagiátorství padali
nedávno i ministři,“ konstatoval právník společnosti Vladimír Polách.
Po zhruba dvouhodinovém přelíčení si senát Krajského soudu v Brně
vyslechl i závěrečné návrhy na konečný rozsudek všech zúčastněných stran. Žalobce společnost Prior
i protistrana společnost Manthellan,
jako druhá žalovaná strana, zůstávaly
na svých návrzích a stanoviscích - jedna považovala smlouvy za neplatné,
druhá za stále platné a zavazující. Po
úvodním proslovu advokátky města
Prostějova se dal očekávat i návrh druhé žalované strany. „Jak jsem už řekla,
město Prostějov se přiklání k původnímu rozhodnutí Okresního soudu
v Prostějově a právnímu názoru žalobce. Ano, veškeré smlouvy s Manthellanem jsou neplatné,“ zdůraznila
Ivana Hučínová.
Protože v celé soudní kauze tímto
došlo k revolučnímu obratu, senát
Krajského soudu v Brně odročil celé
jednání na úterý 22. ledna. „Po nových
skutečnostech v tomto případu potřebujeme určitý čas na prozkoumání
věci a rozhodnutí,“ uvedla přísedící
soudkyně Ivana Tomková.
Už zítra se tedy v dlouholeté při o pozemky v centru Prostějova může definitivně rozhodnout. Úterní rozsudek
už totiž bude pravomocný, přípustné bude pouze dovolání Nejvyššímu soudu ČR. Večerník u toho všeho
v úterý bude pochopitelně zase a své
čtenáře bude o rozsudku podrobně
informovat!
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BRNO, PROSTĚJOV Minulé úterý
se ve stejný čas konaly dvě významné
události. Ve třináct hodin začalo mimořádné jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova, které schvalovalo
jak krajské dotace na městské investice,
tak hlavně dotace města pro sportovní
kluby v Prostějově. Na minutu přesně
ve stejnou dobu pak senát Krajského
soudu v Brně zahájil další řízení ve
věci žaloby společnosti Prior na město
Prostějov a developerskou společnost
Manthellan.
K překvapení nejen Večerníku se tohoto
soudu účastnili jako diváci také opoziční
zastupitelé Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) a Aleš Matyášek (Na rovinu!).
Proč si neplnili své povinnosti svěřené
občany Prostějova na zastupitelstvu?
„Manthellan je důležitější,“ zareagoval už
v Brně na otázku Večerníku Navrátil.

Během následujících dní pak oba opozičníci odpověděli Večerníku na otázky,
které jim v souvislosti s jejich absencí na
důležitém zasedání zastupitelstva města
položil. „Z jednání zastupitelstva patnáctého ledna jsem se omluvil z důvodu
účasti u Krajského soudu v Brně, kde se
projednávala kauza Manthellan. Jel jsem
do Brna vzhledem k tomu, jak zásadně
ovlivňuje tato kauza další vývoj Prostějova. Současně probíhající zastupitelstvo ke
sportovním dotacím bylo mimo řádný
program zastupitelstva,“ objasnil své kroky Jan Navrátil. „Z jednání zastupitelstva
jsem se také omluvil.Jak jistě víte, bylo
toto soudní jednání přesunuto z jedenáctého prosince 2018 právě na úterý patnáctého ledna. Poté, co jsem obdržel informaci od pana primátora o úmyslu svolat
na tentýž den jednání zastupitelstva, jsem
jej upozornil na kolizi termínů a požádal
o zvolení jiného termínu, a to vzhledem
k avizované agendě jednání zastupitelstva, která zajisté odkladu snesla. Pan primátor mé žádosti nevyhověl,“ zdůvodnil
Aleš Matyášek. „Případ kontraktu se společností Manthellan je pro město Prostějov prvořadá záležitost, která blokuje majetek města Prostějova již téměř deset let,
a to díky neplatné smlouvě. Proto svou
účast na jednání soudu v takto závažné
věci považuji za prvořadou a spadá v kontextu historie celé kauzy nepochybně do
sféry hájení zájmů občanů města a plnění
povinností zastupitele. Pokud jde o agendu jednání zastupitelstva, které mělo na
pořadu mimo jiné schválení podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje na
investiční akce do sportovní infrastruktury, konstatuji, že termín podání žádostí
je stanoven až na osmnáctého února. Do
té doby bylo možné svolat jednání za-

Jan Navrátil a Aleš Matyášek:
Å0DQWKHOODQMHSőHGQěMät´

stupitelstva, které by nekolidovalo s termínem důležitého jednání krajského
soudu, který byl s dostatečným předstihem znám a na němž bych naopak očekával účast statutárních zástupců města.
Není opravdu smutnější pohled než na
prázdnou židli vedle právního zástupce
města v tak důležitém sporu, který se týká
nás všech. Pokud nejsem nadán schopností bilokace, musel jsem zvolit jednu
z možností. Zvolil jsem tu závažnější,“
dodal Matyášek. A jeho opoziční kolega
Navrátil? Ani on nepovažoval účast na
zastupitelstvu, na kterém se rozdělovaly
miliony korun do sportu, za důležitější
než cestu do Brna! A co slib voličům, že
bude hájit jejich zájmy v Prostějově? „Děkuji za nahrávku na smeč! Právě že plním
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Primátor
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povinnosti zastupitele a postupuji podle
slibu, kdy mandát vykonávám svědomitě
v zájmu obce a jejích občanů a dbám při
tom na dodržování Ústavy a zákonů ČR.
Zastupitelé nemohou být jen servisní organizací pro sportovní kluby, ale my musíme řešit i široký záběr dalších problémů
občanů města,“ zareagoval.
Večerník se zeptal i primátora Prostějova
Františka Jury (ANO), zda oba opoziční
zastupitele omluvil. „Zaregistroval jsem
omluvenky obou pánů z mimořádně důležitého jednání zastupitelstva. Vzal jsem
jejich neúčast na vědomí a víc bych to
v tuto chvíli nechtěl komentovat,“ odpověděl stroze první muž města Prostějova.
Reportáž z mimořádného jednání zastupitelstva o sportovních dotacích najdete v rubrice POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU na straně 40
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Na zastupitelstvo kašlali, vyjeli si do Brna...

Senát Krajského soudu v Brně
s předsedou Jaroslavem Burianem
a přísedícími soudkyněmi Hanou
Příhodovou a Ivanou Tomkovou
se hned na začátku jednání zeptal
zúčastněných stran, zda trvají na
svých původních stanoviscích,
nebo se postupem času něco změnilo. Zatímco advokáti Prioru
a žalované společnosti Manthellan
projevili konstantní názory na platnost smluv, druhá žalovaná strana,
statutární město Prostějov, pronesla prostřednictvím právničky z Advokátní kanceláře Ritter a Šťastný
překvapivé prohlášení.

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

BRNO Bitva o pozemky v centru Prostějova jde do finále! Minulé
úterý se u Krajského soudu v Brně projednávala žaloba společnosti Prior na neplatnost smluv mezi městem Prostějovem a developerskou společností Manthellan. Abychom byli přesní, projednávala se tam už podruhé, protože celá soudní kauza se táhne už pátým rokem a její průběh připomíná houpačku. Nejvyšší
soud ČR vrátil celou při znovu před senát Krajského soudu v Brně
a v úterý 15. ledna se děly divy! Nejen Večerník doslova šokoval
náhlý obrat prostějovského magistrátu, který se prostřednictvím
advokátky z najaté právní kanceláře zcela nepokrytě postavil na
stranu Prioru a tím pádem proti Manthellanu...

MĚSTO SE U SOUDU OBRÁTILO PROTI MANTHELLANU!

%LWYDRSR]HPN\YFHQWUX3URVWøMRYDVHUR]KRGQHYØWHUÛOHGQD

Obrat v taktice města o tři sta šedesát stupňů během soudní tahanice ve sporu
o platnost smluv se společností Manthellan ve věci výstavby Galerie Prostějov
překvapil nejen mě osobně. Právní zástupkyně prostějovského magistrátu u Krajského soudu v Brně jasně řekla, že se město přiklání k už prvnímu rozsudku
Okresního soudu v Prostějově, který považuje veškeré smlouvy s Manthellanem
za neplatné. Proč tak najednou, když ještě před rokem dřívější vedení radnice
tvrdošíjně obhajovalo partnerství s developerem a tvrdilo, že smlouvy jsou od
toho, aby se dodržovaly?
V celém soudním sporu notabene stálo město dosud bok po boku vedle Manthellanu a společně čelilo žalobě Prioru, který smlouvy napadl. „Je to od Prostějova
neseriózní,“ pronesl v Brně advokát Manthellanu. Připadá mě, že má pravdu.
A taky cítím, že z pohledu magistrátu se z Manthellanu stává nechtěné břímě,
které je potřeba poslat do…, prostě do zapomnění.
Pokud byly smlouvy o prodeji pozemků v centru města podepsány už v roce
2009, je na druhé straně s podivem, že Manthellan doposud nezačal stavět.
A jelikož teď z Galerie Prostějov není usazena jediná cihla, na radnici zřejmě došla
trpělivost. Proto možná ten náhlý obrat v postoji vůči Manthellanu. Každopádně
z vystoupení před brněnským soudem zůstala hořká pachuť a ve výsledku jde
o trapas, který snad není ani k smíchu. A je varováním pro další investory, kteří se
budou spoléhat na smlouvy a dohody se statutárním městem Prostějov.

DOPRAVĚ? Primátorovi vrátili odznak! 1HFKWĚQpEŐtPĚ"

mít v těchto otázkách zcela jasný koncept, abychom nebudovali v Prostějově něco nahodile nebo co se za pár let
ukáže jako zbytečné. To všechno by
pak mělo zapadnout do systému priorit dopravních investic, na kterém se
postupně budeme domlouvat s Olomouckým krajem. Jsem moc rád, že
dochází k vzájemným jednáním mezi
mými náměstky a představiteli kraje, na kterých je můžeme pravidelně
informovat o důležitých potřebách
Prostějova v dopravních investicích.
A jelikož jsem já sám zůstal krajským
radním, rád dopravní priority našeho
města budu prezentovat na půdě Olomouckého kraje a ze všech sil se budu
snažit je rovněž prosazovat,“ řekl Večerníku František Jura.

vecerník
á
cyklistika

Cyklistická mapa Česka se překresluje. Už dávno neplatí, že Prostějov
je pouze známý svým mládežnickým centrem, které dokáže na dráze pracovat s talentovanými dětmi,
rozvíjet jejich potenciál a připravit
je na úspěšnou kariéru v jiných oddílech, jak to třeba v nedávné minulosti prokázal Robin Wagner, jenž
se po přechodu mezi dospělé vydal
do sprinterské Dukly Brno. Zásluhou funkcionářů oddílu TUFO-PARDUS Prostějov (pro nás laiky
půjde stále o zažité „eskácé“, ať již
bude v názvu stát jakýkoliv titulární partner) se z Hané v posledních
letech stává velká tuzemská cyklistická bašta. Nejen na dráze, ale
i na silnici.
Parta lidí kolem Petra Šrámka
a Michala Mráčka dokázala vybudovat něco, o čem si řada generací
mohla nechat jen zdát. Mládežníci
od žáčků až po juniory vozí z republikových šampionátů taková
kvanta medailí, že už je ani není
jednoduché spočítat a na žádnou
z nich nezapomenout, na dráze celkově se právě Prostějov stal tuzemským králem, jenž udává tón i mezi
dospělými.
Za každým z těchto jezdeckých
úspěchů se navíc vedle suché řeči
čísel skrývají i konkrétní příběh
daného jezdce, jeho dlouhodobá
tréninková dřina a sem tam i něja-

ký pád, důvěra v trenérské vedení,
vedle radosti a krásných chvilek
v rámci kolektivu také spousta obětavosti, vytrvalosti a víry, že se odměna dostaví.
Podařilo se skloubit jezdeckou kvalitu, erudované odborníky, zdatné
zákulisní vyjednavače, prvotřídní materiál i sponzorské zajištění
a pohled zpět ukazuje, že nejde
o mimořádný záblesk, který brzy
zanikne v temnotě. Jde o dlouhodobý proces s postupnými krůčky,
jimiž se navíc daří vylepšovat nejen
sportovní výsledky, ale i zázemí.
Vedle oválu tak stojí moderní prostory, které nabízejí vše potřebné
pro soustředění se čistě na vlastní výkon, o kousek vedle mohou
bikrosaři využít vyasfaltovanou
tréninkovou dráhu a v horizontu
několika let by se zásadních úprav
měl dočkat i sám velodrom.
Právě tři sta a jeden metr k tomu
dlouhá betonová dráha je každoročně dějištěm toho nejkvalitnějšího závodění, které tento olympijský
sport může v tuzemsku nabídnout.
Uvidíme, jestli se něco změní, až
v Brně–Komárově vznikne za ně.20(17´
jakých čtyři sta milionů úplně nový
ovál, jistě i tam budou mít ambice
přilákat to nejlepší k sobě, ale ještě každoročně Prostějov řada medaiminimálně několik let bude platit, listů z mistrovství světa i Evropy
že díky Grand Prix Prostějov – Me- a také účastníků olympijských her.
moriálu Otmara Malečka navštíví Přijíždějí sem výpravy od Nového

milujeme vecerník
á

Zélandu přes evropské velmoci až
po Trinidad a Tobago, s českou legendou Pavlem Buráněm tehdy dorazila nejen exotická reprezentace
Íránu, ale i megastar Theo Bos.
Radujme se tedy, jak významnou
adresou se velikostí průměrné
okresní město stalo, těšme se, co

přinese tento rok, a nenechme si
zejména vrcholné akce ujít. O všem
podstatném se i nadále dočtete
právě tady na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, při Malečkovi i dalších přímo tady pořádaných akcích se pak cyklisté těší i na
vaši osobní návštěvu a podporu.
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Mládež TUFO-PARDUS Prostějov
si v roce 2018 udržela svůj vysoký
standard a opět potvrdila, že patří
k nejúspěšnějším mládežnickým
týmům v republice. Při silničních
republikových šampionátech vybojovali její členové hned šest medailí,
kadetka Gabriela Bártová navíc přidala celkové vítězství v Českém poháru. Na dráze pak cyklisté z Hané
doslova excelovali. Výsledkem
jsou na dvacet mistrovských titulů
a plná nůše dalších medailí napříč
jednotlivými disciplínami.
„Medailí z mistrovství republiky
máme tolik, že to ani z hlavy nevyjmenuji a v českém měřítku patříme k těm
nejlepším mládežnickým týmům,“
pochvaluje si mládežnický kouč prostějovského oddílu Martin Cetkovský.
Svými výkony si pak úspěšní mladíci
řekli o místo v reprezentačním týmu.
Na silnici kupříkladu Matouš Měšťan
zazářil v úvodu sezóny druhým místem v jedné z etap na světovém poháru v Německu, Tomáš Konečný s Lukášem Kolaříkem pak reprezentovali

na světovém poháru v Lucembursku.
Tradičně se prostějovští jezdci účastnili i mezinárodních dráhových mítinků. Při Velké ceně Českého svazu cyklistiky vystoupal český reprezentant
René Smékal dvakrát na stupně vítězů, když skončil třetí v bodovačce jednotlivců i scratchi. Dařilo se jim i na
domácí půdě při Memoriálu Otmara
Malečka. „Výrazných okamžiků bylo
hned několik. Naši závodníci se nominovali na mistrovství Evropy i světa na
dráze, junioři oblékali reprezentační
dresy. Gabriela Bártová ovládla celkové hodnocení Českého poháru na silnici a s potěšením sledujeme, že nám
vyrůstá kvalitní základna. Žák Koblížek vyhrál na dráhovém mistrovství
republiky snad všechny sprinterské
disciplíny, co se jely,“ pěl Cetkovský
slova chvály na své svěřence.
Velkou radost měl TUFO-PARDUS Prostějov také ze zisku neuvěřitelné sbírky šesti medailí z vrcholných akcí svého odchovance Jakuba
Šťastného. Tento junior hájící ještě
v roce 2017 barvy hanáckého oddílu

se mimo jiné může pyšnit tituly mistra světa v keirinu a mistra Evropy na
kilometru s pevným startem. Je tak
velkým příslibem české dráhové cyklistiky ve sprinterských disciplínách.
„Oproti minulým letům máme nyní
hodně závodníků přímo z Prostějova,
dříve jich bylo více ubytovaných na
internátu. Díky tomu se zvětšila tréninková základna, která spolu pravidelně absolvuje přípravu, a závodníci
se posouvají. V současné době máme
hodně silný tým kadetů, a pokud ve
své práci nepoleví, mají opravdu výborně nakročeno,“ vyzdvihl rozrůstající se základnu.
Přímo nábor klub neorganizuje, nicméně všichni další případní zájemci
o tento sport jsou vítaní. „Kdyby se
chtěl někdo přidat, společné tréninky
přes zimu probíhají pravidelně v úterý
a ve čtvrtek v tělocvičně od osmnácti
hodin. Rádi vás přivítáme mezi námi,“
těší se Cetkovský na případné nové
tváře. A v nastoupeném trendu a kvalitních výsledcích si realizační tým
přeje pokračovat i nadále. „Minimálně
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chceme udržet náš vysoký standard.
Doufám, že navážeme na sezóny předchozí a opět bude některý z našich
závodníků oblékat reprezentační dres,
ať už na silnici, nebo dráze. No a také
věřím, že všichni závodníci do toho
půjdou s takovou chutí jako v minulém roce a v týmu bude stále dobrá nálada,“ vyhlíží další úspěšný rok Martin
Cetkovský.

Možná tu úplně nejúspěšnější sezónu v historii mají za sebou závodníci
týmu TUFO-PARDUS Prostějov.
Kromě úspěchů na mistrovství České
republiky a z pohárových pódií o sobě
dávali vědět i v zahraničí. Jeho zástupci
se představili na kontinentálních i světových šampionátech a zásluhou Wojciecha Pszczolarského se ani odtud
nevraceli s prázdnou.
Značně omlazený tým vstupoval do
sezóny 2018 s nemalými ambicemi
a hned úvod se mu vydařil. Při premiéře v mezinárodní konkurenci na Rhodu a v konkurenci prokontinentálních
týmů Tomáš Bárta vybojoval jedenácté
místo. Na domácí půdě začali jezdci
TUFO-PARDUS tradiční českou jarní
klasikou Velká Bíteš–Brno–Velká Bíteš,
a i tam o sobě dali vědět. Modro-žlutý
dres byl zásluhou Mykyty Zubenka po
většinu závodu součástí úniku a Tomáš
Bárta obsadil bronzový stupínek mezi
třiadvacítkáři.
Týdny plynuly a pódiová umístění v Českém poháru na silnici i solidní umístění
při mistrovství republiky přibývala. Ty
nejcennější úspěchy ale přicházely na
mezinárodním poli. Tomáš Bárta a jediná
prostějovská žena mezi dospělou elitou
Anna Bohatá si svými výkony řekli o nominaci na mistrovství Evropy do třiadvaceti let, Karel Hník si po osmém místu na
domácím šampionátu vyzkoušel dokonce start na mistrovství světa v Innsbrucku.
Velký talent na silnici prokázal rovněž Karel Tyrpekl, který vybojoval druhé místo
v závodě kategorie UCI 1.2 Visegradské
čtyřky v Maďarsku.
„V mužích jsme měli hodně mladý tým.
Čtyři závodníci působili v elitní kategorii
první rokem a myslím, že svou premiéru
zvládli výborně. Tomáš Bárta se několikrát objevil na stupních vítězů v Českém

„Dráha je pro nás obrovskou výhodou.
Můžeme ji využít v tréninku, kluci navíc
sbírají úspěchy i na ní. Máme mistra Evropy a několik mistrů republiky. Navíc
k nám ještě míří posila Rugovac. Na dráze je naše obrovská síla a doufejme, že ji
prokážeme i na silnici. Posouváme se postupnými krůčky a kluci jsou důkazem,
že dráhu se silnicí kombinovat lze,“ cení
trenér zázemí i jezdecké kvality.
Velký kus práce všichni odvedli už na přípravných soustředěních. Na tom prvním
celý tým mimo jiné otestoval nový materiál – kola Pardus a dresy od Atexu. Díky
plnění si tréninkových i závodních povinností a také špičkové výbavě se výsledky
dostavily v tak hojném počtu.
„Mladí závodníci se toho zhostili výborně. Přechod z kategorie juniorů nepodcenili, poctivě se připravili a mezi elitou
se neztratili. Určitý řád v závodech přinesl
Karel Hník, který se ukázal být obrovskou posilou. Mladíky povzbudilo, že
mají v týmu takovou osobnost s dobrými
výsledky, a měli se od koho učit. Je to pak
jednodušší, než když jim úkoly vysvětlíme pouze my před startem,“ ocenil Konečný přínos sedmadvacetiletého jezdce.

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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ƔƔČeho si v nedávno skončeném roce nejvíce
považujete?
„Toho, že jsme dokázali získat smlouvu na šestidenní závody na dráze. Je hodně těžké se tam dostat,
startují tam převážně závodníci ze západních zemí
a mediálně známá jména, na která se lidi přijdou
podívat. Mně se ale podařilo loni zapůsobit z role
náhradníka a také první letošní závod dopadl dobře.
Jsme za to hrozně rádi. Vzniká tam úplně největší divácká kulisa a člověka to vždy baví, když přijde plný
stadion.“
ƔƔJaké to je závodit po boku vyvolených dráhařů z celého světa?
„Nejde to moc srovnat s normálními soutěžemi, třeba se světovým pohárem. Jezdí se například na jiné
převody, závody jsou více exhibiční a celé takové
specifické. Navíc se hodnotí výsledky dvojice. Závodí se v šesti dnech, takže to už vyžaduje určitou vytrvalost, ale třeba cestování nám nevadí a spíše jsme
naopak rádi, že navštívíme různé exotické kraje, jako
je třeba Austrálie.“ (úsměv)
ƔƔA co vás loni potěšilo při tuzemském zápolení?
„Určitě jsem rád za dva mistrovské dresy, které jsem
získal. Jeden společně s Danem Baborem z dvojic
a druhý na konci roku z bodovačky. Dráha je pro
mě základ, hrozně mě baví. S Danem se nám dobře
jezdí dvojice a jde nám to, právě závody dvojic mám
nejraději. K silnici tolik netíhnu a nemám v plánu na
ni plně přestupovat.“

ƔƔKrátce před Vánocemi jste vyhrál bodovačku, už na konci ledna se představíte v Berlíně.
Jak krátkou jste měl zimní pauzu a co na tak náročný program říká tělo?
„Vyloženě pauzu jsem neměl. Spíše jsem si odpočinul od kola a na řadu přišly zimní sporty jako
skialpinismus a běžky. Nepociťoval jsem ale, že bych
potřeboval přestávku. Netrápí mě žádný problém
a mohl jsem se naplno připravovat. Uvidíme, jak
to bude pak, ale myslím si, že se to nijak negativně
neprojeví.“
ƔƔV prostějovském týmu jste ze všech závodníků nejdéle. Kam se oddíl během vašeho působení posunul?
„Určitě dopředu. Zázemím, rekonstrukcí velodromu je to mnohem dál, než bylo. Máme super materiální podporu od PARDUSu, s Danem máme i super dráhová kola, což nám taky určitě při závodech
pomohlo. I díky Wojtovi Pszczolarskému o nás ví
hodně lidí, on je velkou hvězdou v dráhovém světě.
V posledním roce jsme udělali ohromný pokrok na
dráze, na silnici jsou naše výkony konstantní. Měli
jsme na programu opravdu zajímavé závody a moc
jsem si je užil. Nemám moc srovnání s ostatními
oddíly, ale z českých klubů vyčnívá pouze Elkov-Author, ostatní týmy jsou víceméně srovnatelné.“
ƔƔJak hodnotíte současný kolektiv?
„Jsem tady doma, v týmu panuje super atmosféra.
Osobně bych nikam přestoupit nechtěl, ani kdyby mi někde nabídli lepší podmínky. Nové kolegy

V prostějovském dresu není Luděk Lichnovský žádným nováčkem. Ve zdejším SCM
strávil už svou mládežnickou kariéru, po níž se nakrátko odebral do pražské Dukly, aby
se před pěti lety vrátil zpět. Úřadující dvojnásobný dráhový mistr republiky tak v týmu TUFO-PARDUS zahájí šestou sezónu, v jejím úvodu se společně s Danem Baborem
představí na několika evropských i asijských velodromech.

jsem sice ještě neviděl a nemůžu aktuální sílu zcela
posoudit, ale mrzí mě, že už mezi námi není Karel
Hník. Měl velký respekt a byl vůdčí osobností. Obávám se, že nám letos bude podobná autorita chybět.“
ƔƔ Neměl byste to být vzhledem k věku právě
vy?
„Ne, na to se necítím. Nepůsobím a ani se necítím
jako autorita. (smích) Vyloženě kapitána nyní nemáme.“
ƔƔKde byste se mohli v tomto roce pohybovat?
„Silnice pro mě letos představuje jeden velký otazník. Čekají nás totiž už teď troje šestidenní za sebou,
takže strávím více než měsíc pouze na dráze. Uvidíme, jak to pak půjde na Rhodu na silnici, kde letošní
sezónu zahajujeme.“
ƔƔPodle trenérů býváte hodně nad věcí. Sedí to
na vás?
„No, jak kdy. Snažím se ale být flegmatik. Není úplně dobré, když si člověk věci úplně bere. Samozřejmě na důležité závody je potřeba zavřít se do sebe,
ale když se něco nepovede, je nutné vzít to s nadhledem, neužírat se tím a brát kolo jako zábavu, aby nás
bavilo.“

Luděk Lichnovský

libuje si dráhová hvězda

„Jsem tady doma. V týmu panuje super atmosféra,“

poháru do třiadvaceti let a jednou byl
dokonce druhý i v konkurenci elitních
závodníků, vyhrál tak soutěž nováčků
a nominoval se na mistrovství Evropy. Na
mistrovství světa zase výborně reprezentoval Karel Hník. S letošní sezónou, myslím, můžeme být spokojení,“ liboval si
trenér a sportovní manažer týmu Tomáš
Konečný.
Výčet špičkových výsledků korunovala
dráha. Stupně vítězů se v domácí i zahraniční konkurenci staly samozřejmostí,
a při republikových šampionátech se
o zlaté medaile postarali Luděk Lichnovský a Daniel Babor. Společně ovládli madison, prvně jmenovaný pak přidal titul
v bodovačce jednotlivců, mladší z dua
triumfoval v olympijském omniu.
Právě tito dva závodníci se navíc do oddílové kroniky zapsali ziskem smlouvy
opravňující ke startu v celém ročníku Six
Day Series. V rámci této show pro diváky
závodí pouze vybraní dráhaři, zpravidla
ti nejlepší na světě. V exhibičním seriálu
je doprovodí ještě polský internacionál
Wojciech Pzsczolarski, když znovu po
třech letech ovládl na mistrovství Evropy
bodovací závod.
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„Pro Luďka a Dana by bylo úspěchem
dostat se do první desítky. Myslím si, že
na umístění okolo desátého místa mají.
Je to ale samozřejmě velmi těžké, Dan
má teprve devatenáct roků a tak mladí
závodníci startují na šestidenních zcela
výjimečně. Tyto závody jsou hodně
o technice a zkušenostech,“ upozornil
Petr Šrámek
„Šestidenní“, jak se těmto závodům mezi
dráhaři říká, se v mnohém liší od klasických mezinárodních mítinků. Soutěží
se vždy šest dní za sebou v několika
dráhových disciplínách a hodnocen
není jednotlivec, ale dvojice. Mezi
dráhaři jsou vnímány jako malý sportovní svátek, tím jsou také pro fanoušky
cyklistiky. Velodromy po celém světě
v době jejich konání praskají ve švech
a pro velký zájem diváků je zajištěn
i přímý televizní přenos.
Trio Prostějovanů tak mohou v akci
sledovat i prostějovští fanoušci, od
24. do 29. ledna budou každý den
na Eurosportu. „Pro náš klub, město
i kraj je to velká reklama,“ považuje si
této příležitosti předseda TUFO-PARDUS Prostějov.
(jim)
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byl Londýn a už tam prostějovští
ukázali, že důvěru pořadatelů nezískali
náhodou. Hned na úvod ovládl Babor
bodovací závod, následující den byl
v téže disciplíně Lichnovský druhý
a úspěchy sbíral i Pszczolarski se svým
reprezentačním kolegou, pro které
však start na těchto závodech není
novinkou.
Úspěšná série pokračovala i dál a každý
den tohoto dráhového svátku vybojoval jeden ze závodníků TUFOPARDUS Prostějov pódiové umístění
v některé z disciplín. V celkové
klasifikaci pak patřilo ryze české dvojici dvanácté místo, s čímž byli při své
premiéře spokojeni.
„Jako první Six Day byl pro nás
Londýn výborný, protože další budou už jen náročnější, co se týče
programu. Seznámili jsme se s hodně
dobrými závodníky a myslíme si, že
jsme svým výstupem nejen v závodech vstoupili do jejich povědomí,“
podělil se o své dojmy Lichnovský
s Baborem. Do německé metropole
jedou s jasným cílem – vylepšit své
nynější umístění.
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>>>dokončení ze strany 27
„Je to jedno ze splněných přání, která
jsme měli já i kolegové, když jsme
s mužskou cyklistikou začínali. Tehdy
jsme měli výborné juniory a byl pro
nás velký svátek, že jsme je dostali na
šestidenní do třiadvaceti let. S nadšením
sledovali závody profesionálů před
vyprodanými hledišti, říkali jsme si,
kdyby tak alespoň jedenkrát naše dvojice startovala i zde,“ hovořil nadšeným
hlasem předseda TUFO-PARDUS
Prostějov Petr Šrámek.
Částečně se tento sen začal plnit již
loni a předloni, kdy se dvojici Luděk
Lichnovský a Wojciech Pszczolarski podařilo dostat na jednotlivé
šestidenní Fiorenzuole a Berlíně.
„Zejména díky výsledkům Wojty,
příchodu juniorského mistra světa
Dana Babora a také díky velkému
úsilí a výborné diplomacii Michala
Mráčka se nám nyní podařilo zajistit smlouvy pro dvojici Lichnovský - Babor i Wojtu Pszczolarského, který jezdí se svým polským
reprezentačním partnerem,“ dodal.
První zastávkou stávajícího ročníku

Lichnovský – Babor mezi elitou *Gµ?@ÜQGµ?G<?MµU@ U<UµüDG<<G@DI<NDGID>D
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Bikrosová větev prostějovského oddílu má za sebou také poměrně
úspěšnou sezónu. Ostrá část roku 2018 začala v dubnu a skončila v září.
V těchto šesti měsících absolvovali závodníci seriál Moravské ligy, Českého poháru a Mistrovství České republiky. Někteří se podívali i za hranice a účastnili se mistrovství Evropy i mistrovství světa.
„Náš oddíl se neustále rozrůstá o nové přírůstky. Stále více z nich vlastní
licenci a účastní se závodů. Konkrétně v loňské sezóně jsme přivítali pět
nových jezdců. Vedle toho jsme značně zinovovali naši dráhu, kdy se nám
podařilo vyasfaltovat všechny zatáčky a přestavět startovní a cílovou rovinku. Těmito kroky se zkvalitní místo pro trénink,“ poznamenala někdejší
vládkyně tohoto sportu a nyní trenérka TUFO-PARDUS Prostějov Jana
Horáková.
O největší výsledkovou pozornost se jednoznačně postarala Štěpánka
Fremlová. Nadaná žákyně zabodovala na velkých akcích, když obhájila titul
evropské šampionky a při svém prvním startu na mistrovství světa vybojovala páté místo. „Chybělo jen málo a mohla obhájit i titul mistryně republiky.
Bohužel ji ve velkém finále potkal pád a bylo z toho nakonec osmé místo.
Ale na domácí scéně se ještě blýskla druhým místem v celkovém pořadí Českého poháru,“ vyzdvihla svou potenciální nástupkyni účastnice olympiády
v Pekingu.
Vedle hlavní sběratelky vavřínů ocenila rovněž jízdní projev čtveřice Filip Žerava, Denis Žerava, Matouš Pokorný a Štěpán Bachorík. „U všech
jmenovaných došlo k velkému výkonnostnímu posunu, jak fyzicky, tak
technicky. Filip a Matouš budou aktuálně působit v kategorii do šestnácti
let a mají před sebou poslední rok před juniorskou kategorií, tak do nich
vkládáme velké naděje,“ dodala Horáková společně s vyhlídkami do roku
2019.

BMX: Fremlová obhájila Prostějovská cyklistická pohádka pokračuje Muži brali tituly
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měli premiéru v modro-žlutém
dresu odbýt obě zimní posily Denis Rugovac a Vladimír Mikšaník.
„Denis je především posilou pro
dráhu, ale doufám, že jí bude i na
silnici. V minulosti nebyl vůbec
špatný silničář a na závodech, které
mu budou profilově vyhovovat, by
se mohl postarat o nějaké pěkné
výsledky. Navíc budou s Wojtou
.ÊFT[
v týmu nejstarší, takže bych byl rád,
$¾TVCC6[TRGMN
kdyby se ujal role takového vůdce,“
V neděli 3. března by si pak při vyjádřil se na adresu pětadvacetileInternational Rhodes Grand Prix tého mnohonásobného dráhového

PROSTĚJOV Krom drobné obměny jezdecké sestavy se pro nový rok lehce pozměnil i název oddílu.
Z PARDUS-TUFO Prostějov se pro rok 2019 stává TUFO-PARDUS Prostějov. Titulární sponzoři
a s nimi i kvalitní závodní materiál tak zůstali, pouze
si prohodili své pořadí.
„Úprava názvu je kosmetická, ale přesně odráží pořadí
podpory obou partnerů. Zkrátka TUFO přidalo, aby
bylo v názvu první, a dnes máme dva nejsilnější partnery
na téměř stejné úrovni,“ pousmál se spokojený předseda
fungujícího a úspěchy sbírajícího oddílu Petr Šrámek.
Smlouvy s oběma partnery jsou platné na letošní rok
s opcí i na ten příští, stávající název by tak při pohodě všech tří stran mohl vydržet i minimálně pro rok
2020. Pod touto hlavičkou nastupují všichni od mládeže po muže, od dráhařů přes silničáře až po bikrosaře.
Žádná medaile by však na krku nevisela a ani mistrovský
dres by nikdo neoblékl, nebýt všech, kteří prostějovské
závodníky podporují. „Zdroje příjmů máme téměř rovnoměrně rozděleny do tří částí. Největším zdrojem jsou
příjmy od našich sponzorů, zhruba pětačtyřicet procent.
Zbytek je pak zhruba rovnoměrně rozdělen mezi město
Prostějov, Olomoucký kraj a Český svaz cyklistiky. O

tuto rovnováhu se dlouhodobě snažíme, nepovažuji za
správné, když některé spolky spoléhají výhradně na dotace města a kraje,“ podotkl.
Za tuto podporu patří všem partnerům jeho poděkování.
„Díky nim se nám daří klub držet v dobré kondici a bez
nich by cyklistika v Prostějově nebyla na tak vysoké mezinárodní úrovni. Cyklistika je jedním z nejnákladnějších
sportů, a udržet ji na této mezinárodní úrovni na dráze i
na silnici není jednoduché,“ nezastírá. Město a kraj se navíc obrovsky podílely na údržbě a rekonstrukci již dosti
zchátralého areálu. „Bez jejich podpory by se nám to nikdy nepodařilo,“ uznal Šrámek.
Pod jeho vedením vstupuje oddíl již do jedenáctého roku
a za tu dobu se vypracoval mezi přední domácí i evropské
stáje. „Cyklistika je moje velká radost. Již jako kluk jsem
snil o tom vytvořit v Prostějově silný český klub, který se
prosadí i na mezinárodní scéně. Díky zisku medailí naší
mládeže i mužů na mistrovstvích Evropy a světa byly mé
sny překonány. Loňský titul mistra Evropy i světa Jakuba
Šťastného byly největším úspěchem naší práce,“ může se
s dobrým pocitem ohlížet za uskutečněním svého snu,
jemuž obětoval téměř všechen svůj čas.
„Přineslo mi to spoustu starostí a s rostoucími úspěchy
i také hodně závisti a pomluv ze strany některých našich

soupeřů, na druhou
stranu mi cyklistika, a ta
prostějovská zejména,
přinesla velkou radost
a spoustu krásných momentů, které převážily
nad nepříjemnými věcmi. Prostějovskou cyklistiku jsme
posunuli tam, kde nikdy předtím nebyla,“ podotýká při
pohledu na již téměř sto pětatřicet let dlouhou tradici.
Z Prostějova se tak stalo město, kde se koná mnoho
atraktivních závodů na dráze pro mládež i dospělé,
díky podpoře kraje a města se navíc podařilo dokončit rekonstrukci prostorů velodromu a závodníkům
tak nabídnout mnohem větší komfort ve sportovní
přípravě i kvalitní zázemí při konání závodů. „Každoročně jsme se díky velkému nasazení všech kolegů
výkonnostně posouvali a myslím, že jsme v daných podmínkách dosáhli maxima. Dostali jsme se do české špičky, naši cyklisté jsou reprezentanty ve všech věkových
kategoriích, klub jsme rozšířili o disciplínu BMX. Nyní
se budeme snažit na této úrovni klub stabilizovat a samozřejmě dále vylepšovat, je to nikdy nekončící práce,“
usmívá se po úvodních deseti letech v čele oddílu Petr
Šrámek.

A novým lídrem by se měl po odchodu Karla Hníka stát Tomáš Bárta.
„Našlápnuto k tomu má nejvíc, v minulém roce zajel pár pěkných výsledků. Pokud se budeme koncentrovat
na závodníky do třiadvaceti let, což
se pochopitelně nabízí, tak on spolu
s Karlem Tyrpeklem mohou v příští
sezóně plně ukázat svůj potenciál. Už
loni prokázali, že dokáží závodit i na
mezinárodním poli, takže by měli
být našimi výsledkovými tahouny,“
netají velká očekávání trenér TUFO-PARDUS Prostějov.
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Nejkvalitnìjší
umístìní v roce 2018:

medailisty z domácích šampionátů,
který na Hanou přichází ze stáje Favorit Racing.
To druhá z nových tváří teprve v říjnu dosáhla plnoletosti a jeho dosavadním oddílem byla podbeskydská
ACK Stará Ves nad Ondřejnicí. „Vláďa je prvoročák, navíc ortodoxní
silničář, takže bude mít trochu těžší
přechod, ale vybrali jsme si jej, protože mu věříme. Teď bude na něm,
aby této důvěry dostál a i sám se
posunul dál,“ těší se Mráček na dravé
mládí.
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dìkujeme všem partnerùm TUFO - PARDUS Prostìjov

Cílem hanáckého oddílu je tak zaměřit se hlavně na progres talentovaných jezdců a nastartovat jejich
profikariéru. „Jsou starší i početnější
a nedokážeme je porážet. My spíše
vsázíme na kartu rozvoje mladých
a třeba právě v Elkovu nyní závodí
čtyři jezdci, co prošli námi. Jsme takový development tým, který buduje cyklisty od útlého věku,“ nezastírá.

