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

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

Telefon

PSČ

Město

Jméno a příjmení (firma)

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2019

Objednávám předplatné
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Informace k soutěži předplatitelů a dárků
pro abonenty najdete v únorových číslech



e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci

582 333 433, 608 960 042,
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Více informací na číslech

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

Akce platí do
31. ledna 2019
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti i firmy,
a za mimořádně nízkou cenu!
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ZAJISTĚTE SI
PŘEDPLATNÉ
A UŠETŘÍTE
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O SKIPASY A PREDPLATNÉ!
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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:

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

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.

Nový rok 2019 je už doslova za dveřmi a s ním tradičně přicházejí i nová předsevzetí. Nejinak je tomu i u nás ve Večerníku. Spřádáme zajímavé plány a vymýšlíme,
jak být pro vás přitažlivějším a čtivějším periodikem než doposud. Jelikož není
úplně jednoduché dostat se pod kůži všem čtenářům, jste tu vy, abyste nám s tímto
nelehkým úkolem pomohli.
ZKUSTE VYMYSLET NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
PRO VEČERNÍK a hrajte o hodnotné ceny.
Vyhrát můžete skipasy v celkové hodnotě 10 000 Kč a na tři z vás
čeká i celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Pravidla soutěže:
Napište novoroční předsevzetí adresované nejčtenějšímu regionálnímu periodiku, ve kterém uveďte, jaké cíle by si měl pro rok 2019 Večerník dát, co by
měl zlepšit, co se vám naopak líbí, či co byste rádi uvítali na našich stránkách
nového...
Maximální rozsah textu je 1 000 znaků.
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NOVOROČNÍ PROMĚNA
POHLADILA SRDCE

Cena 20 Kč

Michal KADLEC

POLONAHÝ!
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2x foto: Michal Kadlec

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 13 ➢

PROSTĚJOV Strašné! Ale bohužel i takové osudy dnešní život
přináší.V pondělí 21. ledna byla u místního nádraží v Prostějově
nalezena mrtvola bezdomovce. Padesátiletý Pavel Knotek byl
jednou z nejznámějších postaviček z okruhu lidí bez domova
v našem městě. Podle svědků ležel bezvládně na zemi a do půl
těla svlečený. Na jeho smrti mělo s největší pravděpodobností vliv aktuální mrazivé počasí, policie totiž jakékoliv zmínky
o cizím zavinění odmítá. „Co vyžebral ve městě, to utratil za
alkohol a taky drogy,“ nabízejí další možnost příčiny tragédie
svědci z bezdomovecké komunity v Prostějově.
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EXNÁMĚSTKYNĚ TOHO

KRUTÁ SMRT

zpravodajství

U SOUDU VYHOŘEL

MANTHELLAN
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rubriky

Tohle muselo přijít! Po nedávném
zátahu policejních zakuklenců
na prostějovské radnici a zatčení
jedné z úřednic magistrátu, která
jela ve výrobě a distribuci drog, se
vedení magistrátu rozhodlo pro
účinné preventivní opatření. Od
policejních psovodů zakoupí psa,
který umí vyčmuchávat drogy.
Jakékoliv! Nákup zvířete schválili
na svém mimořádném zasedání
prostějovští konšelé. „Já už se tady
nechci dožít toho, že sem vletí policejní komando a bude to tady jako

Agentura

Martin ZAORAL

Ü½NGJ

Najdete nás na
ZZZYHFHUQLNSYF]

Vtip byl v tom, že operace byla
spojena s velmi dlouhou pracovní neschopností muže, ten tudíž
pobíral skoro rok nemocenské
dávky. Oba manželé se k podvodu i vytvoření fiktivního pracovního místa přiznali a hrozí jim
až pět let kriminálu.

95 000

Podvod, který by snad ani ve filmu nevymysleli! Policisté z hospodářské kriminálky si došlápli
na manželský pár z Prostějova,
který okradl stát o pětadevadesát tisíc korun. Podnikatelka
totiž zaměstnala svého životního partnera těsně předtím, než
podstoupil dlouhodobě naplánovanou operaci.

KRIMI

někde na Sicílii. Tu babu jsme na
minutu propustili, sbalila si svých
pět marihuan a vypálila z našeho úřadu jako raketa,“ vypustil
do světa nyní svoji zlost primátor
Prostějova Francimór Kopačka, přestože se ještě nedávno ani
Agentuře Hóser nechtěl k tomuto
politováníhodnému případu vůbec vyjadřovat. Kuriózní nákup
psa ale médiím nějak vysvětlit musel! „Chceme zabránit dalšímu šíření drog na radnici. Mám osobně
takové podezření, že většina úředníků si tu a tam nějakého jointa
dá nebo si něco píchne. Dokonce
jedna moje kolegyně, nebudu ji
jmenovat, se celou pracovní dobu
neustále hihňá a já vůbec netuším
čemu. Musí na něčem jet, to přece
není možné. Jakmile tady budeme

se narodil 24. dubna 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 14. ledna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
42 do 45 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má střední postavu, šedé oči
a hnědé vlasy.

FRANTIŠEK VOMÁČKA

se narodil 31. března 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 22. ledna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 37 do
40 let, měří zhruba 180 centimetrů, má
střední postavu, hnědomodré oči a hnědočerné vlasy.

DAVID SVAČINA

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

od něj distancuje.