Vychovat jezdce
pro World Tour

tvrdit, že je to skvělý sportovní i manažerský výsledek,“ libuje si.
To na silnici je podle něj situace složitější, nedostižnou tuzemskou jedničkou zůstává Elkov-Author. „ Nemají
družstvo mládeže a nemusí rozložit síly
ještě na dráhu. Jsou jinak ekonomicky
zajištěni a mají ty nejlepší české jezdce,
kteří jsou k mání, i Karel Hník k nim
přestoupil,“ podotkl Mráček.

Sama kombinace silničního a dráhového programu není úplně legrace
a sem tam musí družstvo nějakou
závodní zastávku oželet, ve výsledku
jde ale o smysluplnou kombinaci. „Je
to velmi náročné, ale na druhou stranu je i pro lepší silničáře dráha přínosem z hlediska přípravy. Osvědčuje
se nám to, a když se podíváte kolem,
tak dneska jsou špičkoví dráhaři členy
těch nejlepších světových týmů z World Tour a pro-kontinentálních týmů.
Snažíme se tak trochu napodobit jejich
cestu, byť ve skromnějších podmínkách. Tvrdé kilometry na silnici ale
platí bez ohledu na to, na jaké úrovni se
pohybujete,“ podotýká.
A protože se loni dařilo, zůstává letošní
model přípravy velice podobný a již za
pár týdnů se krom tria reprezentujícího na Šestidenní vydá zbytek souboru
za italským sluníčkem. „Osvědčilo se
nám to a finále před sezónou bude stejné. Pojedou s námi i junioři, chceme je
více propojit s dospělými, aby v nich
viděli své vzory a cítili možnosti posunu do kontinentálního týmu. V Česku
ještě bude chladno a intenzivnější úseky jde obtížněji realizovat, kdežto tam
budou teplo a příznivější podmínky,“
ozřejmil některé z důvodů pro volbu
tohoto modelu.

Kosmetická změna, oddíl se nově
jmenuje TUFO-PARDUS Prostějov

„Opět jsme dali šanci mladým. Chceme jim nabídnout dobré podmínky
a doufáme, že jich náležitě využijí. Rádi
bychom uspěli hlavně v kategorii do
třiadvaceti let na silnici, složení týmu
si to žádá. Ať už se jedná o výsledky
v Českém poháru, nebo třeba kvalifikaci na mistrovství Evropy, potažmo
světa,“ nezastírá prostějovský trenér
Michal Mráček.
Na dráze se právě jím připravovaná
skvadra stala i díky vnitřním problémům pražské Dukly domácí jedničkou a výrazně se prosazuje i na mezinárodním poli. Tuto pozici by si oddíl rád
podržel i nadále. „Výborných dráhařů
máme hodně a není na místě si klást
malé cíle. Náš tým bude hodně silný
a chtěli bychom doma patřit na špici
a pokusit se o výsledky i na mezinárodním poli, ať už na mítincích, nebo
vrcholných akcích. Myslím si, že jiný
tým nemá v Six Day Series tři závodníky, jak se to podařilo nám, a dovolím si

PROSTĚJOV Dvěma společně strávenými týdny v Toskánsku
vstoupí drtivá většina prostějovského mužského týmu do
cyklistické části roku 2019. Na programu bude první z dvojice soustředění, přičem to druhé přijde na řadu od konce února do poloviny března na Rhodu a zpestří jej i úvodní dvojice
závodů. Poté už vše půjde v rychlém sledu a střídat se budou
silniční i dráhové štace, jednodenní i etapové závody, domácí i mezinárodní souboje. Tým TUFO-PARDUS Prostějov
vstoupí do těchto bitev ve velmi podobném složení jako loni,
chybět budou pouze Karel Hník s Mykytou Zubenkem, které
nahradili Vladimír Mikšaník a Denis Rugovac.
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už 134 let hrdě pokračuj klistiky
v tradici prostějovské cy
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Prostějov (mik) - Po mimořádném zasedání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova během minulého úterý, které
bylo věnováno dotacím sportovním
klubům, se už zítra, tj. v úterý 22. ledna,
sejdou ke svému jednání i prostějovští
radní. Program mají velmi pestrý, budou
diskutovat o dotacích do sociální oblasti,
majetkových záležitostech a také samozřejmě o stavebních investicích. „Hned
v úvodu se ale budeme zaobírat zprávou
o činnosti městské policie a analýzou
stavu veřejného pořádku v Prostějově za
rok 2018,“ připomněl důležitý bod programu primátor František Jura (ANO
2011). „Jako každý rok bude tomuto
jednání dominovat schválení dotace pro
Azylové centrum Prostějov, na provoz
ale přispějeme mnoha dalším organizacím zabývajícím se sociálními službami
pro občany tohoto města,“ sdělila Alena
Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora. Konšelé budou projednávat i velké
množství investičních akcí, které jsou
v přípravné fázi, ať již se jedná o projektové náměty na cyklostezku v Okružní ulici, rekonstrukci domu v Knihařské ulici,
vybudování zázemí dětského dopravního hřiště nebo rekonstrukci komunikace v Žešově. „Schvalovat budeme také
rozpočtová opatření na projekty další
části rekonstrukce zimního stadionu,
skateparku a v plánu je i příprava manipulační plochy před budováním podchodu pod mostem v Olomoucké ulici,“
popsal další body programu Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora.

Radní budou
YÖWHUÙMHGQDW
o dotacích
i podchodu

Prostějov (red) – Více než jedenáct a půl
miliónu korun uvolní letos Olomoucký
kraj na podporu knihoven. Část peněz
poputuje také do Prostějova. Náruživí čtenáři se tak nemusí obávat, že by o svoji oblíbenou zálibu přišli nebo ji museli omezit.
Příslušné smlouvy uzavřelo hejtmanství
se sedmi pověřenými knihovnami, mezi
nimi je pochopitelně i ta prostějovská.
„Jde o každoroční záležitost, kdy jako pověřená knihovna pro výkon regionálních
funkcí takto získáme finanční příspěvek.
Peníze jdou konkrétně na nákup knížek
a zajištění metodické pomoci knihovnám
bývalého okresu Prostějov. Pomáháme
takto sto deseti obecním knihovnám,“
uvedl ředitel Městské knihovny Prostějov
Aleš Procházka s tím, že krajem poskytnutá částka je ve výši téměř 2,2 milionu
korun. „Samozřejmě si velice vážíme
takovéto každoroční finanční podpory,
kterou považujeme za smysluplnou a velice přínosnou,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějova).

Miliony
pro knihovny

Prostějov (red) – Město Prostějov
udělí také v letošním roce významným
osobnostem Ceny města Prostějova za
rok 2018. Do 28. února 2019 mohou
občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat jakékoliv významné
osobnosti nebo kolektivy, jejichž práce
znamená přínos pro město Prostějov.
„Osobnosti a kolektivy, které výrazně
napomohly ke zvýšení prestiže města
v jakékoli oblasti své činnosti, si zaslouží
naše uznání. Oceňované obory činnosti nijak nevymezujeme, abychom tím
nezúžili výběr nominovaných. V uplynulých letech byla Cena města udělena
mnoha osobnostem, jejichž práce je
rozmanitá. Od šíření demokracie přes
celoživotní práci v divadelnictví až třeba po činnost literární či hudební,“ říká
primátor města Prostějova František
Jura (ANO 2011). K nominaci je třeba
uvést jména a příjmení osob nebo názvy kolektivů navržených na ocenění,
dále za jakou činnost by měli navržení
kandidáti cenu získat a podpis a kontakt
na navrhovatele. Nominace doručí navrhovatelé v písemné formě osobně
nebo poštou na podatelnu magistrátu
města do 28. února 2019.

Nominujte na
Ceny mìsta
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Pro letošní rok dohodli náměstci prostějovského primátora s představiteli
Olomouckého kraje jakýsi úvod k rozsáhlé kompletní rekonstrukci celé Vrahovické ulice. Jak vyplynulo z výsledků
jednání, v letošním roce se odstraní
letitý problém, na který jsou už přímo

Ve Vrahovické se koneènì
zruší vleèka

vána smlouva o díle s vybranou stavební firmou a předpokládaným termínem
pro zahájení předmětné stavby severního obchvatu Prostějova je červenec tohoto roku. Stavba bude trvat dva až tři
roky,“ popsal Večerníku výsledky dalšího bodu jednání s krajskými politiky
a úředníky Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek prostějovského primátora
pro stavební investice. Jak vzápětí dodal, magistrát se bude na stavbě severního obchvatu rovněž finančně podílet.
„Zatím nejde o konečnou sumu, ale
předpokládáme, že z vlastního rozpočtu budeme investovat zhruba třicet
milionů korun. Půjde o náklady na výstavbu obslužných procesů, například
stavbu lávky přes obchvat pro cyklisty
směrem na Smržice, některé objízdné
cesty, příjezdové komunikace, nájezdy
a podobně,“ doplnil Rozehnal, který
aktuálně zahájil také jednání s přilehlými obcemi, kterých se stavba obchvatu
rovněž bude týkat. „Je jasné, že stavba
se dotkne hlavně Smržic a Kostelce na
Hané. Právě při jednáních s vedením
těchto obcí chceme také dohodnout
systém objízdných tras v době výstavby obchvatu, aby v Prostějově, ale ani
v Kostelci či Smržicích a dalších obcích
nedošlo ke kolapsu v dopravě.“
Přáli si to řidiči i občané z Plumlovské
ulice. Všichni ti, co pozorovali stavbaře při
rekonstrukci první části vozovky v této
ulici ve směru od rondelu u čerpací stanice až po obchodní centrum Haná, chtěli,
aby i v další etapě rekonstrukce pokračovala stejná a tatáž firma. Také do redakce
Večerníku chodily kladné reakce na dělníky společnosti Strabag, kteří pracovali
od rána do večera včetně sobot a nedělí.
A nebylo proto divu, že zmíněný úsek
Plumlovské ulice byl v závěru loňského
roku otevřen se značným předstihem.
A tak máme pro občany Prostějova příznivou zprávu! „V průběhu jednání na
Olomouckém kraji jsme se dozvěděli, že
druhou etapu rekonstrukce Plumlovské
ulice ve směru od Hané až po křižovatku u hudební školy provede stejná firma,
tedy Strabag. Ta s přehledem zvítězila
ve výběrovém řízení, které realizoval
Olomoucký kraj. Rekonstrukce začne
v dubnu a podle plánů má být dokončena v závěru letních prázdnin letošního
roku,“ informovala Večerník Alena Rašková. „V tomto případě je důležité zdůraznit, že během této rekonstrukce nebude
Plumlovská ulice uzavřena kompletně,
ale vždy bude zachován jeden jízdní pruh
směrem z centra města. Kompletně bude

Na Plumlovskou
stejná firma!

➢ ZE STRANY 3

Policisté začali muže ihned pronásledovat, ale ten se jim v kanalizaci po chvíli
ztratil. Na místo byly postupně přivolány
další hlídky, psovod, hasiči, pracovníci
společnosti spravující kanalizaci, strážníci
a silničáři. Policistům se podařilo zjistit, že
se v případě jednačtyřicetiletého uprchlíka nejedná o transvestitu, ale že za jeho

8WÉNDOSÔHG
spravedlností

PROSTĚJOV V úterý 15. ledna ve
12:30 hodin kontrolovali policisté
dopravního inspektorátu v Kralické
ulici v Prostějově audinu. Na první
pohled jely v autě dvě ženy.
Jenže tak tomu nebylo. „Při kontrole
si policisté povšimli, že spolujezdcem
ve vozidle je pravděpodobně muž
převlečený za ženu, s parukou na hlavě
a výrazným líčením. Když se policisté
pokusili muže zkontrolovat, ten se náhle
z místa rozběhl směrem k nedalekému
potůčku. V běhu pokračoval potokem
až k vyústění kanalizačního potrubí, do
kterého vlezl,“ popsal úvod strhující akce
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

útěkem i převlekem stojí fakt, že na něj sel být uzavřen jeden dálniční jízdní
Okresní soud ve Vyškově vydal zatykač. pruh,“ přidal pozoruhodné souvislosti
Kořínek. Muž nakonec v kanalizaci
V podzemí
policistům unikal dlouhých čtrnáct hodin. Dostal se přitom až do blízkosti benP½OHPXPÔHO
zínové čerpací stanice OMV na konci
Ve složitém a hodně rozvětveném Brněnské ulice. „Tam se potrubí zúžilo
kanalizačním systému trvalo několik ho- tak, že již nebylo možno pokračovat,
din, než záchranáři zachytili stopu dalšího a proto se rozhodl vrátit. V té chvíli však
postupu muže. „Po zjištění směru útěku již policisté byli hledanému nablízku.
mu policisté již prakticky celou dobu byli V šachtě u čerpací stanice zjistili, že tam
na stopě, ale ještě hodiny se jim nedařilo až se nedostal. Proto se postupně vraceli
jej dostihnout. S ohledem na vlhko, chlad a o několik desítek metrů zpět muže
a chybějící jídlo i tekutiny se pátrací akce na pokraji vyčerpání a podchlazeného
postupně změnila na akci záchrannou. nalezli. Krátce před třetí hodinou v noci
Vzhledem ke zmenšujícímu se průměru byl z kanalizace vytažen,“ uzavřel podikanalizace, kudy muž prchal, se musel vuhodný příběh policejní mluvčí s tím,
postupně začít pohybovat po čtyřech že policisté děkují zejména hasičům za
a poté i plazit,“ uvedl František Kořínek. poskytnutí zázemí a technického vyBylo přitom velmi nepravděpodobné, že bavení.
by si muž dokázal otevřít poklop a sám
někde z kanalizace vylézt. „Tomu bránilo
8zMHYWHSOH
technické provedení vstupních šachet,“
potvrdil policejní mluvčí.
Uprchlík byl následně převezen do
0XVHOEÙWX]DYÔHQ
nemocnice k ošetření. V současné době
už je v suchu a teple vazební cely, kam
dálnièní pruh
jej následně poslal Okresní soud ve
Pátrání po muži pokračovalo přes Vyškově. „Hlavní líčení s tímto mužem
ulice Okružní a Šárku směrem k dál- se bude konat v úterý devatenáctého
nici D46. „Kanalizace je poté vedena února od devíti hodin,“ prozradil
pod středovým pruhem dálnice. Večerníku místopředseda vyškovského
Z důvodu pokračující operace tak mu- soudu Karel Menšík.
(mls)

Náklady (v Kč)

9\EUDQÅGRSUDYQÉLQYHVWLFHURNX
zahrnuté do rozpoètu mìsta Prostìjova
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Foto: Michal Kadlec

alergické stovky, či dokonce tisíce řidičů. „Kompletní rekonstrukce je samozřejmě v plánu, letos se začne tím, že
dojde k odstranění kolejí ze železniční
vlečky a celkové rekonstrukci komunikace od železničního přejezdu ve Vrahovické ulici po odbočku do slévárny.
Kromě nové části vozovky zde dojde
k vyrovnání obrubníků, dešťových odvodů vody a samozřejmě i vyrovnání
prohlubně po již avizovaném vytržení
nevyužívaných kolejí vlečky do slévárny,“ prozradila Alena Rašková.

Uprchlík putoval z kanálu...

Není snad Prostějovana, který by označil jinou dopravní prioritu potřebnou
pro město než výstavba severního obchvatu. O její nutnosti Večerník informoval v posledních pěti letech velice
často, zejména o patáliích spojených
s výkupy více než 200 potřebných pozemků. Nyní je už ale tato záležitost
úspěšně uzavřena a konečně je na řadě
vlastní zahájení stavby za více než 300
milionů korun. Také o této největší
prioritě z oblasti dopravy jednali v Olomouci prostějovští náměstci. „Severní
obchvat je v tuto chvíli připraven již
k realizaci a aktuálně probíhá druhé
kolo výběrového řízení na dodavatele
stavby. V jarních měsících je napláno-

Severní obchvat se zaène
stavìt v èervenci

Schůzka s představiteli Olomouckého
kraje, kteří rozhodují o investicích do
dopravní infrastruktury ve městech
a obcích kraje, bude podle náměstků
primátora Prostějova probíhat častěji.
„V první řadě jsme se dohodli, že se minimálně dvakrát za rok společně sejdeme a upřesníme si harmonogram všech
potřebných stavebních prací z oblasti
dopravy. Není totiž možné, abychom
naráz uskutečňovali investice, které
by v konečném důsledku znehybnily
celou dopravu v Prostějově. Některé
komunikace v Prostějově jsou městské,
jiné zase krajské. Opravy, rekonstrukce či jiné stavební úpravy na nich
tak musejí probíhat v předem dohodnutém harmonogramu, aby se
nepřekrývaly,“ uvedla Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora, která
má ve své gesci dopravu v Prostějově.

Michal KADLEC

PŮVODNÍ zpravodajství
pro Večerník

OLOMOUC, PROSTĚJOV První letošní jednání o dopravních prioritách v Prostějově s představiteli Krajského úřadu
Olomouckého kraje mají za sebou náměstci primátora Alena
Rašková s Jiřím Rozehnalem. Podle exkluzivních informací
Večerníku byly součástí setkání, které ani zdaleka nebylo posledním v tomto roce, diskuse nad rekonstrukcemi Plumlovské,
Vrahovické i Wolkerovy ulice, o blížící se výstavbě severního vnějšího obchvatu Prostějova, možnostech uspíšení stavby rondelu
na křižovatce ulic Olomoucká a Vápenice a rovněž o pořadí dopravních priorit v Prostějově.

Náměstci primátora jednali na krajském úřadu o silničních prioritách města

JAKÉ KROKY CHYSTÁ MAGISTRÁT V
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K dopravní problematice města se Večerníku vyjádřil také primátor Prostějova František Jura. Také on považuje
v oblasti dopravních investic za jasnou
prioritu výstavbu severního obchvatu
města. „To je zcela jednoznačná priorita. Jde o hodně let plánovanou investici a je skvělou zprávou, že se začne
stavět už v letošním roce. Mezi další
investice, které podle mého názoru
musíme upřednostnit, patří například
výstavba parkovišť, zejména v centru
Prostějova, a dobudování vnitřního
okruhu,“ míní první muž Prostějova.
Jak František Jura přidal, on sám bude
prosazovat daleko lepší koncepčnost
a systém v dopravních investicích.
„Stavby, opravy či rekonstrukce v dopravní oblasti musejí vzájemně na
sebe navazovat podle projektu Smart
City, neboli ‚chytrého' města. Musíme

Primátor chce
v dopravních investicích
koncepci a systém

PROSTĚJOV Už žáci v autoškole se
od začátku učí, že když někdo vyjíždí
z vedlejší komunikace, musí dát zákonitě přednost vozidlům projíždějícím po hlavní silnici. Tato pravidla si
ale bude muset zopakovat muž, který
za volantem škodovky hrubě chyboval při výjezdu na Plumlovskou minulé pondělí odpoledne. Jeho vinou
skončila Alfa Romeo na sloupu veřejného osvětlení!
„V pondělí čtrnáctého ledna v šestnáct
hodin došlo v křižovatce ulic Plumlovská, Legionářská a Zahradní k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů.
Jednačtyřicetiletý řidič Škody Fabie do
křižovatky z vedlejší Legionářské ulice
vjel v době, kdy tam po hlavní Plumlovské ulici směrem do centra pětačtyřice-

tiletý muž řídil Alfu Romeo. Následkem
toho došlo ke střetu vozidel, po kterém
Alfa Romeo vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila do sloupu elektrického vedení a poškodila zábradlí.
Automobil Škoda se po střetu zastavil na
komunikaci,“ popsal nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Při srážce obou aut naštěstí nedošlo
k žádnému zranění osob. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na pětatřicet tisíc korun. Alkohol
u obou řidičů policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Přestupek řidiče Fabie vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení,“ doplnil
mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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Už na začátku loňského roku Večerník
informoval o projektu města, který by
na vnitřní okruh přivedl další rondel.
Tentokrát na křižovatce ulic Vápenice a Olomoucká. A jak jsme se nyní
dozvěděli, při jednání náměstků primátora s představiteli Olomouckého
kraje i na toto téma padla řeč... „Celý
projekt je zatím ve fázi příprav. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která se
zabývá řešením dopravní situace na
této křižovatce. V případě uvažované výstavby rondelu zatím nemáme
všechna vyjádření dotčených orgánů. Uvidíme, zda budou kladná, či
záporná. Jakmile budeme mít k dispozici všechna vyjádření, můžeme se
tedy domlouvat na dalším postupu.
Jestli to stihneme ještě letos, nemohu
slíbit stoprocentně,“ uvedl Rozehnal.
„Vyhodnocuje se samozřejmě i to, zda
rondelu je v této lokalitě potřeba, či
nikoliv. Já tvrdím, že ano, už vzhledem
k životnímu prostředí. Na světelné

XzOHWRV"8YLGÉVH

ulice uzavřena až při závěrečné pokládce křižovatce musejí řidiči zastavit, a to
nového asfaltového koberce,“ doplnil Jiří hned několikrát. Zplodin z výfuků je
Rozehnal.
tak více než dost. Rondel je daleko
průjezdnější, bezpečnější a doprava
tak plynulejší,“ míní Alena Rašková.
Rondel na Vápenici

Rekonstrukce Plumlovské ulice
30 000 000
Dopravní terminál
Na Floriánském náměstí
30 000 000
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Rekonstrukce vozovky v Žešově
7 000 000
Podchod pod mostem
v Olomoucké ulici
3 800 000

cyklistika

Oprava mostu ve Vrahovicích
1 000 000
Cyklostezka
Martinákova a Pod Kosířem
500 000
Rekonstrukce Trávnické
a Sokolské ulice
1 000 000
Rondel Vápenice
– Olomoucká (projekt)
400 000

milujeme vecerník
á

Studie parkování v centru města
500 000

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

prošlé moderní domy s vánoční výzdobou. Policisté tak pobíhali kolem
nazdobených stromečků se světýlky,
vybourávali dveře s adventními věnci
a hrnuli se kolem prosklených stěn
ověšených bílými srdíčky a andílky.
O čem předchozí řádky svědčí? Že
drogy rozhodně nejsou něčím, co
by stálo někde na okraji naší společnosti. Kdepak! Drogy byly již dávno
uvedeny do tzv. lepší společnosti,
kde se jim daří více než dobře. Je to
celkem přirozené. Člověk totiž potřebuje objevovat stále něco nového. Po čem ale sáhnete, pokud máte
všechno? Že by po ovoci, které prý

chutná nejlépe? Je pak logické, že na
prodeji takového zakázaného ovoce
se dá vydělat více než dobře...
K nejčastějšímu omylu, jenž o drogách
koluje, patří ten, že jsou špatné. Nejsou!
Naopak jsou až příliš dobré. Jsou stejně
dobré jako tablety či počítačové hry.
I díky nim se nuda spolehlivě rozplyne, čas utíká hrozně rychle a zdá se být
plný štěstí a dobrodružství. Jenže stejně
jako počítačové hry i drogy vás dokážou zcela ovládnout. A vy pak kvůli nim
zapomenete na všechny a na všechno
kolem vás. Teprve v tu chvíli budete na
cestě z moderního domu do studeného
brlohu...

Své by o tom mohla povídat jednadvacetiletá dívka, která na Boží hod vánoční jela v mercedesu po dálnici D46 ve
směru na Olomouc. Přemohl ji mikrospánek a havarovala. Policisté následně
zjistili, že v tu chvíli byla pod vlivem
pervitinu a extáze. Stalo se tak přitom
hodinu po štědrovečerní půlnoci!
Člověka přitom napadne smutná
myšlenka na spoustu dárků, jež tato
mladá žena našla pod vánočním
stromečkem. Ať už byly darovány
z lásky, nebo jen tak, aby se neřeklo,
do jednoho byly stejně zbytečné.
Jí samé by totiž upřímnou radost udělala pouze jedna jediná věc...

V

L

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

staly obrazy známého malíře
Josefa Lady, a to v podobě výstavy
v galerii v Demelově ulici. Osudným se stalo nejen pro Prostějov,
ale i pro celou republiku a de facto
i Evropu počasí. Ještě na Silvestra 1978 byly skoro jarní teploty,
ovšem během noci došlo k jejich
prudkému poklesu. Nový rok
přinesl dvacetistupňové mrazy,
následoval totální kolaps dopravy
a ekonomiky. Život byl omezen
na minimum, šetřilo se prakticky všude, byly vyhlášeny uhelné
prázdniny ve školách, a to od
8. ledna až do 29. ledna. Situaci
zvrátila až obleva na konci ledna.
Dodejme ještě, že něco podobného postihlo republiku i v roce
1987, kdy trvaly několikadenní
mrazy až mínus pětadvacet stupňů.
Podobné situace pomohla vyřešit
až dostavba dvou jaderných elektráren Dukovany a Temelín.
eden 1989 přinesl také jakousi oblevu, tentokrát
politickou, a to v podobě hlasité
podpory řady Prostějovanů demonstrací v Praze, které vzdávaly rádiu Svobodná Evropa a také na
hold činu a výročí smrti Jana Pa- Hlasu Ameriky, jelikož státní rozlacha. Události tzv. Palachova hlas a televize v lepším případě
týdne jsme poctivě sledovali na taktně mlčely, spíše však lhaly...
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len k Olomouckému kraji, byly
k němu připojeny obce Hluchov
a Přemyslovice z okresu Litovel
a Ondratice z okresu Vyškov. Přímo město Prostějov pak zvětšilo
počet obyvatel, když Vrahovice
a Krasice vyjádřily souhlas se sloučením. Komunisté pak ukončili své
stranické prověrky po únoru 1948.
Vyloučeno bylo 127 členů a vyškrtnuto 249. Byla vyhodnocena sbírka
u vánočního stromu republiky, vybráno bylo celkem 771 219 Kčs.
lednu 1959 došlo k personální
změně na postu ředitele okresní knihovny. Novým šéfem se stal O.
Bereza. Krutě se pak režim vypořádal s rodinou továrníka Rolného, který byl obviněn za údajné
držení cizích měn a drahých kovů.
Čtyři obžalovaní vyfasovali celkem
dvacet let natvrdo, dále jim byl zabaven majetek, odebráno volební
právo a byl jim vydán zákaz pobytu
na okrese. V lednu 1969 zasáhl i prostějovské občany čin studenta Jana
Palacha, který se upálil před pražským Národním muzeem na protest proti sovětské okupaci. Z města
šly do Prahy soustrastné telegramy
a početná skupina spoluobčanů se
pak v hlavním městě účastnila jeho
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Také já jsem slavil příchod nového roku od podlahy, vždyť alespoň jednou za
rok se snad člověk může pořádně odvázat. Dokonce jsme s kamarády na jednom sídlišti uspořádali takový malý soukromý ohňostroj. S čím se však nemohu ztotožnit, ani kdybych byl opilý, jak zákon káže, je házení petard z oken na
lidi nebo házení dělobuchů a jiné pyrotechniky pod nohy chodců v parcích či
na chodnících běžně v ulicích. Co je toto za zábavu? Takhle se mohou chovat
jenom úchylové. A že jich na konci starého a začátku nového roku v Prostějově
bylo!
Jiří Marek, Prostějov
&RSDNH[LVWXMHMHQSULP½WRU"
Hodně mě zaskočil fakt, že trvalo více jak týden, než vedení prostějovského magistrátu poblahopřálo mamince a přivítalo na svět první miminko Prostějova.
Pan primátor byl údajně nachlazen, to bych chápala. Ale copak na radnici „funguje“ jen pan primátor Jura? Nemá tak náhodou vedle sebe několik svých
náměstků, kteří mohli odjet do porodnice místo něj?
Marie Otáhalová, Prostějov

Na co ty kamery jsou?
Pokud jsou na náměstí T. G. Masaryka kamery městské policie, tak by snad strážníci mohli lépe posuzovat, jaká vozidla vjíždějí na náměstí a co tady vůbec dělají.
Připadá mi, že v samém centru města parkují i auta, jejichž řidiči tam vůbec nemají
co dělat, nebo si jen tak s rodinkou vyjeli na nákupy a nechtělo se jim jít pěšky. Jak si
mám například vysvětlit dvě zaparkovaná auta před Zlatou bránou, jejichž osádky
se asi půl hodiny potulovaly po obchodním domě? Pokud vím, tak náměstí je stále vedeno jako pěší zóna a vjezd je povolen pouze zásobovacím vozidlům a lidem,
kteří tam bydlí, nebo imobilním spoluobčanům.
Petr Brauner, Prostějov

3DUNRYDWVHXzQHG½
Vím, že prostřednictvím této rubriky už někteří na problém poukazovali. Minulou středu jsem jel do prostějovské nemocnice se svojí maminkou na plánovanou
lékařskou prohlídku. U závory jsem si vyzvedl lístek a chtěl zaparkovat na velkém parkovišti, které nemocnice ve spolupráci s krajem a městem nechala postavit
asi před dvěma lety. Tenkrát se psalo, že parkoviště je pro 140 vozidel a bude úplně stačit současným potřebám jak pro pacienty, tak pro lékařský a zdravotnický
personál. Omyl! Před osmou hodinou ranní jsem toto parkoviště objížděl několikrát a nenašel jsem tam volné místo. Automobil jsem tak musel odstavit na komunikaci, i když se to zřejmě nesmí. Tak se ptám, nemá nemocnice v plánu postavit ještě jedno parkoviště?
Jaroslav Nenadál, Prostějov
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eden v roce 1919 nebyl zrovna
nejveselejší pro řadu dělníků
v místních konfekčních firmách, jelikož jim na stole přistály propouštěcí
listy. Tato situace logicky vyvolala
reakci v podobě stávky 9. ledna.
A kupodivu se stalo to, že řada propuštěných se mohla do práce vrátit,
dokonce byly zajištěny různé sociální výhody.
eden 1939 znamenal politické
otřesy ve městě. Pravicové
strany, sloučené ve Straně národní jednoty, se postavily proti tehdejšímu starostovi dr. Oldřichu
Johnovi, kdy jeho náměstek Jan
Sedláček podal oficiální přípis
okresnímu úřadu, aby začal vykonávat nad městem správu ve formě zřízené komise, jelikož nebyly
řádně vyslyšeny požadavky na
přerozdělení funkcí. Než se ovšem
tento proces uskutečnil, tak starosta
John raději po sedmnácti měsících
ve funkci rezignoval a okresní úřad
jmenoval Sedláčka předsedou volební komise. Volby pak proběhly
v únoru.
eden 1949 přinesl změny správní a územní. Bylo zrušeno
zemské zřízení a územní reorganizací byl okres Prostějov přidě-

L

Běží nám první dny nového roku a my opět přicházíme s na- pohřbu. Na konci ledna proběhla
ším tradičním listováním prostějovskou historií. Takže pokud ve městě okresní ustavující schůze
Svazu pracující mládeže.
vám zbylo cukroví, uvařte si k němu čaj a pojďte se začíst.
lednu 1979 se do města do-

DEVÍTKOVÝ LEDEN V HISTORII MĚSTA
aneb OPĚT LISTUJEME KRONIKAMI...

Takhle lidem kazit Vánoce! Jen několik dní před Štědrým dnem odhalili
policisté rozsáhlou skupinu výrobců
a distributorů drog, kteří marihuanou
a pervitinem zásobovali stovky lidí
v Prostějově a okolí. Dle vyjádření
policistů se jednalo o největší podobnou akci za posledních zhruba deset
let. To však na ní není dle mě to nejpozoruhodnější.
Pokud jste totiž sledovali zveřejněná
videa pořízená samými aktéry, pak
vám možná neuniklo, že zakuklenci
vtrhli do obydlí, kde byste drogové
dealery nečekali. Nejednalo se o žádné studené brlohy, ale o rekonstrukcí

Šťastné a zfetované!

Martin ZAORAL
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„Co se může pokazit, to
se také pokazí!“ Tak zní
základní a hlavní zákon
pojmenovaný po americkém leteckém inženýrovi Edwardu A. Murphym.
O platnosti takovýchto zákonů se mohl v životě přesvědčit nepochybně každý
z nás. Všechny problémy
však mají svá řešení, obzvláště pokud víme, na koho se s nimi obrátit. Abyste
se v nabídce nejrůznějších
servisů v Prostějově a okolí orientovali, nabízí vám
Večerník tuto tematickou
stranu.
Texty připravil:
Martin Zaoral

Klimatizace je skvělou pomocnicí v parném létě, kdy teploty venku přesahují třicítky a my se doslova koupeme ve
vlastní šťávě. Klimatizací ale můžeme
také v zimě topit, a ještě k tomu ušetřit.
Nicméně správně funguje, jen když se
o ni dobře staráte.
Pokud je klimatizace zanesená, nejenže na sto
procent neplní svoji funkci, ale spotřebovává více energie, než kdyby byla čistá, a velmi
rychle dochází k jejímu poškození. Zvýšené -NKOCVK\CEG X¾O RQOčåG QEJNCFKV D[V CNG WOÊ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
množství plísní a prachu ve vzduchu může na- KOPQJGOXÊE
víc působit jako spouštěč alergií. Proto je třeba čistit od zbytků prachu. Nezapomeňte omýt
i plastovou předfiltraci. Venkovní jednotka by
klimatizaci důkladně čistit a dezinfikovat.
se měla čistit alespoň dvakrát ročně. VyužíváFiltry je tøeba èistit
te-li klimatizaci i k topení – tedy s tepelným
čerpadlem – měli byste ji zbavovat nečistot
Nutnost údržby vždy záleží na prašnosti častěji.
v místnostech, kde se klimatizace používá. PoZbavte se bakterií
kud vlastníte nástěnnou klimatizaci, je potřeba
tak jedenkrát měsíčně vyndat prachové filtry
a vymáchat je ve vodě s čisticím prostředkem. Většina nemocí se šíří v uzavřeném prostoru.
Celý vnitřek přístroje je pak dobré vysát a vy- Vzduch v interiérech je totiž pětkrát více znePokud si nejste jisti svými technickými dovednostmi, uděláte nejlépe, pokud si na čištění
klimatizace pozvete odborníky. Budete tak mít
jistotu, že vše proběhne v pořádku a nezůstane
vám v ruce žádný šroubek ani filtr navíc.

Nechte to za sebe
udìlat jiné

K výparníku je obtížnější přístup než k filtrům.
Nachází se totiž až za nimi. Pro běžnou údržbu
stačí, když jej budete zbavovat nánosů nečistot
pomocí speciálních čisticích sprejů. Proto, aby
se výparník nezanášel, je hlavní věnovat dostatečnou péči filtrům.

3R]RUQDYÙSDUQÉN

čištěn než ten venku. Dezinfekční přípravky
dokážou z klimatizace odstranit bakterie, viry
i plísně. Prostředek do přístroje aplikujete pomocí hadičky do nasávacích otvorů a trysek
vypnuté klimatizace. Spustit ji opět lze za dvacet minut po použití.

Jak se starat o klimatizaci od bytu

K čerpání vody ze studny slouží
čerpadlo umístěné ve studni nebo
v budově. Nasávací čerpadlo bývá
umístěné v nemovitosti, kam se voda
čerpá. Podle fyzikálního zákona nelze nasát vodu z hloubky větší než 9
m. Potom je potřeba již použít čerpadla ponorná. K fungování systému
jsou nutná i domácí vodárna a správná údržba a čištění.
Při budování a provozu jakékoliv
studny musí být dodrženy všechny
požadavky dané normou. Studna má
být umístěna na oploceném pozemku, zabezpečena proti poškození
a znečištění. U rodinných domků se
na mnoha zahradách volně pohybují
psi, kočky nebo jiná zvířata. Je třeba
zajistit, aby tato zvířata nemohla svými exkrementy znečistit betonový
poklop na studni a následně i vodu
v ní. Voda nesmí být znečištěna ani
při odběru. Ponorné čerpadlo nebo
sací koš musí být umístěn asi 50 cm
ode dna šachtové studny nebo nad
kalníkem vrtané studny, aby se odebíraná voda nevířila a nekalila.
Do údržby patří pravidelná péče
o čerpadlo, sací koš, sací potrubí.
Kontrola by měla probíhat dvakrát
ročně, před zimním obdobím a po
něm. Podle potřeby se musí všechna zařízení ve studni čistit, případně
vyměnit.
Stěny studny je rovněž nutno podle
potřeby čistit. Podle stupně znečištění se provádí čištění stěn studny
mechanicky nebo chemicky. Ocelovými kartáči nebo tlakem vody se
mechanicky odstraní nečistoty usazené na stěnách. Chemické sloučeniny se odstraňují nejčastěji potravinářskou kyselinou. Těmito pracemi
je třeba pověřit odbornou firmu,
která se tím zabývá. Po každém čištění studny se musí provést kontrola
kvality vody jejím rozborem.

o studnu?

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

Jak se starat

Prostějov & NĚCO SE POKAZILO
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vě. Problém je v zakončení, ať už se
jedná o častější střelbu, nebo správné řešení i těch nejvyloženějších
příležitostí.
Stoprocentní šance se vyskytly v podstatě ve všech zápasech,
jejich zužitkování bylo jedním
slovem zoufalé. Prostějov ze
všech šestnácti účastníků zimní
Tipsport ligy vstřelil nejméně
branek, což hovoří za vše. Ze dvou
branek byla navíc jen jedna jediná ze
hry a vstřelil ji nikoli útočník, ale defenzivní záložník Martin Sus. Jak by
mělo vypadat proměňování šancí,
ukázala až ve čtvrtém utkání s Opavou dvojice Zapletal - Kroupa.

Soudě podle výkonů v dosavadních zápasech, velkým příslibem
do budoucna bude Zapletal, na
němž je patrná snaha „prodat“ další zkušenosti nabyté v třetiligové
Líšni. Ofenzivu by mohli posílit
dosavadní nováčci Lutonský, Baďura i Nikolić. Nejslibnější podporu lze čekat od Lutonského, Baďurovi při jeho mládí chybí přece jen
zkušenosti a Nikolić bude, zdá se,
potřebovat nějaký čas na zlepšení
kondice a aklimatizaci. Suma sumárum, eskáčko nutně potřebuje
příchod ještě typického koncového hráče.
Bylo by totiž hrubým podceněním
ponechat celé jaro opět na bedrech
kapitána Karla Kroupy, protože příznivé okolnosti z podzimu už se nemusí opakovat. Klubové vedení už
zřejmě nebude příliš počítat s Kovaříkem, který měl být potřebnou
alternativou do útoku, jenže ten
klikni na

FOTOGALERIE

v lize nedostal příliš šancí. A v přípravě, kdy útok stál na něm, nejenže
neskóroval, ale směrem dopředu
toho ani mnoho nepředvedl.

Pokus o vstřelení dalších branek
tedy proběhne tento pátek 25.
ledna v Dubnici. Ta po podzimu figuruje přesně uprostřed

(QVQ6QO¾w-CN¾D

BYLI JSME
U TOHO

28

slovenské druholigové tabulky
a šestadvacet obdržených branek slibuje nepříliš precizní defenzivu.
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fotbal

povzbudí, že hraje, tak po té fotbalové.“
yy Existovala už dopředu domluva, že do zimní přípravy nastoupíte opět v Prostějově?
„Ne, šlo o rozhodnutí prostějovského vedení, kontaktoval mě sportovní ředitel Radim Weisser s tím, že
zimní přípravu absolvuji tady v Prostějově a pak se uvidí.“
yy Nahrál jste na jediný gól Prostějova z křídelního prostoru,
přestože nehrajete na postu krajního záložníka. Jak ta situace vypadala z vašeho pohledu?
„Šlo o odražený balón na lajně, viděl jsem, že obránce to má k němu
docela daleko. Kličkou jsem míč
vypíchl, Karel Kroupa mi to poslal
do běhu. Přálo nám trochu štěstí, protože zpětná přihrávka
prošla obránci mezi nohama, a Karel už před bránou
potvrdil svoje kvality. Když
dostane míč za obranu, dá
gól.“
yy Jak se cítíte zpět
v mateřském klubu po
půlroční pauze?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Dojem na mě udělala nová kabina. Kluky z velké většiny znám,
jsme velcí kamarádi, stýkali jsme
se i v průběhu podzimu. Do party zapadli i noví hráči, jsme super
parta. Mám to tady rád, přece jen
v Prostějově jsem strávil skoro celý
svůj dosavadní fotbalový život.
Jsem stoprocentně spokojený a věřím, že i tato účast
v přípravě mě
zase posune
fotbalově
dál.“

Už po necelých pěti minutách úterního střetnutí na severu Moravy hry
totiž udělal strašidelnou chybu Opavou testovaný Janso a Baďura si mohl
vyšlápnout téměř od poloviny hřiště
sám na brankáře Šroma. Jeho zakončení ovšem jen těsně minulo levou tyčku
jeho branky. Prostějovské eskáčko, které nastoupilo již v kompletním složení,
po celý poločas pokračovalo v ukázkovém presinku, jenže domácí si přece
jen dokázali poradit. Helebrand našel
Opoka, s jeho přízemní střelou neměl

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

OPAVA Po základní porci tří zápasů v rámci zimní Tipsport ligy
pokračuje příprava fotbalistů 1.SK
Prostějov přátelskými zápasy. Tím
prvním byla prověrka s dalším vysoce kvalitním soupeřem, kterým
bezesporu prvoligový Slezský FC
Opava je. A zápas mohl opět vypadat úplně jinak, kdyby ovšem
Baďura hned v úvodu proměnil
sólový nájezd na gólmana...

3
1

Domácí si vzali vedení znovu brzy po
změně stran, kdy rohový kop ukázkovou hlavičkou zužitkoval Radič - 2:1.
Po stejné herní situaci mohli jít Slezané
už do dvoubrankového trháku, jenže
Řezníčkovu střelu tečoval v ofsajdu
stojící Smola. K tomu však stejně došlo
čtvrt hodiny před koncem, když Machynek nedosáhl na Smolovu nabídku
Zapalačovi, který křížnou střelou překonal Muchu – 3:1. Ten ještě zasahoval proti střele Stáni zblízka. Šteigl svou
příležitost nevyužil, další situace dva
na jednoho skončila Kovaříkovým
faulem. Opava si tak po zajímavém
zápase odnesla zasloužené vítězství.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

„S hrou jsem byl v prvním poločase spokojen, samozřejmě zase platí, že nás trápí
koncovka. Měli jsme první šanci, jdeme sami na branku a nedáme gól. Asi zbytečně
zdůrazňovat, že zápas se pak mohl vyvíjet jinak. Opava měla dvě standardní situace a hned nás potrestala. První půli jsme ale zvládli velmi dobře. Jakmile jsme
prostřídali, už byla výšková převaha domácích jasná, zápas pak ztratil na kvalitě. Naši
gólovou situaci jsme zahráli velmi dobře, Zapletal poslal krásný balón Kroupovi,
který skóroval. Zase jsme měli šance, které jsme měli dohrát, jenže my netrefíme
bránu. Zápas ale splnil očekávání, doufám, že se nikdo nezranil.“

2OGÔLFK0$&+$/$WUHQÅU6.3URVWÈMRY

„V zápase jsme chtěli vidět i jiné hráče, nastoupil za nás například Oliver Janso.
V prvním poločase byla vidět snaha o kombinace, ale soupeř byl ve zhuštěném
bloku a chodil do rychlých brejků. V naší hře byly zbytečná ztrátovost, ale také zajímavé akce, které mohly být dotažené do konce. Ve druhé půli jsme dali pěkný gól
ze standardní situace, další nám rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu. Byly tam pěkné
akce, ale v této fázi přípravy jsem rád, že k tomu hráči přistupují tak, jak mají. Akce
jsou v pohybu, viděli jsme další hráče. Utkání splnilo svůj účel.“

Ivan KOPECKÝ WUHQÅU6)&2SDYD
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Bréda problém. Do branky se nevešel
ani Machynkův pokus, zato Zavadilův přímý kop musel Bréda vytahovat
mimo prostor ohraničený třemi tyčemi. Po následném rohu vyrazil Bréda
Jurečkovu střelu na tyč, Opoku však
míč dorazil do sítě – 1:0. Vyrovnání měl
už po třech minutách taktéž po rohu
a následném centru Kroupa, Šrom se
však překonat nenechal. Až deset minut před přestávkou se po levé straně
protáhl Zapletal, poslal přízemní centr
před bránu, kde jej nadvakrát dotlačil
přes Šroma za jeho záda Kroupa – 1:1.
Do přestávky ještě skalní fanoušci domácích mohli vidět Stáňovu střelu pokrytou Brédou a Schusterovu hlavičku
mimo branku.

Jako každý rok se mezi vánočními
svátky z rozhodčích na pár hodin
stávají fotbalisté, kteří si na palubovce nedají nic zadarmo. K vidění byly
mimo mnohé jiné krásné akce a branky, ale i emoce a tvrdé souboje. Mezi
jednotlivými zápasy proběhla i dovednostní soutěž, v rolích protagonistů se předvedly manželky, přítelkyně,
popřípadě děti arbitrů. Programu
vévodila bohatá tombola s celkovým
počtem osmačtyřiceti cen, velké lákadlo pro všechny přítomné představo28. roèník Memoriálu Milana Bartoška
WXUQDMIRWEDORYÙFKUR]KRGÄÉFKYV½ORYÅNRSDQÅ
Výsledky: OFS – KFS 1:5, Morava – Liga 1:1, OFS – Morava 0:10, KFS –
Liga 4:1, Liga – OFS 6:3, Morava – KFS 2:2
Konečné pořadí: 1. výběr rozhodčích KFS 9 bodů (skóre 11:4), 2. výběr
rozhodčích Moravy 5 bodů (skóre 13:3), 3. výběr rozhodčích Ligy 4 body
(skóre 8:8), 4. výběr rozhodčích OFS + hosté 0 bodů (skóre 4:21)
Nejlepší brankář: Tomáš „Mlok“ Řezníček
Nejlepší hráč:
Pavel „Duchna“ Peřina
Nejlepší střelec: Lukáš „Holas“ Holinka

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 27. prosince se již tradičně ve sportovní hale v Kostelci na Hané konal
28. ročník Memoriálu Milana Bartoška - turnaj fotbalových rozhodčích v sálové kopané pořádaný
Komisí rozhodčích OFS Prostějov. Klání se zúčastnila čtyři
mužstva – výběr rozhodčích OFS
a hosté, výběr rozhodčích KFS,
výběr rozhodčích Moravy a výběr
rozhodčích Ligy. Nejvíce umu
prokázali sudí z kraje.

vala hlavní cena, a sice televize. „Tombola bývá poslední roky opravdu
bohatá, zajímavé ceny táhnou. Velký
dík patří pochopitelně sponzorům
restaurace U Hudečků, restaurace
Prostějovský Šnyt, Miroslav Kná-

pek – montáže plastových oken, ale
i samým rozhodčím, kteří se na ní
nemalou měrou podíleli,“ neskrýval
spokojenost ředitel turnaje Petr Antoníček. Samotný turnaj vyvrcholil
posledním zápasem, o celkové vítěz-

(QVQCTEJÊX1(52TQUV÷LQX

ství hrála družstva KFS a Moravy. Již
od začátku byla patrná nervozita na
obou stranách, nicméně po utkání,
jak by to ostatně mělo být pokaždé,
si všichni potřásli rukou. Nakonec
se, i přes slibné vedení Moravy o dvě

branky, radoval z bodu, tím i z vítězství v turnaji, výběr rozhodčích KFS.
Ještě před vyhlašováním vítězů
došlo také ke gratulaci předsedovi
OFS Prostějov Milanu Elfmarkovi, jenž 26. prosince 2018 oslavil
šedesáté narozeniny. Poté již následovaly vyhlášení a ocenění mužstev, ale také vyzdvižení nejlepších
jednotlivců na pozicích brankář,
hráč a střelec. Ceny věnoval PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Po turnaji čekalo na všechny přítomné přátelské posezení v restauraci
U Hudečků. „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje, hráčům za
sportovní výkony a pánům Protivánkovi, Weiserovi a Vráželovi v rolích
rozhodčích za jejich nestranné řízení. V neposlední řadě patří velký dík
OFS Prostějov a KFS Olomouc za
podporu,“ vzkázal Antoníček. (red)

Sudím na place vládne KRAJ

yy Na podzim jste odešel na hostování do Líšně, jak se vám tam
dařilo?
„Do Líšně jsem přišel za trenérem
Machálkem, kterého jsem znal.
Domluvili jsme se, poměrně rychle
jsem se adaptoval na jejich styl hry.
Začalo nám to fungovat, myslím, že
počet bodů nasbíraných v průběhu
podzimu hovoří za vše.“
yy Jak moc jste byl vytížený, hrál
jste v základu?
„Odehrál jsem dvanáct zápasů
z patnácti. Určitě mi to pomohlo,
jak po psychické stránce, kdy hráče

Tomáš KALÁB

OPAVA Jak se vyplatí poslat hráče na hostování, dokazuje třeba
příklad talentovaného odchovance Michala Zapletala, který
podzim strávil v aktuálně vedoucím klubu Moravskoslezské
ligy, brněnské Líšni. V kvalitním
týmu si vylepšil herní i psychickou stránku sportovní osobnosti a v dosavadním průběhu
přípravy to je znát.

]DVRNRXVHNG»Op
libuje si navrátilec z Líšně Michal Zapletal

SFC OP
1.SK PV

po dvou zápasech skóroval,
e)RWEDORYôMVHPSRSRG]LPXProstìjov
branku vstøelil Kroupa

Právě trenér druholigového nováčka Oldřich Machala by si mohl
komentování zápasů téměř nahrát
a pouštět novinářům pořád dokola.
Ani jeden ze zápasů totiž nevyzněl
po herní stránce špatně, i přes točení sestavy v jednotlivých zápasech
byli Hanáci rovnocenným soupeřem i prvoligovému Baníku či Opa-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Harmonogram přípravných zápasů 1.SK
Prostějov se pomalu blíží do své poloviny, kterou eskáčko
naplní v pátek za moravsko-slovenským pomezím duelem
v Dubnici nad Váhom. Jediný vítězný zápas ze čtyř sice statisticky zrovna povzbudivě nevypadá, je ale třeba mít na paměti, že v úvodu čekali Machalovy svěřence ti nejtěžší soupeři...

milujeme vecerník
á
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Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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Právě proti Benátkám nad Jizerou
vyvrcholil nemilý trend, kdy Jestřábi od poloviny prosince s výjimkou
demolice slabé Kadaně 11:1 stále
klesali dolů jak v herní atraktivitě,
tak v útočné nebezpečnosti. Z dřívějšího ofenzivního postrachu celé
Chance ligy se postupně stal neškodný beránek.

Mizerná
produktivita

Jak pravdivě řekl prostějovský kapitán, muži elhákáčka v Jihlavě strašně
dlouho nevyhráli, za posledních iks
let na Vysočině kupili jednu porážku
na druhou včetně několika debaklů.
Tamní mizérii v sobotu konečně
utnuli, což bylo po zaváhání se severočeskými mladíky dvojnásob potřeba.

!&҃ ࡡ
Vítìzství
u lídra

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

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

Zaujala nás trochu nezvyklá situace,
která rozhodla o úspěchu Hanáků
na Horáckém zimním stadiónu.
Na jejím počátku byl brankář Prostějova Jakub Neužil, který vybruslil
takřka až k modré čáře, aby odehrál
puk před dojíždějícím Hrníčkem. To
se mu povedlo přesně na hůl Marka Račuka, jenž uprostřed kluziště
převzal přihrávku, nabral rychlost
a kotouč přes dva bránící Jihlavany
i gólmana Lundströma nádherně
zavezl až k levé tyči soupeřovy klece.

Nejkrásnější
akce

-

„Ve Vsetíně jsme herně nijak nepropadli, ale doplatili na složitější řešení finální fáze a celkově
špatné zakončení. Rozjetý soupeř se viditelně vezl na vlně a vyšlo mu, co potřeboval, zatímco my jsme často zbytečně vymýšleli místo jednoduchosti, přímočarosti na bránu,
pořádné střelby s dorážkami. Proto z toho vznikla zdánlivě jasná porážka. Proti Benátkám to pokračovalo v podobném duchu, zase jsme byli směrem dopředu hrozně jaloví.
Soupeři tvořenému mladými kluky se poslední dobou daří a každému včetně favoritů dělají
problémy svou výborně organizovanou defenzivou. Tu jsme vůbec nedokázali překonávat,
při vědomí nutnosti doma zvítězit rostla postupně křeč a dopadlo to, jak to dopadlo. Za
dané situace jsme si řekli, že prostě musíme vyhrát v Jihlavě, kde se nám to za šest let mého
působení v Prostějově ještě nikdy nepodařilo. Hodně jsme se vyhecovali, do zápasu šli s jasným cílem od začátku na Duklu vlétnout. Což vyšlo, dva rychlé góly nám samozřejmě pomohly. I když pak domácí vyrovnali, hráli jsme s nimi vyrovnanou partii a nakonec rozhodli
ve svůj prospěch. Teď je potřeba se od tohohle důležitého výsledku odpíchnout dál.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Je pravda, že někdy to s vymýšlením ideálních palebných pozic
pro spoluhráče až přehání a řada akcí proto končí vinou překombinování neúspěchem. Také však na ledě umí předvést
divácky lahodné kousky, a když přidá větší přímočarost, je radost pohledět. Ve Vsetíně dal jediný gól
prostějovského týmu při prohře 1:4, proti Benátkám
nad Jizerou se právě utápěl v komplikovanosti a byla z toho další porážka, tentokrát 1:2. V sobotu na
ledě Jihlavy však dvěma individuálními průniky
zakončenými přesnou trefou řídil suprové a tolik
potřebné vítězství nad favoritem 3:2.

MAREK RAÈUK

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

34 lední hokej

kal možná až příliš pozitivní.
O dva dny později nezůstalo z tohoto rozpoložení ani zblo. Bezkrevní Hanáci nepředvedli proti benáteckému outsiderovi skoro
nic, co by stálo za řeč, v dané situaci šokujícím způsobem podlehli severočeskému HC
1:2. A vlastní fanoušci je do kabin vyprovodili pískotem i nadávkami.
„Jsem strašně zklamaný. Celý zápas jsme
hráli v podstatě na jednu bránu a nic z toho.
K tomu jsme udělali dvě hrozné chyby vzadu, nechali protihráče samotné v předbrankovém prostoru a oni toho využili. Zatímco
my svoje šance naopak nedali. Naše rostoucí
nepohoda? Prohráváme venku, dáváme
málo gólů a teď přišla po dlouhé době i porážka doma. Takhle to prostě je,“ soukal ze
sebe viditelně zdrcený Vykoukal.
Následně výběr elhákáčka mířil na Horácký zimní stadion k hegemonovi aktuálního
prvoligového ročníku. A v tomto mezidobí
se na webových stránkách jestřábího klubu
objevil obsáhlý rozbor neutěšené situace

včetně hledání jejích důvodů. Logicky mezi
ně byly zařazeny následky početné marodky včetně absencí klíčových opor úzkého
kádru, výsledkové trápení venku z poslední
doby a děravá defenziva s četnými hrubkami
vzadu fatálního rázu, ale také mizerná bilance
při přesilovkách i oslabeních nebo například
minimální hráčská výpomoc ze strany extraligových Pardubic a Sparty Praha.
O žádných jiných důvodech – například
vnitřních z kabiny – nepadlo v celé stati
ani slovo. Naopak text končil vírou, že
již brzy bude lépe. A ono skutečně bylo!
Prostějované totiž na ledě jihlavské Dukly
kompaktním výkonem senzačně zvítězili
3:2, čímž rostoucí zmar prudce změnili
v momentální euforii.
„Naše venkovní období šesti předchozích
porážek za sebou nebylo dobré, k tomu
jsme ještě ve středu prohráli doma s Benátkami. Ale někdy to tak bývá, že když se
týmu nedaří, zlomí to u nějakého výborného soupeře. Což Jihlava je, a my jsme
tady zmíněné pravidlo potvrdili. Samozřejmě máme radost, ovšem jde o jediné vítězství, které nesmíme přeceňovat.
Pouze takhle zodpovědný přístup bez
zbytečných individuálních chyb nám dá
šanci uspět i v dalších utkáních,“ zdůraznil Vykoukal.
Do konce základní části teď zbývá dva-

náct dějství plus několik dohrávek.
Muži LHK ze šestého místa ztrácejí
jediný bodík na páté, zatímco čtvrté
je už na distanc sedmi bodů a třetí dokonce výrazných jedenácti. Ptačí dravci
se přitom musí dívat spíš dolů pod sebe,
kde na deváté – tedy první nepostupové
příčce do play-off – nyní přebývá rivalský
Přerov o šest bodů zpět. A tabulka je až
do jedenácté pozice nadmíru našlapaná.
Boje o vyřazovací fázi začínají pomalu
vrcholit!

VHK VS
LHK PV

4:1

bekhendovým blafákem – 1:0. Tato potrestaná hrubka nezanechala na Hanácích žádné stopy, o vyrovnání se snažili
Starý střelou od modré, Žálčík šikovnou
tečí + okamžitou dorážkou a Čáp s Račukem přesilovkovými ranami. Vše marné,
Gába za svá záda nic nepustil. Následně
měli početní výhodu domácí, ale ve 14. se
dostali k jedinému pokusu Jonáka pokrytému Neužilem. Na opačné straně poté
vznikla skrumáž po Žovincově jedovce
a riskantní Gábově rozehrávce, leč Valaši
se štěstím odolali. Rostoucí prostějovský
tlak vzápětí přerušilo další vyloučení,
načež výběr ROBE svou druhou přesilovou hru využil. Osmapadesát sekund
před první sirénou Mikušovu přihrávku
zblízka nadvakrát procpal skrz Neužilovy
betony Rác – 2:0.

Navíc brzy po zahájení druhé třetiny Jonák
od zadního mantinelu našel před bránou
najíždějícího Roba, jenž překonal Neužila
– 3:0. Za daného vývoje už se ptačí dravci
dostali do viditelného útlumu znásobeného dalšími dvěma menšími tresty během
této periody. Tím získal protivník převahu, ovšem Vykoukalovi svěřenci odolali
a ve 35. minutě se i jim konečně něco
stoprocentně povedlo. Ujeli do brejku tři
na jednoho, Žálčík a Račuk nádherně vyšachovali Gábu a druhý jmenovaný dával
do prázdné klece – 3:1. Za pouhých třicet
vteřin byl znovu Račuk blízko kontaktní
trefě, nicméně jeho kvalitní projektil Gába
s vypětím všech sil zpacifikoval.
Po klidnějším zbytku prostřední části
otevřel třetí periodu další pěknou akcí
Račuk, aby jeho výzvu Žálčík tentokrát

poslal zblízka jen do Gáby. Obrovské
příležitosti zdramatizovat utkání ještě
víc měli Jestřábi ve 46., avšak Nouzovu
bombu vyrazil Gába a poradil si také
s několika dorážkami včetně poslední od
Dvořáčka do odkryté svatyně, když zasáhl zázračně koncem své hokejky. Nápor
LHK pokračoval, ale bohužel k dotažení
skóre nevedl. A sedm minut před vypršením normální hrací doby jej utnula
nevydařená přesilovka zrušená vlastním
faulem. Plejeři Vsetína se nadechli, mač
dostali zpátky pod kontrolu a definitivně
rozhodli. V čase 56.31 další hrubici při
zakládání útoku vystihl Pitule a sám před
Neužilem kotouč dotlačil do brány i s pomocí evidentního kopu bruslí, sudí přesto
gól uznali – 4:1.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

1:2

Leccos naznačil hned úvod střetnutí,
kdy krátce po jeho zahájení Neužil zlikvidoval nebezpečnou dorážku Dlouhého. Následné střely Čápa i Koláře od
modré měly spíš propagační charakter,
stejně jako přesilovkový pokus aktivního
Dlouhého. Do první větší šance LHK
si v 7. minutě vybruslil z pravé strany do
mezikruží Žálčík, ale jeho zakončení
obrana srazila vedle. Zanedlouho musel
betonem zasahovat Neužil proti jedovce
Wienceka, načež Jestřábi dobře ustrážili
i druhou početní výhodu HC. Další pasáž vstupní třetiny patřila domácím, leč
nahození Husy kryl Pařík, Dvořáčkova
snaha zasunout zpoza brány k levé tyči

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Nejhorší večer sezóny
na vlastním ledě prožili prostějovští
hokejisté ve středu 16. ledna. Na střetnutí 47. dílu Chance ligy proti Benátkám nad Jizerou dorazila jen tisícovka
a kousek věrných fanoušků, kteří museli strávit nekoukatelnou podívanou
ústící navíc v šokující porážku od třináctého celku tabulky!

LHK PV
HC BEN

nevyšla, při dvou pěkných akcích Žálčíka s Račukem pokaždé chyběl kousek
a Žovincovi nesedl volej z pravého kruhu.
Rychlý soupeř zahrozil před přestávkou
jak výpadem Rychlovského (chytil Neužil), tak brejkem dvou na jednoho (skvěle
zmařil Čáp).
Na překvapivou herní vyrovnanost Severočeši navázali zkraje druhé periody
Najmanovým švihem zleva kousek
mimo vzdálenější vinkl i sklepnutím téhož hráče zblízka vedle. Teprve potom
si Hanáci vytvořili premiérově během
zápasu větší a souvislejší tlak, nicméně
několik střel včetně následných závarů
vyřešil pozorný Pařík. Vzápětí přišla
první přesilovka favorita, pohříchu
úplně jalová. Tlak přesto pokračoval,
další šance Dvořáčka, Venkrbce i Luňáka znovu vychytal Pařík. Do vedení
tak pomohla v zakončení usouženým
Prostějovanům až dvojnásobná přesilovka, na jejímž sklonku vypálil Starý
a gólmanem vyražený puk pohotově
doklepl uzdravený Divíšek – 1:0. Brzy
zvýšeno mohlo být po tečovaném
nahození Mikliše i příklepu Račuka
z mezikruží (v obou případech zasáhl
Pařík), aby mezitím hosté vyrovnali.
Nedorozumění beků u zadního mantinelu využil Dlouhý, získaný kotouč
okamžitě přihrál před klec volnému

ci na sebe upozornili dvěma tutovkami
Teplého ve 48. shodně poslanými z levého kruhu těsně vedle. Tohle varování
však borci elhákáčka nevzali vážně a osm
minut před koncem krutě pykali. Žovinec za vlastní klecí fatálním způsobem
ztratil černou pryž, Najman od zadního
mantinelu nabil volnému Rychlovskému
a proti jeho rychlému zakončení k levé
tyčce neměl Neužil žádný nárok – 1:2.
Nejhorší ze všeho je, že Jestřáby tenhle
moment naprosto vykolejil. Tudíž se
i vinou zmatků při své snaze o srovnání
stavu na nic pořádného nezmohli v celém
zbytku mače, včetně dvě minuty trvající
power play. Ta vyzněla opravdu zoufale,
platonický nápor bez pořádné palby neměl reálnou naději na úspěch.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Jsem obrovsky zklamaný! Soupeř hrál výborně do obrany a my jsme se přes něj nedokázali prosadit. Stále jsme honili puk po mantinelech bez střelby na bránu. A navíc jsme udělali dvě fatální
chyby vzadu, které nás stály celé utkání.“
Jiøí KUDRNA – asistent trenéra HC Benátky nad Jizerou
„„Soupeř byl silový a aktivní, místy nás dost zatlačil do obranného pásma. I díky výbornému
výkonu brankáře Paříka jsme to ale ustáli. Snažili jsme se hrát trpělivě, odměnou byl druhý vstřelený gól. Pro naše mladé kluky je to velké vítězství, všichni za svoji poctivost a obětavost zaslouží
pochvalu.“
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Bittnerovi a ten jej zblízka zavěsil do
pravé šibenice – 1:1.
Draví ptáci – byť do té doby příliš krotcí
– vrhli za dané situace mnohem víc entuziasmu do útočení. Většina akcí sice nesla
stopy překombinování na úkor přímočarosti směrem do brány, ale přesto vzniklo
několik zajímavých příležitostí. Například
Dvořáček zakončil z levé strany přímo
do Paříka, Prokeš pálil z pravého kruhu
vedle, další Dvořáčkův švih z mezikruží
vytěsnil Pařík mimo své tyče, Husova
jedovka dopadla do brankářovy náruče,
agilní Dvořáček po dravém průniku vinou nepotrestaného zákroku protihráče
skončil ve svatyni místo puku, Žálčíkův
bekhend z otočky opět vyrazil rozchytaný
Pařík a Miklišův individuální výpad mezi
kruhy vedl k ráně nad. Pojizerští mladí-

Propadák s Benátkami = herní i výsledková bída

VSETÍN, PROSTĚJOV Ani šestý pokus hokejových Jestřábů o zlomení
venkovní mizérie nevyšel. Ve 46. dějství Chance ligy podstoupili vždy prestižní a vyhecovaný boj na vsetínském
Lapači, kde sice po herní stránce nijak
nezaostávali, ale přesto jednoznačně
podlehli. Soupeř totiž na rozdíl od
nich nedělal fatální chyby.
Bez chybějících Divíška, Hantáka, Fajkuse i Zdráhala hosté nerozhodný stav
dlouho neudrželi. Už v 5. minutě rozehrávající Žovinec namazal puk přímo na hůl
napadajícího Kopty, který sólo proměnil

Jiří MOŽNÝ
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VOLEJBALISTKY odstartovala squashovou

MARKA
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PROSTĚJOV Úvodní dvě kola
UNIQA extraligy žen ČR 2018/19
po svátečně reprezentační přestávce přinesla volejbalistkám VK Prostějov převážně pozitivní zprávy.
Zejména výsledkově to pro ně dopadlo skvěle a díky tomu snížily na
třetí příčce tabulky svou ztrátu za
druhou pozicí na pouhé dva bodíky.
Liberec totiž podlehl doma trvale se
lepšícímu Olympu Praha 1:3, čímž je
Dukla pro Hanačky rázem na dostřel.
Celek z české metropole pak zvládl
i duel ve Frýdku-Místku a tím si definitivně zajistil postup do horní čtveřice soutěže pro nadstavbovou část. Vedoucí Olomouc je nadále suverénní.
Druhé kvarteto nadstavby vytvoří páté
Šelmy Brno, šesté KP Brno, sedmý
Přerov a pravděpodobně osmá Ostrava, která v klíčovém derby porazila
Frýdek-Místek 3:1. A díky tomu drží
před tímto rivalem na devátém místě
i před desátým Šternberkem těsný bodový náskok, přičemž ze základní fáze
zbývá už jen poslední 18. dějství hrané
v sobotu 26. ledna.
Pokud se vrátíme k prostějovskému
týmu, ten dokázal obě nelehké bitvy
v Přerově i proti Královu Poli zvládnout
vítězně 3:0. „Že jsme dva poměrně
těžké zápasy s nebezpečnými soupeři
vyhráli bez jediného ztraceného setu, to
je hlavní pozitivum celého uplynulého
týdne. Hned čtyři sady ze šesti rozhodovaly až dramatické koncovky a my
jsme je vybojovali, za což jsem rád,“ oce-

27

(QVQCTEJÊX88GLTQUVQXÆ

Už jednou dříve jsem se v této rubrice zamýšlel nad
tím, kterak mi předsezonní tip redakčního kolegy na
konečné druhé místo basketbalistů BK Olomoucko
v Kooperativa NBL mužů 2018/19 připadl až moc
odvážný, možná dokonce přemrštěný.Optikou jejich prudce zlepšených výkonů i výsledků za několik
posledních týdnů se však pomalu začíná zdát, že případný útok na jednu z medailí v aktuálním ročníku
nejvyšší tuzemské soutěže nemusí být pro mužstvo
hrající v Prostějově vůbec nereálný. Hanáci doma
smetli tabulkově lépe postavené Děčín i Pardubice
a vyhráli také většinu ostatních střetnutí kromě rozhodcovsky podezřelého duelu v Opavě plus nejtěžší
bitvy u suverénního Nymburka. Což je vyneslo do
horní poloviny průběžného pořadí jen dvě vítězství
za druhou pozicí vyrovnaného pelotonu. Na hřišti
i mimo něj je jasně vidět, jak se původně trochu nesourodý kolektiv dává postupně dohromady a roste. Herně, mentálně, soudržností, vztahově. A rovněž já už si
teď dokážu klidně představit, kam až by vzlet békáčka
třeba mohl mířit. Tak držím pěsti!

Způsob, jakým tenista TK AGROFERT Prostějov
Tomáš Berdych vtrhl zpět do kolotoče světových turnajů ATP Tour po více než půlroční zdravotní pauze,
musel nadchnout všechny české příznivce sportu.
Snad i ty, kteří jej předtím kritizovali. Berďa totiž jako
skutečný profesionál každým coulem udělal absolutně všechno pro to, aby se na okruh vrátil v maximální
možné kvalitě. Pořádně vyléčil bolavá záda, poctivě
se věnoval přípravě včetně té kondiční pod vedením
špičkového specialisty Marka Všetíčka. Také si perfektně vyčistil hlavu od vysilujícího koloběhu na tenisové túře. A dokonce přistoupil k tolik doporučované
úpravě svého herního stylu v tom směru, že teď chodí
mnohem častěji na síť a útočným pojetím se snaží
rychleji ukončovat výměny.
Postup do finále v Dauhá byl hned na první pokus po
comebacku nečekaně sladkou odměnou, k tomu se
okamžitě přidalo parádní tažení do osmifinále grandslamového Australian Open. Tom sice již fakt nemusí
nikomu nic dokazovat, ale je zřejmé, že velký titul by
byl lahodnou třešinkou na jeho vynikající kariéře.
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.
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stějov pod vedením kouče Jana Ryby. Jednou týdně
pak dojíždí za přípravou do brněnského squashového
centra Viktoria, kde se jí navíc věnuje kondiční trenér
Tomáš Breicetl.
Další velký turnaj čeká Vejrostovou již brzy, od
1. do 3. února jím bude juniorské MČR v Praze.
(son)
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PROSTĚJOV Když tehdy ještě malá Prostějovanka
Veronika Vejrostová začala ve svých devíti letech hrát
squash s tátou jen tak pro zábavu, asi netušila, jak daleko se v tomto sportu během dalších pěti let dostane.
A kolik se jí podaří nasbírat úspěchů i pohárů.
Aktuální sezónu 2019 zahájila prvním letošním juniorským turnajem Ammbra cup v Praze, který proběhl
v sobotu 12. ledna. Ve věkové kategorii G15 byla Vejrostová pátá nasazená a ve čtvrtfinále dokázala porazit turnajovou trojku Sofii Hausknotzovou 3:2 na sety včetně
obratu z nepříznivého vývoje 1:2. Následné semifinále
proti nejvýše nasazené Vendule Boháčové skvěle rozjela
a vedla už 2:0 na sady, načež favorizovaná soupeřka snížila. Vzápětí však Vejrostová znovu zabrala, aby urvala
čtvrtý set i celý zápas 3:1. Boháčovou přitom zdolala po
tři čtvrtě roce a teprve podruhé v kariéře. Ve finálovém
střetnutí narazila na číslo dva celé akce Káju Šrámkovou.
Od samého začátku šlo o naprosto vyrovnanou bitvu
a rozhodovalo, která hráčka udělá víc chyb. Za nerozhodného stavu 2:2 to v rozhodující páté sadě byla mladá
prostějovská hráčka, jež nakonec podlehla těsně 2:3.
Projevil se i těžký los, nicméně stříbro z pražského Ammbra Cupu je stále krásným výsledkem. Navíc v neděli si
Vejrostová na témže podniku zkusila i věkovou kategorii
G17, kde dokázala ve skupinové fázi dvakrát zvítězit 3:0
a nakonec vybojovala bronz za třetí místo.
Mezi největší dosavadní úspěchy mladé prostějovské squashistky patří čtvrtá příčka na mistrovství republiky 2018
v kategorii G15, třetí pozice na národním šampionátu 2017
v kategorii G13, triumf na juniorském turnaji kategorie
A (duben 2018) a pátý post na loňském mezinárodním turnaji v Lucembursku (oboje mezi dívkami G15).
V současné době Veronika Vejrostová trénuje dvakrát
týdně na kurtech Sportcentra Hotelu Tennis Club Pro-
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nil kouč vékáčka Lubomír Petráš. Zároveň však viděl též odvrácenou stranu
mince. „Pravda samozřejmě je, že jsme
se do těch vyrovnaných závěrů dostali
především vlastní vinou. Ve třetím setu
na přerovském hřišti i během všech tří
sad doma s Brnem jsme před koncovkou vedli výrazným rozdílem, ale pak
pokaždé přišla naše celou sezónu se
opakující slabina: výpadek v jednom
postavení a dlouhá série inkasovaných
bodů. Proto vznikaly ty komplikace,“
měl Petráš jasno.
„Právě tohle je věc, na níž se průběžně
snažíme neustále pracovat. A je zřejmé,
že musíme i dál. Jinak poměrně dobré
výkony mančaftu v posledních dvou
utkáních tyto výkyvy zbytečně srazily
poněkud dolů. Byť jsme nakonec oba
souboje úspěšně dorazili a výsledky
jsou pochopitelně ze všeho nejdůležitější. Po herní stránce je však pořád co
zlepšovat,“ rozebíral slovenský trenér
hanáckého klubu.
Kromě zdravotní absence blokařky Evy Rutarové musel řešit ještě
o poznání citelnější zranění první
nahrávačky Michaely Zatloukalové.
„Vzhledem k tomu, že v letošním ročníku Míša zatím odehrála skoro všechno, nešlo o jednoduchou situaci. Mladá Nicole Šmídová to naštěstí zvládla
v rámci možností relativně dobře a tím
jsme nepřipustili žádné zápasové zaváhání. V některém z nejbližších duelů
pak dostane větší prostor i Klára Dvořáčková,“ plánoval Petráš.
(son)

Takhle skvělý začátek roku už dlouho prostějovská tenistka nezažila. Po
triumfu na turnaji v Sydney doslova
řádila v prvním týdnu grandslamového
podniku Australian Open, kde své sokyně ničila vždy zhruba po pouhé hodině. Snad jí forma v Melbourne vydrží
i pro nadcházející dny.

Foto: internet

PETRA KVITOVÁ
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Vtipně a přitom účelně zhodnotil svůj
stav DENIS RUGOVAC, nová posila
prostějovského cyklistického oddílu.
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Jestliže ve volejbalovém utkání
zvítězíte ve třech setech, existuje
reálný předpoklad, že šlo o jsný
zápas. Jenže v duelu prostějovského VK proti hráčkám z Králova
Pole to byla bitva: všechny tři sady
skončily nejtěsnějším možným
rozdílem pouhých dvou míčů.
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Volejbalistky TJ OP Prostějov obměnily před sezónou kádr, ale zatím
to příliš sladkého ovoce nenese.
Naposledy byly jen komparsem v
duelu s lídrem třetí nejvyšší soutěže.
Na domácí palubovce byly Opavou
doslova smeteny, vždyť Hanačky
získaly v zahajovacím setu pouhých
šest míčů!

DEBAKL:

Konečně! Po šesti utkáních bez tříbodového zisku dokázali hokejisté
Prostějova ukončit tuto nelichotivou
sérii zrovna na ledě lídra druhé nejvyšší soutěže. V sobotu večer přivezli
cenné vítězství z Jihlavy, což byl pro
Jestřáby vůbec první stoprocentní
zisk v novém roce 2019.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

mezi světovou dráhovou elitou
BERLÍN, PROSTĚJOV V konkurenci mistrů Evropy, mistrů světa i medailistů z olympijských
her se celou tuto zimu představuje dvojice týmu TUFO-PARDUS Prostějov Luděk Lichnovský
a Daniel Babor. Mladí prostějovští závodníci a společně s nimi rovněž polský internacionál
Wojciech Pszczolarski dosáhli pro klub historického úspěchu, když se mohou účastnit prestižních dráhových závodů Six Day Series. A nejde jen o jednorázové pozvánky jako v minulých
letech, úspěšné trio získalo smlouvu na všechny tyto podniky po celém světě! Na konci ledna
se tak představí v Berlíně, poté na přelomu ledna a února v Kodani, jen pár dní po ní přijde na
řadu Melbourne, v březnu pak Manchester a v dubnu Brisbane.
2x foto: internet

sport

DUO LICHNOVSKÝ – BABOR bojuje
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DRUHÝ LIBEREC DOTÁHLY Veronika 3"'/,01,3

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

Vyrovnaná bitva dopadla jasně pro Valachy NA DVA BODY N@UÇIP

Pojďme však chronologicky. Minulé pondělí prostějovští hokejisté zajížděli do vždy
vroucího kotle Na Lapači. A tamní Valašský
hokejový klub je usmažil 4:1, byť konečný
výsledek příliš neodpovídal předvedené hře
obou moravských rivalů. Proto kouč LHK
navzdory zdánlivě hladkému neúspěchu
nepůsobil nijak rozčarovaně. „Ačkoli výsledek mluví jasně pro soupeře, byli jsme podle
mého názoru herně lepším týmem. Navíc na
střídačce panovala parádní atmosféra, tým
fungoval, kabina fungovala. Proto hráčům
patří za předvedený výkon velké díky, i když
nevezeme žádné body,“ zůstával Jiří Vykou-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi si na vlastní kůži (či spíš peří
a perutě) vyzkoušeli pravdivost amerického přísloví „From
zero to hero“. Vinou hladké porážky ve Vsetíně a zejména
domácího výbuchu s Benátkami nad Jizerou už už padali
do poměrně hluboké krize, leč dokázali z ní (zatím) vylétnout. A to překvapivě na ledě Jihlavy, tedy průběžně nejsilnějšího celku Chance ligy mužů ČR 2018/2019!