Večerníku se

pravdivý a redakce

je smyšlený, nikterak

Text v této rubrice

vlčákovi nechá nějakou tu polívku od bezdomovců. Já myslím, že
výdaje s radničním čoklem budou
takřka nulové,“ zadumal se primátor Kopačka, kterého se ještě
Agentura Hóser zeptala, zda on
sám je přítelem alespoň nějaké té
lehčí drogy. „Tož sklénku si občas
dám...“ přiznal.
Za Agenturu Hóser Majkl

PÁTRÁNÍ

mít toho čokla, určitě u ní v šuplíku něco vyčmuchá,“ přidává primátor Kopačka.
Otázkou ale je, co bude primátor
dělat, když vycvičený pes u někoho
na radnici fakt najde nějakou drogu. „Zabavím ji a ten dotyčný ji
dostane až na konci kalendářního
roku! Předtím samozřejmě bude
následovat vyhazov, těžký žalář
v radniční šatlavě a také veřejný
lynč,“ sdělil exkluzivně první muž
radnice Francimór Kopačka.
Pes zakoupený od policie prý nebude drahý, krmen bude navíc ze
zbytků jídla, které magistrátní
úředníci kvůli užívání drog nechají spousty. „Kromě toho mi
kolegyně Sokolovská slíbila, že
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POÈASÍ v regionu

Primátor Prostějova František Jura
takto zareagoval na otázku,
jak chce zabránit podvodům
s dotacemi jako nedávno
v případě Michala Tomigy

„NIKDY O NIKOM
DOPŘEDU
NEŘÍKÁM,
ŽE JE ZLODĚJ!“

ZASLECHLI JSME…

Foto: internet

Fenomenální zpěvák a tanečník se
představil po několika odkladech
konečně v Prostějově. V městském
divadle v úterý vystoupil s pěveckým uskupením 4TET a sklidil
obrovský úspěch.

JIŘÍ KORN

ZAUJAL NÁS...

Sečteno a podtrženo – pronájem
a vlastní provoz mobilního kluziště na náměstí T. G. Masaryka
stály letos městskou pokladnu
2,35 milionu korun. Drahá zábava, nicméně velice vyhledávaná
a oblíbená.

2 350 494

ZACHYTILI JSME

Další oběť mrazů. Už druhou
oběť během krátké doby si vyžádalo aktuální mrazivé počasí. Po nálezu mrtvoly bezdomovce v Klopotovicích vyšetřovali policisté úmrtí
muže z bezdomovecké komunity
za místním nádražím v Prostějově.
Ani jej bohužel nedonutila zima
k vyhledání pomoci v azylovém
domě.

CO NÁS UDIVILO…

Rozvázané ruce. Rozhodnutí
Krajského soudu v Brně, který
potvrdil rozsudek prostějovského
soudu ohledně neplatnosti smluv
mezi městem a společností Manthellan, je průlomové. Současnému vedení magistrátu uvedený fakt
rozvázal ruce a v zanedbané části
centra Prostějova se konečně bude
něco dít.
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•• Pondělí ••
Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Tak se jmenuje divadelní představení vytvořené podle předlohy Roberta Fulghuma, které dokonale vystihuje podstatu
tanga. Koncert souboru Escualo Quintet hrajícího fantastickým způsobem
právě argentinskou hudbu byl v prostějovském divadle jedinečným zážitkem.
•• Úterý ••
Škoda času. „Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně
promarníme,“ napsal římský filosof Seneca. Svoji šanci postavit moderní nákupní centrum, vybudovat nový společenský sál a podílet se na revitalizaci zanedbaného centra Prostějova promarnila společnost Manthellan. Po bezmála
deseti letech od chvíle, kdy zvítězila ve výběrovém řízení na ambiciózní projekt,
soud rozhodl, že smlouvy mezi ní a prostějovskou radnicí jsou neplatné.
•• Středa ••
Kdo nehrál na klavír, nepochopí. Teprve poté, co jsem se letos před Vánoci začal učit hrát na klavír, jsem zcela pochopil význam přísloví, že pravá
ruka neví, co dělá levá… Oceňovaný klavírista Pavel Zemen naopak velmi
dobře ví, co dělá. Dokázal to i na konickém zámku.
•• Čtvrtek ••
Život bez odpadů. „Jsme první generace, která ví, že ničíme naši planetu,
a jsme také poslední, která s tím může něco udělat,“ burcuje anglická ekoložka Tanya Steele. Každý z nás zatěžuje životní prostředí neuvěřitelným množstvím odpadů. O tom, jak tuto zátěž minimalizovat, pojednávala přednáška
Jitky Nadymáčkové v prostějovské knihovně.
•• Pátek ••
Oscarové favoritky. „Roztéká se vám řasenka, příteli,“ rýpou dámy v novém filmovém hitu Favoritka. Muži v tomto snímku představují nafintěné
figuríny ve světě, kde vládnou protivné, kruté, sprosté, ale velmi zábavné
holky, které nosí tak široké sukně, že se pod nimi může kdokoliv schovat.
Ještě že se děj filmu, který byl k vidění v prostějovském kině Metro 70, odehrává v 18. století…
•• Sobota ••
Základy moderní hanáčtiny. Víte, co znamená hanácky GPS? Hde Proboha Su… Prosvištět si další hanácká slovíčka mohli všichni, kteří zavítali
na Hanácké ples do sokolovny v Kostelci na Hané.
•• Neděle ••
Králové a kašpárci. „Ženy dokáží udělat z mužů kašpárky. Ti přesto žijí
dál v domnění, že jsou ředitelé loutkových divadel,“ všiml si Josef Fousek.
Loutkové příhody Začarovaného Kašpárka sledovali malí i velcí diváci
v prostějovské sokolovně.
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PTENÍ „A tak se ptám, je-li noc, anebo
ĚĞŶ͕ũƐĞŵƚŽƟǎǌĂǀƎĞŶĞũǀďĂƌĄŬƵďĞǌ
oken. Kolem je tma a jinak nic. Ale
ǀůĂƐƚŶĢũĞƐƚůŝŶĢĐŽ͕ƚŽƚĢǎŬŽƎşĐƚ͙͕͞ǌƉşǀĄ
ŬĂƉĞůĂtŽŚŶŽƵƚǀĞƐǀĠƉşƐŶŝƽŵďĞǌ
ŽŬĞŶ͘EĂƚĄēĞƚŬůŝƉƉƌŽƚƵƚŽƐŬůĂĚďƵǌĂůͲ
ďĂͣWŽůŝďƐŝĚĢĚƵ͞ďǇtŽŚŶŽƵƟŬůŝĚŶĢ
ŵŽŚůŝ ŶĂ ŽŬƌĂũŝ WƚĞŶş͘ WŽŬƵĚ ďǇƐƚĞ
ǀƚĂŵŶşĚƎĞǀŽƐƚĂǀďĢŚůĞĚĂůŝ͕ŬĚĞŶĞĐŚĂů
ƚĞƐĂƎĚşƌƵ͕ŶĞŵĢůŝďǇƐƚĞƚŽǀƽďĞĐũĞĚŶŽͲ
ĚƵĐŚĠ͘DŽǎŶĄďǇƐƚĞũŝŶĂůĞǌůŝĂůĞƐƉŽŸ
ŶĂƐƚƌĂŶĢŽĚǀƌĄĐĞŶĠŽĚƵůŝĐĞ͘

Pes na radnici bude vyhledávat drogy!