Po Vsetínu a Benátkách zabředával tým LHK Jestřábi
do nepříjemné břečky, ale pak přišlo jihlavské zmrtvýchvstání
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letos slavíme
milujeme

aneb jsme
s vámi
u toho...
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EXKLUZIVNĚ
Komerční banka se rozhodla přeskupit síť svých poboček v celém Olomouckém kraji. Dle našich informací
by se uzavření mělo týkat zhruba osmi
provozoven, jiné se však zase otevřou.
„Konkrétní místa poboček, ve kterých
letos ukončíme provoz, považujeme
v tuto chvíli za interní informaci. Lze
však říci, že tímto způsobem reagujeme na chování klientů, rozvoj tech-

nologií, hodnocení atraktivity lokalit
i efektivitu jednotlivých poboček,“
vysvětloval důvody Teubner.
Rozhodnutí managementu banky
se místním vůbec nelíbí. Stěžují si
i na to, že o něm dosud nebyli nijak
oficiálně informováni. „Podle mě
jde o rozhodnutí od stolu, bez znalosti
konkrétního prostředí. Například z našeho úřadu do banky nosíme poměrně
vysoké částky. Nedokážu si představit,
jak je budeme vkládat do bankomatu.
To se týká i starostů okolních obcí.
A stejně jsou na tom i zdejší podnikatelé či občané,“ netajil své rozhořčení
starosta Konice Michal Obrusník.
Ten společně s dalšími starosty Mikroregionu Konicko zaslal zástupcům
Komerční banky dopis, v němž apelují na pozměnění rozhodnutí. Přidal
se k nimi i hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk. „Bylo to zbytečné, pokud mám informace, tak se

má štěstí, že kromě Komerční banky
stále funguje i pobočka České spořitelny. Po odchodu jedné z nich však dojde ke snížení konkurence. „Uvítáme,
pokud u nás svou pobočku zřídí ještě
jeden peněžní ústav,“ zadoufal konický
starosta.

2QDQéMC-QOGTéPÊDCPM[UGXGO÷UV÷PCEJ¾\ÊPGFCNGMQJNCXPÊJQP¾O÷UVÊ$CPMCUK
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Foto: Martin Zaoral

na rozhodnutí nic nezměnilo,“ dodal
Obrusník.
Dům, ve kterém KB sídlí, je aktuálně
v nabídce realitní kanceláře. Banka
v něm však byla v dlouhodobém nájmu, a pokud by měla zájem, jistě by
v něm mohla zůstat i nadále. Konice

noviny
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přízemí a pak se dostal do neobývaných místností nacházejících se
v patře objektu, ty prohledal, ale nic
z nich nevzal a neodnesl. Do hospody v přízemí nevnikl. Obecnímu
úřadu, který je vlastníkem objektu,
vznikla škoda na poškozených dveřích ve výši jednoho tisíce korun,“
sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Událost šetříme pro trestný čin krádeže ve stádiu
pokusu,“ doplnil.
(mik)

Brzy to bude devět let, co Němčice
nad Hanou koupily areál bývalého
cukrovaru nechvalně známé společnosti Eastern Sugar. Už tehdy

Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU Tak
se to podařilo! 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.

vedení města naznačilo, že brownfield o rozloze dvaceti fotbalových
hřišť by měl v budoucnu sloužit pro
stavbu rodinných domů a provozoven menších podnikatelů. To, co
v mnoha případech zůstalo pouze na papíře, se v Němčicích nad
Hanou daří pomalu, ale jistě realizovat. Nejenže na části plochy
už stojí nové rodinné domy či
bydlení pro seniory, staví tam
i podnikatelé. Rozsahy některých
investic dokonce předčily původní
očekávání.
„Aktuálně se na pozemku po cuk-

Foto: Martin Zaoral

rovaru staví obchodně servisní středisko zemědělské techniky společnosti Strom Praha. Dle posledních
informací by mohlo otevřít letos
v květnu. Pracovat by v něm mělo
zhruba třicet lidí,“ prozradil Jan
Vrána, starosta Němčic nad Hanou,
které před pěti lety pozemek společnosti prodaly.
Prostějovské středisko společnosti
Strom Praha se v současnosti nachází v Držovicích v areálu Za Olomouckou ulicí. Mimo jiné nabízí
zemědělskou techniku značky John
Deer.

4Q\NGJNQWPQXQUVCXDWPGN\GRąKLÊ\F÷\0÷OéKEPCF*CPQWFQ8TEJQUNCXKERąGJNÆFPQWV

zjistili jsme

9

Protivanov (mls) - „Horní zastávce“
v Protivanově u hlavní silnice ve směru do centra obce chyběla značka,
která by upozorňovala na její přítomnost. Tohoto nedostatku si všimli
dopravní policisté. Na zastávce by
se tak v dohledné době měla objevit
příslušná svislá značka.

Oznaèí zastávku

Plumlov (mls) - Svatý Petr z Alkantery se narodil sedm let poté, co Kolumbus objevil Ameriku. Byl to františkánský mnich žijící velice asketickým
životem. Jeho otec byl právník a chtěl,
aby syn v této profesi pokračoval. Jenže Petr v šestnácti letech tajně odešel
z domova do kláštera. Založil pak
celkem dvanáct klášterů a později byl
prohlášen za svatého. Právě jeho historická socha je jednou ze čtyř, které
najdeme v Plumlově. Stojí přímo před
vstupem na zámek. Vedení města se ji
rozhodlo nechat opravit a v této souvislosti žádá o dotace.

Opraví sochu
španìlského
mnicha

Kostelec na Hané (mls) - Zásadní
proměnou projde ulice Pod Kosířem
ústící u hřbitova v Kostelci na Hané.
Zcela nově bude řešena křižovatka
s Palackého ulicí. Před tamními garážemi bude vybudováno nové parkoviště pro deset aut. Vznikne tam
i nové obratiště, u něhož bude další
parkoviště pro celkem dvanáct vozů.
Ve svahu bude vybudováno terénní
schodiště, které naváže na stávající
chodník v Palackého ulici a propojí
parkoviště s pěší trasou na hřbitov.
Nový chodník je navržen podél budovy barokní sýpky, kde se napojí
na stávající komunikaci. Jeho délka
bude asi devadesát metrů. Další
chodník povede od průchodu v sýpce k silnici. Upraveny budou i vjezdy
k domům, umístěny tam budou
kontejnery na tříděný odpad a ulice
dozná i řadu dalších změn. Město
už na tento projekt získalo stavební
povolení.

Ulice se zmìní
k nepoznání

Bohuslavice (mls) - Ze dne na den
rezignovala Hana Matoušková na
funkci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice. „Svůj krok
nijak nezdůvodnila,“ prozradil nám
starosta Bohuslavic Roman Jedlička,
který byl na přechodnou dobu jmenován ředitelem školy. Obec nyní vypsala konkurz, z něhož by měl vzejít
nový ředitel. Exředitelku Matouškovou se Večerník pokusil kontaktovat,
mobilní telefon ovšem nezvedala.

Øeditelka náhle
rezignovala

poškodil dosud neznámý řidič nezjištěným vozidlem světelné zabezpečovací
zařízení železničního přejezdu mezi
Prostějovem a Smržicemi nedaleko
sídla krajské veterinární správy v ulici
Za Kosteleckou. Řidič dodávkového
nebo nákladního automobilu nehodu
neoznámil, ale z místa ujel. Upozorňujeme, že světelné zabezpečovací zařízení
přejezdu bude až do uvedení do původního stavu mimo provoz,“ informoval
velice spěšně František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ještě v tentýž den odpoledne pak poMichal KADLEC
licejní mluvčí přinesl další důležité
„V úterý patnáctého ledna v přesně informace. „Dosavadním šetřením se
nezjištěné době do osmé hodiny ranní prostějovským policistům podařilo zjis-

SMRŽICE Tady mohlo jít o život!
Minulé úterý nefungovalo přes čtyři
hodiny světelné zabezpečovací zařízení na železničním přejezdu ve směru
od Smržic na Prostějov. Důvod byl
prostý. Zatím neznámý pachatel za
volantem nákladního auta smetl při
otáčení celý semafor a z místa nehody
ujel. Zatímco policie začala po zbabělci pátrat, osobní vlaky z Kostelce i naopak projížděly po přejezdu krokem.
A na místo spěchala četa pracovníků
SŽDC, aby zabezpečovací systém
znovu rychle obnovila...

tit, že dopravní nehoda se stala přibližně
pět minut před půl osmou a viníkem je
řidič dosud přesně neustanoveného nákladního automobilu modré barvy s návěsem, který měl mít plachtu šedé nebo
bílé barvy. Přední a zadní čelo pak barvu
červenou. Muž k místu přijel od ulice
Vápenice, v křižovatce se otočil a vrátil
se zpět do města Prostějova. K poškození železničního zařízení došlo právě při
otáčení. V době události v místě stály jeden další kamion a nejméně dva osobní
automobily. Tímto žádáme jejich řidiče
i jakékoli další svědky, aby se se svými
informacemi obrátili na prostějovské
policisty,“ uvedl František Kořínek.
Pracovníci Správy železniční dopravní
cesty se u Smržic během úterního do-

poledne pořádně zapotili. Ale obnovit
světelné zabezpečovací zařízení přejezdu
se jim podařilo poměrně rychle. „Přejezd
byl opraven tentýž den. Ve 12:01 již byla
signalizace plně funkční,“ potvrdil Večerníku Marek Illiaš, tiskový mluvčí SŽDC.
To ovšem nic nemění na tom, že
policisté zatím nevypátrali řidiče,
který svým náklaďákem světelné
zabezpečovací zařízení poškodil
a vyřadil z provozu. „K objasnění
okolností této nehody se obracíme
s prosbou o pomoc na svědky, kteří
viděli její průběh, případně by o ní
mohli poskytnout jakékoli informace. Se svými poznatky se svědci
mohou na policisty Dopravního
inspektorátu Prostějov v době od

7:00 do 15:00 hodin obrátit osobně na dopravním inspektorátu
v Havlíčkově ulici nebo telefonicky na číslo 974 781 251. Případně

kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158,“ apeluje na
veřejnost tiskový mluvčí František
Kořínek.
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Zadejte si
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NIVA Zřejmě hodně zklamán utíkal z místa činu zloděj, který se
vloupal do obecní hospody v Nivě.
Úlovek totiž nebyl takový, jaký si
asi představoval. Lup si přesněji řečeno neodnesl vůbec žádný,
přesto po něm policie pátrá a hrozí
mu vězení.
„Pravděpodobně v noci z úterý
patnáctého na středu šestnáctého
ledna vnikl neznámý pachatel do
sklepních prostor hospody v obci
Niva. Vykopl zamknuté dveře do

region

RYCHLÝ
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Vykopl dveře hospody, *ÁNOJ>PFMJQ<MP=P?@KMJ?@EI<
odešel však s prázdnou U@Hî?îGNF½O@>CIDFT

Uzavření konické pobočky Komerční banky je dle všeho nezvratným
rozhodnutím. „Ukončení provozu
pobočky v Konici dojde na konci prvního čtvrtletí roku 2019. Na místě zůstane k dispozici bankomat s vkladovou funkcí,“ potvrdil Večerníku tiskový
mluvčí banky Michal Teubner.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

KONICE Tohle je konec jedné éry. Nedlouho po sametové
revoluci začala místním lidem sloužit pobočka Komerční
banky (KB), a to v budově nacházející se jen pár kroků od
tamní radnice. Nyní by se ale měla zavřít. Nic na tom nezměnil
ani apel dvaceti starostů Mikroregionu Konicko či hejtmana
Olomouckého kraje směřovaný managementu banky...
Dojít by k němu mělo zřejmě už letos v březnu.

KOMERČNÍ
BANKA V KONICI ZAVŘE SVOU POBOČKU
Dostává se město čím dál více na periferii zájmu?

zprávy z regionu

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

19011710061
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Uplynulou sobotu 19. ledna ráno
po osmé hodině policisté zastavili
v Konici řidiče motorového vozidla Škoda Octavia. Šestadvacetiletý muž při kontrole předložil doklady potřebné k řízení a provozu
motorového vozidla a podrobil
se orientačním dechovým zkouškám na alkohol. Přístroj naměřil
hodnotu 0,46 promile alkoholu.
Na základě výzvy se řidič podrobil
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem krve. Muž uvedl, že v
pátek večer vypil pět piv. Je podezřelý z přestupku o provozu na pozemních komunikacích, za který
mu hrozí pokuta od 2 500 korun
do 20 000 korun a zákaz činnosti
od šesti měsíců do jednoho roku.

Řídil po pěti pivech

V dosud přesně nezjištěné době
od prosince 2018 do 8. ledna
2019 se dosud nezjištěný pachatel
násilně vloupal do kovové skříně
umístěné na okružní křižovatce
na komunikaci mezi Brodkem u
Prostějova a Dobrochovem. Ze
skříně pachatel odcizil elektrozařízení osvětlení křižovatky, čímž
způsobil obci Brodek u Prostějova škodu v dosud nevyčíslené
výši. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Zatemnil rondel

Předminulý pátek 11. ledna kontrolovali policisté v Určicích osobní automobil Ford Fiesta a jeho
šestačtyřicetiletého řidiče. Muž
vykazoval známky ovlivnění alkoholem, ale podrobit se dechové
zkoušce odmítl. Požití alkoholu
před jízdou přiznal, ale poté se
odmítl podrobit i odbornému
lékařskému vyšetření. Z důvodu
odmítnutí zkoušky na přítomnost
alkoholu či jiné návykové látky je
nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za
ten mu u příslušného správního
orgánu hrozí pokuta v rozmezí od
25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení
na dobu jednoho roku až dvou let.
Další jízdu policisté muži zakázali
a na místě zadrželi jeho řidičský
průkaz.

Opilý odmítl „dýchat“

.521,.$

ÿ(51É

10
milujeme vecerník
á

saa

Roomster. Došlo ke střetu, kterým
byl jeho automobil odhozen vpravo
mimo komunikaci. Tam poté bočně
narazil do rodinného domu, u kterého
se zastavil. Vozidlo Škoda Fabia bylo
nárazem obráceno do protisměru,
ale zastavilo v křižovatce,“ popsal tvrdou srážku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění

pětadvacetileté spolujezdkyně, která
seděla na zadním sedadle Škody Roomster. A bohužel také malé holčičky.
„Žena byla převezena k ošetření do
prostějovské nemocnice. K preventivnímu vyšetření byla převezena i
její dvouletá dcera. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na sto třicet tisíc korun. Alkohol
u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“

přidal další informace Kořínek. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
nehody jsou předmětem dalšího šetření. „Po prohlídce poškození policisté na místě zadrželi osvědčení o registraci vozidla Škoda Roomster. Po dobu
šetření okolností a odklízení následků
nehody byl provoz v místě řízen kyvadlově. Plně zprůjezdněna byla komunikace krátce před polednem,“ uzavřel
policejní mluvčí.
(mik)
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Zraněny byly žena a dvouletá dcera

S minimálním zpožděním se tedy
všichni pohotově vrhli do ledové
vody a náležitě si koupel užívali.
Někteří pouze relaxovali, ovšem našli se i tací srandisté, kteří skákali z
ledového břehu do tůně bombu. Po
několika minutách postupně vylézali na břeh a začali s ohříváním. „Tyto
menší akcičky jsou pro nás milé,
protože si tu délku pobytu ve vodě
určujeme sami, je to úplně něco jiného než závody, které jsou daleko
složitější,“ přidala Ježková při zahřívání se u ohně.

„Před čtyřmi lety jsme pořádali s
panem Dzubou první otužovací
akci a letos je o ni takový zájem, že
to přestáváme zvládat,“ usmál se
Pavel Bokůvka, starosta Stínavy a
pokračoval. „Otužilců bylo kolem
dvaceti, přihlížejících nepočítaně,
hrubým odhadem asi sto padesát.
Dokonce přišli ze Ptení. Poděkování
patří především hasičům ze Stínavy,
organizaci opět zvládli na jedničku.“
Návštěvníci i otužilci se nakonec
zahřáli svařáčkem či nějakým panáčkem.

(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾
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www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Panský dvůr

pravým předním kolem tahače na mříž kanálové
vpusti. Ta neudržela tíhu vozidla a i s částí komunikace se propadla. Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 55 000 korun. „Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření. Pravděpodobně se jednalo o technickou
závadu na komunikaci,“ doplnil Kořínek. (mik)
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BEDIHOŠŤ Takovou tíhu nemohl kanál udržet! Šofér kamionu při couvání zastavil v Bedihošti přímo na kanálové mřížce, pod předním kolem se ale kanál propadl a s ním i část
komunikace. Také policie přiznává, že na vině
kuriózní dopravní nehody může být špatný
stav vozovky.
„V pondělí čtrnáctého ledna v sedm hodin ráno
couval v ulici Zátiší v Bedihošti čtyřiapadesátiletý
řidič s nákladní jízdní soupravou tahače značky
Scania s návěsem tak nešťastně, že při jízdě najel

Rarita v Bedihošti:

11

zena v přístřešku či stodole. Podle
prvotních informací jde o osobu
bez domova,“ sdělil policejní tiskový
mluvčí Libor Hejtman serveru www.
pvnovinky.cz, který přišel s informací
jako první.
Podle Policie ČR nejde s největší pravděpodobností o cizí zavinění, přesnou
příčinu úmrtí by měla určit pitva.
(mls)

tak jí z pravé strany do jízdního pruhu
vběhl pes a žena již nedokázala střetu
zabránit. Policisté zjistili, že pes utekl
při venčení jednatřicetileté ženě. U řidičky, která nebyla zraněna, byla provedena orientační dechová zkouška
na přítomnost alkoholu s negativním
výsledkem. Škoda na vozidle byla odhadnuta na čtyřicet tisíc korun,“ uvedl
Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Jak dodal, policisté projednali dopravní nehodu na místě. (mik)

(QVQ2QNKEKGè4

zidla příkopem vzrostlý listnatý strom. Ten byl střetem s kamionem vylomen a rozlámán. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše škody
způsobené na kamionu byla předběžně vyčíslena
na sedmdesát tisíc korun,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Jeho
přestupek vyřešili uložením pokuty v příkazním
řízení,“ dodal policejní mluvčí.
(mik)
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BUDĚTSKO Minulé pondělí 14. ledna se na
Prostějovsku stala další nehoda kamionu. Před
devátou hodinou totiž na komunikaci mezi Konicí a Budětskem došlo k havárii nákladního
automobilu MAN. Jeho šofér neudržel těžkou
soupravu na silnici a narazil do stromu.
„Devětatřicetiletý řidič po projetí levotočivé zatáčky nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo komunikaci.
Než se po několika desítkách metrů řidiči podařilo
vyjet zpět na komunikaci, porazil při jízdě částí vo-

KLADKY, PROSTĚJOV Uplynulou
sobotu zaznamenal lyžařský areál
v Kladkách jednu z nejvyšších návštěvností ve své historii. Ve slunečném a mrazivém počasí tam zavítalo
přes pět stovek lyžařů.
„Obě parkoviště byla plná, oba vleky
v plném provozu. Fungovaly i dětské
lano a půjčovna lyžařského vybavení.
U vleků se tvořily menší fronty, lidé
ale nikdy nečekali déle než pět minut,
většinou to bylo výrazně méně,“ popsal
Večerníku sobotní situaci předseda Lyžařského areálu Kladky Jiří Křeček.
V neděli se pak situace téměř opakovala, k ještě vyšší návštěvnosti chybělo
snad jen noční lyžování. „Tuto variantu
jsme zkoušeli, ale nepřinesla kýžený
efekt. Lidé už jsou naučeni, že po setmění lyžujeme ve středu, v pátek a v
sobotu. Při nedělním nočním lyžování
jich na sjezdovce byla vždy zhruba de-
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sítka,“ konstatoval Křeček. Každopádně neprohloupí nikdo, kdo se do Kladek vypraví i o nadcházejícím víkendu.
Meteorologové totiž na celý nadcházející týden hlásí teploty pod nulou. „Budeme sjezdovku maximálně dosněžovat, abychom byli opět připraveni na
víkend. Dvojkotva pojede každý den,
pomu v týdnu spustíme v případě, že se
budou tvořit fronty,“ nastínil další plány
Jiří Křeček, který doufá, že teploty pod
bodem mrazu vydrží minimálně do
konce prvních únorových dní. To by si
totiž školáci z Prostějovska měli užívat
nejprve pololetních a následně i jarních
prázdnin.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji počasí
je překvapivá informace, že došlo ke
změně plánovaného termínu oblíbených závodů Kladecká lyže. „Akce by
se měla konat až v neděli 17. února. Vyšli jsme v tomto ohledu vstříc zástupcům sportovních klubů, jejichž členové
se těchto závodů pravidelně účastní,“
vysvětlil Jiří Křeček.
(mls)

Ohlášené mrazy

PROSTĚJOVSKO Je tohle vůbec
možné? Ale je! Majitelka psa venčila svého čtyřnohého miláčka v
prostoru čerpací stanice u dálnice
ve směru z Prostějova na Vyškov.
Ovšem neuhlídala ho. Zvíře vběh2QMWFRčLFGVGQFMQPKEMÆJQ\¾OMWXUVQWRÊVGFQ2CPUMÆJQ lo na dálnici a způsobilo dopravní
FXQTCVQWVQDTCPQWMVGT¾D[NCPGF¾XPQXMWUP÷QRTCXGPC nehodu!
Foto: Martin Zaoral
Uplynulý pátek 18. ledna po sedmní tomu zeď stojící na pozemcích Panského dvora. „Chce- nácté hodině řídila jednapadesátiletá
me ještě získat do vlastnictví i tamní stavby, které zůstávají řidička vozidlo Volkswagen Golf po
ve vlastnictví státu, přestože stojí na našich pozemcích. Co dálnici D46 směrem z Prostějova na
bude s celým areálem dál, zatím nevíme. Určitě bychom Výškov. „Když míjela čerpací stanici,
byli rádi, pokud by zde vznikl například hotel. Něco podobného v Konici chybí. K tomu by však byl potřebný
vhodný investor a je otázkou, zda se ho podaří najít,“ nastínil další plány konický starosta.

PANIČKA VENČILA PSA,
TEN VBĚHL POD AUTO
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MKNQOGVT[QF6QXCéQXC
+NWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV

KLOPOTOVICE Uplynulou sobotu časně ráno byla v Klopotovicích
ležících zhruba tři kilometry od
Tovačova objevena mrtvola osmašedesátiletého muže.
K nešťastné události došlo v sobotu v
malé obci na hranicích Prostějovska.
„Krátce po šesté hodině ranní jsme
byli na místo přivoláni záchrannou
službou. Mrtvola muže byla nale-

9.ORSRWRYLFtFKQDäOL
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1iNODďiNHPUR]OiPDOVWURP slibují v Kladkách rej

Panský dvůr nacházející se naproti konického zámku kdysi býval hospodářstvím, které patřilo k místnímu zámku.
Choval se tam dobytek i domácí zvířectvo. Před rokem
1989 tam sídlila Strojní a traktorová stanice. Po revoluci
byl v restituci vrácen původním vlastníkům, provoz v něm
však brzy skončil a od té doby chátrá. Jeho cena byla i s
pozemky stanovena na 1 800 000 korun. Konická radnice
se jej před zhruba dvěma roky rozhodla odkoupit, to však
nebylo vůbec snadné. Vlastnilo jej totiž celkem 15 osob
z různých koutů republiky. Dva z nich dokonce trvale žili
v USA. Přesto se nedávno odkup podařilo dotáhnout do
zdárného konce.
„Průchod z ulice Zádvoří do ulice Chmelnice přes Panský
dvůr byl zpřístupněn po výkupu pozemků městem,“ potvrdil Večerníku konický starosta Michal Obrusník s tím, že
město zatím upravilo povrch dvora a nechalo zrekonstruovat vstupní portál z ulice Chmelnice.
Hlavním důvodem pro výkup pozemků však od počátku
bylo vybudování potřebného chodníku v ulici Zádvoří.
Kolem frekventované a nepříliš přehledné silnice totiž žádný chodník dosud nevede. Ani jej tu není kde postavit, brá-

Martin ZAORAL

KONICE Komplikovaný odkup areálu bývalé STS se
konické radnici zdařil, díky čemuž se podařilo propojit ulice Chmelnice a Zádvoří. Nejenže si tak lidé nyní
mohou výrazně zkrátit cestu, navíc se vyhnou nebezpečnému úseku v ulici Zádvoří. Tam by měl po odkupu
v dohledné době vzniknout i tolik potřebný chodník.

ãNRGRYNXRGPUäWLODæQDEDUiN Kamion se propadl do kanálu!

DRŽOVICE Rána jako z děla se
rozlehla předminulou sobotu křižovatkou v Držovicích. Jeden z
řidičů škodovky nedal přednost
vozidlu jedoucímu po hlavní komunikaci, navíc z kopce od Olšan
u Prostějova. Tvrdý náraz odmrštil druhou Škodu ven ze silnice a
vzápětí i na opodál stojící rodinný
dům. Zraněny byly mladá žena sedící na zadním sedadle auta a bohužel také její dvouletá dcerka!
„V sobotu dvanáctého ledna před
jedenáctou hodinou došlo v křižovatce ulic Olomoucké, Fibichovy a
Smržické v Držovicích k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů
značky Škoda. Podle dosavadního šetření čtyřiačtyřicetiletý řidič Fabie do
křižovatky z ulice Fibichovy proti dopravní značce ´Dej přednost v jízdě´
vjel v době, kdy tudy po hlavní komunikaci směrem od Olšan u Prostějova
sedmadvacetiletý muž řídil Škodu

ZHQVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾

6TCFKéP÷FQTC\KNKPGLUVCTwÊQVWåKNGERCP$QD2¾EN

jakké by
ja
bylo ko
kouppáání ottužil
u lcůů.
ů ..

8UVWRWFQNGFQXÆXQF[CTCFQUVK\G\FTCXÆJQRQJ[DW 2QVÆWåUKXwKEJPKURQMQLGP÷WåÊXCNKMQWR¾PÊ
PG\CDT¾PKNCPKNGFPCJNCFKP÷

" INI
I I L?
L ?J I LN´
L ´Û
´Û

Vendula PROVAZOVÁ

Danu Zbořilovou. Nejstarší účastník
Bob Pácl nedočkavě zkoušel vodu a
všechny rozesmálo výstižní zvolání
„Už je toť“ oznamující příjezd Dany
Zbořilové. A pak už se začali řadit
krásně nastrojení otužilci a čekali na
povel, až budou moci zaběhnout do
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
ledové vody.
pro Večerník
„Ten pocit, kdy poprvé vlezete do
vody, je nezapomenutelný, jakoby vás
bodaly tisíce jehliček, ale my už jsme
na to zvyklí a přestáváme to vnímat,“
Již čtvrtým rokem pořádala obec Stí- účastníci se začali svlékat do plavek, i prozradila své pocity Večerníku Gabnava ve spolupráci s SDH Stínava tra- když se ještě čekalo na mistryni světa a riela Ježková z oddílu DZP Haná Prodiční otužilecké plavání. Nedočkaví přemožitelku kanálu La Manche paní stějov.

2CTVCQVWåKNEčMT¾VEGRąGFVÊOPGåUGXwKEJPKU×UO÷XGOXTJNKFQXQF[

Stínavská tůně byla v mžiku plná polonahých otužilců

STÍNAVA V neděli bylo na Hané opět na co koukat. Krátce po
poledni se sešlo několik otužilců, aby hromadně pokořili ledové
rybníčky. Teplota vody dosahovala 2 °C, venkovní teplota se pohybovala kolem −1 °C. Průběh „ledové“ akce sledoval samozřejmě i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

MILOVNÍCI ZIMY ODHODILI ŠATY A VRHLI SE DO VODY Lidé už mohou chodit přes

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

milujeme vecerník
á
servis pro ženy...

Mahátma Gándhí

Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit, naopak
zcela zdarma získáte nejen novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální
fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do redakce Večerníku na Vápenická 19.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 15. ÚNORA 2019!

+/$67(6('2¸12529§3520÷1<,0$*(

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“
“

Motto na tento týden:

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás zdravím v roce 2019. Na úvod bych vám ráda
popřála vše nejlepší do nového roku, hlavně ať jste
vy a vaši blízcí zdraví, šťastní, spokojení a ať máte
klid v mysli, v duši i v srdci. Se začátkem nového roku máme perfektní příležitost pro
rozhovor s numeroložkou Annou Hanákovou, která vám prozradí, co vše nás
čeká, čemu se máme vyhnout a také na
co se připravit. Dále vám odtajníme vítězku novoročního dílu seriálu PROMĚNA IMAGE a nechybí
ani další porce cvičení. A jen tak ze
zvyku připomínáme, že se již nyní můžete hlásit do únorového klání proměn od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Po všech stránkách klidný a pohodový rok všem čtenářům
Večerníku přejeAneta Křížová

ODDECHOVÝ
ÈAS

26

3521¨l1¥
POLOVIÈKY...

Start nového rok máme úspěšně za sebou
a ve stejném duchu s ním pokračují proměny od Večerníku. Pokud o tomto projektu
ještě někdo neslyšel, tak vězte, že v jedinečným seriálem PROMĚNA IMAGE procházejí ženy, ale také muži či dokonce celé
páry. Máme profesionální tým a snažíme se
nejen o změnu image, ale hlavně o vnitřní
proměnu a dodání sebevědomí. A co je pro
nás hlavní? Splnit vaše přání a dělat vám radost! Je třeba poznamenat, že všechny dosavadní díly dopadly skvěle a každá z nich
byla něčím výjimečná a nezapomenutelná.
Jsme nesmírně rádi, že se tento projekt stále
těší velké popularitě, je ho doslova plná celá
republika. A to i ta bývalá! Již jsme tady měli
vítěze z Prahy, Ostravy, Olomouce, Vyškova,
Bouzova a v listopadu vítězku, která k nám
neváhala přijet až ze slovenského okresu
Nitra. Do první letošního dílu se přihlásila
mimo další desítku jiných žen i slečna Veronika Kummerová z Olomouce. A právě na tu
se usmála Paní štěstěna.

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

„Rok zemního Vepře začíná 5. 2.
2019 a potrvá do 24. 1. 2020. Vepř
má laskavou a chápavou povahu
a zemní Vepř obzvlášť, bude tedy
vhodný čas na investice a možnost
‚vykročit' z komfortní zóny a využít
tak nové příležitosti. Neměli bychom
se bát navazovat nové kontakty, a to
osobní i pracovní. Vepř rozvažuje a riskantní kroky tedy
nemusí být úspěšné.“
yy Co nám říká číslo
2019 podle numerologie?
„Součet roku 2019 je 12 a ve výsledku
3, tedy energie poměrně značné dynamiky, chuti zkusit něco ‚extravagantního' i za cenu riskování, což se může
u mnohých projevit jako profesní
změna. Rok 2019 přislibuje také čas
vášně, milostných her. Pozor na nevěry! Není ale vše jen růžové a tak i letos
můžeme čekat ‚nějakého kostlivce',
kterého jsme zapomněli ve skříni, a to
ať již záměrně, nebo nevědomky.“
yy Je něco, na co bychom si měli
dávat pozor nebo čemu bychom se
měli vyhýbat?
„My všichni a obzvláště lidé, co
mají ve svém datu vícečetné trojky,
(QVQCTEJKX#*CP¾MQXÆ

bychom neměli podlehnout ‚lákadlům' ať už ve formě výkonu - být
nejlepší za každou cenu, alkoholu,
či riskování popřípadě rychlosti.
Pozor i na stres, obzvláště v letošním roce bychom mohli pocítit
jeho následky mnohem rychleji.
Také si dávejme pozor na netrpělivost a kritiku.“
yy Máte pro nás na závěr nějaká
doporučení?
„Řešme věci v pravou chvíli, nedělejme rychlá rozhodnutí. Tvořme
a odpočívejme, vzdělávejme se
a milujme se. Dělejme vše, jak nejlépe umíme, ve prospěch svůj i našeho okolí, pak si užijeme každou
minutu roku 2019.“ (úsměv)

„Lidé se budou více setkávat“

První díl této rubriky zahájíme
rozhovorem s Annou Hanákovou
ze studia Cesta změny – Salon
Charme v ulici Melantrichova,
která se věnuje numerologii. Tu
však propojuje i s dalšími naukami, tedy s výkladem karet, prací
s čakrami a jejich harmonizací,
prací s energiemi, věnuje se poradenství a vzdělávání v oblasti
životního stylu, rozvoji osobnosti, vztahům a mnohému dalšímu.
V interview, které navazuje na
předvánoční rozhovor s touto ženou, jsme se tentokrát zaměřili na
energie roku 2019.
yy Na úvod, bude rok 2019 lepší
než rok 2018?
„Záleží na tom, co je pro koho lepší...
Letošní rok bude určitě ‚tvořivější'
než ten předchozí. Také přinese více
aktivity. Lidé se budou více setkávat
a je zde velký prostor ke komunikaci.
V roce 2019 se budou drát na povrch
nenaplněné sny a touhy. Tento rok
bude také přát mnohým společenským akcím či rodinným oslavám.“
yy Podle čínského horoskopu od
února začne rok Vepře, co to pro
nás znamená?

220 g medu
140 g ořechů
(mandle nebo
lískové ořechy)
200 g cukru krupice
2 bílky
t cukrářské
oplatky

Ingredience

Jak to všechno dopadne? To se dozvíte
již příští pondělí, kdy se můžete těšit na
reportáž a video z listopadové PROMĚNY
IMAGE. Nezapomeňte také sledovat internetový portál www.vecernikpv.cz a rubriku Servis pro ženy, kde najdete videa
i fotografie z našich z předchozích proměn.
A nejen to...

patronka PROMĚNY IMAGE a redaktorka
Servisu pro ženy. Na závěr proběhne vrchol dne
v podobě odhalení její nové image a také focení s natáčením pro internetové stránky www.
vecernikpv.cz. „Věřím, že stejně jako všechny
dosavadní vítězky si i Veronika s námi užije
pohodový den, na který jen tak nezapomene,“
dodala Křížová.
A jak se těší samotná vítězka? „Když jsem si
posílala přihlášku, tak jsem se nebála, teď jsem
z toho trochu nesvá, protože jsem si uvědomila, že nevím, co se se mnou bude vlastně dít,
ale snad budu vypadat dobře. Do té doby budu
možná trochu nervózní,“ usmála se Veronika
Krummerová.

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 1/2019 - Moučníky a řezy, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Postup

R ecept pro vás

(QVQCTEJÊX8-WOOGTQX¾

„Jmenuji se Veronika Kummerová, je mi devatenáct let a pocházím z Olomouce. Vaši PROMĚNU IMAGE jsem objevila na Facebooku
a ráda bych nový rok zahájila s novým vzhledem. Vypadám plus mínus pořád stejně, tak
je čas se trochu proměnit,“ takto zněla úvodní
slova přihlášky.
Co nám o sobě tato dívka dále prozradila?
Miluje auta, vlastní BMW a ráda jezdí na projížďky i tuningové srazy. Momentálně pracuje
jako servírka ve Velkém Újezdě. „Co se týče
oblečení, tak ráda nosím legíny, volnější trička
a mám ráda army vzor. Příliš se nelíčím, používá
maximálně řasenku a vlasy si barvím sama,“ nechala nahlédnout do svého zevnějšku Veronika
Kummerová.
Lednovou vítězku čeká bezesporu krásný den.
„Nejdříve půjdeme vybrat oblečení, pak se přemístíme do optiky a vybereme brýle, následně
se o ni postará naše vizážistka a posléze přijde na
řadu změna účesu. Veronika je mladá, takže si
můžeme dovolit i něco odvážnějšího, uvidíme,
co všechno vymyslíme,“ těší se Aneta Křížová,
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Nyní se můžete společně se mnou
těšit zase na příště!

4. I zde budeme stahovat lopatky
od uší směrem k chodidlům, krční
páteř vytahujeme z ramen a hlavu
nadzvedneme nad podložku a protahujeme ji do dálky. Brada je mírně dolů tak, abychom hlavu nezakláněli. Zhluboka se nadechneme
a s výdechem rotujeme hlavu doprava, poté na střed a s dalším výdechem rotujeme hlavu doleva. Po
celou dobu máme stažené lopatky
od uší a podsazenou pánev (viz.
foto). Cviky jsou naprosto jednoduché ale velice účinné na posílení
hlubokých svalů krční páteře, zádových svalů a trapézových svalů.

3. V dalším cviku si opět lehneme na
břicho, opřeme čelo o podložku tak,
aby hlava zůstala v prodloužení páteře a ruce se vepředu opíraly o předloktí. Pánev lehce podsadíme a nohy
uvolníme (viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. Nyní budeme stahovat lopatky
od uší směrem k chodidlům a krční
páteř zároveň vytahujeme z ramen.
Předloktí se dotýká podložky, do
které tlačí tak, abychom vnímali, že
lopatky tlačíme směrem dolů, ale zároveň směrem k chodidlům. Pánev
je stále podsazená a hlava je nadlehčená od podložky. Pohled očí však
směřuje do podložky (viz. foto).

V tomto okénku se budeme dnes po
jedenapadesáté společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem
zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb.
Pokud však již k nějakému narušení
v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde, je
potřeba se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme
na cviky pro oblast krční a hrudní páteře a na uvolnění trapézových svalů...
1. V tomto cviku si lehneme na břicho, opřeme čelo o podložku tak, aby
hlava zůstala v prodloužení páteře
a ruce se vepředu opíraly o předloktí.
Pánev lehce podsadíme a nohy uvolníme (viz. foto). Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

I DUŠI

Předpověď pro rok 2019 podle CVIČENÍ
numeroložky Anny Hanákové PRO TĚLO

milujeme vecerník
á

Novoroční PROMĚNU IMAGE vyhrála Veronika Kummerová z Olomouce
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PROSTĚJOV Do konce základní
části Chance ligy zbývá už jen měsíc a kousek, důležitost každého
zápasu o to víc roste. A v případě
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov
bude během tohoto týdne ještě
znásobena tím, že se ve zvolna vrcholícím boji o průnik do play-off
střetnou se dvěma soupeři, kteří
momentálně zůstávají – na rozdíl
od nich – těsně za postupovou osmičkou.
Ve středu 23. ledna soutěž pokračuje 49.
kolem, v rámci kterého Hanáci přivítají
na svém ledě od 18.00 hodin Slavii Praha. Tedy protivníka, jenž teď dlí až na

jedenácté příčce o sedm bodů za šestým
elhákáčkem. Důvod poklesu sešívaných
za uplynulé období je přitom jasný, měl
podobu pěti porážek za sebou.
Ale pozor: naposledy bílo-červení udolali České Budějovice 3:2, a navíc ptačí
letka má právě z nadcházejícího soka už
pomalu domácí komplex. Na vlastním
kluzišti ho totiž neporazila od 8. října
2016 (kanonáda 13:0 zaskakujícím
juniorům), poté následovala šňůra čtyř
neúspěchů 2:3, 0:1, 2:3sn a 3:6. Podaří
se zlomit tohle dílčí prokletí?
Sobota 26. ledna bude následně patřit
50. dějství první ligy, kdy si především
fandové obou znesvářených táborů

jistě užijí prestižní derby krajských
arcirivalů Přerov versus Prostějov.
Začátek v 17.00 hodin, význam i třaskavost maximální. Se Zubry přitom
prostějovská letka dlouhodobě nemá
vůbec příznivou bilanci vzájemných
bitev, kterou aspoň trochu vylepšilo
prosincové vítězství 3:2 po samostatných nájezdech.
Každopádně konkurenční HC je v ještě mnohem větším srabu, než byli Vykoukalovi svěřenci před jihlavským
lupem. Vždyť tuři přednedávnem
padli čtyřikrát v řadě, a byť vzápětí zaspali dvě těsné výhry z posledních tří
duelů, jsou až devátí o šest bodů pod
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„Co říct? Fakt nevím,
jsem z toho rozčarovaný
a strašně zklamaný.“

Výrok:

Na tolika porážkách v řadě za sebou
se zastavila negativní série prvoligových utkání Jestřábů z kluzišť soupeřů.
Venku postupně padli na Slavii Praha
3:4, v Českých Budějovicích 1:7, na
Kladně 3:7, v Ústí nad Labem 3:4, v Litoměřicích 1:5 a ve Vsetíně 1:4, než naposledy triumfovali v Jihlavě 3:2.
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yy Věřil jste i po obratu z 1:0 na 1:2,
že ještě bitvu zachráníte?
„Určitě ano, vždycky se musí věřit do
poslední minuty i sekundy. Doufal
jsem, že tam něco dorveme aspoň na
remízu a prodloužení, ale bohužel to
nevyšlo.“
yy Vašemu novému mužstvu se
momentálně spíš nedaří. Je to znát
na atmosféře v šatně?
„Zase tolik ne. Teď tam samozřejmě
nepanuje veselá nálada, ale jinak je
zdejší kabina super. Musíme se prostě
poučit z našich chyb, hodit poslední
porážky za hlavu a do dalších utkání se
zlepšit. Čeká nás venku silná Jihlava,
hodně těžký soupeř. Pojedeme tam
pro překvapení, budeme makat a uděláme všechno pro vítězství.“
yy Předchozí vzájemné souboje
aktuální sezóny jste hrál za Severočechy proti Hanákům, kteří se
tehdy nacházeli v mnohem větší
hokejové pohodě. Vnímáte současné herní trápení Jestřábů?
„Ten rozdíl podle mě spočívá
hlavně v tom, že dřív Prostějov
dával hromadu gólů, zatímco
poslední dobou jich ubylo kvůli
trápení v koncovce. Nepadá to
tam, a jak už jsem řekl, v takovém
případě je asi nutné víc střílet
i dorážet, aby se smůla protrhla.“
yy Jak se váš příchod do elhákáčka vůbec zrodil?