0QXQUVCXDCdFQOWDG\QMGPqUVQLÊPCQMTCLK2VGPÊXGUO÷TWPC8ÊEQX Foto: Martin Zaoral
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„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov (mik) - Během uplynulého roku řešili strážníci Městské
policie Prostějov 6 553 přestupků,
kterých se občané dopustili na teritoriu města. Došlo tak k výraznému poklesu, je to o bezmála 2 500
přestupků méně než v roce 2 017!
Tímto tématem se Večerník bude
zabývat velice podrobně v příštím
vydání.

3ÔHVWXSNÕYÙUD]QÈXE\OR

Prostějovsko (mik)– Každoročně slýchané poznámky typu
„kostky“ už začínají připomínat
ohraný evergreen s koncem v nedohlednu. Plesová sezóna je opět
v plném proudu a neodmyslitelně
s ní je plně vytížen i chodník před
Národním domem. Ten je ovšem
zase v dezolátním stavu. Vypadané
malé kostičky a následné prohlubně v chodníku dělají problémy především dámám v plesových róbách
a ve střevících s vysokými podpatky. „Našlápla jsem na vydrolené
kostičky a málem si vyvrtla kotník.
Vloni se něco podobného před
‚národem‘ stalo mé kamarádce,“
posteskla si žena, která svoji příhodu zavolala do Večerníku. Město
už delší dobu slibuje nápravu.

Ach, zase ty kostky!

Prostějov (mik) – Také Prostějov zasáhla v těchto dnech mrazivá zima, už během závěru tohoto
týdne se má však zase oteplovat.
Mrazivých rekordů jako třeba na
šumavské Kvildě se našinec ale
nedočkal a určitě ani nedočká.
Během uplynulých dní naměřili meteorologové z prostějovské
hvězdárny v Kolářových sadech
nejnižší teplotu v úterý 22. ledna
ráno, kdy rtuť teploměru klesla na
minus 9,3 stupně Celsia. Ani „desítka“ tak překročena nebyla.

„Desítka“ zatím ne

rychlý
9HĀHrQtN

2
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18:9 (9:3)

8:14 (2:9)
Sestava a koše Prostějova: Galíček 3, Tichý 1, N. Lorencová 1, Křížková, Šnajdr 2, Vyroubal, K. Lorencová, Havlová 1 – Marek, Štefák, Rieger, Lužný, Zelinková, Štefáková, Uherková.
Nejvíc košů Bec: Bedford 4, Palfreyman a Patel 3.

SK RG Prostìjov - KC Bec

SEMIFINÁLE

Hanáci měli vše ve svých rukou, jaké- silnějšího týmu RG opadlo. A negativkoliv vítězství se rovnalo vysněnému ní skóre 1:2 bylo rychle otočeno na 6:2,
posunu mezi elitní kvarteto. A možná následně poločasových 9:3.
právě tohle vědomí jim zkraje střetnu- Ve druhé půli hosté vylezli z ulity a ještí svazovalo mysl. Pasivní Maďaři jim tě trochu zahrozili dotažením na 12:8.
dávali moře prostoru k otevřeným stře- Družina okolo kapitána Petra Galíčka
lám i z výhodných pozic, leč Moraváci ale odpověděla šňůrou pěti tref za seskoro deset minut vše míjeli.
bou (17:8), tím pádem už nebylo co
Jakmile však do koše konečně spadly řešit a koncovka tentokrát proběhla
dvě rány za sebou, všechno z papírově v klidu s bezpečně postupovou tečkou.
Hodnocení trenéra SK RG Davida Konečného:
„Soupeř mě překvapil tím, jak ustra- trápení. Což přišlo někdy od desáté
šeně nastoupil. Jeho hráči se hodně minuty a v tu chvíli už jsem nepochystahovali pod koš a jen doufali, že boval o našem jasném vítězství. Byli
my se nebudeme trefovat, načež si jsme techničtější, rychlejší i sportovoni doskočí. Bylo však jen otázkou nější, prostě celkově lepší. Průnik do
času, kdy se my uklidníme, abychom semifinále Europa Shield je krásný
prolomili poměrně dlouhé střelecké úspěch.“

Sestava a koše Prostějova: Galíček 2, Tichý 4, N. Lorencová 2, Křížková 1,
Šnajdr 2, Vyroubal 4, K. Lorencová 1, Havlová 2 – Marek, Štefák, Rieger, Lužný,
Zelinková, Štefáková, Uherková.
Nejvíc košů Szentendrei: Beothy a Lacko 2.

SK RG Prostìjov - Honvéd Szentendrei

pasáží otočilo na 18:16, a byť potom koncovce soupeř jen snížil, tudíž mohKC dvakrát srovnal (18:18, 19:19), la po závěrečné siréně propuknout nanový minitrhák na 21:19 definitivně plno radost z prvního triumfu korfbarozhodl. V nervózní, takticky vedené lového Prostějova na evropské scéně!
Hodnocení trenéra SK RG Davida Konečného:
„Celé utkání se neslo ve znamení tohoto mančaftu kdy viděl. Odhodextrémně vysoké úspěšnosti střelby. lání i bojovnost byly zase maximální,
Proti natolik silnému soupeři a vlast- především díky tomu se podařilo
ně druhému spolufavoritovi naší sku- otočit nepříznivý průběh a v závěru
piny jsme odvedli vynikající útočný udržet těsné vedení. Roli asi hrála
výkon, určitě nejlepší, jaký jsem od taky naše lepší fyzička. Jsem nadšený.“

Vánoční turnaj RG a ZŠ města PV
vyhráli Maturanti 2007 před učiteli

21:20 (11:13)

39

K celému Europa Shieldu 2019 se v příštích vydáních Večerníku ještě podrobně vrátíme v rozhovorech, ohlasech, fotografiích a dalších zajímavých faktech.