„To byla hodně rychlá akce. Den
před zápasem s Frýdkem-Místkem
jsem se od vedení benáteckého klubu dozvěděl, že jdu do Prostějova na
hostování do konce sezóny. Ještě večer jsem se musel sbalit a druhý den
ráno vyrazit na cestu, abych Frýdek i s dlouhou cestou vůbec
stihnul. Povedlo se, nakonec
jsme i vyhráli. Byť až po nájezdech.“
yy A vy osobně jste za tohle hostování rád?
„Určitě jo. V Prostějově je to

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Již v předchozích duelech na vlastním
ledě totiž Hanáci svým namlsaným fanouškům zvyklým na gólové kanonády
z první poloviny sezóny servírovali spíš
dietní menu jak herní, tak brankové.
A průměrné celky Třebíče i Frýdku-Místku udolali až po samostatných
nájezdech 2:1, respektive 3:2. Načež
nečekaně padli s podprůměrnými Severočechy, navíc po slabém výkonu –
řečeno ještě dost mírně.
Většina z tisícovky diváků v hledišti
tak shovívavá zdaleka nebyla, ačkoliv
prostějovští fanoušci (a zejména ti
z „kotle“) patří normálně spíš k velice trpělivým a věrným. Tentokrát jim
však trpělivost došla, tudíž hlavně ke
konci střetnutí a po jeho skončení se
na ptačí letku snášel hlasitý pískot doprovázený občasnými nadávkami.
Po závěru silně nevydařeného mače
pak trenér elhákáčka Jiří Vykoukal
přišel na jeho zhodnocení pro média nezvykle rychle, leč ve viditelně
zkroušeném rozpoložení. Výraz ve

Marek SONNEVEND

perfektní včetně zázemí, jsem tady
spokojený. A mám šanci si zahrát play-off, i když do něj samozřejmě musí- PROSTĚJOV Během aktuálního
me nejdřív postoupit. Což znamená prvoligového ročníku utrpěli hokezlepšit výkony, začít zase pravidelně jisté LHK Jestřábi Prostějov už něbodovat, vítězit.“
kolik nepříjemných proher doma,
po nichž panovala takzvaně „blbá“
atmosféra (například Přerov 1:4,
Frýdek-Místek 2:3 nebo Slavia Praha 3:6). Všechny tyto porážky však
trumfnulo středeční klopýtnutí 1:2
s Benátkami nad Jizerou, až třináctým mužstvem průběžného pořadí
soutěže.

tváři se dal bez přehánění označit jako
naprosto zničený, a podle nálady kouče se také odvíjel samotný pozápasový
rozhovor. Pro ilustraci jej přepisujeme
v přesném a kompletním znění.
Jste hodně naštvaný?
„To ani ne, spíš strašně zklamaný. Celé
utkání jsme se tlačili do pevné obrany
soupeře a neprosadili se.“
Co byl tedy největší problém?
„Koncovka a dvě obrovské individuální chyby, kdy jsme u zadního mantinelu ztratili puk a před bránou vzápětí
zakončoval úplně volný protihráč.“
Podobné hrubky se opakují v podstatě celou sezónu. Nejste z toho už
zoufalý?
„Ne, nejsem. Je to hra, i když mě to samozřejmě mrzí, ale nedá se nic dělat.“
Můžete zkusit celé střetnutí nějak víc
zrekapitulovat?
(následuje skoro půlminutové ticho, kdy
Vykoukal hledá slova) „Fakt nevím,
jsem z toho rozčarovaný. Celý zápas
jsme hráli v podstatě na jednu bránu
a nic z toho. K tomu jsme udělali dvě
hrozné chyby vzadu, nechali protihráče samotné v předbrankovém prostoru a oni toho využili. Zatímco my
svoje šance naopak nedali.“
Herní nepohoda je poslední dobou
čím dál víc cítit, že?
„Nepohoda… Prohráváme venku, dáváme málo gólů a teď přišla po dlouhé době
i porážka doma. Takhle to prostě je.“
Následně už Večerník hluboce zklamaného „Baču“, jemuž evidentně nebylo vůbec do řeči, netrápil dalšími
otázkami..

2:3

JIHLAVA, PROSTĚJOV Že by
usoužení hokejisté Prostějova mohli zabodovat na kluzišti vedoucí
Jihlavy? Tomu by po propadáku
s Benátkami věřil asi jen nenapravitelný optimista. A přesto se stalo. Ve
48. kole Chance ligy dokonce muži
LHK u lídra soutěže zvítězili za tři
body po těsném výsledku 2:3 z pohledu domácích!
Hostující kouč pozměnil složení jednotlivých formací, což evidentně zabralo. Hanáci totiž vstoupili do těžké
bitvy skvěle, už po dvou minutách se

DU JIH
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do slibných pozic drali Pšenička a následně i Žálčík. Oba však minuli bránu,
stejně jako přesilovkovou tečí Nouzova nahození Divíšek ve 4. Velká aktivita se vyplatila o tři minuty později,
kdy Venkrbec tvrdou ranou z pravého
kruhu trefil přesně ke vzdálenější tyči
– 0:1. Navíc přesně za šestaosmdesát
vteřin Žálčík předal do jízdy Račukovi,
ten snadno objel posledního zadáka
a v sólu procedil Lundströma mezi
betony – 0:2! Super start vydržel ptačím dravcům necelých pět minut, než
Harkabus vyvezl puk z rohu kluziště až
před bránu a z otočky zavěsil k levé tyčce
– 1:2. Horáci pak pokračovali v náporu,
leč pokusy Pekra, Pohla i Werbika kryl
Neužil a těsně před odchodem do kabin
Hrníčko svou střelou olízl tyč.

Zkraje druhé třetiny sice Vykoukalovi
hoši bez problémů přečkali oslabení, ale
zanedlouho soupeř přece jen vyrovnal.
Ve 26. dělovku Pohla od modré vykopl
Neužil betonem před sebe, kde číhal
neobsazený Čachotský a jeho dorážka
do odkryté klece byla neomylná – 2:2.
Začínalo se tedy vlastně od začátku, přičemž rozparádění plejeři Dukly mohli
několikrát otočit průběh utkání. Nicméně Čachotský svou další tutovku poslal
mimo, Skořepa v ložence zakončil slabě
do Neužila a poté favorit dokonce nevyužil skoro dvě minuty ve dvojnásobných
početních výhodách! Prostějovská defenziva v čele s Neužilem obětavě odolávala, jednou ve 37. minutě jí po nechytatelném příklepu Pohla zblízka pomohla
spojnice tyčí.

Tím se Jestřábi dostali z nejhoršího, aby
ve třetí periodě zase hrozili také oni.
Brzy po jejím zahájení Starého projektil málem propadl Lundströmovi až za
brankovou čáru, ve 46. dorážející Dvořáček úplně sám před svatyní poslal kotouč
nad. Což hosty naštěstí nemuselo mrzet,
neboť Pekrovu příležitost vychytal Neužil
a v čase 50.21 přišel rozhodující moment
celého mače. Právě gólman musel kvůli
Hrníčkově výpadu daleko ze své klece,
aby přesně nahrál na červenou čáru Račukovi, jenž nabral rychlost, přebruslil
dva protihráče a nakonec oklamal dlouhou kličkou i Lundströma – 2:3. Klíčové
samozřejmě bylo rovněž to, že hanácká
suita poté odolala závěrečnému tlaku
HC. V 54. zvonilo po švihu Anděla břevno, v 57. Jihlavští nedotlačili černou pryž

Přesto borci v temných dresech dosáhli
na nesmírně cenný triumf!
(son)
Statistiky utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Chance ligy
najdete na straně 22

„Tentokrát jsme se v utkání vyvarovali fatálních chyb, které nás srážely v minulých zápasech. Jihlava hrála doma, byla aktivní a měla dost šancí. Já jsem rád, že my jsme hráli velice dobře z obrany.
A vepředu se nám podařilo dát tři góly, které stačily. Důležitá byla druhá třetina, kdy jsme ubránili
sérii oslabení včetně dvou tři na pět. Tam se zápas lámal.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Vytvořili jsme si spoustu příležitostí, ale neproměnili je. Soupeř dal dva góly po našich individuálních chybách, čímž nechci snižovat hostující hráče, kteří skórovali, protože to dobře sehráli.
Ve fázích, kdy jsme zápas mohli zlomit, jsme nebyli dostatečně důslední v zakončení. A když
hosté odskočili na 2:3, zavřeli střední pásmo a už se do ničeho necpali. My jsme pak neměli sílu
se prosadit.“

Petr VLK – HC Dukla Jihlava
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do sítě ani z obrovského závaru. A jejich
power play trvající takřka dvě minuty
k ničemu extra nebezpečnému nevedla,
naopak mohl do opuštěné brány pečetit Žálčík – kdyby netrefil pravou tyčku.

Jestřábi vzlétli nad mraky a vyloupili lídra!

yy Bylo pro vás tohle střetnutí hodně speciální?
„Určitě šlo o takový zvláštní zápas,
protože všechny benátecké kluky dobře znám. Ale jakmile jsem vstoupil na
led, šlo všechno stranou a už jsem je
vnímal jako jakéhokoliv jiného soupeře. Snažil jsem se ze sebe vydat maximum, abychom vyhráli, což se bohužel nepovedlo.“
yy Můžete utkání shrnout, jeho vývoj a vyústění?
„Benátky dobře bránily, dost se stahovaly do toho boxu před bránou
a my jsme se tam těžko dostávali.
Chybělo nám asi víc důrazu právě
v předbrankovém prostoru, nějak
tam domlátit víc gólů než pouze jeden. Možná scházelo i trochu štěstí.
Ale spíš to bylo o nutnosti častěji střílet, clonit gólmanovi a důrazně jít za
dorážkami.“
yy Přesto jste se ujali vedení, ale nakonec podlehli. Co se stalo?
„Darovali jsme soupeři dvě hrubé chyby, dvakrát nechali hráče samotného
před bránou. Což se nám nesmí stávat.
A Benátky to potrestaly.“

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Specifický mač prožil proti Benátkám nad Jizerou
jednadvacetiletý obránce Jestřábů Jakub Husa (na snímku). Na
Hanou totiž zamířil na hostování pouhý týden před vzájemným
duelem, který navíc se svými současnými spoluhráči překvapivě
ztratil proti někdejším parťákům úsporným poměrem 1:2.
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Prostějov – Slavia Praha: letošní
sezóna venku 3:1 a 3:4, doma 3:6,
minulá sezóna doma 0:1 a 2:3 SN,
venku 3:0 a 2:1.
Prostějov – Přerov: letošní sezóna
doma 1:4 a 3:2sn, venku 3:4 SN, minulá sezóna doma 1:2 a 6:4, venku
0:2 a 1:4.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

LHK. Hlavně pro jestřábí příznivce
musí být ohromně lákavá představa, že jejich tým skolí nenáviděného
souputníka z Hané na jeho zimáku
a třeba tím přispěje k absenci zubřího
stáda ve vyřazovací fázi.
(son)

.5,=, Ve støedu pøijede nevyzpytatelná Slavia, 6
v sobotu hurá NA DERBY do Pøerova!

jubileum...
vecerník
á
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Na pouhé dva bodíky snížily
ženy Prostějova své manko
za druhým Libercem v průběžné tabulce UNIQA extraligy. Dukla totiž klopýtla 1:3
se čtvrtým Olympem Praha,
na který má kolektiv VK stále dost výrazný náskok osmi
bodů. S velkým odstupem soutěži kraluje vedoucí Olomouc.

HOLKY JSOU BOJOVNICE

Jak se dalo po tréninkově komplikovaném období konce minulého kalendářního roku a začátku nového očekávat, ženský výběr VK Prostějov se z hlediska herního projevu nijak zvlášť dopředu neposunul. Za daných okolností
většiny přípravy během posledního měsíce v silně nekompletním složení se
opravdu nedaly dělat žádné zázraky.
Navíc se kromě jedné blokařky zranila ještě i první nahrávačka, a tak výkony
hanácké party nadále provázely značné výkyvy, tradiční to kolorit stávající sezóny 2018/19. Byla jich opět celá řada, jako obvykle měly podobu dlouhých
šňůr obdržených bodů v řadě za sebou.
Přesto se daly vypozorovat i některé pozitivní posuny k lepšímu. Nejvíc samozřejmě uhodí do očí výsledky, kdy se obě náročné bitvy v Přerově i s KP
Brno podařilo zvládnout jasně vítězným poměrem 3:0. Byť čtyři ze šesti setů
rozhodovaly až dramatické, maximálně těsné koncovky.
Právě jejich úspěšné dorážení je však druhým kladným faktorem, neboť na
sklonku loňského roku se čím dál víc rozmáhal spíš opačný trend a vékáčko
vyrovnané závěry často ztrácelo. Prolomení tohoto nepříznivého směru má
dvojnásob velkou důležitost.
Obecně potvrdila obě derby – jedno hanácké a druhé moravské – stěžejní
i stále platnou skutečnost: že jsou Prostějovanky v současném personálním
složení ohromnými bojovnicemi.
Sice jim zdaleka ne všechno herně vždy vychází a vinou hlubokých propadů
se dostávají do těžkých situací, mnohdy zbytečně. Přesto se ale nikdy nevzdávají, opakovaně se rvou o vyhrabání zpátky nahoru. A většinou jim tahle sympatická snaha i vychází. Taková deviza je cenným vkladem do začínající druhé
poloviny soutěžního ročníku.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Ve čtvrtek v Přerově jsme odehrály dobrý zápas a byly rády za tříbodové vítězství. Lépe
jsme si počínaly v útočné fázi, což rozhodlo. A spokojené určitě můžeme být i se sobotním utkáním doma proti Brnu. Za současných okolností bez zraněné první nahrávačky
i jedné blokařky je celkový výsledek proti nebezpečnému Královu Poli výborný. Zvládly
jsme tři vyrovnané koncovky včetně důležité první, kde nám pomohlo taky štěstí. To
však přeje připraveným, my jsme až do závěru pořád naplno bojovaly a osobně takové
vítězství beru všemi deseti. Vyhrát dvakrát 3:0 během tří dnů v dost těžkých soubojích
má svou cenu. A že jsme opět dostávaly hodně dlouhých bodových sérií? To prostě patří
k volejbalu, při naší chvílemi horší přihrávce s tím holt musíme počítat. Důležité je i tak
zápasy zvládat, což se tentokrát povedlo. Teď zveme diváky na úterní odvetu evropského
CEV Cupu proti Albě Blaj a já osobně věřím pevně v to, že se nebude opakovat debakl
z Rumunska. Soupeř je sice velice silný, ale určitě s ním můžeme svést aspoň vyrovnanější
bitvu a potrápit ho.“
HelenaHORKÁ,univerzálkaVKProstějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Už dvě prostějovské volejbalistky
jsou momentálně na marodce. K blokařce Evě Rutarové se totiž začátkem
minulého týdne přidala první nahrávačka Michaela Zatloukalová, jejíž
absence je vzhledem k důležité roli
v týmu obzvláště citelná.
„Míšu bolela noha, proto šla na odborné lékařské vyšetření a to odhalilo
natrženou podkolenní šlachu. Doktor
nařídil třítýdenní klid od plné volejbalové zátěže, tím pádem je ona momentálně mimo hru,“ prozradil hlavní
trenér žen VK Lubomír Petráš.
Jde o ztrátu tím vážnější, že zítra Hanačky nastoupí do odvety evropského CEV Cupu proti Blaji a přespříští
víkend je čeká závěrečný turnaj Final
Four Českého poháru žen 2018/19.
„My však samozřejmě uděláme maximum, aby se Míša co nejrychleji uzdravila a pro vyvrcholení národní pohárové soutěže byla k dispozici. Proto se
věnuje intenzivní léčbě, snad ji stihneme dát dohromady,“ zadoufal Petráš
s tím, že Rutarová se již dnes zkusí zapojit do přípravy s družstvem.

Míša Zatloukalová laboruje
s poranìnou podkolenní šlachou

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Dva extraligové duely minulého týdne neodehrála prostějovská smečařka zdaleka ideálně,
ale oproti většině dosavadního průběhu sezóny
se po výkonnostní stránce viditelně dost zvedla.
Ve čtvrtek v Přerově dokonce Petra byla s 16
dosaženými body nejčastěji skórující hráčkou
střetnutí při solidní úspěšnosti útoku 43
procent a s celkovou užitečností +12.
O dva dny později proti KP Brno Kojdová přidala 12 bodů, když se jí tentokrát
dobře dařilo na přihrávce (59 procent)
a užitečnost měla +8. Hanačky vzdor
dramatickým koncovkám většiny setů
zvítězily dvakrát 3:0 a pětadvacetiletá
plejerka, jež by měla pomáhat družstvo
táhnout, k tomu nemálo přispěla.

Petra KOJDOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Volejbalistky VK před odvetou Poháru CEV touží
co nejvíc vzdorovat jasným favoritkám z Transylvánie

„Dá se říct, že Blaji se dařilo skoro všechno a nám téměř nic. Hlavně jsme si
vůbec nedokázali poradit s výborným
servisem soupeřek, ze špatné přihrávky pak nešlo nic pořádného udělat ani
v útoku. Celkově se projevily značné
kvality favoritek, ale přesto jsme nemuseli ani neměli podlehnout tak moc,“
ohlédl se ještě jednou za prvním vzájemným střetem kouč VK Lubomír Petráš.
Pravda je taková, že momentální
situace se dá porovnat s minulým
ročníkem Ligy mistryň, kde se Prostějovanky marně snažily zaskočit
Fenerbahce Istanbul, Imoco Conegliano či Gorgonzolu Novara.
Což byla vesměs absolutní klubová
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„Alba Blaj, to je opravdu velká volejbalová síla. Po jarním postupu do finále
Champions League sice tenhle tým vypadl z kvalifikace aktuálního ročníku se
Stuttgartem, ale v odvetě tenkrát nenasadil své nejlepší hráčky. Navíc se od té doby
ještě posílil o dvě vynikající cizinky, dohromady jeho kádr tvoří zástupkyně sedmi
různých zemí včetně USA a Srbska, tedy
celosvětově elitních států. My samozřejmě
zkusíme jasnému favoritovi co nejvíc vzdorovat, ale reálně asi budeme rádi za
každý případně získaný set.“

Co øíká o soupeøi kouè
VK Lubomír Petráš:

PŘEROV, PROSTĚJOV První soutěžní duel po téměř měsíční pauze
zvládly prostějovské volejbalistky na
jedničku. V 16. kole UNIQA extraligy
žen si poradily v nelehké bitvě na hřišti
nebezpečného Přerova natolik kvalitně, až odvezly hodnotný tříbodový
triumf. Navíc tím lepší, že se zrodil
v pouhých třech setech a tedy souhrnně jednoznačným výsledkem!
Horší vstup si vékáčko těžko mohlo
představit, po čtyřbodové šňůře soupeřky rychle odskočily na 5:1. A když
se povedlo hned snížit (5:3), okamžitě
přišel další propad - 8:4. Hlavní důvody byly dva: špatná přihrávka ostrého
podání domácích a nefungující obrana na síti. Jakmile růžově oděné dámy
tyhle činnosti zlepšily a přidaly ještě
kvalitnější servis, nastal prudký obrat
na 12:15. Klíčová pasáž ale zahajovací
sadu teprve čekala. Měla podobu okamžité prostějovské reakce na vyrovnání
(16:16) tím, že hostující tým znovu
razantně utekl i s pomocí několika bloků na 16:20. Aby koncovku od stavu
19:21 zavřel neméně důrazným způsobem – 19:25 a 0:1.

Ani zkraje druhé části si Petrášovy svěřenkyně neodpustily zaváhání, ovšem
tentokrát nemělo tak výrazný dopad
(0:1 – 3:1). Navíc se podařilo hned otočit
na 3:4 a další průběh byl vyrovnaný, než
Zubřice opět udeřily podáním. Za zhoršeného příjmu se hra favoritek úplně rozpadla, v poměrně krátkém úseku tak nabraly nepříjemné manko (z 6:7 na 14:9).
Měrková a spol. dobře zastavovaly útočné
snahy družstva vedeného Horkou, tím
pádem směřovaly k dorovnání setového
poměru. Leč hostující bojovnice vůbec
nerezignovaly a pěti body v řadě zvrátily
ze 17:13 na 17:18, načež perfektně zvládly také závěr číslo dva – zase 19:25 a 0:2.
Naopak úvody obhájkyním mistrovského titulu hrubě nevycházely, důkazem se stalo třetí dějství (5:1, 7:3).
Ohromný význam mělo, že rovněž
tuhle ztrátu Prostějovanky novým
radikálním zvednutím výkonu bryskně zlikvidovaly a dokonce samy vedly - 7:9. Sokyně okamžitě kontrovaly
(10:9), potom děj pokračoval přetahovanou o každý míč. Aby si zdánlivě
rozhodující nápor schovaly ženy VK
na prostředek tohoto dílu. Nejprve

Radim VLÈEK – Volejbal Pøerov
„Neodehráli jsme špatný zápas. Ale v důležitých momentech – zejména ve druhém setu
– jsme soupeřkám pomohli vlastními chybami. Zkušenější Prostějovanky toho využily
a zvládly celé utkání lépe.“
Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov
„Máme radost, že jsme po herní pauze dokázali zvítězit 3:0. Je pravda, že domácí tým
v úvodech setů vždy vedl. Jenže my jsme celkově zlepšenou hrou a dobrou obranou zápas
nakonec zvládli.“
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otočily z 12:11 na 12:15, pak se utrhly
ze 14:15 na 15:20. Leč hotovo zdalejak se utkání vyvíjelo...
ka nebylo, neboť domácí plejerky při
účinném servisu Vander Meer nasázely Bodový vývoj – první set: 1:1, 5:1,
5:3, 8:4, 8:6, 9:8, 11:9, 11:12, 12:15,
šest bodů za sebou (z 16:21 na 22:21).
14:15, 16:16, 16:20, 18:20, 19:21,
Naštěstí holky i tak finiš zvládly, ačkoliv
19:25. Druhý set: 0:1, 3:1, 3:4, 5:4,
měl nadmíru dramatický rozměr. Pře6:7, 8:7, 11:8, 14:9, 14:12, 16:12,
rov totiž za skóre 24:23 získal výhodu
17:13, 17:18, 18:24, 19:25. Třetí set:
setbolu, který úřadující šampiónky
2:0, 5:1, 7:3, 7:9, 10:9, 12:11, 12:15,
republiky odvrátily, kouč modrého 14:15, 14:18, 15:20, 16:21, 22:21,
kolektivu přitom opakovaně hlasitě 24:23, 24:26.
protestoval kvůli neodpískané nečisté
nahrávce. Za což od sudího vyfasoval bolu a ten úspěšným blokem zdárně
červenou kartu, jež ve volejbale součas- proměnili – 24:26 a 0:3!
(son)
Statistiky z utkání
ně znamená trestný bod pro postižený
najdete na straně 22
mančaft. Hosté tak rázem šli do meč-

Skvìlé koncovky setù rozhodly
o jasné výhøe v Pøerovì VOVK PŘPV 0:3

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Vzájemné zápasy s Prostějovem: první osmifinále CEV Cupu 2018/19 Blaj – VK 3:0 (16, 12, 16).
Zajímavost: Ohledně své krátké historie, rychlého ovládnutí národní scény i následného vtrhnutí na evropskou
pohárovou je podobný právě VK Prostějov. S tím rozdílem, že Alba Blaj má ještě mnohem vyšší ekonomické možnosti a proto letos na jaře hrála finále Ligy mistryň.

Hráčský kádr:nahrávačky Lucie Smutná (číslo 9, Česko, narozena 1991, výška 182 cm, váha 76 kg),
Lora Kitipova (7, Bulharsko, 1991, 182 cm, 69 kg), Aleksandra Cirovic (14, Srbsko, 1997, 178 cm,
64 kg), blokařky Nneka Obiamaka Onyejekwe (18, Rumunsko, 1989, 189 cm, 70 kg), Sara Hutinski
(15, Slovinsko, 1991, 186 cm, 71 kg), Nadja Ninkovic (3, Srbsko, 1991, 193 cm, 74 kg), Maja Aleksic
(2, Srbsko, 1997, 188 cm, 76 kg), smečařky Sonja Newcombe (6, USA, 1988, 188 cm, 76 kg), Mariya
Karakasheva (12, Bulharsko, 1988, 182 cm, 67 kg), Ana Lazarevic (4, Srbsko, 1991, 186 cm, 74 kg),
Ramona Rus (10, Rumunsko, 1996, 180 cm, 73 kg), univerzálky Katerina Zhidkova (11, Ázerbájdžán, 1989, 187 cm, 72 kg), Ioana Maria Baciu (1, Rumunsko, 1990, 184 cm, 70 kg), libera Suzana
Cebic (8, Srbsko, 1984, 167 cm, 60 kg), Marina Vujovic (16, Srbsko, 1984, 163 cm, 59 kg)

Klub z Transylvánie, který vznikl spoluprací tamního města Blaj s regionem Alba teprve
před sedmi lety, zamířil bleskově mezi národní elitu. A v posledních čtyřech sezónách byl
suverénně nejlepším rumunským oddílem ženské kategorie. Posbíral kvarteto mistrovských titulů i tuzemských pohárů, pravidelnou účast v základní části evropské Ligy mistryň
vyšperkoval stříbrem z této elitní soutěže na konci uplynulého ročníku.
Země: Rumunsko
Největší úspěchy: 2. místo v evropské Champions League (2018), 4x vítěz Rok založení: 2011
rumunské ligy (2015 až 2018), 4x vítěz rumunského poháru (2015 až 2018)
Klubové barvy: červená, bílá
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: 2. místo v Champions League (2018), základní a černá
skupina Champions League (2017), základní skupina Champions League (2016).
Domácí hala: Transilvania
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2018), 1. místo (2017), 1. místo (2016).
Sporting Center Sibiu (kapacita
Hlavní trenér: Darko Zakoc
Asistent trenéra: Petru Ban
1850 diváků)

CSM VOLEI
ALBA BLAJ

Původní zpravodajství
pro Večerník

pions League tam i v personálně obměněném složení kralovaly neomezeně
3:0. A skóre jednotlivých sad 25:16,
25:12, 25:16 nejlépe vypovídá o tom,
Marek
nakolik šlo o pověstnou hru kočky
SONNEVEND
s myší. Hostující družstvo si v podstatě
ani neškrtlo, enormně jej drtila velká
Když se vrátíme do prosincové Tran- síla špičkových plejerek Alby z volejbasylvánie, loňské finalistky elitní Cham- lově renomovaných zemí.

PROSTĚJOV Na úvodní duel osmifinále evropského CEV Cupu
2018/2019 nemají prostějovské ženy vůbec příjemné vzpomínky,
neboť na půdě rumunského CSM Volei Alba Blaj utrpěly nedlouho
před Vánocemi krutý debakl. Teď přichází odveta, kterou uvidí hala
Sportcentra DDM Prostějov v úterý 22. ledna od 18:00 hodin. Hanačky
před ní logicky nemohou mít výsledkově velké oči, přesto však chtějí
vysoce favorizované protivnice napodruhé alespoň potrápit.

ŠPIČKOVOU BLAJ ASPOŇ PŘIBRZDIT!

milujeme

milujeme vecerník
á
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společnost
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školy designu a módy Ivana Vaňková.
Ještě předtím, než třídní profesoři
svým studentům čtvrtých ročníků předali stuhy, popřála maturantům hodně
úspěchů náměstkyně prostějovského
primátora Alena Rašková, která se za
radnici zúčastnila plesu společně se
svým kolegou náměstkem Jiřím Pospíšilem. „Ještě pořád se můžete bavit
a slavit. Ale za pár týdnů se budete muset pořádně učit, aby pro vás zkouška
z dospělosti dopadla dobře. A já vám
za celé vedení města přeji, abyste slavili
i v červnu,“ pronesla před zaplněným
hledištěm divadla směrem k nastávajícím maturantům Rašková.
Po stužkování se všichni přesunuli do
druhého křídla Národního domu, kde

v přednáškovém sále proběhl vlastní
ples. Studenti se tam měli možnost
vyfotografovat se svými rodiči a k tanci
jim hrála živá hudba. Parket byl však
dlouho prázdný. O zábavu ale rozhodně nouze nebyla, ze začátku se ovšem
točila kolem společného fotografování
a také povídání se spolužáky, rodiči
a profesory. „Ještě v živé paměti mám
loňský ples. Ten čas letí jako voda a my síců, kdy studenti budou skládat mase pomalu loučíme s dalším ročníkem turity. A já věřím, že budou
studentů. Ono to vlastně není loučení,
jde čistě jen o zábavu. To
podstatné přijde za pár mě-

Společenský dům se v pátek 18.
ledna naplnil dámami v krásných
róbách a pány ve společenských oblecích, a to z důvodu pasování dvou
tříd nových maturantů zdravotnické
školy. ti se letos rozhodli, že ples povedou ve stylu agenta 007. Už sám
moderátor plesu, mimochodem velký fanda bondovek a všeho kolem

Martin MOKROŠ

agenta jejího veličenstva, nastoupil
za zvuků známé znělky a v doprovodu sličných bondgirls, načež i předtančení se nesla ve stylu akčních
chvilek z bondovek.
Ale abychom informovali skutečně
o všem, účastníky plesu byli mimo
jiných i představitelé Magistrátu
města Prostějov či zástupci Nemocnice Prostějov. Na hosty čekaly lákavé ceny v bohaté tombole, o kterou
se postarala řada známých a neznámých sponzorů, a mohli si zařádit
při tanci s kapelou NOVIOS. A kdo
chtěl jíst a pít, měl možnost díky
pracovníkům Národního domu,
prostřednictvím palačinkárny Pall
a Chinky, nechyběly koktejly od firmy Adam. Nad slušnými mravy bděla bezpečnostní agentura PROBEA
a kdo ochranku pozlobil, „šel“ se

podívat na čerstvý vzduch, kterého
letos bylo díky novým protipožárním a protiteroristickým opatřením
mnohem více.
Kdo z hostů chtěl, bavil se pod bondovským heslem – zítřek nikdy neumírá – až do druhé hodiny ranní,
a kdo ne, mohl vyrazit po prostějovských podnicích a dát si třeba bondovský drink vodka martini – protřepat nemíchat. Většina ale zůstala
až do samého konce, neboť protažené obličeje nechali všichni doma,
a to i přesto, že počasí bylo, jak už to
v posledních letech bývá, nic moc.
Maturantům teď po plese nastává již
jen období tvrdé přípravy na maturitní zkoušky, které skoro klepou na
dveře. A tak jim popřejme jen a jen
úspěch, nejlépe pak ve stylu nezničitelného Jamese Bonda.
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Kulturní dům Kralice na Hané
Prostějov venkov o.p.s.
Městské divadlo v Prostějově
SOŠ Prostějov
Společenský dům Prostějov
Obchodní akademie Prostějov
Myslivecký ples
Kulturní dům Čelčice
OMS Prostějov
Hanácký ples
Sokolovna Kostelec na Hané
Hanácký soubor Velký Kosíř
Hasičský maškarní ples Sokolovna Určice
SDH Určice
Sokolovna Dubany
Sokolský ples
TJ Sokol Dubany
Multifunkční budova Čechy p/K
Sportovní ples
TJ Sokol Čechy pod Kosířem
Sokolovna Ptení
Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Ptení
Sokolovna Němčice nad Hanou
Hasičský ples
SDH Němčice na Hané
Kulturní dům Pivín
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Římskokatolická farnost s.v Jiří, Pivín
Sokolovna Čechovice
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Maturitní ples
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Není třeba snad dodávat, že
ples „oděvky“ skončil až hluboko po půlnoci. A zkouška
z dospělosti, ta holt ještě chvíli
počká...

Ples „zdravky“ ve službách jejího veličenstva

PROSTĚJOV Nestává se tak
často, aby ples navštívil agent
jejího veličenstva Bond, James
Bond. Na plese prostějovské
Střední zdravotnické školy tomu tak bylo a budoucí sestřičky či bratři řádili skutečně ve
velkém stylu. U toho prostě
Večerník nemohl chybět...

Říjnové otevření hotelu Zlechov
vzbudilo mezi lidmi obrovskou
vlnu zájmu. Drtivá většina z nich
jeho majitelům fandila. Vždyť to, co
se podařilo provést s bývalou ruinou legendárního hotelu na břehu
plumlovské přehrady, nepochybně
zasloužilo uznání. Bohužel tento
fakt se na návštěvnosti prvního plesu, který se tam měl konat, rozhodně neodrazil. Organizátoři při jeho
přípravě vsadili zejména na jídlo.
2÷MP÷WRTCXGPÚCNGNKFWRT¾\FPÚJQVGN<NGEJQX\¾ąKNUOWVP÷FQVOCXÆUQDQVPÊPQEK
Foto: Martin Zaoral
V ceně vstupenky za šest stovek
měly být hned dvě večeře a půlnoč- hodně,“ vysvětlil Večerníku smutně hlásal, že je bál vyprodaný. „Bylo zovat nebudeme. Zůstaneme u poní překvapení.
majitel hotelu Ladislav Koláček. to tam zmateně napsáno,“ připustil dobné akce, kterou je retro taneční
„Ples jsme nakonec zrušili. Ne- V této souvislosti jsme se nemohli Koláček, který však o jiném termínu večer. Ten pořádáme každý sudý týzvolili jsme vhodný termín, po- vyhnout otázce, proč v takovém pro tuto sezónu už neuvažuje. „Ples den, další se bude konat už následudobných akcí je aktuálně v okolí případě internetový profil hotelu v pravém slova smyslu letos organi- jící pátek,“ uzavřel Ladislav Koláček.

Martin ZAORAL

BYLI JSME
U TOHO

Důvodem měla být dle majitele velká konkurence jiných bálů

MOSTKOVICE Tohle bylo nepříjemné překvapení! Přestože
se už 5. ledna na facebookovém
profilu hotelu Zlechov objevila
informace, že „Koláčkův první
ples“ je vyprodaný, skutečnost
byla jiná. Bál, který se měl konat
v sobotu 19. ledna, byl nakonec
zrušen! Na tuhle akci jsme přijeli
zbytečně...

klikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz
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HQVQITCHQX¾PÊUVWFGPVčUTQFKéKCRą¾VGNKRąGFEJ¾\GN[UVWåMQX¾XFKXCFNGCRąG
JNÊFMCP¾FJGTPÚEJwCVčPCMT¾UPÚEJFÊXM¾EJ
3x foto: Michal Kadlec

úspěšné jako vloni. Už proto, že proběhnou ve znamení stého výročí založení naší školy,“ prozradila v krásných
prostorách Národního domu ředitelka
Ivana Vaňková.

BYLI JSME
U TOHO

PLESNAZLECHOVĚBYLNEČEKANĚ ZRUŠEN!

Hodinový předplesový program v divadle se nesl ve znamení slavnostního
stužkování maturantů. Ještě předtím
vystoupili v krátkém představení
chlapci a dívky z Taneční školy Jany
Bálešové, a navíc byly promítány
krátké filmy z dílny samých studentů.
„Hodně mě to překvapilo, netušila
jsem, že holky a kluci jsou tak šikovní
a vytvoří tak zajímavá videa,“ dojímala
se před Večerníkem ředitelka Střední

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Nádherné prostory Národního domu obsadili v pátek večer maturanti Střední školy designu a módy v Prostějově.
V pořadí 64. reprezentační ples školy se zároveň nesl ve znamení
oslav 100. výročí založení zdejší„oděvky“. Organizátoři měli možnost uspořádat stužkování studentů dvou maturitních ročníků
na jevišti divadla. V nádherné atmosféře před hledištěm zcela
zaplněným příbuznými studentů popřáli maturantům hodně
úspěchů při zkoušce z dospělosti také zástupci města.

Å2GĚYND´XVSRŐiGDODPDWXULWQtSOHV
YH]QDPHQtYëURÿt]DORæHQtäNRO\

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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„Těch zážitků už bylo mnoho... (směje
se) Spíš to vezmu v obecnější rovině.
Už jen hrát s Jirkou Vrbou je pro mě
jeden velký zážitek. Jelikož je sám
tvůrcem většiny scének, které jsme
hráli, musím prozradit, že to má
v sobě, vychází to z něj tak, jak to
dá na papír. On to cítí pokaždé
s malinkou odchylkou. Při
jedné ze scének, kterou
jsme
nenacvičovali
moc dlouho, proběhla jistá improvizace a bylo to pro
mě těžké, abych
vtiskl Větřáku ráz činnosti. Začalo to zmíněnými ostatky, které
prostě musely být dál. Ale dělaly
se i další různé akce jako třeba slet
čarodějnic, sečení trávy, na konci

VÁCLAV HORÁK

vizitka

Nechodily pravidelně na zkoušky,
proto jsme zůstali u Cimrmana a jeho
Českého nebe. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale zatím nevíme. České
nebe nám i pěkně pasuje ke stému výročí vzniku Československa. Tato komedie je pro nás žánrově přitažlivější,
protože máme humor rádi a chceme
ho předávat dál.“
yy Inspirujete se svým předchůdcem Jiřím Vrbou a vycházíte z jeho
zkušeností?
„Tak samozřejmě, Jirka Vrbů mi
kdykoliv poradí. Udal Větřáku určitý směr, jenž se mně samému líbí.
V jeho nastavení chci pokračovat. Ne
každý má k tomu takový vztah a někdy je problém se prosadit nebo něco
vysvětlit. Směr jím daný, je takový
jeho odkaz, který chci určitě zachovat.“
yy Můžete odtajnit nějaký zajímavý zážitek ze svých dosavadních
vystoupení či zkoušek?

se sám nezačal smát. Už jsme si ale
zvykli, že to tam prostě musí být, protože máme sice připravenou scénku,
ale sem tam nám do toho reagují lidé
a my je chceme vtáhnout do děje. Ale
vždy to zvládneme a to jsou potom ty
nejsilnější zážitky.“
yy Kdybyste se měl ohlédnout do
historie, co vás napadne?
„To, co se dělalo v Pivíně, to je vyloženě rarita široko daleko, protože
Pivín kulturou žil odjakživa. Ostatky
vznikly v roce 1968, kdy vlastně Pivíňáci ukradli ve Vřesovicích ostatkové
právo. Protože jsem dělal publikaci
historii Pivína, tak vím, že se tam slavily už na přelomu devatenáctého a dvacátého století. To byl tak významný
svátek v dědině, že i školáci měli volno.
Ostatkový večer, který je nyní vždy
v sobotu, kdy chodí průvod, a poté
v úterý, tak dříve bylo výhradně od neděle do úterý opravdu každý den něco,
ať už nějaké aktivity pro děti, nebo pro
mládež, či večerní zábava pro dospělé.
A protože za socialismu se kultura musela dělat pod nějakou hlavičkou, tak
to všechno zaštítil Socialistický svaz
mládeže.“
yy Přežili jste i ve svobodné éře...
„Po revoluci, kdy došlo ke zrušení svazových struktur, bylo potřeba pokračovat v organizovanosti, proto vlastně
vznikla divadelní společnost Větřák,
kterou založil Jirka Vrbů. A protože
on byl dlouholetý písař a měl zkušenosti s prostějovským divadlem,
dokázal režírovat scénky a psát je, tak
byla jasná volba, kdo bude prezidentem. Jak jsem již říkal, byl to on, kdo
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v Pivíně. Dále jsme byli v Prostějově,
Němčicích, Ivanovicích, Čechách
pod Kosířem a naposledy v Tištíně.
Dokonce měli zájem i v Rožnově
pod Radhoštěm, tak uvidíme, zda to
klapne a budeme prezentovat naše
divadlo. My jsme vázáni podmínkami agentury, která se zabývá právy
divadla, to znamená, že můžeme za
sezónu odehrát pouze čtyři představení za rok.“
yy Jak u vás probíhají zkoušky?
„Tak ty jsou super. (směje se) Vznikají
tam různé komické situace a velmi
rádi se scházíme.“

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

souborů už je málo. Důležité prostě
je, aby zábava měla nějaký smysl nebo
podtext. Tradičně bývá i na začátku
prosince takové posezení s muzikou
Pozdní sběr. Scházejí se tam současní
i bývalí členové Větřáku. Jsme ale divadelní soubor, tak pochopitelně neprovozujeme jen tento typ akcí, nýbrž
samotné divadlo. Jelikož jsme já i Jirka
příznivci Cimrmana, tak nacvičujeme
průběžně jeho hry, například aktuálně
to je populární České nebe.“
yy Kde všude už jste uvedli zmíněnou Cimrmanovu divadelní hru?
„Poprvé se tak stalo pochopitelně

5('$.&(129ħ
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školního roku vždy probíhal hod školní brašnou, v létě pak dožatá, která se
dříve jmenovala domlácená. Sám Jirka
má funkční mlátičku z roku 1938, tak
ji vždy vytáhneme a zprovozníme.
Poprvé v roce 2009 dostal nápad, že
to nebude mlácená, přišel s názvem
dožatá. Že skutečně půjdeme na to
pole, předvedeme, jak se seklo, svazovalo a mlátilo. Celý průběh žní se mapoval hlavně v této akci. A jelikož Jirka
Vrbů je taky velký folklorista, tak se
vždy snažil tohle vše zachovat. Myslím
si, že i když ne všichni straní folkloru,
tak je potřeba tradice udržovat, těchto

My jsme dokonce začali nacvičovat hru
od Karla Jaromíra Erbena s názvem Sládci,
ale tam trošku byla nekázeň jednak ze strany
představitelů, hlavně ale od představitelek...

„Nic nového neplánujeme, protože
chceme pokračovat v představení České nebe. Máme tedy dvě představení,
která chceme sehrát tuto sezónu, takže
se držíme tohoto scénáře. K tomu každoročně probíhají klasické akce jako
například drakiáda, posezení z cimbálovky, dožatá či ostatky.“
yy Kde k divadelním hrám čerpáte
inspiraci?
„My jsme dokonce začali nacvičovat hru od Karla Jaromíra Erbena
s názvem Sládci, ale tam trošku byla
nekázeň jednak ze strany představitelů, hlavně ale od představitelek...

✓ narodil se 24. 5. 1973 v Brně
✓ prezident Divadelní společnosti Větřák,
jehož členem je dobrých třicet let
✓ po maturitě nejprve pracoval v Profilmu, což
je okresní správa kin na pozici referenta, později jako asistent dělal
různé grafické práce na počítači
✓ dálkově studoval teologickou fakultu křesťanské výchovy
a Slezskou univerzitu v Opavě
✓ v roce 2003 začal pracovat v prostějovském muzeu, kde je doposud
zajímavost: sice pochází z Klenovic na Hané, ale cítí se jako Pivíňák,
jelikož tam strávil většinu života

yy Jak dlouho se už věnujete divadlu?
„Když mi bylo nějakých patnáct nebo
šestnáct let, tak jsem začal chodit do
Větřáku. Postupem času si Jirka Vrba
všiml, že můžu hrát větší role, tak jsem
se začal posouvat.“
yy Kdy jste převzal žezlo pivínského Větřáku?
„Bylo to v roce 2016. Jirka Vrbů už má
jistý věk, i když je stále jako mladý, to
se mu musí nechat. (úsměv) Už to ale
dál dělat nechtěl, tak mě doporučil,
volbou jsem prošel a od té doby tedy
zastávám post prezidenta.“
yyMáte v plánu na letošní rok nějaké novinky?

Nikola
FILIPENSKÁ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

PROSTĚJOV Nastává další sezóna
oblíbených pivínských akcí. Jedny
z nejznámějších jsou Šibřinky, ať už
pro děti či dospělé, klasická Dožatá
či velepopulární pálení čarodějnic.
K nim neodmyslitelně patří osoba, kterou jsme pro vás tentokrát
vyzpovídali. Je jí historik, kurátor
sbírek prostějovského muzea, příležitostný herec a hlavně prezident
divadelní společnosti Větřák v Pivíně Václav Horák (na snímku). I když
s rodinou bydlí v Klenovicích na
Hané, považuje se za srdcařského
„Pivíňáka“. Větřák, v jehož čele nahradil známého showmana Jiřího
Vrbu, je pro něj nejenom velkým
koníčkem, ale také silným závazkem vůči bohaté historii. Jelikož
nás zajímalo, co vše ochotníci chystají a jak se vůbec ocitl ve funkci,
rozhodli jsme se jej vůbec poprvé
v této pozici vyzpovídat.

Václav Horák a jeho první velká zpověď ve funkci prezidenta
pivínského Větřáku, kterou přitom zastává již tři roky...

„NAŠE ŽIVOTY S JIRKOU VRBOU JSOU POŘÁD SPJATÉ“
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PROSTĚJOV I přes zdravotní
trable zavítal v pátek večer do
Národního domu bývalý primátor Prostějova Miroslav Pišťák.
Na první pohled se necítil ve své
kůži. A Večerníku se osmdesátiletý pán svěřil, co ho trápí!
Prostějovský exprimátor je velice
společenský člověk a nebylo divu,
že v pátek večer byl velice vyhledávanou osobou i ze strany celebrit,
které na ples dorazily. Na taneční
parket však nezamířil ani jednou.
„Představte si, že jsem si v týdnu
nešťastně zlomil prst na noze. Takže
pajdám. Ani vám nebudu říkat, proč
se mi to stalo a co jsem dělal,“ usmíval se i přes své zranění dobře naladěný Miroslav Pišťák. „Všiml jsem
si, že je Mirek nějak indisponován.
Jinak by tady prováděl jednu dámu
za druhou,“ rýpl si se smíchem poslanec Jaroslav Faltýnek. „Dneska
prostě netancuju, snad příští rok,“
dodal rozhodně bývalý první muž
města.
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sa,“
e èistila pr
„Já jí pouz a vinu
odmítal
Sokolová
kolegynì

PROSTĚJOV Prekérní situace!
Okolo dvaadvacáté hodiny se v předsálí Národního domu sešel hlouček
diskutujících dam i pánů. Živě si
mezi sebou povídaly především náměstkyně primátora Alena Rašková
a Milada Sokolová. V tom kolem
nich prošla servírka s plným tácem
skleniček od vína. „Zaškobrtla“
a plesová róba exprimátorky Raškové byla skropena vinným střikem...
Večerník byl u toho a v první chvíli si
myslel, že ta, která bývalou prostějovskou primátorku polila vínem, byla právě Milada Sokolová. „Není tomu tak!
Tentokrát se zcela výjimečně Večerník
plete, což se stává tak maximálně jednou za sto let...,“ smála se.
V polití vínem každopádně nebyl žádný záměr,
jednalo se o zakolísání jedné z obsluhujících číšnic
Národního domu. „Ani
v tomto bych nehledala
žádný úmysl, neboť kolegyně
Rašková je předsedkyní správní
rady Národní domu a jistě ji mají
všichni zaměstnanci rádi,“ uvedla na
celé kolo Milada Sokolová, kterou
Večerník následně přistihl, jak Aleně
Raškové vehementně otírá zbytky
vína ze šatů. „Já Alence jenom čistila
prsa, fakt jsem ji nepolila! Ač se paní
náměstkyně tentokrát sveřepě bránila pozvání na skleničku, myslím, že
po tomto incidentu jí nikdo nemohl

věřit, že si nic nedala, neboť vůně vína
ji jistě doprovázela po celý zbytek večera. A to i přesto, že jsem se ji snažila
trochu osušit,“ vysvětlovala.
Celou událost brala s humorem i sama
exprimátorka. „Naštěstí šlo o bílé víno.
Tak to ve Večerníku moc nenafukujte,“
přála si Alena Rašková.
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Zaplněné hlediště divadla pozdravil
i primátor Prostějova. „Také já vás
všechny vítám na již devětadvacátém Tradičním městském plese.
Protože nám z nového roku uběhlo
teprve pár dní, přeji vám všem a vašim rodinám hodně štěstí a zdraví,
hodně osobních a profesních úspěchů. A nám všem přeji co nejvíce
optimismu a abychom určité věci
brali s nadhledem. Nyní se ale dobře
bavte, náš městský ples je tu pro vás,“
pozdravil hosty František Jura.
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„Je to neuvěřitelné a já vám všem za
to moc děkuji. Podařila se nám vybrat neuvěřitelná částka 49 200 korun a je nyní mojí milou povinností
předat symbolický šek na tuto částku
panu primáři Balákovi,“ uvedl těsně
před půlnocí František Jura, primátor Prostějova.
„Jsem opravdu mile překvapen a potěšen. Všem vám moc děkuji a mohu
vás ujistit, že peníze na porodnickém
oddělení využijeme beze zbytku na
další zlepšení vybavení pro maminky a jejich miminka,“ pravil dojatý
primář gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice Prostějov
Martin Balák.
(mik)

PROSTĚJOV Malá i velká tombola. Pro návštěvníky městského
bálu připravili organizátoři desítky hodnotných cen a všichni byli
v napětí až do půlnoci, kdy společně s primátorem odstartovalo
losování velké tomboly. Mezi těmi
šťastnými byli také první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil a například i manžel náměstkyně Milady Sokolové. Co vyhráli?
Tomu nebudete věřit!
Ceny z malé tomboly byly vylosovány
dříve a dámy i pánové si je rozebrali
ještě před vyhlášením té velké. Jedna
z těch „malých“ cen byla i velká hnědá
biopopelnice, kterou zajistil právě prv-

ní náměstek Jiří Pospíšil a jeho odbor
magistrátu. „Jestli si ji vylosuji já, tak
to nikomu nevysvětlím,“ smál se. Ten
si užil ale štěstíčko ve velké tombole,
kdy byl losován poukaz na služby Hotelu Tenis Club za čtyři tisíce korun.
„Ježíši, tak to nevím, jak s cenou naložím, budu to muset promyslet s partnerkou,“ culil se první náměstek. Pro
jednu z cen si „vyběhl“ také Petr Sokol,
šéf prostějovské ODS a manžel současné náměstkyně primátora Milady
Sokolové. Co vyhrál? Možnost ušití
luxusního obleku za patnáct tisíc ko-

run! „Třeba jej v něm uvidíte za rok na
tomto plese,“ přála si před Večerníkem
Milada Sokolová. Lístky do tomboly
si zakoupil i jeden z moderátorů plesu Petr Salava. Ač mnohokrát losoval,
žádné ceny se nedočkal. „Já mívám
často smůlu,“ utrousil.
Hosté Tradičního městského plesu si
z akce odnesli spoustu hodnotných
cen. Kromě různých poukazů na
služby nejrůznějších prostějovských
módních salonů, zlatnictví, barů a restaurací také například horské kolo,
elektroniku či zlaté šperky.
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PROSTĚJOV Parádně se podle svých slov na městském plese bavil i poslanec Parlamentu ČR a pravá ruka premiéra Andreje Babiše Prostějovan Jaroslav Faltýnek. Do soukromí nechtěl sice Večerník moc strkat nos, ovšem
nemohli jsme si nevšimnout krásné blondýnky po poslancově boku...
Jaroslav Faltýnek zářil v pátek na parketu a také mimo něj byl často vyhledáván
mnohými hosty ke krátkým rozmluvám. „Báječně se tady bavím, jsem konečně
doma a jsou tu všichni moji přátelé. Srdečně jsem se pozdravil se svým dlouholetým přítelem Mirkem Pišťákem a dalšími skvělými lidmi. Na městský ples se každý rok hrozně moc těším, obzvláště když je to tady v báječném Národním domě,“
uvedl pro Večerník těsně poté, co si z parketu odváděl krásnou blondýnku. Jméno
však prozradit nechtěl. „Napište, že je to můj miláček, to vám musí stačit,“ zakřenil
se poslanec, kterého jsme se ještě stačili zeptat, zda se při vínečku či slivovici probírá během večera i politika. „To vůbec! Dejte pokoj alespoň na jeden den s politikou, my jsme se sem přišli bavit a tančit,“ pronesl prostějovský poslanec.

Poslanec Faltýnek
„vrkal“ s blondýnkou
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pozdravil nejen jménem svým, ale
i jménem celého Olomouckého kraje. Každý z vás má rád jiný tanec a jiný
rytmus. A mě těší, že už tři desítky let
žijeme ve společnosti, kde nám nikdo
nenařizuje, jak a s kým máme tancovat a co máme mít rádi. A já věřím,
že také v roce 2019 budeme všichni
tančit v rytmu, jaký vyhovuje právě
nám samým. Vítejte na plese v tomto skvostném prostředí Národního
domu v Prostějově,“ uvedl ve svém
proslovu hejtman Ladislav Okleštěk.

„V první řadě bych chtěl hostitelům
prostějovského městského plesu poděkovat za pozvání a také vřelé přijetí.
Současně bych chtěl využít této příležitosti, abych popřál členům vedení
magistrátu i všem občanům města
Prostějova úspěšný a pokojný rok
2019. A teď především přeji všem,
aby to byl večer plný nádherných
zážitků,“ pronesl Staněk, kterého
vzápětí se zdravicí k hostům vystřídal hejtman Olomouckého kraje.
„Dovolte mi, abych i já vás všechny

Slavnostního zahájení městského
plesu, stejně jako průvodcovstvím
celé akce, se ujali moderátoři Petr
Salava společně s ředitelem prostějovské knihovny Alešem Procházkou. Oba pánové se po celý čas
vtipně doplňovali. Po nádherném
vystoupení baletního souboru Moravského divadla Olomouc přivítal
všechny zúčastněné hosty nejprve
ministr kultury České republiky Antonín Staněk (exkluzivní rozhovor
si můžete přečíst v příštím vydání).

PROSTĚJOVV pořadí devětadvacátý Tradiční městský ples v Prostějově, který se konal předminulý pátek, byl opět slavnostně zahájen v sále Městského divadla. V hledišti se sešli všichni
hosté včetně významných celebrit z politického, kulturního, společenského i sportovního života. K překvapení mnohých dorazil i ministr kultury Antonín Staněk s chotí, hosty byli i další
poslanci, hejtman Olomouckého kraje se svými náměstky a chybět samozřejmě nemohla
ani politická garnitura Statutárního města Prostějov či místní podnikatelská smetánka.

PROSTĚJOV Na Tradičním
městském plesu nechyběla ani
charita. Jak se totiž na místě Večerník dozvěděl, výtěžek z prodeje lístků do tomboly byl určen
gynekologicko porodnickému
oddělení Nemocnice Prostějov.
Hosté městského bálu nakupovali lístky do tomboly jako o závod.
Večerník si všiml, že mnozí za ně
zaplatili mnohem víc, než za kolik
se prodávaly. Poslanec Faltýnek
dokonce vyměnil tři lístky za celou
tisícikorunu. Ani ostatní celebrity
v tomto nezůstávaly pozadu. Výsledek charitativní akce tak možná
mnohé překvapil.

SĝHGDOSULPiWRU-XUDSULPiĝL%DOiNRYL

O slavnostní zahájení se postarali primátor,
ãHNQDNRUXQ
hejtman a také ministr kultury

Peníze z tomboly do porodnice

Texty a foto připravil: Michal Kadlec
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Podobně spokojení byli i zástupci prostějovské
charity, kde prostřednictvím 260 pokladniček
nashromáždili celkem 1 137 811 korun. „Jsme
velice vděčni za štědrost lidí i ochotu koledníků,
kterých neustále přibývá. Zejména v Prostějově se nám jejich počty daří konečně zvyšovat,
v okolních městech a vesnicích jsou dlouhodobě velmi vysoké. Je pro mě úžasným zážitkem
sledovat jejich zápal a nadšení,“ vyjádřil se koordinátor Vít Forbelský, který kromě přípravy
sbírky v prostějovském děkanátu měl před
Vánoci na starost i zjišťování rozsahu škod způsobených výbuchem v Mostkovicích. „Kromě
obětí výbuchu v Mostkovicích půjdou vybrané
peníze ještě na nákup bytu pro šikovné klienty
našeho chráněného bydlení tak, abychom jim
umožnili start do relativně samostatného života. Byt jsme chtěli koupit už loni, ale nakonec
jsme část peněz ze sbírky museli využít na dofinancování našeho provozu. Bez toho bychom
snad museli naše chráněné bydlení zavřít,“ dodal Vít Forbelský, který na závěr ještě jednou
upřímně poděkoval všem účastníkům koledy
za to, že byli ochotni obětovat nejen peníze, ale
i svůj volný čas ve prospěch potřebných.

Z Prostìjovska
i do Mostkovic

rekonstrukci našeho Domova pokojného stáří
v Bohuslavicích,“ prozradil Navrátil.
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„Sešli jsme se tady tradičně již po vánočních svátcích a novoročních oslavách. K našim krásným zvykům tady
v Určicích patří setkání na Tříkrálovém
koncertu a poslech působivých melodií a písní tentokrát v podání smíšeného sboru kostela sv. Petra a Pavla ve
Vřesovicích. Dovolte mi, abych je co
nejsrdečněji přivítala v určickém kostele a než si užijeme jejich vystoupení,
přeji všem přítomným hostům a členům sboru, aby nás rokem 2019 pro-

Nikola FILIPENSKÁ

URČICE Předminulou neděli 13.
ledna zazpíval v kostele sv. Jana
Křtitele v Určicích smíšený chrámový sbor při kostele sv. Petra
a Pavla ve Vřesovicích. Program
se sestával převážně z vánočních
koled. Věděli jste ale například, že
znak Určic je spjat právě s tímhle
kostelem? O nejstarším kostele se
toho totiž dnes téměř nic neví, patrně to bývala dřevěná stavba a byla
zničena za husitských tažení. Večerník bal u toho!

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

vždyť je to skoro tři týdny po Vánocích... Ta prodleva ale nemění nic na
tom, že se mi koncert líbil a sbor zpíval nádherně. Akorát ta neskutečná
zima v kostele, kterou demonstrovala
stoupající pára od úst, byla k nevydržení. Jsem neuvěřitelně promrzlá,“
svěřila se Večerníku posluchačka Tereza Scholová.

0CUVQWRGPÚUOÊwGPÚEJT¾OQXÚUDQT\8ąGUQXKE

BYLI JSME
U TOHO

vázely dobrá nálada, rodinná pohoda
a především pevné a ničím nenahraditelné zdraví,“ zazněla slova na uvítanou
jedné z protagonistek smíšeného chrámového sboru.
A pak už se přítomní zaposlouchali
do tónů koled, za všechny například
Byla cesta, Krásná panna a mnohé
další. „Přijde mi to takové opožděné,

PROSTĚJOV Ekocentrum Iris v Prostějově pořádá další zábavnou akci pro
děti i dospělé. Tentokrát je to vycházka krásnou (a snad i zasněženou) zimní
krajinou z Mostkovic přes Záhoří až do Domamyslic. Akce se bude konat
tuto sobotu od 8:45 do 13:00 hodin. Přijďte si i vy pročistit plíce, vyšlapat
pár kilometrů a pobavit se u hravých úkolů.
Vloni Ekoncentrum Iris zorganizovalo Putování se zimní královnou také, tehdy
ovšem trasa výletu vedla ze Ptení do Běleckého Mlýna. Předloni se podobná akce
konala na Záhoří, kam se putování opět přesouvá.
V sobotu 26. ledna bude sraz v 8:45 hodin na autobusové zastávce Mostkovice, kino.
Pokud nechcete na místo jezdit autem a jste z Prostějova nebo jeho okolí, můžete jet
autobusem, který vyjíždí v 8:25 hodin z autobusového nádraží v Prostějově, konkrétně
ze stanoviště číslo 11. Hned poté se vydáte na výpravu za zimní královnou. „Vycházka
zimní krajinou není jen pro rodiny s dětmi. Cestou nás čeká objevování krás zimní přírody, hravé úkoly pro děti i dospělé a ledové překvapení. Z Mostkovic vyjdeme na hráz
přehrady, v lomech na Záhoří se ohřejeme u ohýnku, zkontrolujeme studánky a sejdeme do Domamyslic, kde budete mít možnost občerstvit se v hospodě Na Splávku,“
shrnují průběh akce pořadatelé.
Návrat do Prostějova z Domamyslic autobusem je naplánován po 13. hodině. Délka trasy bude asi 4 km. Poplatek za osobu činí 30 korun.
(tem)

URČICE Sál určické sokolovny
se plnil, hlava na hlavě, jen pár
míst zůstávalo neobsazeno a zelo
prázdnotou. Natěšené obecenstvo
plné očekávání ztichlo, až když na
pódium vystoupil místní starosta
a uvedl Vladimíra Hrona, na kterého všichni netrpělivě čekali...

➢ ze strany 21

právění různých anekdot, samozřejmě
s přízvukem pomáhajícím dokonale se
vžít do situace vtipu, nebo osvědčené
imitace známých českých osobností
jako Luděk Sobota, Karel Schwarzenberg, Miro Žbirka nebo Karel Gott.
První část vystoupení byla zaměřená
spíše na fórky, zážitky ze života, z různých představení nebo divadla. Jednotlivé historky byly odděleny příhodnou
písní v podání právě Vladimíra Hrona.
Emoce publika rezonovaly – záchvaty
smíchu střídal hrobový klid, když zaEXKLUZIVNÍ
zněl hlas zpěváka. „Má úžasný hlas, je
reportáž
těžké přijmout fakt, že na pódiu nestojí
pro Večerník
původní interpret, byla jsem naprosto
unesena,“ zhodnotila akci i pěvecký
Vendula
výkon Jarmila Dobešová z Olomouce.
PROVAZOVÁ
O přestávce si mohli návštěvníci zaJiž první hlášky z vystoupení způso- koupit album Vladimíra Hrona. Ten
bovaly záchvaty smíchu, například vy- druhou půlku započal imitací Karla

Gotta a pokračoval sérií na sebe navazujících písní staršího data. Na závěr
zarecitoval dvě básničky, jednou věrně
BYLI JSME
vystihl Luďka Sobotu a druhou baču
U TOHO
ze Slovenska, bravurně vystřihl i svoji
písničku Najednou sám. Neutichající
potlesk a žádosti publika o přídavky
vyřešil protagonista operní skladbou,
za kterou sklidil potlesk vestoje.
„Moc se mi tu líbí, máte krásnou sokolovnu se skvělou akustikou. Ne
v každé sokolovně to totiž zní takhle
dobře. A publikum je úžasné, já
bych si ho vzal i domů, ale nemám
tak velký dům, tak by to asi nešlo,“ 8NCFKOÊT *TQP P÷MQNKMT¾V \CXÊVCN K FQ
zavtipkoval Vladimír Hron. „Za tu RTXPÊEJąCFRWDNKMC
(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾
strastiplnou cestu, co jsme k vám do
Určic podstoupili, jsme byli odměně- obce, nebo někomu z blízkého okolí,
ni úžasným publikem. Budeme rádi, a řekne si, tak ho pozveme taky. Dejte
když se to někomu tady v sále bude vědět a já moc rád přijedu,“ rozloučil
líbit, třeba nějakému starostovi z jiné se populární bavič a moderátor.

Pojďte putovat se zimní královnou 'RXUÄLFNÅVRNRORYQ\]DYÉWDO9/$',0©5+521

NEJ Tříkrálové sbírky

KONICKO I tentokrát jsme
podrobněji zabrouzdali do statistik
výtěžku Tříkrálové sbírky na Konicku. Přestože se například v Konici výnos ze sbírky meziročně zvýšil o více jak osm tisíc korun, opět
se potvrdilo, že ve výnosu na jednoho obyvatele včetně nemluvňat
nemají malé obce konkurenci. Ve
srovnání s takovou Bukovou dal
každý obyvatel Konice včetně nemluvňat zhruba polovinu.
7RN[PWNQWUQDQVWRTQD÷JNQPCMNW\KwVKX-QPKEKVTCFKéPÊRQF÷MQX¾PÊVąGOMT¾NčO
V nouzi poznáš souseda! Toto nepříliš \CFCTOQUKVCO\CDTWUNKNC\JTWDCUVQXMCNKFÊ0GLRąGUP÷LwÊVKRPCX[DTCPQWé¾UVMW
(QVQ/CTGM0CXT¾VKN
otřepané sousloví se letos stoprocentně O÷NVGPVQMT¾V(KNKR0QX¾MMVGTÚMQNGFQXCNX-QPKEK
potvrdilo během Tříkrálové sbírky v Šubířově. V malé obci se po rozsáhlém
silvestrovském požáru podařilo vybrat
pětinásobně více než v minulém roce
Nejvyšší částka na jednoho obyvatele
Nejvíce vybráno
a průměrný výtěžek na jednoho oby1.
Šubířov
134,56
Kč
1.
Konice
71 880,00 Kč
vatele tam včetně nemluvňat vyšplhal
2. Hačky
101,01 Kč
2. Ptení
36 349,00 Kč
na závratných 134 korun! Kdyby při 3. Rakůvka
92,41 Kč
3. Čechy pod Kosířem 32 346,00 Kč
Tříkrálové sbírce byli všichni obyva- 4. Březsko
75,90 Kč
4. Šubířov
31 757,00 Kč
telé Prostějovska stejně štědří jako 5. Buková
63,02 Kč
5. Lipová
29 845,00 Kč
lidé v Šubířově, vybralo by se v celém
regionu přes 14,6 milionu korun. Další dvě místa už tradičně obsadily výnos v Bukové, kde přitom trvale
Svoji roli v tomto směru jistě sehrála pospolné „pidi“ obce, které si pouze žije 307 obyvatel. Z první pětice naosolidarita s postiženou rodinou po sil- prohodily pořadí. Za pozornost urči- pak tentokrát těsně vypadla Stínava.
vestrovském požáru.
tě stojí i poměrně vysoký průměrný
(mls)

LIDÉ ZE ŠUBÍŘOVA Y8UÿLFtFKSURMHYLOD]iMHPVWRYNDOLGt

27ŏÌ.5É/29ê.21&(57

Bohuslavice
Brodek u Konice
Bøezsko
Budìtsko
Buková
Èechy pod Kosíøem
Dzbel
Haèky
Hluchov
Horní Štìpánov
Hvozd
Jesenec
Kladky
Konice
Laškov
Lipová
Ludmírov
Ochoz
Pìnèín
Polomí
Pøemyslovice
Ptení
Stínava
Raková
Rakùvka
Skøípov
6WUDçLVNR
Suchdol
Šubíøov
Vysoká
Zdìtín
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NEJŠTĚDŘEJŠÍ BYLI LETOS

Přestože většinu z nich ráno vítal sníh, stejně
jako loni koledovali letos tři králové v relativně
teplém počasí. Předloni i loni se dařilo překonat historické rekordy, a také letos byly výnosy
výrazně vyšší. „Tentokrát jsme měli sto osmnáct kasiček, díky nimž jsme vybrali celkem
575 843 korun. Cítím obrovskou vděčnost ke
všem, kteří přispěli, a zároveň bych chtěl moc
poděkovat všem koledníkům. Jsem rád, že se
nám i nadále daří zachovávat důvěru veřejnosti.
Výsledek sbírky vnímám jako povzbuzení a zároveň závazek pro naši další práci,“ konstatoval
ředitel Charity Konice Marek Navrátil.
V každém z regionů vždy zůstává něco přes
polovinu vykoledované částky. Na Konicku
by měl obnos směřovat na podporu domácí
hospicové služby, díky které sestřičky navštěvují staré občany přímo v jejich domovech. „Část peněz určitě poputuje i na pomoc
rodině ze Šubířova, jejíž dům na Silvestra kompletně vyhořel. Mohu slíbit, že všechny peníze
vybrané v této obci, a že jich letos bylo opravdu
požehnaně, půjdou právě jim. Ty zbývající bychom mohli v budoucnu využít na případnou

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOVSKO Zapomeňte na historky o lakomých Hanácích! Letošní
Tříkrálová sbírka v regionu opět překonala loňský rekord. A to výrazně! V konickém i prostějovském děkanátu to bylo o více jak sedmdesát tisíc korun.
O výraznější navýšení se tentokrát postarala zejména města, byť v tomto
ohledu všechny trumfla jediná vesnice. Poté, co na Silvestra v Šubířově vyhořel dům jedné z místních rodin, podařilo se během sbírky v obci vybrat neuvěřitelných 31 757 korun! Tohle vše potvrzuje pozitivní skutečnost: nejenže
se máme dobře, zároveň nezapomínáme myslet i na druhé.

TØI KRÁLOVÉ VYKOLEDOVALI REKORDNÍ SUMY
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pětí překvapivě porazily KP Brno 3:1,
později ještě vyhrály důležitý mač ve
Frýdku-Místku rovněž 3:1. Přesto dno
pořadí trvale neopustily.
Kromě výše zmíněné Dedíkové se soubor ostříleného slovenského trenéra Vladimíra Sirvoně opírá také o univerzálku
Sandru Kotlabovou, brazilskou blokařku
Godoi Dias či někdejší smečařku UP Veroniku Schandlovou (za svobodna Mátlovou), čerstvou posilou pak je ukrajinská
nahrávačka Anhelina Mircheva.

První vzájemný zápas aktuální sezóny
patřil v hale Sportcentra DDM jednoznačně prostějovským favoritkám
3:0 (14, 21, 15). „Při vší úctě ke šternberskému družstvu bude podle mě
klíčový náš přístup k tomuhle utkání.
Abychom nic nepodcenili, od začátku
dávali do hry sto procent a nepřipustili
žádné větší problémy. Tak jako pokaždé půjdeme za vítězstvím, v tomto
případě hladkým,“ řekl kouč vékáčka
Lubomír Petráš.
(son)

průběhu. I nám ten zachráněný první
set samozřejmě pomohl.“
ƔƔ Má výsledek tři nula z takhle
těsných závěrů větší cenu?
„Dá se to tak říct. Hlavně i pro diváky
to byl hodně zajímavý zápas, velice bojovný s řadou dlouhých výměn, bylo
na co koukat. Nás by takové vydřené
vítězství mělo psychicky podpořit, rozhodně převažují pozitivní dojmy.“
ƔƔ Při zranění Míši Zatloukalové
premiérově ležela největší nahrávačská tíha zodpovědnosti na vás.
Jak jste se v roli jedničky cítila?

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

„Já hodně bojuju s nervozitou, abych
nějak získala zpátky své sebevědomí.
A teď můžu říct, že se zápas od zápasu
cítím líp a líp.“
ƔƔ Vaše občas nečisté nahrávky
pramení právě z nervozity?
„Ano, přesně tak. Nemyslím, že bych
tolik nestíhala technicky, pohybově
nebo fyzicky, spíš je problém v psychice. Nevěřím si, mám rozklepané ruce
a tak. (úsměv) Teď rozhodčí spornější nahrávky víc pouštěli, stejně jako
předtím v Přerově. Tam se domácí
trenér kvůli tomu hodně rozčiloval, až
nakonec dostal červenou kartu a nám
tenhle trestný bod v závěru utkání
vlastně pomohl k rozhodujícímu obratu.“
ƔƔ Mohou dvě zvládnuté těžké bitvy mentálně pomoci?
„Určitě jo. Věřím, že už příště nebudu
tolik nervózní a začnu si víc věřit.“
ƔƔ Jak zatím hodnotíte své působení ve VK?

„Prostějov mi nabídl nejlepší podmínky, tým i prostředí. Navíc jsem
v Olomouci začala studovat Vyšší
odbornou školu na dětskou sestřičku,
možná se zkusím dostat na některou
fakultu Univerzity Palackého. Dělat
sport i školu zároveň je pro mě důležité.“
ƔƔ Z juniorek Plzně mezi ženy
Prostějova byl asi hodně velký
skok, že?
„To samozřejmě ano. VK Prostějov
je profesionální klub, jeden z nejlepších v České republice. V Plzni ještě
šlo o mládežnickou kategorii s jiným
systémem tréninků i všeho okolo,
přípravu jsem měla uzpůsobenou
škole. Tady už je pro oddíl na prvním
místě logicky volejbal a studium si
vedle něj musím nějak zařídit, přizpůsobit. Herně se na sobě snažím co
nejvíc pracovat, nějak se s tím vším
peru a bojuju. Celkově ale myslím
slušný a snad bude ještě líp.“

PROSTĚJOV V dosavadním průběhu této sezóny neodehrála Nicole
Šmídová (na snímku) ani jedno celé střetnutí. Druhá nahrávačka prostějovských volejbalistek většinou jen naskakovala z lavičky, a pokud občas
nastoupila v základní sestavě, nevydržela na hřišti celou dobu. Významná
chvíle teprve devatenáctileté rodačky z Plzně přišla kvůli zranění týmové
jedničky na daném postu až v úvodních soutěžních duelech nového kalendářního roku. A Šmídová to přes dílčí problémy zvládla, Přerov i KP Brno se
povedlo zdolat 3:0.

ale dva zvládnuté těžké zápasy
by mi určitě měly pomoci“

„Dost bojuju s nervozitou,
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ještě posunout do druhé čtyřky pro
nadstavbu. A tím pádem se vyhnout
jistotě boje o záchranu, který čeká na
nejhorší dva celky tabulky po osmnácti
dějstvích. Sokolky přitom jsou zatím
poslední, byť těsně za Frýdkem-Místkem i Ostravou.
Na nejnižší příčce dlouho dlely s větší bodovou ztrátou, než hráčský kádr
koncem listopadu posílila ze „spřátelené“ Olomouce zkušená smečařka
Monika Dedíková. Hanačky hned vzá-

Hanačkám se v této sezóně začátky moc
nedaří, ale sobotní duel byl výjimkou.
Vstup měly výborný, snoubením účinného servisu, dobrého útoku i neprostupné
obrany rychle utekly na 4:0, posléze 8:2.
Zakřiknuté soupeřky se však brzy vzpamatovaly, přidaly ve všech činnostech.
A dotáhly na 9:6. Tahle přetahovaná pokračovala také v další pasáži úvodního setu,
každý chvilku tahal pilku podle momentální úspěšnosti především podání + přihrávky. Důležitou roli hrály též nevynucené
chyby, kterých domácí tým vyrobil od
zdánlivě pohodlného vedení 21:16 hned
několik. Hostující plejerky se tím znovu
chytily, ke kvalitnímu poli přidaly sérii ví-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Ve volejbale se příliš
často nevidí, aby naprosto vyrovnané
střetnutí rozhodované až v těsných
koncovkách dopadlo (zdánlivě) jednoznačně 3:0. Sobotní souboj 17.
kola UNIGA extraligy mezi ženami
VK Prostějov a KP Brno k takovému
výsledku dospěl, protože domácí
kolektiv ve svůj prospěch strhl nervydrásající závěry všech tří sad a hostující družstvo i přes blízkost mnohem
příznivějšího rezultátu odjelo zpět do
Králova Pole s nulou na kontě.

tězných bloků a sedmibodovou šňůrou
otočily na 21:23. Poté měly celkem šest
setbolů, ale prostějovské bojovnice všechny odvrátily a vzápětí svůj premiérový okamžitě proměnily – 30:28 a 1:0!
Po tomhle thrilleru nastalo částečné
uklidnění, divočejší průběh se stabilizoval bez prudkých zvratů. Což více
svědčilo vékáčku, jehož členky o něco
méně chybovaly a navzdory občasným
zaváháním nabraly zpátky většinu jistoty. Díky tomu celé druhé dějství neustále vedly, po trháku z 12:10 na 19:13 opět
výrazným rozdílem. Jenže ani tentokrát
jim to nestačilo ke klidnému získání
sady, neboť v úplné koncovce se pod
tlakem zlepšujícího se KP dostaly do nových problémů. Od stavu 24:20 nevyužily tři setboly za sebou a ten čtvrtý jim
protivnice darovaly tím, že při blokování
sáhly do sítě – 25:23 a 2:0.
Zkraje třetí části byly o kousíček vepředu
Jihomoravanky, ovšem pouze chvíli (2:3).
Ženy VK následně zvýšily volejbalovou
úroveň (7:4), nicméně se zase nedokázaly
vyvarovat výpadků, jež defenzivně obětavé Brno pohotově trestalo (z 9:6 na 9:9,
z 11:10 na 11:13). Už to vypadalo na delší
pokračování dramatické bitvy, ale v daný
moment předvedly mohutné vzepětí pro
změnu Petrášovy svěřenkyně a nepříznivé

3:0

Lubomír PETRÁŠ- VK Prostìjov:
„Brno proti nám umí, na vzájemné utkání se vyhecovalo před časem doma i teď tady. Ve
čtvrtek s Olomoucí soupeřkám nic nešlo a všechno kazily, zatímco tentokrát hrály mnohem lépe. A dělaly nám velké problémy. I tak jsme ale v každém setu jasně vedli, bohužel
však často nedokážeme dobře rozjetý průběh dorazit do hladkého závěru. Proto rozhodovaly až vyrovnané koncovky, ve kterých holky pokaždé zabojovaly, díky čemuž máme
důležité tříbodové vítězství. Výsledek tři nula je po takovém vývoji samozřejmě pozitivní,
ovšem musíme si přiznat, že to mohlo klidně dopadnout úplně jinak.“
Tomáš SAMSELY – KP Brno
„Tenhle zápas se mi hodnotí určitě lépe než předchozí hrubě nepovedený. Ale přesto to má dvě
strany: na jednu škoda začátků prvních dvou setů s nabráním větší ztráty, na druhou si cením
schopnosti opakovaně dotahovat výrazný náskok Prostějova. Co mi kazí celkový dojem, to jsou
sporné míče. A není dobře, pokud takový krásný boj nerozhodují hráčky, ale někdo jiný. Každopádně porážka nula tři ze samých vyrovnaných koncovek mrzí, měli jsme dnes určitě na víc. Nervozita pracovala na obě strany, rozhodly asi větší zkušenost soupeře a znovu faktor Hela Horká.“

NA

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 4:0, 4:2,
8:2, 9:3, 9:6, 11:6, 11:8, 13:10, 16:10,
16:13, 18:15, 20:15, 21:16, 21:23,
22:24, 24:25, 25:26, 26:27, 27:28,
30:28. Druhý set: 2:0, 2:2, 5:3, 7:4,
7:6, 10:7, 12:10, 14:10, 15:12, 17:12,
19:13, 21:15, 21:17, 23:17, 23:19,
24:20, 25:23. Třetí set: 2:3, 5:3, 7:4,
9:6, 9:9, 11:10, 11:13, 13:14, 13:16,
16:17, 21:18, 23:19, 23:23, 25:23.
Statistiky z utkání, výsledky a průběžnou tabulku najdete na straně 22
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skóre 13:16 perfektním úsekem změnily
na 23:19. Leč ani tohle definitivně nerozhodlo. Zápasová historie se znova opakovala jak zdramatizováním finiše ze strany
Králova Pole (23:23), tak úspěšnějším
zvládnutím úplného konce v režii VK –
25:23 a 3:0.