Celý zápas o bronz byl abnormálně vteřin před vypršením normální hrací
vyrovnaný, každý chvilku tahal pilku. doby Petr Šnajdr z otočky srovnal na
Prostějovská suita otočila z 0:1 na 3:1, 12:12!
pak pro změnu více psalo katalánské Následovalo tedy prodloužení, v němž
flamenco obratem na 4:5. Načež se výběr CK brzy dostal výhodu penalty,
obě rovnocenná družstva přetahovala kterou proměnil. V ten moment musel
o každý koš.
tým RG z dalšího útoku skórovat, jinak
Domácí za frenetické podpory bou- by definitivně podlehl a zůstaly by mu
řícího publika vedli 7:6, 8:7 i 9:8, hos- nepopulární brambory. Několik pokuté vždy okamžitě za několik sekund sů sice minulo cíl, ovšem Petr Galíček
vyrovnali. A následně se v plné míře pokaždé doskočil, načež náhradník
začala dostavovat únava z náročného Daniel Štefák další střelou přece jen
programu.
dorovnal ztrátu!
Vysílení dopadlo především na Haná- Infarktové drama gradovalo, příští přesky, kteří zahodili přehršel tutovek včet- ná trefa alias Golden Goal už rozhodoně šesti dvojtaktů, tím pádem upro- vala celou medailovou bitvu. Ofenziva
střed druhého poločasu více než deset se několikrát přesunula na obě polominut vůbec neskórovali. Protivník za viny hřiště, aby nakonec přišlo slastné
tuhle dlouhou dobu přes jejich pozor- rozuzlení. Pekelně obětavá obrana na
nou obranu třikrát, což znamenalo stav dřeň bojujících ergéček snad popáté
10:12 čtyři minuty před koncem.
získala míč, na útočné polovině se bijec
Kouč eskáčka si vzal oddechový čas Šnajdr pověsil do vzduchu a přenáda jeho viditelně vyčerpaní svěřenci herně čistou ranou z dálky odzátkoval
po něm vydolovali poslední zbytky obrovskou euforii – 14:13!!!
energie, aby předvedli doslova zázrač- Spontánní oslavy štěstím dojatých Proné zmrtvýchvstání. Nejprve Renata stějováků na place i v hledišti logicky
Havlová snížila, pak pouhých padesát nebraly konce…
Hodnocení trenéra SK RG Davida Konečného:
„Mančaft od začátku šlapal, dřel dali všichni do koncovky absolutně
a hrál dobře, ale přitom zahazoval všechno, co ještě mohli. Odměnou
tutové šance včetně dvojtaktů. Na se stalo dvojí vyrovnání na poslední
druhou stranu se dařilo Španěly držet chvíli jak v normální hrací době, tak
výborným bráněním, tudíž vývoj byl v prodloužení. A potom samozřejmě
celou dobu vyrovnaný. V závěru sice ta rozhodující trefa. Prožíváme nedocházela fyzička, celá základní se- skutečnou radost i euforii z historicstava toho měla plné zuby. Ale přesto kého úspěchu našeho oddílu!“

Sestava a koše Prostějova: Galíček 2, Tichý 2, N. Lorencová, Křížková, Šnajdr
4, Vyroubal 1, K. Lorencová, Havlová 4 – Marek, Štefák 1, Rieger, Lužný, Zelinková, Štefáková, Uherková.
Nejvíc košů Vallparadis: L. Lorente 4, Gran a A. Lorente 3, Urdi 2.

14:13GG (12:12, 8:8)

SK RG Prostìjov - CK Vallparadis

O 3. MÍSTO

/QOGPVMC\FWGNWQVąGVÊOÊUVQPC'WTQRC
5JKGNFWOG\KMQTHDCNKUV[5-4)2TQ
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Foto: Marek Sonnevend
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tenisové turnaje MARRY CUP

Marek SONNEVEND

Zvítězila totiž uherskohradišťská dvojice Marušák, Břečka po těsné finálové výhře 7:5 nad pražsko-mělnickým
duem Lustig, Javanský, třetí pozici
vybojovali Prostějované Omachlík, Janíček. V pavouku B triumfovali Rajsigl,
Lejsal (Ostrava), druzí skončili Novák,
Magulák (Kyjov) a bronzoví Húšťka,
Bača (Slovensko).
Pikantní perličkou je, že podstatnou
část hracího dne strávil u kurtů rovněž
daviscupový reprezentant ČR a člen
elitní stovky světového žebříčku Jiří
Veselý. „Jirka kamarádí právě s Danem
Lustigem, tak jej přišel osobně podpořit. Byl tady skoro dvě hodiny dopoledne, pak dorazil ještě odpoledne na
finále,“ prozradil Večerníku jeden z pořadatelů Marry Cupu Martin Krupička.
Společně s parťákem Markem Floriánem je znovu potěšilo tradičně
špičkové obsazení. „Naše turnaje však
nejsou jen o výsledcích. Podporujeme
taky charitu, například loni se podařilo
vybrat na dobrou věc téměř čtyřicet
tisíc korun. A letos v projektu pokra-

klikni na

čujeme,“ zdůraznil Krupička se závěrečným poděkováním statutárnímu
městu Prostějov i všem dalším partnerům za podporu. „Jmenovitě patří
naše díky hlavně náměstkovi primátora Jirkovi Pospíšilovi a samozřejmě
též Miroslavu Černoškovi, který nám
umožňuje využívat zdejší krásný areál.“
Druhý díl Marry Cupu 2019
je na programu 16. února.