VK PV
KP BR

Prostějov (son) - Středoevropskou
ligu žen, kterou prostějovské volejbalistky ovládly roku 2011, hraje
v aktuální sezóně pouhých sedm družstev včetně jednoho českého – suverénních lídryň národní UNIQA extraligy z Olomouce. V MEVZE se výběru
úpéčka od dvou úvodních porážek 1:3
v Mariboru a 2:3 s Békéscsabou už daří
lépe, po listopadovém smetení Slávie
EU Bratislava 3:0 si teď zkraje uplynulého týdne poradil i s Mladostí Záhřeb.
Na vlastním hřišti chorvatský celek zdolal 3:1 (10, 15, -20, 22). K postupu do
závěrečného Final Four stačí průběžně
čtvrtým Hanačkám jedno tříbodové
vítězství ze dvou zbývajících střetnutí
dlouhodobé fáze, k nimž nastoupí 29.
ledna ve slovinském Kamniku a v dosud neurčeném termínu doma proti
Strabagu Bratislava. Středoevropská
liga žen 2018/19 – průběžné pořadí
základní části: 1. Branik Maribor (Slovinsko) 11, 2. Swietelsky Békéscsaba
(Maďarsko) 11, 3. Slávia EU Bratislava
(Slovensko) 9, 4. UP Olomouc (Česko) 7, 5. Mladost Záhřeb (Chorvatsko)
7, 6. Strabag Bratislava (Slovensko) 6, 7.
Calcit Kamnik (Slovinsko) 3.

V MEVZE je UP

Prostějov (son) - Za necelé dva týdny již propukne první ze dvou hlavních vrcholů tuzemské volejbalové
sezóny. O víkendu 2. a 3. února to
bude závěrečný turnaj Final Four
Českého poháru žen 2018/2019
hraný na území brněnského Králova Pole v tamní Městské hale míčových sportů ve Vodově ulici. Znám
už je přesný časový program akce.
V sobotu 2. února jsou na programu
oba semifinálové zápasy, nejprve od
16.00 hodin VK Prostějov – Volejbal
Přerov a následně od 18.30 hodin
UP Olomouc – Olymp Praha. Postupující proti sobě nastoupí ve finále v neděli 3. února od 17.00 hodin.
Prostějovské volejbalistky obhajují
trofej ČP z minulého roku a celkem
ovládly tuto soutěž desetkrát za posledních jedenáct let. Tentokrát však
už nejsou největšími favoritkami,
neboť tuhle roli plní papírově kvalitnější rivalky Univerzity Palackého.
„Naším hlavním cílem pro vyvrcholení Českého poháru určitě je zvládnout vítězně semifinále proti Přerovu a tím postoupit do rozhodujícího
utkání. Tam očekávám silnou Olomouc, a pokud se jí skutečně postavíme, budeme moci jedině překvapit. I když stále platí, že do každého
zápasu jdeme s touhou vyhrát,“ řekl
o blížícím se pohárovém Final Four
kouč vékáčka Lubomír Petráš.

Final Four ÈP
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Foto: Marek Sonnevend

Přerovský kouč Radim Vlček tak vehementně protestoval proti výrokům rozhodčích – zejména netrestání
nečistých nahrávek – až ve čtvrtek vyfasoval červenou
kartu. Také lodivod KP Brno Tomáš Samsely se o dva dny
později v Prostějově chvílemi rozčiloval (viz. snímek)
z úplně stejného důvodu. A objektivně je nutné přiznat,
že podobně jako předtím Vlček oprávněně...

Také Samsely
se rozčiloval

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

př
řestto se zrodilo
o třísseto
ovéé vítěězsstv
ví VK

ƔƔ Můžete nejprve něco říct k právě skončenému souboji s Královým
Polem?
„Měly jsme dobré začátky setů, ale pak
jsme pokaždé udělaly několik svých
chyb a nechaly soupeřky dotáhnout,
v prvním setu i otočit. Naštěstí se nám
povedlo všechny koncovky zvládnout
a vyhrát za tři body, což je hlavní.“
ƔƔ Byla pro celé utkání klíčová ta
zmíněná úvodní sada se šesti odvrácenými setboly?
„To je jasné. Když utečete z tolika setbolů, tak vás to určitě posílí do dalšího

PROSTĚJOV UNIQA extraliga žen
ČR 2018/2019 napíše o nejbližším víkendu poslední kapitolu své
základní fáze. A volejbalistky VK
Prostějov svedou svůj zápasový part
téhle dílčí derniéry na palubovce TJ
Sokol Šternberk, kde se střetnutí 18.
kola soutěže hraje v sobotu 26. ledna
od 17:00 hodin.
Domácí tým bude mít pro tenhle duel
velkou motivaci, neboť se v případě
jakéhokoliv vítězství může
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elita starého kontinentu. Současná
Blaj taková top kategorie sice není,
leč příliš za ní nezaostává, zatímco
vékáčko od předchozí sezóny výrazně oslabilo. Tím pádem je papírová
propast mezi úterními soky obrovská.
Proto zůstává Petráš realistou. „Musíme být trochu soudní, já tedy nebudu
nic vykládat o našich postupových
šancích a podobně. Samozřejmě bychom hrozně rádi prošli dál, ovšem
my dobře víme, kde se výkonnostně
pohybujeme my a kde soupeř. Z toho
musíme vycházet a pro domácí zápas
si klást splnitelné cíle,“ upozornil kormidelník Prostějova. Co to konkrétně
znamená? „Zahrát na naše poměry co
nejlépe, předvést na hřišti maximum
možného. Kdybychom tohle dokázali, tak věřím, že získáme mnohem
víc míčů než v Rumunsku. Neradi
bychom v domácím prostředí zopakovali venkovní debakl, byť i k tomu
pochopitelně může dojít. Případný
zisk nějakého setu? Na ten se nechceme nijak upínat, ačkoliv by se za veškerých okolností dal považovat za dílčí
úspěch,“ připustil Petráš.
Každopádně má nadcházející souboj do určité míry rozměr výše
zmíněných dřívějších bitev v Champions League. „Dorazí sem tým s mezinárodně výbornými volejbalistkami,
na které je radost pohledět. Naše holky
se jim pokusí v rámci možností konkurovat a věřím, že fanoušci si takové
utkání můžou z hlediště dost užít. Proto všechny příznivce srdečně zveme
i prosíme o hlasitou podporu,“ vyzval
diváky Luboš Petráš.
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od roku 2001. „K nám ovšem zavítali
vůbec poprvé,“ zmínila se referentka
kultury Helena Spisarová, která v této
funkci přednedávnem nahradila Lindu Lešikarovou.
Sám příběh se točil kolem dvou pralidí,
kterým se nechtělo ani pracovat, ani lovit.
Oba se dali dohromady poté, co je vyhodili z jejich tlup. Přitom dali hlavy dohromady, aby vymysleli, jak by co nejsnadněji přišli k dobrému jídlu. Jeden z nich
se posléze začal vydávat za boha a druhý
za šamana. U další tlupy jim jejich povedené kousky i díky natvrdlosti některých
jejích členů nějaký čas procházely, přesto
byli nakonec odhaleni a opět vyhoštěni.
„Zase někde něco vymyslíme. My dva se
3x foto Martin Zaoral

Z VERNISÁŽE

Point. Neznáme tedy jeho historii a
jsme tady, abychom se dozvěděli, jak
to celé začalo a co se tam během let
fungování dělo,“ prozradila Večerníku
za všechny přítomné členy Pointu
Tea Svobodová.
„Dostal jsem pokyn, aby moje přednáška netrvala déle než pět hodin, a tak
jsme ji nakonec zredukovali na padesát
minut,“ zavtipkoval na úvod Procházka. V tomto čase tedy shrnul celou historii Pointu od počátků trávených na
večírcích a v barech, kde vznikaly první hry, až po současné počiny včetně
velmi úspěšných dramat Testosteron
a Baskervillská bestie. Vypíchl přitom
kuriózní zážitky, které se nikde jinde
běžně nedozvíte.
A tak návštěvníci zjistili třeba to, že
hru Ostrov pokladů hráli herci bez
jakéhokoliv scénáře, a přece každý
věděl, co má dělat. S kostýmy a rekvizitami si přitom hlavu příliš nedělali.
Takže použili například dámské kabáty ze sekáče, či smeták coby dřevěnou
nohu. Nebo to, že hráli v Čelčicích na
fotbalovém hřišti Strakonického dudáka. Ondřej Krátký v roli královny
víl Lesany vždy několikrát vstoupil na
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scénu, luskl a řekl, co se stane. A když
prohlásil, že nyní začne bouře, nikdo
nečekal, že se tak skutečně stane. Po
deseti minutách, kdy skončil prudký
liják, řekl symbolicky: „Dost!“ a hrálo
se dál. Nakonec Procházka neopomenul zmínit ještě historku s jednou
z nejúspěšnějších her Pointu Testosteronem. „Pozvali nás na festival
věnovaný týraným matkám samoživitelkám. Vzhledem k tomu, že drama
obsahuje ryze mužský pohled na věc,
vládlo v prvních asi deseti minutách
mezi publikem hrobové ticho. Poté
se však všichni uvolnili a nakonec vše
skončilo tak bouřlivými reakcemi, že
Lukáši Kameníčkovi, který tam taky
hrál, strkaly některé dámy za gumu
trenek peníze!“
Přednáška v osobitém pojetí Aleše
Procházky tedy hýřila vtipem i poutavým vyprávěním a všichni si ji náležitě vychutnali. Litovat může jen
ten, kdo nedorazil. Ale kdoví, třeba se
podobná beseda s Procházkou ještě
někdy uskuteční…
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Předminulý pátek bylo na zámku v Konici představeno jednačtyřicet obrazů Pavla Vedrala. Na většině z nich se rozprostírá krajina, ať už barevná, nebo černobílá,
jejíž předlohu můžete často najít v okolí
autorovy rodné Litomyšle. Objevují se

Tereza MACHOVÁ

KONICE Na zámku v Konici proběhla v pátek 11. ledna vernisáž výstavy obrazů amatérského malíře a
litomyšlského rodáka Pavla Vedrala. V jeho tvorbě má značné zastoupení krajina. A to taková, kterou zná
velmi dobře z toulek širokým okolím svého rodného města. O tom, že
jde o povedená díla, svědčí fakt, že
z jednačtyřiceti vystavených maleb
je jich už jedenáct zamluvených či
prodaných!

tak prostředí Lanškrouna, Skutče, Poličky, Jablonného nad Orlicí, Dolní Moravy,
ale třeba i Konice nebo různých oblastí
Chorvatska. Většinou se přitom jedná o
končiny velmi klidné a liduprosté – pole,
hory, louky, lesy, skály. Z celku výrazněji
vystupují dva portréty a akrylová malba
výrazných barev nazvaná Světlo.
Dohromady je sbírka očividně povedená, vždyť ze všech obrazů už je čtvrtina rozebraná. „Osobně mě nejvíce
zaujala olejomalba s názvem Rodná
krajina a pak také díla, na nichž se objevují vodopády. Líbily se mi ovšem i
obrazy tematizující moře a skály. Naopak proti mému gustu byly černobílé
malby, které mi připadaly příliš ponuré. Celkově bych výstavu ovšem zhodnotila jako velmi pěknou. Nějaký z obrazů bych si možná dokonce koupila,

ale ještě si to musím rozmyslet, nevím
zatím totiž, kam bych jej dala,“ usmála
se návštěvnice Hana.
Ač se Pavel Vedral prezentuje jako
amatérský malíř, má za sebou již mnoho let se štětcem v ruce. Intenzivněji
se začal malování věnovat v roce 2000
poté, co musel být kvůli úrazu páteře
upoután dlouhodobě na lůžku. Od té
doby namaloval zhruba dvě stě obrazů, z nichž některé můžete vidět naživo
i vy na konickém zámku.
Výstava bude otevřená až do 22. února. Zhlédnout ji můžete od pondělí do
pátku v době od 9:00 do 12:00 a od
13:00 do 16:00 hodin. Všechny obrazy jsou prodejní, a tak si dokonce
můžete některou z krajinek odnést i
domů a vyzdobit si jejím prostřednictvím svůj interiér.
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Konický zámek zdobí pozoruhodná díla Pavla Vedrala
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neztratíme, a to v žádné době,“ prohlásili
FOTOGALERIE
na závěr oba podvodníci.
klikni na
Na představení zavítaly zhruba čtyři
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
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desítky diváků. „Herci měli na amatéry
pěkné kostýmy, a jak se u správné pravěké tlupy patří, na jevišti jich bylo pořád
plno. V komedii zaznělo několik vydařených vtipů jako třeba s tím rituálním
mlácením žen po hlavách. Na druhou
stranu mnoho z nakousnutých nápadů
mi přišlo nedotažených,“ zhodnotila
představení divačka Tereza.
0CwK RąGFEK \ FKXCFGNPÊ &QD[ MCOGPPÆ URQNGéP÷ X[JNÊåGLÊ NGRwÊ DWFQWEPQUV
Výletem do pravěku sezóna DivadelFoto: Martin Zaoral
ních pátků v Němčicích nad Hanou
rozhodně neskončila. Už v pátek 8. chova v díře. Tento atraktivní „divadelní členům západního odboje, přičemž se
února se v rámci nich představí domá- dokument“ vypraví autobiografický pří- po celý život musel potýkat se zvůlí totací soubor Na Štaci s inscenací Převý- běh chlapce, který se v roce 1948 narodil litního režimu.
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PROSTĚJOV Uplynulé úterý se ve
Státním okresním archivu v Třebízského ulici konala přednáška Aleše
Procházky, který na publikum vytaXÊEGPC
sil „špeky“ týkající se Divadla Point,
UVTCP÷
jehož je dlouholetým principálem.
V téměř hodinovém projevu Procházka shrnul patnáctiletou historii
divadla, v níž zavzpomínal třeba na
to, jak hráli představení bez jakéhokoliv scénáře nebo jak jim svobodné matky strkaly peníze za gumu
PROSTĚJOV Do Městského diva- a nápady diváky neustále překvapují. trenek...
dla konečně zavítá vokální sesku- „Umělecky plnohodnotný, precizní a EXKLUZIVNÍ
pení 4TET zahrnující Jiřího Korna, přitom osobitý projev tohoto vokální- reportáž
Dušana Kollára, Jiřího Škorpíka ho seskupení se snoubí s již pověstnou
pro Večerník
a Davida Uličníka. Původně mělo dokonalostí a profesionalitou Jiřího
přijet již v adventním čase 12. pro- Korna. Úžasné vokální výkony, nepře- Tereza
since. Kvůli nemoci Jiřího Korna hlédnutelný design kostýmů Marie
však muselo být vystoupení zruše- Markové a Jana Boušky, překvapivě Machová
no. A náhradní termín byl stanoven originální pojetí aranžmá, neotřelé har- Aleš Procházka, ředitel prostějovna nejbližší úterý 22. února. Trpěli- monie Jiřího Škorpíka i temperament- ské městské knihovny a principál
ní herecké a ‚taneční‘ výkony všech
vé čekání se nakonec zúročí!
Originální vokální seskupení 4TET v aktérů na jevišti.“ Jak vidno, půjde o studentského Divadla Point, zavedl
sestavě Jiřího Korna, Dušana Kollára, skutečně jedinečnou show, na kterou minulé úterý návštěvníky Státního
Jiřího Škorpíka a Davida Uličníka, se vyplatí vypravit. V těchto chvílích okresního archivu Prostějov do tajů
které v Městském divadle v Prostějo- jsou lístky na představení už bohužel historie zmíněného divadla. Většina
vě v úterý uvidíte, funguje na hudební vyprodané. A tak nezbývá opozdilcům zájemců přitom byla již postarší, nascéně již více než dvanáct let. Jeho neu- než počkat na příští vystoupení skupi- šla se tu ovšem i skupina mladých.
(tem) „Jsme nejmladší generace Divadla
věřitelné pěvecké, ale i herecké výkony ny 4TET.

Představení konanému v rámci oblíbených Divadelních pátků předcházelo
v sále kina Oko vyhlášení nejkrásnější
vánoční výzdoby ve městě. Oceněny
byly tři rodiny, nejvíce hlasů pak od
poroty získala rodina Adamčíkova.
S komedií ze života prapředků přijel
do Němčic nad Hanou Divadelní
spolek Slavkov u Brna, který na scéně v různých obměnách působí již

Martin
Zaoral

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

kultura v Prostějově a okolí...
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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.
Obec: Určice
Dne: 5. 2. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast:
Základní škola a ul. naproti ZŠ od č. 429 po 449. Ul. od
č. 399 po 487. Ul. od č. 122 po 108 včetně domu služeb.
Oboustranně ulice od č. 39 po 144 včetně hřbitova. Od
č. 127 po 249 a dále oboustranně až po č.279 a 78.
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 5. 2. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: č. domu 360, par. č. 12/7, 11/1, zahrada pro č. 122.
č. 439.
Obec: Prostějov
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 8. 2. 2019 od 7:00 do 10:30 hodin. Vypnutá obDne: 31. 1. 2019 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá last: fa. Koutný spol. s r.o., Okružní ul. 4200/4a.
oblast: celé ul. Za Branou, Gagarinova, Libušinka, CiE.ON Česká republika, s.r.o.
helna, část ul. Za Humny s č. 346, vč. garáží po č. 103,

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).
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

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

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

Ɣ MIMOŘÁDNÉ POZOROVÁNÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE se koná v pondělí od 4:00 hodin ráno. Součástí bude
též krátká přednáška o zatmění. Měsíc zapadne za stromy asi v 6:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
x POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek 14:00 do 15:00 hodin. Slunce je velmi klidné,
prakticky beze skvrn, ale jsou vidět protuberance a další jevy. Vstupné 40 Kč.
x VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 do 19:30 hodin. Pozorování hvězdné oblohy a výkladem přizpůsobeným dětem nabízíme ve středu od 17:30 do 18:30 hodin. Vstupné
děti 20Kč, dospělí 40Kč.
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.

OD 21. DO 27. 1. 2019
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Je nejen zdravá, ale také chutná a v poslední době stále více oblíbená.
Z jídelních stolů dokáže často vytlačit i národní pokrmy v podobě guláše či vepřo-knelo-zela. Proto je tuze dobré vědět, kde a za kolik koupíme nejvýhodnější produkty zeleniny. Rajčata a brambory nabízí nejlevnější Lidl, červenou papriku Albert a ledový salát Tesco. Pro cibuli
se vyplatí navštívit Penny market a okurku hadovku jsme objevili za
nejnižší cenovku shodně v Lidlu a Kauflandu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 16. ledna.
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Stanovili jste si až moc vysoké cíle, jejichž
plnění se už od začátku zvrtává. Nevíte
si rady takřka s ničím, takže se logicky
obrátíte na ty největší přátele, aby vám
poradili. A ti to z chutí udělají.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Budete
mít takové štěstí, které se již nebude
nikdy v životě opakovat. Využijte toho!
Vsaďte si, požádejte o ruku svého partnera, změňte zaměstnání nebo v tom
stávajícím požádejte o zvýšení platu.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dočkáte se
velkého překvapení ve svém milostném životě. Přestože jste v posledních týdnech procházeli krizí v partnerském vztahu, nyní se ta pověstná
jiskra vzkřísí. Výměna partnera tak
nebude nutná.

KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.

musíte sklapnout kufry. Udělali jste
totiž velkou chybu na pracovišti, což
šéfové jen tak neodpouštějí. Nejlepší je
mlčet a slíbit rychlou nápravu.

nákupní servis
pro vás

covali ke kýženému výsledku, budete
muset použít dobře vymyšlenou lest.
V některých okamžicích vás okolnosti
donutí i lhát. Budete se krátce stydět, ale
peníze vám smrdět nebudou.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Poměrně nedávno jste se rozhodli ukončit stávající
vztah a hledáte náhradu. Tento týden
se vám to rozhodně nepodaří, i když ve
vaší blízkosti se vhodný objekt přece jen
objeví. Je však už zadaný, takže pozor.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pokud vás
o to někdo požádá, ani na vteřinku neváhejte s pomocí. Nikdy nevíte, kdy
vám ten dotyčný může být k užitku.
Momentální pomoc vám vrátí dvojnásobně, neodmítejte ani finanční půjčku.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pokuste
se poprat úplně se všemi překážkami,
které vám nyní stojí v cestě. Jestliže
vynecháte řešení jediného problému,
všechno se zamotá tak, že už to nikdy
nerozlousknete. A buďte důslední.

... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA...

byste neměli zanedbávat ani pracovní povinnosti, ale ani svého partnera.
V obou případech by se vám to vymstilo. U partnera dokonce s nedozírnými
následky.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Jste natolik
tvrdohlaví, že přesvědčovat vás o jiném
správném názoru než o tom vašem je
téměř zbytečné. Naštěstí se ale ve vašem okolí vyskytne osoba, která má na
vás čím dál tím větší vliv. A podlehnete
mu i vy.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Ve vašem
případě proběhne tento týden celkem
v klidu, pouze těsně před víkendem se
dostanete do sporu se sousedy. Ti totiž
na vás mají pifku kvůli častému rušení
nočního klidu. A že se mají na co zlobit!
RACI – 22. 6. až 22. 7. V úvodu týdne
vás postihnou menší žaludeční potíže,
které však brzy přejdou. Od té chvíle
budete naprosto fit a ve formě, ve které jste už dlouho nebyli. Zrealizujete

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Cítíte se spoustu plánů i v intimním životě.
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Většihodně unaveni, ale v žádném případě LVI – 22. 7. až 22. 8. Abyste se dopra- nou si nenecháte nic líbit, ale tentokrát

Život bude plný novinek. Ne každému Prostějovanovi se ale budou líbit,
někteří by totiž rádi zachovali staré zvyky a pořádky. Ti konzervativní se
většinou stáhnou do ústraní – moc zábavy s nimi tedy rozhodně nebude.
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O SKIPASY A PREDPLATNÉ!

6287(æ

ho kraje, a Regionální Hospodářská
komora Brno. Projekt Krajských
exportních specialistů byl připraven
Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
Partnery projektu jsou ČSOB, ČEB
a EGAP.
Více o projektu Krajských exportních specialistů a službách
ekonomické diplomacie naleznete v brožuře „Jak se prosadit
ve světě“, která je dostupná na
stránkách www.ohkpv.cz nebo
www.mzv.cz
Zdroj: www.mzv.cz

2. CENA:

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

skipas v hodnotě 5 000 Kč
do PARKU SPORTU Hrubá Voda 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.

skipasy v hodnotě 2 000 Kč
do Ski Arény Karlov a celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

3. CENA:

1. CENA:

Vyhrát můžete jednu ze tří cen:

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.

Pravidla soutěže:
Napište novoroční předsevzetí adresované nejčtenějšímu regionálnímu
periodiku, ve kterém uveďte, jaké cíle by si měl pro rok 2019 Večerník dát,
co by měl zlepšit, co se vám naopak líbí, či co byste rádi uvítali na našich
stránkách nového...
Maximální rozsah textu je 1 000 znaků.

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.
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terstva zahraničních věcí ČR, byly
blíže představeny služby ekonomické diplomacie a navazující služby
proexportního financování a pojišťování. Cílem projektu Krajských
exportních specialistů je přiblížit
proexportní služby státu podnikatelům přímo v jejich regionech.
Projekt využívá již existující sítě
Krajských hospodářských komor
a nejsou s ním spojeny žádné dodatečné náklady. V pilotní fázi projektu se zapojilo pět krajských komor,
a to z Pardubického, Zlínského,
Olomouckého a Moravskoslezské-
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Na sklonku roku 2018 proběhlo
v prostorách Černínského paláce první školení Krajských exportních specialistů. Cílem bylo
detailněji představit služby ekonomické diplomacie a rozšířit
služby, které zástupci krajských
hospodářských komor mohou
nabízet exportérům přímo v jejich regionu. Projekt byl připraven Hospodářskou komorou ČR
a Ministerstva zahraničních věcí
ČR.
„HV rámci školení, které proběhlo
ve dvou dnech v prostorách Minis-

milujeme vecerník
á

Konstelace hvězd Prostějova
b ev
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NĚMČICE NAD HANOU „Všechny ostatní ženské mají na hlavě krásnou jizvu, stará od šamana
má dokonce dvě, akorát ty jsi mě neuměl nikdy pořádně praštit!!!“ vyčítala divadelní pražena
svému „intelektuálně“ zaměřenému pramuži ve hře Doba kamenná. Kdo se vypravil uplynulý
pátek 18. ledna do kina Oko v Němčicích nad Hanou, dozvěděl se mimo jiné i to, proč je většina
ženských lebek z pravěku poškozená... Večerník u toho nechyběl.

19010410047

en?
šd

ZVÍŘATA

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

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

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

SLUŽBY

NOM<I<

7<?@EO@ND
Kü@?KG<OI½

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

10

NOVINY
)"3+í'&
JFJMPI

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.

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

16011421482

Dne 25.ledna 2019
by se dožila 90 roků
paní JUDr. Marie CYRNEROVÁ.
Stále vzpomínají děti Eva
a Pavel s rodinami.

Dne 25.ledna 2019
uplyne 10 let od úmrtí
paní Jarmily ŠMEHLÍKOVÉ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
rodina s vnoučaty.

a 9. ledna 2019
jsme vzpomenuli 4. výročí úmrtí
paní Květoslavy BALCAŘÍKOVÉ
z Mostkovic.
S láskou v srdci vzpomíná dcera
Květoslava s rodinou.

Dnes, tj. 21. ledna 2019
vzpomínáme 20 let od výročí úmrtí
pana Františka BALCAŘÍKA

Dne 9. ledna 2019
jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí
pana Jiřího MUSILA
ze Ptení.
Za tichou
vzpomínku děkujeme.

17

Pohřební služba Pavel Makový

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 27. ledna 2019
uplyne 2. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Jana KLIMEŠOVÁ.
S láskou v srdci
vzpomíná manžel.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dne 23.ledna 2019
vzpomeneme 1.výročí úmrtí
paní Marie HRUBANOVÉ
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout.

Dne 22. ledna 2019
uplyne 5 let od úmrtí
pana Zdeňka KOVÁŘE
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Věra a děti s rodinami.

Co osud vezme, nevracíi když
nám srdce krvácí.Ta rána stále
bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 20. ledna 2019
jsme vzpomenuli 2. smutné
výročí, co nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička,
prababička, teta a kamarádka
paní Marie ZAPLETALOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera Marie
a syn František s rodinami.

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

řádková inzerce / vzpomínky

Pondělí 25. ledna 2019
Ladislav Prokop 1949 Mostkovice 14.00 Obřadní síň Prostějov

Poslední rozlouèení

Josef Jaroš 1945 Alojzov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Václav Šatný 1941 Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslav Novák 1950
Prostějov
Růžena Mišurcová 1936 Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov

Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anna Kyrová 1923
Prostějov Pondělí 21. ledna 2019
Lubomír Švec 1947
Hačky Miluška Skalická 1943 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Študent1938
Ivaň Vojtěch Roman 1947 Drahany 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Očadlík 1939
Prostějov Středa 23. ledna 2019
Ivan Zedník 1946
Prostějov Metoděj Huťka 1930 Plumlov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Františka Kaprálová 1928 Seloutky
Josef Šmída 1946
Lutotín Arnošt Korčák 1938
Prostějov
Prostějov Iva Dokoupilová 1966
Františka Navrátilová 1928 Seloutky Stanislav Petružela 1933
Seloutky
Jaroslav Svoboda 1923
Prostějov Růžena Skulilová 1928
Ptení

Dne 23. ledna 2019
vzpomeneme třetí smutný
rok, co nás opustil
pan Emil EGG
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dne 24. ledna 2019
by se dožil 80 let
pan Vladimír BASEL
z Tvorovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Rodina Baselová
a Ondruchová

A život měl tak rád..

Dne 26. ledna 2019
uplyne třetí rok ode dne,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec,
dědeček a pradědeček,
pan Václav VEBR.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomíná celá rodina.

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

Dne 23. ledna 2019
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Marka OSLADILA
z Prostějova.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Rodiče,
sestra a bratr s rodinami.

Čas ubíhá a velká bolest zůstává.

milujeme vecerník
á

Prodám vybavení ložnice + obývací skříně. Tel:737 530 066 nebo 737 054 277. Zednictví Vančura nabízí veškeré
zednické a stavební práce, např. rekonstrukce koupelen, bytů a rod.
Stavební firma hledá pozemek pro AKCE
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dří- domů, odvodnění základů a mnoho
ví – krácené. Cena 550,-/prm. Doprava dalších odborných prací, vše na klíč.
Tel.: 774 627 358,
Koupím garáž v Prostějově.
zajištěna.
zednictvivancura@seznam.cz,
Tel.: 776 561 214
www.zednictvivancura.cz
KOUPÍM
Pronajmu byt 1+1 v PV-Žeranovská,
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
nájem 5.000 Kč + inkaso
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Tel.: 607 151 633
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01 Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje podlahy. Domamyslická 104, PV.
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit- www.stolarstvijancik.cz,
FINANCE
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte Tel.: 604 820 358
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Tel.: 603 218 330
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
ihned. Tel.: 604 42 59 86
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

Pronajmu nebytové prostory v 1. pat- Prodám nádherná štěnata „maltezáčky“.
ře, 35 m2 na náměstí v Konici v nově Cena dohodou. PV-tel.: 606 166 853
zrekonstruovaném cihlovém domě. Velmi atraktivní lokalita. Vhodná na kancelář
i k různému podnikání.
PRODÁM
Kontakt: 777 729 145
ZD Moravan Domamyslice
V Prostějově okolí PV koupím rodinný
Sad Mostkovice
dům. 605 913 562
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
Sháním ke koupi byt 2+1 nebo 1+1. (pro maloodběratele i velkoodběratele)
Děkuji. Tel.: 737 530 368
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Koupím zahradu či pozemek k zahradnickým účelům. Tel.: 605 864 140
Prodám loupané vlašské ořechy ze sklizně
r. 2018 za 180 Kč/kg. Kontakt na
Pronajmu v rodinném domě pokoj se tel. 604 669 685.
skříní. Jinak možnost doplnit svýma
věcma. Tel.: 739 373 283. Volat v čase Prodám invalidní chodítko.
14-20 hod.
Tel.: 739 205 015

REALITY
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0:1. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 1717.
6HVWDYD-LKODY\/XQGVWU|P±3RKO+ROê.D
MtQHN0DWČMtþHNâWLQGOâWHELK3ĤåD±$QGČO
6NRĜHSD3HNU±=HPDQ:HUELNýDFKRWVNê±
.OtPD+DUNDEXV2VPtN±+UQtþNR
7UHQpĝL3HWU9OND)UDQWLãHN=HPDQ
6HVWDYD3URVWčMRYD1HXåLO±äRYLQHF0LNOLã
ýiS .ROiĜ +DYOtN +XVD %DåDQW  /XĖiN
'LYtãHN1RX]D±äiOþtN5DþXN6WDUê±0DWêV
3ãHQLþND 'YRĜiþHN ± 9HQNUEHF .UHMþLĜtN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

-LKODYD3URVWĨMRY

NROR

%UDQN\.RSWD5iF 0LNXã7KHRUHW 
5RE -RQiN3HFKDQHF 3LWXOH±
5DþXN äiOþtN 0LNOLã  5R]KRGÿt 'ROHåDO
'ČGHN ± 0ČNêã &RXEDO 9\ORXÿHQt 3:6.
9\XæLWt 1:0. 9RVODEHQt0:0. 'LYiFL
6HVWDYD 9VHWtQD *iED ± 0LNXã +U\FLRZ
6ORYiþHN 7HSHU )UROR -HĜiEHN -HQiþHN ±
9iYUD.XFKDUF]\N5iF±-RQiN3HFKDQHF
5RE±.RSWD3LWXOH7KHRUHW±.OtPHNâLOKDYê
9tWHN 7UHQpĝL-LĜt'RSLWDD/XERã-HQiþHN
6HVWDYD3URVWčMRYD1HXåLO±äRYLQHF0LNOLã
ýiS .ROiĜ +DYOtN +XVD ± 6WDUê 5DþXN
äiOþtN ± 3URNHã 9HQNUEHF 1RX]D ± /XĖiN
0HLGO'YRĜiþHN±0DWêV.UHMþLĜtN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

4:1

16. kolo:

0:3
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/XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

YtFHYKODYQtPNXSyQX

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

MQNQtUQDQVCNGFPCJQFKP
iVGTPDGTM t 2TQUV÷LQX 1N[OR 2TCJC t
8QNGLDCN$TPQ1UVTCXCt1NQOQWE.KDGTGE
t(TÚFGM/ÊUVGM  -2$TPQt2ąGTQX
 

'DOät YëVOHGN\  NROD )UëGHN0tVWHN 
2O\PS3UDKD  1HMYtFH
ERGĥ%RURYFRYi3DYHONRYiâQHOO\RYi
.DOKRXVRYiâLPiĖRYi6WDĖNRYi
.RPiUNRYi D 9RMtNRYi SR   2ORPRXF 
ãWHUQEHUN      1HMYtFH ERGĥ
.RãLFNi1DSROLWDQRâHQNRYi.RVViQ\
LRYi7UQNRYiD6WUXãNRYiSR.RWODERYi
2ERUQiD6FKDQGORYiSR 3ĝHURY/LEHUHF
  1HMYtFHERGĥ0ČUNRYi
3HUVRQRYi-HKOiĜRYi3LãWČOiNRYi
&DQGUiNRYiâRWNRYVNi VK Brno
 2VWUDYD      1HMYtFH ERGĥ
-DQHþNRYi  0DWXV]NRYi  %RXORYi 
0DNDXVNDLWHRYi.äROQHUþtNRYi=H
PDQRYi
1(Ó3/1É7$%8/.$SR.2/(
 2ORPRXF
    
 /LEHUHF
    
 3URVWčMRY
    
 2O\PS3UDKD     
 9.%UQR
    
 .3%UQR
    
 3ĜHURY
    
 2VWUDYD
    
 )UêGHN0tVWHN     
âWHUQEHUN
    
.$03ĜÌã7Č



3URVWĨMRY.3%UQR 1:3

'DOät YëVOHGN\  NROD ãWHUQEHUN  9.
%UQR      1HMYtFH ERGĥ
'HGtNRYi  .RWODERYi   -DQHþNRYi 
0DWXV]NRYi%RXORYi KP Brno - OloPRXF  1HMYtFHERGĥ SkiERYi)ULFDQRYi7UQNRYi6RNRORYi
11 * /LEHUHF2O\PS3UDKD 
 1HMYtFHERGĥ3LãWČOiNRYiâRWNRY
VNi.RKRXWRYi6WDĖNRYiâLPi
ĖRYi.DOKRXVRYi 2VWUDYD)UëGHN
0tVWHN  1HMYtFHERGĥ
0DNDXVNDLWHRYi'LDWNRYiD1HþDVRYi
- Borovcová a Pavelková 16.




0iPHUDGRVWæHMVPHSRKHUQt
SDX]H GRNi]DOL ]YtWč]LW 

(-19,-19,-24)
5R]KRGÿt9DFKXWNDD6OH]iNþDVPLQXW
'LYiNĥ
6HVWDYD 3ĝHURYD / =DWORXNDORYi 
9DQGHU 0HHU  -HKOiĜRYi  0ČUNRYi 
6YRERGRYi  3HUVRQ  OLEHUR 9DĖNRYi
6WĝtGDO\.RKRXWRYiâiGNRYi
7UHQpĝL5DGLP9OþHND0LFKDO'HU\FK
6HVWDYD 3URVWčMRYD 1RYi  .R]PtN 
+RUNi  .RMGRYi  %H]KDQGROVND 
âPtGRYiOLEHUR6ODYtNRYi6WĝtGDO\7RX
IDURYi'YRĜiþNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN

3íHURY3URVWĨMRY

VOLEJBAL
81,4$(;75$/,*$

Prostějov – Frýdek-Místek 10:3 (2:1, 5:1, 3:1)
Branky Prostějova: Rais (T. Palánek), Pekr,
Pekr (J. Kumstát), T. Marek (J. Mudrla), Rais
(J. Kumstát), Pekr (Š. Palánek), J. Mudrla (T.
Marek), Pítr (J. Mudrla), Špičák (J. Mudrla),
Hejcman (T. Palánek).
Sestava Prostějova: Štourač – M. Voráč, Š. Palánek, Končický, Špičák, J. Mudrla, Pekr, T. Marek, Hejcman, Pítr, J. Kumstát, Rais, T. Palánek.
Trenér: Filip Smejkal.
Průběžné pořadí: 1. Šumperk 6, 2. Prostějov
4, 3. Uničov 4, 4. Třinec 4, 5. Opava 2, 6. Přerov
2, 7. Frýdek-Místek 2, 8. Havířov 2, 9. Vítkovice
2, 10. Orlová 0.
Průběžná pořadí jsou aktuální k neděli 20.
1. 21:00 – pozn. red.
(kom)

0ODGvÉz½FL

Prostějov – Frýdek-Místek 9:2 (2:1, 4:1, 3:0)
Branky Prostějova: Toman (V. Koutný, Žák), Tománek (Miškovský), A.
Koutný (Hruban), Šindler (Němec),
Žák (Šindler), Tománek (V. Koutný),
Hruban, Miškovský (V. Koutný), Šandera
(Miškovský).
Sestava Prostějova: Kroupa (35. Biskup) –
Šilhánek, Hruban, Veselý, Němec, Šandera,
Kubík – Žák, Miškovský, Šindler, Tománek, A.
Koutný, V. Koutný, Hozman, Holub. Trenér:
Michal Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Šumperk 6, 2. Třinec 6,
3. Vítkovice 6, 4. Uničov 4, 5. Prostějov 2, 6.
Orlová 2, 7. Opava 2, 8. Přerov 0, 9. Havířov
0, 10. Frýdek-Místek 0.

6WDUvÉz½FL

Juniorka
Orlová – Prostějov 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky Prostějova: Janeček (Kuba, Hladiš), Šafránek (Fojt, Janeček), Janeček
(Šafránek).
Sestava Prostějova: Křupka – Černý, Fojt,
Šabršula, Pokorný, Hladiš, Zeman, Jiříček –
Mikeš, Šafránek, Kuba, Poledna, Taršinský,
Píchal, Tichý, Mrázek, Janeček, Ševčík. Trenér: Jaroslav Beck.
Průběžné pořadí: 1. Technika Brno 33,
2. Uherský Brod 25, 3. Prostějov 24, 4.
Černí Vlci 22, 5. Boskovice 20, 6. Orlová
16, 7. Frýdek-Místek 14, 8. Nový Jičín 12,
9. Karviná 8.

Dorost
Prostějov – Hodonín 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky Prostějova: Kuchta (S. Fiala), S. Fiala (Kuchta), Tábor (Tomiga), Buršík.
Sestava Prostějova: Dubský – Soldán, Veselý,
Tomiga, Zatloukal, Hruban, Beneš – Polcr, Holub, Sovjak, Tábor, Kudláček, Buršík, Šipakin,
Machalík, Miškovský, Koutný, Kašpar, S. Fiala,
Kuchta. Trenér: Michal Janeček.
Třinec B – Prostějov 6:5 (0:2, 5:3, 1:0)
Branky Prostějova: Koutný (Tománek, Filípek), Sovjak, Buršík (Machalík), Machalík
(Shchipakin, Buršík), Buršík.
Sestava Prostějova: Dubský (36. Černý) –
Soldán, Veselý, Hruban, Zatloukal – Sovjak,
Kudláček, Tábor, Šipakin, Buršík, Machalík,
Koutný, Tománek, Filípek. Trenér: Michal
Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Třinec B 37, 2. Orlová
33, 3. Prostějov 31, 4. Opava 30, 5. Hodonín 20, 6. Valašské Meziříčí 16, 7. Břeclav 15,
8. Černí Vlci Rožnov p/R 13, 9. Karviná 12,
Nový Jičín 9.

Dva zápasy ve dvou dnech čekaly dorost
hokejového Prostějova. V pátek si doma
poradil s Hodonínem 4:1, v sobotu padl
ve Slezsku proti „B“-týmu Třince. O vítězství Ocelářů rozhodla poslední třetina,
ve které vstřelili klíčovou šestou branku.
Juniorka v neděli uspěla na ledě Orlové,
útočník Michal Janeček se na výhře 3:2
podílel dvěma góly a asistencí. Žákovské
celky vyzvaly na prostějovské půdě Frýdek-Místek a oba ho rozstřílely – starší
9:2, mladší 10:3.

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

VWUDQD

Ä-DNPLOHMVPHSURVWĜtGDOLXåE\ODYêãNRYiSĜHYDKD
GRPiFtFKMDVQi³ NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$

HOKEJ

(2:0, 1:1, 1:0)

9VHWtQ3URVWĨMRY

46. kolo:

(QVQ6QO¾w-CN¾D
%UpGD  0XFKD   0DFK\QHN  .RXGHOND 
6FKXVWHU -DQtþHN %LROHN  3HUQDFNLM   /X
WRQVNê  âWHLJO  =DSOHWDO  )OiGU  6XV 
3DQþRFKiĜ  1LNROLü %DćXUD  0DFK\QHN  
.URXSD .RYDĜtN  7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

VHVWDYD3URVWčMRYD

%UDQN\2SRNX5DGLü=DSDODþ
.URXSD
5R]KRGÿt3URVNH.RWtN0RMåtã

Sestava Benátek:
3DĜtN ± .XQVW .ROPDQQ äĤUHN +DYOtQ 0DLHU
3RL]O.ORGQHU±'ORXKê%LWWQHU:LHQFHN±%XUGD
âtU âSDþHN ± 5\FKORYVNê 1DMPDQ 7HSOê ±
äHPEDâDIDĜRYVNê.ODSND
7UHQpĝL-LĜt.XGUQDD$QWRQtQ1HþDV

%UDQN\'LYtãHN 6WDUê1RX]D ±%LWWQHU 'ORXKê 5\
FKORYVNê 1DMPDQ7HSOê 
5R]KRGÿt'ČGHNâXWDUD±âWRID%HQHã9\ORXÿHQt9\XæLWt
1:0. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL



1HXåLO ± äRYLQHF 0LNOLã .ROiĜ ýiS +DYOtN
+XVD %DåDQW ± 1RX]D 'LYtãHN 6WDUê ±
'YRĜiþHN 5DþXN äiOþtN ± 3URNHã 9HQNUEHF
/XĖiN±0DWêV0HLGO.UHMþLĜtN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

6HVWDYD3URVWčMRYD

2

1

&+$1&(/,*$

6HVWDYD2SDY\
,SRORÿDVâURP±0+HOHEUDQG6LPHUVNêätGHN
-DQVR ± 5\FKOê =DYDGLO 6WiĖD ± %HUQDGLQD ±
-XUHþND-XĜHQD
,,SRORÿDV)HQGULFK±+UDELQD5DGLü6YR]LO-DQ
VR±=DSDODþ5\FKOê 'DUPRY]DO ěH]QtþHN
6WiĖD  âþXGOD  ± %HUQDGLQD  6RXþHN 
Smola.
7UHQpU,YDQ.RSHFNê

3

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

milujeme vecerník
á
/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&%HQiWN\QDG-L]HURX

3ĜÌ35$91e87.É1Ì

Foto: Marek Sonnevend

6)&2SDYD6.3URVWčMRY

-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ
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6HVWDYD3URVWčMRYD

9.3URVWčMRY².3%UQR
3. set:
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2B.: 7URMN\14:9.7+'RVNRN\
$VLVWHQFH)DXO\
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D/XNiã9iĖD)UDQWLãHN'XQDQV7KRPDV*RJD
$GDP0LNXOLþ-RVLS6HKQDO0DUHN.OHSDþ(ULN1RUZD
0LFKDO6\FKUD/XNiã'HGHN-LĜt3HONR-XUH'RXJODV
Javonte 0.
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

YtFHYKODYQtPNXSyQX
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PÚEJDQFč

SUÕEÈzQ½WDEXOND

NKICPCFUVCXDQX¾é¾UV0÷OéKEGP*#%<CXCFKNMCt$QVCHQIC4GNCZt/GEJGEJGNGP
$QVCHQICt(%1TCPIGäG5VCXt#%<CXCFKNMC#TKUVQPt4GNCZ/GEJGEJG
NGPt(%1TCPIGäG5VCXt#TKUVQP









.$03ĜÌã7Č
MQNQNGFPCJQFKP
5XKVCX[1UVTCXC  *TCFGE-T¾
NQXÆ  1NQOQWEMQ ·UVÊ PCF .CDGO
 $TPQ 0[ODWTM  &÷éÊP   -QNÊP
75-2TCJC  1RCXC2CTFWDKEG

 1\PEXUN    
 6YLWDY\
   
 'ČþtQ
   
 3DUGXELFH    
 2ORPRXFNR    
 ÒVWtQ/
   
 2SDYD
  
 86.3UDKD   
 %UQR
  
 1+2VWUDYD   
 .ROtQ
  
 +UDG.UiORYp  

'DOät YëVOHGN\  NROD 6YLWDY\  +UDGHF
.UiORYp      1HM
YtFH ERGĥ 6OH]iN  2 %ULHQ  0DWČM
6YRERGD  0DUNR $LNHQ D .RYiĜ SR 
3XUãO   /RãRQVNê  &DQGD  6HGPiN
 .ROiĜ   2VWUDYD  3DUGXELFH 
 1HMYtFHERGĥ%RJJV
%DåDQW=DKDULMHYLþ6WRMDþLþ6WD
QRMHYLþ-DFNVRQ:LOOLDPVâYUGOtN
3ĤOSiQD0F*DXJKH\SR.RKRXW USK
3UDKD2SDYD  
1HMYtFH ERGĥ 6WHYDQRYLþ  2 6HKQDO D
.ĜLYiQHN  9XNRVDYOMHYLþ  $SSOHE\ 
3HWUXåHODâLĜLQD.YDSLO.OHþND
-XUHþNDD=EUiQHNSR 'čÿtQ.ROtQ
    1HMYtFH ERGĥ )HãWU
D *UXQW  âLãND  .URXWLO  3RPLNiOHN
$XWUH\  $ 7KRPSVRQ  3XULIR\ 
ýtå0DFKDþ:DOWRQD3DMRYLþSR Brno
1\PEXUN  1HM
YtFHERGĥ*HLJHU.HHO\6WHJEDXHU
5RE\+UXEDQ:ULJKW'DYLV-
%RKDþtN0\HUV
7$%8/.$32.2/(



7´©'$35267¨-296.2QDGVWDYED

(%4GNCZ2TQUV÷LQX
$GZKO2CNGVVGP
*CP¾
/QTCXUM¾/QFGN¾TPC
#%<CXCFKNMC
-QDTC-QDGąKEG
#%iVKMC2TQUV÷LQX

$GZKO2CNGVVGPt#%iVKMC2TQUV÷LQX DTCP
M[*QFWN¾M-QNÊPGMĄGJQąGMt&QUGF÷N2
-QXCąÊM/ (%4GNCZ2TQUV÷LQXt#%<CXCFKNMC
 5R¾éKN-KwMC2-GNWEt-WéGTC6Q
O¾wGM #%iVKMC2TQUV÷LQXt-QDTC-QDGąKEG
 ,CPéKCT-QXCąÊM/(TÿMC&QUGF÷N,t(KCNMC
2C<CRNGVCNRQäQPFTC$T¾VGN #%<CXCFKNMC
 t $GZKO 2CNGVVGP  -WéGTC  6QO¾
wGMt*QFWN¾MC-QNÊPGMRQĄGJQąGM)TÆ\C 
#%iVKMC2TQUV÷LQXt(%4GNCZ2TQUV÷LQX
-QXCąÊM/&QUGF÷N,t5R¾éKNZ8QT¾éZ-G
NWE 4čåKéMC 1JNÊFCN  -QDTC -QDGąKEG t *CP¾
 &QMQWRKN t %KDWNGE Z èGTO¾M 5VTQWJCN 
/QTCXUM¾/QFGN¾TPCt#%<CXCFKNMC
6QO¾wGMiMWNVGV[ (%4GNCZ2TQUV÷LQXt$G
ZKO2CNGVVGP 4čåKéMC-KwMC2-KwMC,
8QT¾ét-QNÊPGM *CP¾t/QTCXUM¾/QFGN¾TPC
 -TWRKéMCt6GUCąÊM$TQUU1NwCPUMÚ

LIGA VETERÁNÙ

PROSTĚJOVSKA

NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

ZPRAVODAJSTVÍ Z AUSTRALIAN OPEN

.223(5$7,9$1%/

2ORPRXFNRÔVWtQ/

101:79

BASKETBAL
NROR

TENIS
08å,
Australian Open – Melbourne
Dvouhra - 1. kolo: Berdych – Edmund (13-Velká Británie)
6:3, 6:0, 7:5; Veselý – R. Harrison (USA) 0:6, 5:7, 3:6. 2.
kolo:%HUG\FK ý5 ±+DDVH 1L]R]HPt 3.
kolo:%HUG\FK±6FKZDUW]PDQ $UJHQWLQD 
6:4, 4. kolo:%HUG\FK±1DGDO âSDQČOVNR 
.REOHQ] 1čPHFNR ,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra - 1. kolo: âDIUiQHN±+DHUWHLV 1ČPHFNR 
6:4, 3:6. 2. kolo:3DYOiVHN  ±:DQJ )UDQFLH 
.ROiĜ  ±2UWHJD2OPHGR âSDQČOVNR 3.
kolo:3DYOiVHN±8FKLGD -DSRQVNR 
å(1<
Australian Open – Melbourne
Dvouhra - 1. kolo: .YLWRYi   ± 5\EiULNRYi 6ORYHQ
VNR 6WUêFRYi  ±3XWLQFHYRYi .D]DFKVWiQ 
.DU3OtãNRYi  ±0XFKRYi ý5 .U
3OtãNRYi±%OLQNRYRYi 5XV 2. kolo: Kvitová
±%HJXRYi 5XPXQVNR .DU3OtãNRYi±%UHQJOH
RYi 86$ .U3OtãNRYi±âXDMýDQJ ýtQD 
NROR.YLWRYi±%HQþLþRYi âYêFDUVNR 
.DU3OtãNRYi±*LRUJLRYi ,WiOLH NROR
.YLWRYi±$QLVLPRYRYi 86$ 
þW\ĝKUD   NROR 6WUêFRYi 9RQGURXãRYi ± 'DE
URZVNi6,IDQ .DQDDýtQD 2. kolo:
6WUêFRYi9RQGURXãRYi±'LMDVRYi3XWLQFHYRYi .D
]DFKVWiQ NROR6WUêFRYi9RQGURXãRYi±
+LELQRYi.UDZF]\NRYi -DSRQVNR86$ 

VWUDQD

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

Ä0iPREURYVNRXUDGRVW]SĜHGYHGHQpKU\³

5R]KRGÿt
Baloun,
9RQGUiþHN.XþtUHN
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%.2ORPRXFNR6OXQHWDÓVWtQDG/DEHP

VWUDQD

/XERPtU3(75Èâ
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

Ä9êVOHGHNWĜLQXODMHSRWDN
Y\URYQDQpPSUĤEČKX
VDPR]ĜHMPČSR]LWLYQt³

6NLED  9\NOLFNi  )ULFDQR 
0HLGORYi  .YDSLORYi  1LFKRO 
OLEHUR'LJULQRYi6WĜtGDO\3DYOtNRYi
3RGKUi]NiâORXIRYi
7UHQpĝL7RPiã6DPVHO\

D0DJGD.UiOtNRYi

Sestava Brna:

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

Foto: Marek Sonnevend




7RXIDURYi  .R]PtN  +RUNi
 .RMGRYi  %H]KDQGROVND
 âPtGRYi  OLEHUR 6ODYtNRYi
6WĜtGDO\ 'YRĜiþNRYi 1RYi 
5R]KRGÿt ýLQiWO D 'PHMFKDO þDV  PLQXW
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã
'LYiNĥ 500.

D/XNiã0LþHN
1. set:
2. set:

3

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

SPOLEČNOST
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ƔƔ Ve velmi silné mezinárodní konkurenci se na start v rámci šestidenních dráhových závodů v Brémách postavili junioři
SKC TUFO PARDUS Prostějov Lukáš
Kolařík a René Smékal. Po prvních dvou
dnech jim patřila devátá příčka.

ƔƔ Novou knihu o Janu Köhlerovi za
přítomnosti zástupců podporujících
institucí, autorů, rodinných příslušníků
umělce, hostů a všech, kdo se na přípravě knihy podíleli, požehná arcibiskup Jan
Graubner. Setkání se uskuteční v pondělí
28. ledna 2019 od 16:00 v olomouckém
Arcibiskupském paláci.

ƔƔ Na mezinárodním turnaji žen kategorie ITF v Hongkongu s dotací 25 000
USD se dařilo hráčkám TK AGROFERT Prostějov, Barbora Štefková se
probojovala do finále dvouhry a vyhrála
čtyřhru s Krajíčkovou, Monika Kilnarová skončila v semifinále dvouhry.

ƔƔ V pátek 18. ledna proběhla roční porada primátora statutárního města Prostějova s Městskou policií Prostějov. Předmětem bylo zejména vyhodnocení stavu
veřejného pořádku, plnění úkolů jak ze
zákona o obecní policii a dalších zákonů,
ale také plnění jednotlivých úkolů, které
jsou každoročně ukládány primátorem
na daný rok. Čtěte v příštím čísle!

JEDNOU 2é0+1

REPORTÁŽ ČTĚTE
NA STRANĚ 24
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URČICE Uplynulý sobotní
večer v Určicích se nesl ve znamení humoru – do této obce
nedaleko od Prostějova zavítal populární český komik,
imitátor, zpěvák a moderátor
Vladimír Hron. Během chvilky
místní sokolovna ožila a přecpaný sál se nemohl přestat
smát. U toho zkrátka Večerník
nemohl chybět!
(vp)

3x foto: internet

Číslo 3•Ročník 23

plnohodnotné vítězství v novém roce
a rovnou na ledě lídra strana 34-35

ƔƔ Prostějovští Jestřábi oslavili první

VYKRADLI
JIHLAVU

díl TUFO PARDUS Prostějov se změnamiavelkýmiplány strana 29-32

ƔƔ Do nové sezóny jde cyklistický od-

CYKLO
V KOSTCE

matickou stranu zaměřenou nejen
na něžnější polovičky...
strana 26

ƔƔ Letos poprvé vám přinášíme te-

SERVIS
PRO ŽENY

Naleznete
uvnitř
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VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
NA DVOUSTRANĚ 36-37
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PROSTĚJOV V úterý 22. ledna od 18.00 hodin
– tedy už zítra večer – si v hale Sportcentra DDM rozhodně nenechte ujít odvetné
osmifinále evropského CEV Cupu mezi volejbalistkami VK Prostějov a CSM Alba Blaj.
Na Hanou totiž dorazí mezinárodně vskutku
skvělý tým.
Úřadující mistryně Rumunska v minulé sezóně senzačně postoupily až do finále elitního poháru klubů Champions League. Od té doby sice jejich hráčský kádr prošel
nemálo změnami, ale pořád obsahuje řadu vynikajících
plejerek. Například hned šest Srbek ze země aktuálních olympijských vítězek, Američanku Sonju Newcombe, někdejší členku vékáčka Saru Hutinski ze Slovinska nebo známou českou nahrávačku Lucii
Smutnou.
Ani proto není divu, že letně oslabené prostějovské družstvo během
úvodního vzájemného duelu vůbec nestíhalo a v Drákulově Transylvánii ho nadmíru silný protivník vypráskal jasně 3:0 (16, 12, 16).
Avšak pozor: pro nadcházející odvetu jsou Helena Horká a spol. pevně odhodlané další debakl nepřipustit!
„Alba, to je samozřejmě velká kvalita a vysoký favorit nejen celé
dvouzápasové série, ale také druhého utkání na našem hřišti. Přesto
pevně věřím, že předvedeme mnohem lepší výkon než napoprvé
a Blaji budeme o poznání vyrovnanějším soupeřem, aspoň ji potrápíme. Fanoušky zveme na špičkový volejbal – snad z obou stran,“ vyzval
kouč VK Lubomír Petráš směrem ke šlágru na tradičně položeném
taraflexu.
(son)

Srbky, Američanka, Bulharky a spol.:
souboj s Blají slibuje špičkový sport!

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

MELBOURNE, PROSTĚJOV Obvyklá jména držela a drží prapor českého, resp. prostějovského tenisu na Australian Open. Trojice členů TK Agrofert Prostějov je totiž jediným
zastoupením v aktuálních bojích na kurtech v Melbourne. Válí především
Petra Kvitová, která si na prvním grandslamu sezóny zahraje čtvrtfinále,
přičemž všechny své čtyři soupeřky doslova rozdrtila. O osmičku hraje
2À=?
dnes brzy ráno také Karolína Plíšková se Španělkou Muguruzaovou. Mezi ßNíN?H;
muži se dostal nejdále navrátilec Tomáš Berdych, který sice neobhájí loňMNL;Hí
ské semifinále, ale v prvních třech kolech zaujal vynikajícím tenisem. Pak
22
ale narazil na Nadala a jízdě byl konec.

Ladislav VALNÝ

NADŠENÉ PUBLIKUM SE

strana 25

Plesová sezóna se
rozjela, avšak nìkteøí
lákali návštìvníky marnì...

2x foto: Martin Zaoral
a Michal Kadlec

Kvito vá je ve ètvrt finá le,
Plíšková o nìj ráno bojo vala
a Berd ycha nepu stil
do druh ého týdn e Nad al

SKVÌLÁ PETRA!
TRAPAS
1$=/(&+29ă

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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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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JE V PÁTEK
V 10.00 HODIN
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➢ z titulní strany

klíče od zámku, protože fanoušci si dali
na dveře svůj a já jsem po nich klíče
ani nechtěl... Kriminalisté tedy zámek
přeřezali a vstoupili dovnitř. Z příkazu
k domovní prohlídce jsem věděl, že hledají nějakou šálu manažera hokejového
klubu z Českých Budějovic. Tu policisté
v boudě skutečně našli, a ne jednu. Odnesli si také další čtyři,“ popsal Večerníku Jaroslav Šaňovský.
Podle všeho šlo o šály, které prostějovští fanoušci při podzimní rvačce uloupili těm českobudějovickým. Obětí
jejich trestného činu se podle všeho
tedy stal i čelní funkcionář Motoru
České Budějovice! „Oni někoho okradou nebo oloupí a ty šály si schovají ve
svém skladišti. To jsou fakt chytrolíni...,“ komentoval nález policistů jeden
z lidí, kteří se často objevují na zimním
stadionu v Prostějově.
Sami policisté se k případu zatím vyjadřují jen velice stručně. Večerník
minulý pátek se svými dotazy oslovil
přímo šéfa prostějovské kriminálky. „Mohu potvrdit, že ve středu šestnáctého ledna prováděli v prostorách
zimního stadionu příslušníci Oddělení

ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

obecné kriminality Prostějov zákrok,
a to za využití příkazu k prohlídce jiných
prostor a pozemků, při kterém zajišťovali věci, které mají souvislost s trestnou
činností. K té mělo dojít na podzim
roku 2018 během hokejového utkání
mezi kluby ČEZ Motor České Budějovice a LHK Jestřábi Prostějov.
Policisté prováděli prohlídku v rámci
součinnosti s policisty s Českých Budějovic,“ poznamenal exkluzivně pro
Večerník Leo Haluza, vedoucí Oddělení obecné kriminality Územního
odboru Policie ČR, Prostějov.
K právní kvalifikaci se zatím vyjadřovat nechtěl, není tedy zřejmé, zda
skutečně vyšetřovatelé mají za to, že
fanoušci mohou být nyní stíháni za
loupežné přepadení. V tom případě
by jim totiž hrozilo až deset let vězení! Policisté nechtějí zatím ani prozradit,
zda už v souvislosti s nálezem šál českobudějovického klubu byly v Prostějově
zadrženy, či snad dokonce obviněny některé osoby. „Uvedené informace nebudou v tuto dobu více rozváděny. Nadále
probíhá v dané věcí šetření,“ konstatoval
šéf prostějovské kriminálky.
(mik)

Přeřezali zámek a našli uloupené šály
PROSTĚJOV Případ bezduché
rvačky fanoušků v hledišti českobudějovického stadionu na podzim loňského roku při prvoligovém hokejovém utkání domácího
týmu s Jestřáby z Prostějova měl
minulý týden dohru. A nikoliv
poslední. Prostějovská kriminálka vtrhla na místním „zimáku“ do
skladiště fanoušků Jestřábů a našla
tam pět šál příznivců Motoru České Budějovice. Jedna z nich podle
exkluzivních informací Večerníku
patřila manažerovi jihočeského
klubu. Policie zatím nechce říct,
jak celý případ kvalifikuje po právní stránce. Šály však byly uloupeny
násilím, důvodně se tak lze domnívat, že se jednalo o loupež. A na to
je desetiletá trestní sazba!
Žádost kolegů z jihočeské kriminálky,
příkaz k domovní prohlídce a šlo se na
věc! Policisté prostějovské kriminální
služby vtrhli ve středu 16. ledna do Víceúčelové haly. Cílem jejich zájmu byla
dřevěná bouda, kterou majitel zapůjčil
fanouškům prvoligových hokejistů
LHK Jestřábi Prostějov. „V té boudě
jsem před lety prodával párky a opečené klobásy, pak jsem ji půjčil zástupcům
fanouškovského kotle. Schovávají si
zde spoustu věcí, například veškeré potřeby pro choreo během zápasů, vlajky
a podobně,“ potvrdil Večerníku majitel
dřevěného stavení na dvoře zimního
stadionu v Prostějově Jaroslav Šaňovský.
Právě on byl přítomen středeční policejní razii. „Přišlo několik policistů v civilu
i uniformách a ti se dožadovali vstupu
do boudy. Ani jako majitel jsem neměl
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Plat (Kè)

Kvalifikace

Statutární město Prostějov
Statutární město Prostějov
NZDM, Prostějov
Statutární město Prostějov

pružná prac. doba ÚSO s maturitou

pružná prac. doba bakalářské

střední odborné
Toray Textiles Central Europe, Pv
základní+praktické GASTRO Brno, Prostějov

Statutární město Prostějov
SPEDITION FEICO, Mostkovice

Firma

pružná prac. doba bakalářské
jednosměnný
vyšší odborné

nepřetržitý
turnusový

pružná prac. doba bakalářské
jednosměnný
střední odborné

Provoz

Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel. 582 329 162.

nebo na úřední desce

v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa na MMPv

www.prostejov.eu

pozice naleznete na internetové adrese:

Veškeré informace a požadavky na tyto pracovní
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hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovních
pozic na Magistrátu města Prostějova:

Statutární město Prostějov

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

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

Vedoucíodd.rozpočtu aevidencemajetku 21 480 Kč
Skladníci
19 000-20 000 Kč
Operátoři výroby/obsluha
výrobní linky
19 500 Kč
Pomocná síla do kuchyně
20 000 Kč
Referent/referentka registru řidičů
na odboru dopravy
18 230 Kč
Referent/referentka sociálních věcí
na odd. sociálně právní ochrany dětí
21 480 Kč
Sociální a terénní pracovník/pracovnice 19 000-25 000 Kč
Právník/právnička právního
oddělení odboru kancelář tajemníka 21 480-32 290 Kč

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

ìÉ'.29e
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www.vecernikpv.cz

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.

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

PRÁCI NABÍZÍ

zpravodajství / nabídka pracovních míst

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: 602 786 692.

18072610772
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19011810085
19010410011

OKRAJ, KAKAO, STATI, FIALKA, TRIKO, PLAST, TUŘÍN, ODRAZ,
ATHÉNY, BITKA, USTLAT, TERNA, KAFÁČ, DRÁPY, HORSTVO,
TONIK, PRASE, JAKSI, ŠKRTIČ, ODVAHA, VRÁTNÍ, MASÁŽ, PÍSMO,
VNADY

SPORTOVNÍ .........

OSMISMĚRKA

1901096051

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSL]]HULH

Výherce získá'9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

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

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

soutěže

19

URT¾XP÷

X[JT¾NC

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDOyQX

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili nového člena
vedení statutárního města Prostějova, který je náměstkem primátora s gescí pro stavební investice...

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Výherce získá 96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

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.

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Nejkrásnější účesy vám udělají v salonu Charisma.
Jana KUŽELOVÁ, Rozstání
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.

SU
DO
KU

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 4, 7, 4
Michal KOMÁREK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

OSMISMĚRKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
VLASY
Nikola SLÁDKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnaslužbykadeřnictví.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Václav Obr
Pavel KOVÁČ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč.

Vojáčkovo náměstí
Marie PÁLENÍKOVÁ, Křenůvky
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
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SUDOKU

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX

Taky třetí 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 24. 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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17113061409
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zveme vás ...

V DIVADLE USLYŠÍTE ORIGINÁLNÍ TANGO
uskupení Tangueros.“ Originální instrumentální hudbu ve spojení s vytříbeným hlasem a tanečním párem v podání
výše zmíněných si můžete přijít vychutnat do divadla tohle pondělí.
Představme si Escualo Quintet, které
bude na koncertě tím hlavním aktérem,
trochu podrobněji. „Tento mladý soubor již absolvoval řadu prestižních vystoupení v dramaturgii mezinárodních
festivalů, co do nástrojového obsazení
je identický s kvintetem argentinského
hudebníka a skladatele Astora Piazzolly.
V interpretaci se Escualo Quintet zaměřuje na kombinaci hudebních tanečních
stylů tango viejo, típico a koncertního
stylu tango nuevo, které je strhující syn-

tézou temperamentního argentinského
folkloru, klasické hudby a jazzu.“
A koho v divadle uvidíte? Escualo
Quintet tvoří Jakub Jedlinský (akordeon,
bandoneon), Vít Chudý/Pavel Kudelásek (housle), Ivan Vokáč (klavír, violoncello), Petr Beneš (elektrická kytara), Jan
Prokop (kontrabas) a nakonec Gabriela
Vermelho (zpěv), s níž skupina spolupracuje. Často s nimi také vystupuje taneční
pár studia Buenos Aires Tango nebo Tangueros. Ke skupině se tak přidají se svým
tanečními kousky Patricie Antar Poráková a Javier Antar - Tangone.
Vstupenky jsou stále v prodeji, stojí 200
korun. Tak rozhodně neváhejte a určitě
v pondělí 21. ledna určitě přijďte!

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 změnila 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? I toto
téma vám proměněná a prodloužená výstava přiblíží.
do 3. března
BOHUMIL KUBIŠTA
- BAREVNÉ VZTAHY
Komorní kolekce obrazů malíře, grafika
a autora kritických a teoretických statí o výtvarném umění. 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.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Školní 1, Prostějov
pondělí 21. ledna
14:00 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
animovaná komedie USA
17:30 KURSK
akční drama Belgie
20:00 ZJEVENÍ
francouzské drama
úterý 22. ledna
15:30 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
20:00 KURSK
středa 23. ledna
17:30 SKLENĚNÝ
americký thriller
20:00 CESTA VEDE DO TIBETU
československý dokument
čtvrtek 24. ledna
17:30 PSÍ DOMOV
rodinný film USA
20:00 FAVORITKA
životopisné drama USA
pátek 25. ledna
15:30 PSÍ DOMOV
17:30 FAVORITKA
20:00 SKLENĚNÝ
sobota 26. ledna
15:30 PSÍ DOMOV
17:30 BTS LOVE YOURSELF
koncert populární kapely Jižní Korea
20:00 SKLENĚNÝ
neděle 27. ledna
10:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
americký animovaný film
15:30 PSÍ DOMOV
17:30 CENA ZA ŠTĚSTÍ
česká komedie
20:00 SCHINDLERŮV SEZNAM
americké válečné drama

Kino METRO 70

Vápenice 9, Prostějov
středa 23. ledna
17:00 SETKÁNÍ SE SIMONOU
RACKOVOU
autorské čtení básnířky a literární kritičky
Simony Rackové se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je představit čtenářům
zajímavé současné české autory
čtvrtek 24. ledna
17:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Každý sudý týden, vždy
ve čtvrtek, sev Městské knihovně Prostějov koná „Poradna pro spotřebitele“.
Odborní právní poradci Sdružení obrany
spotřebitelů - Asociace s Vámi budou řešit
Váš konkrétní problém.
čtvrtek 24. ledna
17:00 UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA
aneb ZERO WASTE
Přednáška Jitky Nadymáčkové o bezodpadovém konceptu a udržitelné spotřebě
přinese tipy, jak žít bez zbytečných plastů
a produkovat méně odpadu

Knihovna

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 27. ledna
14:00 a 16:00
ZAČAROVANÝ KAŠPÁREK
loutkové divadlo

Sokolovna

kde děje…

Školní 4, Prostějov
středa 23. ledna
14:00 TÁTOVA VOLHA
komedie ČR
sobota 26. ledna
15:00 PARAPLÍČKO
pásmo pohádek ČR
17:30 PŘÍBĚH KOČEK
animovaná čínská komedie
20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
česká komedie

DUHA

Kino klub

Třebízského 1, Prostějov
do 31. ledna
ŽIVOTNÍ TVORBA
výstava fotografií k 80. narozeninám
Zdeňka Horáka

Státní
okresní archív

9.00 - 10.00
16.00 - 18.00

vecernikpv.cz

najdete
nás na

25.1.
26.1.

www.

Pátek
Neděle

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

do 31. ledna 2019
Zámek Konice
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
středa 23. ledna
MĚSTA PROSTĚJOVA
19:00 KLAVÍRNÍ RECITÁL
výstava fotografií
vystoupení Pavla Zemena
31. ledna
MÌSTSKÉ DIVADLO do
PODMALBY NA SKLE
výstava obrazů Jarmily Lhotské
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 21. ledna
ŠPALÍÈEK
19:00 KONCERT ESCUALO
Uprkova 18, Prostějov
QUINTET – TANGO
do
28.
ledna
ARGENTINO A GABRIELA
NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME
VERMELHO
vystoupení jedinečného uskupení profe- Na výstavě o železničním modelářství jsou
sionálních instrumentalistů, kteří se vě- prezentovány historické předměty vztanují hudebním stylům Tango argentino, hující se k tématice. Modeláři z Prostějova
charismatická zpěvačka Gabriela Ver- představí modelovou železnici, modely
melho – držitelka ceny Alfréda Radoka a doplňky k ní, včetně fotografií. Pro děti je
připraven zajímavý doprovodný program.
a taneční uskupení Tangueros
Nejde jen o akci zaměřenou na úzce specialiúterý 22. ledna
zované zájemce, ale na celou rodinu. Výstava
19:00 4TET
představuje hry, náměty pro hobby a modekoncert skupiny Jiřího Korna
lářské záležitosti, které přimějí lidi se sejít, být
spolu a trávit společně volný čas

Zámek Prostìjov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 28. února
SVĚTLO
výstava Daniely Benešové

Národní dùm
Prostìjov

Školní 4, Prostějov
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

DUHA

Kulturní klub
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V září loňského roku zavítalo uskupení Escualo Quintet, věnující se
originálním hudebním stylům Tango argentino, na konický zámek.
Tam odehrálo zcela výjimečný koncert, z něhož byli přítomní naprosto
uneseni. Nyní tato skupina míří do
Městského divadla v Prostějově, kde
vystoupí již dnes od 19:00 hodin. Tak
určitě přijďte, rozhodně nebudete
litovat! „Jedinečné uskupení profesionálních instrumentalistů, kteří se věnují hudebním stylům Tango argentino
(argentinské tango, spojení hudebního
a tanečního stylu - pozn.red.), charismatická zpěvačka Gabriela Vermelho, držitelka ceny Alfréda Radoka, a taneční

KDY: PONDÌLÍ 21. LEDNA 2019, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁMÌSTÍ 1, PROSTÌJOV

pondělí 21. - úterý 22. ledna:
9:00 Memoriál Petra Mariňáka 2019
(série halových tenisových turnajů
mládeže ČTS mladší žáci, areál Tenisového klubu Prostějov)
sobota 26. ledna
9:00 MARRY CUP 2019 (1. turnaj neregistrovaných hráčů ve čtyřhře, hala NTC
MORAVA, areál Za Kosteleckou ulicí)
neděle 27. ledna:
9:00 AGROFERT MINICUP
(série halových turnajů mládeže ČTS minitenis, areál Tenisového klubu Prostějov)

TENIS:

neděle 27. ledna:
11:15 SK Prostějov 1913 – HC Boskovice (Regionální liga juniorů, nadstavba
Y, zimní stadion Pv)

LEDNÍ HOKEJ:

sobota 26. ledna:
16:30 OP Prostějov – Poděbrady
(13. kolo ligy kadetek, sk. „C“, tělocvična
ZŠ Palacká Pv)
neděle 27. ledna:
10:00 OP Prostějov – Jičín (14. kolo ligy
kadetek, sk. „C“, tělocvična ZŠ Palacká Pv).
10:00 TJ OP Prostějov – SK Bruntál (18. kolo 2. ligy žen, sk. „B“, hala
Sportcentra DDM Pv)

BASKETBAL:

Pondělí 21. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

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 péči o dítě s I.
Halouzkovou dle objednání
* 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
* ve středu 23. ledna od 18:00 hodin se
uskuteční kreativní večer „STROMY ŽIVOTA aneb DRÁTKOHRANÍ“
*v sobotu 26. ledna od 9:00 hodin se koná
seminář „Jak mluvit, aby děti poslouchaly/
základy efektivní komunikace pro rodiče“

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

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* 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

Multikulturní centrum Mozaika
Ekocentrum Iris
Raisova 1159, Prostějov
Husovo nám.67, Prostějov
* ve čtvrtek 24. ledna od 17:00 hodin se * v pondělí 21. ledna od 16:00 hodin se
koná beseda „ŽENA JAKO SENDVIČ“ koná KERAMIKA
* v sobotu 26. ledna od 8:45 hodin se
koná „PUTOVÁNÍ SE ZIMNÍ KRÁICM
LOVNOU“
informační centrum pro mládež,
Prostějov
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 21. ledna od 14:00 hodin se
koná kreativní odpoledne „FOTORÁ- * ve čtvrtek 17. ledna od 9:00 hodin se
koná PLETENÍ Z PEDIGU.
MEČKY“

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 , 608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

KDE SE CO DÌJE?

V úterý 22. ledna od 14:00 hodin pořádá Akademie seniorů na tradičním místě
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov BESEDU
S LÉKÁRNICÍ Hanou Vaňkovou

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).

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

Městská knihovna Němčice nad Hanou zve dnes, tj. pondělí 21. ledna, od 15:30
hodin na Deskohraní. Akce je určena dětem od 6 do 10 let. Děti si na ní mohou
zahrát deskové hry, zažít spoustu legrace a poznat nové kamarády. Účast je nutno
nahlásit.

Deskohraní v Němčicích

Putování se Zimní královnou. Sraz účastníků bude na autobusové zastávce Mostkovice, kino v 8:45. Vhodný autobus odjede z prostějovského nádraží v 8:25. Půjde
o vycházku zimní krajinou nejen pro rodiny s dětmi. Cestou na všechny čekají objevování krás zimní přírody, hravé úkoly pro děti i dospělé a ledové překvapení. Organizátoři připravili asi čtyřkilometrovou trasu.

Putování se Zimní královnou v Mostkovicích

Ve středu 23. ledna od 19:00 hodin se naskýtá šance hudbymilovným posluchačům
vyslechnout v koncertním sále na zámku v Konici Klavírní recitál Pavla Zemena.
Mladý umělec je absolventem Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických
umění. Stal se majitelem prvních cen v mnoha zahraničních soutěžích a také absolutním vítězem mezinárodní soutěže Young Academy Award v Římě

Klavírní recitál

Sokol Čelechovice na Hané pořádá 19. ročník Zimního putování z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol Kosíře. Start
je naplánován na sobotu 26. ledna od 8:30 do 11:00 hodin v místní sokolovně.
Připraveno bude občerstvení, účastníci obdrží diplom a medaili.

Zimní putování přes Kosíř

akce v regionu...
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