·XQFPÊVWTPCL/CTT[%WRWQ\FQ
DKNUXQW×éCUVÊK\P¾OÚVGPKUVC&CPKGN
.WUVKI
Foto: Marek Sonnevend
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První turnaj nového ročníku série ve čtyřhře neregistrovaných navštívil Jirka Veselý

Tenisový Marry Cup 2019 odstartoval

Kosa narazila na kámen. V brzkém ne- ostrovů naprosto ovládali dění na padělním dopoledni (už od 8.45 hodin) lubovce a již o pauze za stavu 2:9 se
vyrukoval domácí kolektiv na top favorita nedalo absolutně pochybovat o jejich
turnaje s cílem pokusit se aspoň o jeho semifinálovém triumfu.
potrápení. Na moment to vypadalo reál- Ke cti zástupcům České republiky
ně, neboť šli do vedení. Leč poté se anglic- sloužilo, že nic nezabalili. Místo toho ve
ká mašina rozjela na plné obrátky.
druhé půlce šli za co nejpřijatelnějším
Do prostějovského koše padala jedna výsledkem, který sympatickou korekcí
SK RG Prostìjov - KC Schweriner
mičuda za druhou, vyslanci britských na konečných 8:14 skutečně stanovili.
Sestava a koše Prostějova: Galíček 5, Tichý 1, N. Lorencová 3, Křížková, ŠnaHodnocení trenéra SK RG Davida Konečného:
jdr 1, Vyroubal 6, K. Lorencová 2, Havlová 3 – Marek, Štefák, Rieger, Lužný, Ze„Bec je jeden z nejsilnějších evropských poločas zvyknout si na rychlost, tvrdost
linková, Štefáková, Uherková.
klubů mimo Holandsko a Belgii, což i herní vyspělost špičkového soupeře.
Nejvíc košů Schwerinu: Schulte 6, Fischer 4, Witthaus, Gnutt a Zill 2.
potvrdil. To byla ještě o kategorii vyšší Druhou půli jsme sice o koš vyhráli, ale
Po sobotním poledni si domácí pohlí- hned následovaly další dvě otáčky (7:6, úroveň korfbalu v porovnání třeba se na postup to ani náhodou nebylo, Angdali start svého druhého střetnutí mno- 7:9), načež v ofenzivně vedeném zápa- Španěly nebo Němci, trvalo nám celý ličani si všechno bezpečně hlídali.“
hem lépe. Věděli, že k udržení šance na se hosté udržovali těsný odstup.
postup do semifinále musejí bodovat, Po pauze okamžitě utekli až na 11:15,
což díky bleskovému získání náskoku v tu chvíli klesly výsledkové akcie RG
3:0 vypadalo reálně. Vzápětí se však pekelně hluboko. Jenže hanácká parta
strhla působivá přestřelka.
opět vytáhla ze svého arzenálu tři klíNěmci trefovali téměř všechny pokusy, čové prvky: zkvalitněné bránění, maxivčetně těch z dálky. A skóre ohromnou mální bojovnost i lepší kondici.
rychlostí rostlo. Prudký obrat na 4:6 Ve strhující bitvě tak eskáčko vynikající PROSTĚJOV Hala Sportcentra Pro vyznavače bílého sportu celou sév Hotelu Tennis Club Prostějov se rii opět připravila dvojice organizátorů
stala dějištěm úvodního turnaje 3. Martin Krupička + Marek Florián, proto
ročníku turnaje Marry Cup, což je takový název. Zahajovací díl 2019 proběseriál deblových klání určených hl v sobotu 26. ledna za účasti řady velice
pro neregistrované tenisty. Stejně dobrých párů, přičemž mezi účastníky
jako v minulých dvou letech má vý- nechyběli dva nadmíru zajímaví plejeři.
PROSTĚJOV Velice dlouhou tra- o klání tradiční, tentokrát bylo také ně- borné obsazení blížící se svou kva- Jedním byl někdejší desátý hráč České
dici a trvale báječnou atmosféru čím výjimečné.
litou profesionálním akcím nižší republiky Daniel Lustig, druhým bratr
má Vánoční volejbalový turnaj ab- Oproti letům předchozím, kdy jeho kategorie.
slavného hokejisty Jiřího Marušáka. Oba
solventů RG a ZŠ města Prostějova. průběh zaštiťovala dnes již bývalá senáse navíc umístili na úplně nejvyšších příčSportovní hala této školy ve Stu- torka Božena Sekaninová, si totiž 21.
kách.
dentské ulici hostila 15. prosince ročník vzal nově pod patronát primátor
2018 jeho už jednadvacátý ročník, statutárního města Prostějov František
který opět přinesl kvalitní sport Jura, jenž se osobně zúčastnil slavnostƚƵƌŶĂũĞDZZzhWũƐŽƵĨŝŶĂŶēŶĢ          mediální partner:
i skvělou zábavu.
ního vyhlášení výsledků.
ƉŽĚƉŽƌŽǀĄŶǇƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŵŵĢƐƚĞŵWƌŽƐƚĢũŽǀ
Na hřišti proti sobě postupně nastoupi- A jak vše dopadlo? Do finále se jako
lo čtrnáct družstev složených z bývalých obvykle probojoval výběr učitelů, ktestudentů reálky, jeden tým tamních rý tam změřil síly s týmem Maturanti
učitelů a nově i kolektiv složený z rodičů 2007. Na tohoto soupeře už kantoři
frekventantů prostějovského RG a ZŠ. nestačili a Maturanti 2007 tudíž získali
ƐƉŽŶǌŽƎŝƚƵƌŶĂũƽ͗
Turnaj má jasná pravidla, přesto po- nový putovní pohár primátora.
každé jde hlavně o pobavení během Po turnaji čekalo na všechny aktéry zapředvánočního setkání někdejších sloužené občerstvení. A za rok zase!
spolužáků i přátel školy. A byť se jedná
(al, son)

Turnajové premiéře domácího týmu tým ergéčka se střelecky trápil, nízká
předcházelo v pátečním večeru ofici- produktivita přetrvávala vlastně celé
ální slavnostní zahájení. A Hanáci neu- utkání.
vyklí tak bouřlivé atmosféře před zcela Ve druhém poločase však došlo ke
zaplněným hledištěm viditelně podlé- změně tím, že SK zlepšil obranu a ještě
hali velké nervozitě. Začátek vstupního víc na protivníka tlačil. Příliš mnoho
duelu jim proto hodně utekl, úvodní vyložených šancí včetně jedné penalkoš dostali hned po pěti vteřinách a ve ty ale zůstalo nevyužito, což nakonec
2. minutě prohrávali už 0:3.
srdnatě bojující Prostějovany stálo alePostupem času však nemalou trému spoň remízu.
setřásali ze svých beder a španělského V úplném závěru totiž dotáhli favorita
soupeře naháněli, seč to šlo. Leč hosté a několikanásobného šampióna Europo vyrovnání na 3:3 znovu odskočili, pa Shield z 9:13 na 13:14, ovšem na
před přestávkou vedli dokonce čtyřko- vyrovnání znamenající prodloužení
šovým rozdílem (4:8, 5:9). Skoro celý jim nezbyl čas.
Hodnocení trenéra SK RG Davida Konečného:
„Těsná porážka samozřejmě mrzí, i nohy se prostě třásly. Na druhou
zvlášť když za ni z podstatné části stranu si velmi cením ohromné bomohla velká nervozita z evropské jovnosti a vůle až do úplného konce,
premiéry. Hlavně ze začátku jsme holky i kluci do toho šli na maximum.
dělali spoustu chyb a dlouho netrefo- A byť to o kousek nevyšlo, zaslouží si
vali střely ani z vyložených pozic, ruce pochvalu. Stejně jako skvělí fanoušci.“

Sestava a koše Prostějova: Galíček 3, Tichý 1, N. Lorencová, Křížková 1, Šnajdr, Vyroubal 3, K. Lorencová 1, Havlová 4 – Marek, Štefák, Rieger, Lužný, Zelinková, Štefáková, Uherková.
Nejvíc košů Vallparadis: Tejeira 6, L. Lorente 3, Urdi 2.

SK RG Prostìjov - CK Vallparadis

13:14 (6:9)

zaslouženého triumfu se radoval
anglický favorit KC Bec, jenž ve finále přehrál druhého zástupce ČR
z Českých Budějovic 16:9.
Prostějovští hostitelé si vůbec nepočínali jako nováčci nejen po sportovní stránce, ale ani z organizačního hlediska. Celý třídenní spektákl byl totiž
perfektně zvládnutý a odměnou se
partě obětavých dobrovolníků z řad
členů ergéčka i bouřlivým divákům
opakovaně zaplňujícím hlediště stal
právě dějinný zisk cenného kovu.
Způsob jeho vybojování by navíc
silou příběhu mohl klidně aspirovat
na hollywoodský filmový trhák, taková to byla strhující nádhera. Slzy
tekly proudem u nejednoho člověka
a my si pojďme zrekapitulovat, kterak
heroická parta SK k parádnímu úspěchu dokráčela.

ZÁKLADNÍ SKUPINA

PROSTĚJOV Kdo během posledních tří dnů nezavítal do haly
RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici, ten neuvěří. Český
korfbalový svaz tam v úzké spolupráci s domácím oddílem SK RG
Prostějov uspořádal závěrečný
turnaj druhého nejvyššího evropského poháru klubů Europa Shield 2019. Hanáci se téhle vrcholné
mezinárodní akce zúčastnili premiérově v historii – a hned slavně
dobyli senzační bronz za nečekané
i tím skvostnější třetí místo! Ze

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Při domácím turnaji Europa Shield se vyždímali až na krev
a medaili urvali neskutečným obratem v závěru

Korfbalisté senzačně vydřeli

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (lv) - Hodně nebezpečný
výběr svitavských Turů přivítají basketbalisté BK Olomoucko v posledním kole základní části Kooperativa
NBL. Šlágr 22. kola se bude hrát v sobotu 2. února od 18 hodin. „Je to pro
nás velká výzva. Svitavský tým jde
v posledních letech nahoru. Tuři mají
k dispozici dobře složený tým a tomu
odpovídají jejich výsledky. Na medailových pozicích nejsou náhodou,“
uvědomuje si trenér Olomoucka
Predrag Benáček, přesto očekává, že
jeho svěřenci půjdou za dalším úspěchem na domácí palubovce. „Před
našimi fanoušky nechceme ztrácet.
Bude to napínavé a vyrovnané střetnutí. Ale právě takové zápasy tým posouvají nahoru,“ tvrdí Benáček.

=½YÈU]½NODGQÉ
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Prostějov (lv) - Podruhé v kariéře se
stal Lukáš Palyza nejlepším hráčem
měsíce a opět toto ocenění získal za
prosincové ligové výkony. Poprvé to
bylo v roce 2015. Na konci minulého roku kapitán Olomoucka řádil na
palubovce jako „černá ruka“ a svému
týmu výrazně pomohl k sérii pěti
výher v řadě. Při výhrách v Ostravě,
v Brně a na pražském USK i doma
s Děčínem a Pardubicemi nešel pod
22 bodů, přičemž průměr měl 24.
Přidával i průměry 7 doskoků, téměř
5 získaných faulů, 2,2 asistence, 1,2
zisku a necelou jednu ztrátu za 34
minut. Minul jen tři z 33 trestných
hodů a v trojkách zářil 58procentní
úspěšností (31/18). Jeho průměr
užitečnosti měl vysoce nadstandardní hodnotu 30,6. „Měsíční statistiky si
nevedu, ale je pravda, že ta čísla se mi
hodně povedla,“ uvedl Lukáš Palyza.
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PETER
SEDMÁK

tvrdí kouč BK Olomoucko Predrag
Benáček.
Hráči Olomoucka těžko mohli přijmout výsledek losu s nadšením, ale
flintu do žita předem rozhodně neházejí. „Nymburk je nejtěžším možným
soupeřem, pohár je ale při formátu
Final Four specifická soutěž a já věřím,
že pokud budeme kompletní, budeme
sahat po postupu do finále. Musíme
se dokonale připravit na klíčové hráče
Nymburka, podat špičkový výkon a vyrovnat se fyzičností zejména podkošové
sestavě soupeře. Navíc věřím, že nás při-

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

„Již účast v semifinále vnímáme jako
velký úspěch. Jako klub jsme stále
na začátku a postup do závěrečného turnaje je pro všechny velkým
povzbuzením. Pohárová soutěž je
specifická. Vždy rozhoduje jedno
utkání. V takových zápasech je možné všechno, i když třeba na druhé
straně stojí papírově silnější soupeř,“

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

Původní zpravodajství

PROSTĚJOV Na dohled velkému úspěchu se dostali basketbalisté BK Olomoucko. V domácí pohárové soutěži postoupili
mezi čtyři nejlepší týmy a zahrají si finálový turnaj o druhou
nejvýznamnější domácí trofej. Finále Českého poháru se bude hrát 9. a 10. února v Novém Jičíně. Los ovšem hanáckému
týmu příliš nepřál – v semifinále nastoupí proti Nymburku,
nejlepšímu českému týmu posledních let.

jede podpořit naše skvělé fanouškovské
jádro a vytvoří nám domácí atmosféru,“
zhodnotil soupeře pro semifinále kapitán týmu Lukáš Palyza.
Vedení soutěže již spustilo prodej vstupenek na zápasy Final Four Českého
poháru. Základní vstupné je 90 korun, snížené vstupné 50 korun. Vstupenka platí vždy na jednotlivé utkání.
Vstupenky se prodávají z části on-line

Foto: www.bkolomoucko.cz

a z části se budou prodávat na místě
před utkáním. Hala bude po oba dny
otevřena od 13 hodin a po prvním
utkání bude vyklizena a následně bude
otevřena opět v 16:30 hodin. On-line
prodej probíhá na webové stránce
www.final4.cz, kde je zřetelně vyznačeno, kam si mají fanoušci kupovat
vstupenky, pakliže chtějí být z daného
klubu pohromadě v kotli.

52:85

utkání. Uběhly pouze dvě minuty a domácí střídačka si za stavu 0:9 brala oddechový čas. Po pěti minutách Hradec ztrácel za stavu 4:11 osm bodů, o dvě minuty
později byl ovšem náskok Olomoucka
již dvouciferný, když Douglas proměnil
svoji střelu z dálky (16:6). Královští sokoli se v útoku prosazovali jen s velkými
obtížemi a tomu odpovídalo skóre 11:20
z jejich pohledu po deseti minutách.
Až do 15. minuty se zdálo, že krajský výběr nebude mít velké problémy. Vedl až
o třináct bodů, ještě v probíhající 16. minutě 30:18. Pak se ovšem Východočeši
sérií osmi bodů v řadě dotáhli a své manko snížili na pouhé čtyři body. V koncovce poločasu Hanáci pár bodů přidali,
poslední slovo měl však domácí Kolář

a jeho trojka upravila skóre na 33:29 pro
Olomoucko po dvaceti minutách.
Také třetí perioda potvrdila, že střelci na
obou stranách neměli optimální den,
naopak obrany byly ochotné udělat maximum, aby ztížily zakončení. Urputné
souboje dominovaly nad krásou. Sokolům se navíc dařilo držet přijatelnou
ztrátu a do poslední desetiminutovky se
vstupovalo za stavu 41:50.
Vyrovnaný duel rozhodly dvě slepené
trojky Olomoucka v rozmezí 33. a 34.
minuty. Po trefách Pelka a Douglase vedli
hosté 60:44, vzápětí svůj nájezd proměnil Goga a z tohoto úderu se basketbalisté
Hradce nezvedli. Ti v závěru totálně odpadli a umožnili Hanákům, aby si vylepšili skóre.
(lv)

NA TISKOVCE...

Statistiky z utkání a výsledkový servis najdete na straně 22

„Věřili jsme, že soupeře potrápíme víc, ale kombinace čtyř zápasů během jediného týdne na nás byla příliš náročná. Náročný program výkon kluků docela
hodně ovlivnil. Byl tam z naší strany hlavně na začátku i zbytečný respekt. Olomoucko zápas kontrolovalo, to je třeba uznat. Hosté si odvážejí hodně vysoké
vítězství, které neodpovídá průběhu, ale takový basket někdy je.“

.WDQOÊT2'6'4-#t-T¾NQXwVÊUQMQNK*TCFGE-T¾NQXÆ

„Nečekali jsme snadné utkání. Všechny týmy, které v Hradci hrály, měly problémy. Dlouho šlo o vyrovnaný souboj. K tomu náš tým hodně přispěl, hráči neproměnili celou řadu snadných střel. Po pohárovém zápase jsme byli unavení, to
se na hře projevilo. Máme zraněné a nemocné hráče, i s tím jsme se potřebovali
vypořádat. Konec dobrý, všechno dobré. Tak to beru a jedeme dál.“

2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
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86:79

Částečně to napravili urputným bráněním, díky němuž několikrát snížili na
rozdíl tří bodů. Například po Douglasově trojce na začátku 30. minuty. Necelé
tři sekundy před koncem ale Pardubice
odskočily na 66:59, když Williams proměnil čtyři šestky za faul a technickou
chybu Pelka sedícího na střídačce.
Poslední čtvrtina byla hodně nervózní. Hru rozkouskovalo také několik
udělených technických chyb. Přes narušenou plynulost duelu Hanáci bod
po bodu snižovali, ve 36. minutě dokonce Palyza vyrovnal na 74:74. Od
té chvilky domácí dominovali a soupeři dovolili přidat pouze pět bodů.
Sami dali dvanáct a v samém závěru
rozhodli o svém postupu.
(lv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

val na rozcvičení, zdálo se, že si nevěří.
Ale v zápase to tak nebylo. Dali jsme
jim čuchnout a to byl problém. Limitovaly nás vlastní ztráty. Bylo jich
ƔƔ Michale, přes šestatřicet minut šestadvacet, to by bylo dost i na dva
jste ve čtvrtfinále prohrávali. V čem zápasy. Ale přesto jsme utkání naštěsbyl dlouho soupeř lepší?
tí zvládli.“

PROSTĚJOV Svůj první double-double v sezóně si
Michal Norwa (na snímku) schoval na klíčové utkání
Českého poháru. Ve čtvrtfinále proti Pardubicím odvedl skvělou práci. Získal deset doskoků a přidal třináct
bodů, tři asistence a sedm získaných faulů. „Společně
s Adamem Gogou byl nejlepší na hřišti,“ pochválil svého
pivota kouč Predrag Benáček.
„Když jsem se na hráče Pardubic díEXKLUZIVNÍ rozhovor

duje jenom jedno utkání, momentální
forma. Půjdeme za úspěchem, zkusíme
vyhrát.“
ƔƔHraje se v Novém Jičíně. Může jít
o výhodu, když to není z Prostějova
daleko?
„Jsme rádi, že se hraje zrovna v Novém
Jičíně. Je to kousek, věříme, že za námi
přijedou fanoušci a budou v ochozech slyšet. Jejich podpora nám může
pomoci k úspěchu. Navíc je tam hezká hala, bude do dobrý turnaj.“

míní pivot Norwa

ƔƔNěkolikrát jste se dotáhli, soupeř
vždy opět odskočil. Bylo těžké udržet v sobě víru ve vítězství?
„Při takovém průběhu je to vždy složité.
Ale říkali jsme si, že postoupí ten, kdo to
prostě bude chtít víc. V poslední čtvrtině to bylo hodně vidět.“
S jakými plány půjdete do finálového
turnaje?
„Ve hře zůstaly čtyři týmy, není tam už
žádný lehký soupeř. Ale ve finálovém
turnaji se může stát cokoli. Vždy rozho-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Byli jsme dobře připraveni a tomu odpovídal povedený začátek. Přes tři
čtvrtiny jsme byli lepším týmem. V závěru však Olomoucko získalo několik
útočných doskoků, dalo pár důležitých košů. Třeba Adam Goga proměnil
v klíčovém okamžiku svůj nájezd. Závěr patřil domácím. Vyhráli, a proto si
postup zaslouží.“

.GXGNN5#0&'45t$-,+22CTFWDKEG

„Od začátku jsme byli hodně nervózní. Strašně jsme chtěli postoupit do finálového turnaje a to nás poznamenalo. Udělali jsme šestadvacet ztrát, to
je neuvěřitelné číslo, se kterým se nedá vyhrát. Nám se to povedlo, protože
tým hlavně ve druhém poločase odvedl výbornou práci v obraně. Pardubice
hrály hodně dobře, nám ovšem parádně vyšla především poslední pětiminutovka, proto jsme stále ve hře o pohár.“

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
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„Ve Final Four se může stát cokoli,“

Domácím vstup do utkání hrubě nevyšel. Po pěti minutách prohrávali 4:14,
když na své konto připisovali především
ztracené míče. Pardubice hrály v klidu

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hodně velké drama
přineslo čtvrtfinále Českého poháru
mezi BK Olomoucko a Pardubicemi. Domácí rozhodně nebyli lepším
týmem a téměř šestatřicet minut
prohrávali. Povedeným závěrem
však dokázali výsledek otočit a po
vítězství 86:79 postoupili do závěrečného finálového turnaje.

BK OL
BK PAR

a navyšovaly svůj náskok, Hanáky naopak trápilo zakončení. Například Palyza
během první čtvrtiny neproměnil ani
jednu ze čtyř střel. V deváté minutě hosté vedli dokonce 23:6, do konce desetiminutovky Olomoucko stačilo upravit
na 11:23.
Hanáci bojovali, přesto se nemohli
dostat do tempa a lehkost jim scházela i v průběhu druhé periody. V několika případech se dostali na rozdíl
devíti bodů, Pardubice ale obvykle
kontrolovaly přesnou střelou a drželi
se ve vedení. Až v koncovce poločasu
se Olomoucko vzchopilo a v poslední sekundě Váňa dalekonosnou střelou z dobrých deseti metrů upravil na
34:42.
V ofenzivě se příliš hráčům krajského
výběru nedařilo ani po návratu z kabiny.

þWYUWILQiORYpGUDPDVGREUëPNRQFHP

HRADEC KRÁLOVÉ Očekávané
vítězství 85:52 si basketbalisté BK
Olomoucka přivezli z Hradce Králové. Na půdě posledního týmu tabulky nejvyšší domácí soutěže to ale
neměli vůbec jednoduché. Museli si
totiž poradit s absencí nejlepšího
střelce Lukáše Palyzy a také s nepříjemnou obranou Královských
sokolů, kteří ještě ve 31. minutě
prohrávali pouze o devět bodů.
Průběh první čtvrtiny výrazně ovlivnil
raketový vstup hostujícího týmu do

KS HK
BK OL

Drtivý závěr přinesl třináctou výhru
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Americký basketbalista byl výraznou
postavou pohárového duelu s Pardubicemi, v lize pak na hradecké půdě při absenci Palyzy dominoval. Zápas zakončil na
třiadvaceti bodech, pozoruhodných
ovšem bylo také šestnáct doskočených míčů. Navíc prokázal
velký přehled ve hře. Rozdal
hned čtyři asistence, měl stejný
počet zisků. Perličkou byl také
jeho ukázkový blok.

SE POPEROU O ČESKÝ POHÁR

milujeme vecerník
á

VEČERNÍKU MEZI NEJLEPŠÍMI: BASKETBALISTÉ
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litrů benzínu. Majitel vozidla způsobenou škodu předběžně vyčíslil na
500 korun na odcizeném palivu a na
2 500 korun na poškozené nádrži. Policisté ve věci zahájili

úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov. „Za posledních dvanáct dní
je toto na Prostějovsku již patnáctá
poškozená palivová nádrž a odcizený
benzín. Proto policisté v souvislosti
s uvedeným případem žádají veřejnost
o zvýšenou obezřetnost a okamžité
oznámení jakéhokoli zaznamenaného
podezřelého pohybu kolem zaparkovaných automobilů. Zejména v noční
době,“ apeluje na velké riziko mluvčí
prostějovské policie.
Zvýšený výskyt těchto případů nenechává chladným ani vedení prostějovského magistrátu. „Prostřednictvím

strážníků a městských kamer se budeme snažit všemožně pomáhat policii,
aby ty darebáky dopadla co nejdříve.
Já osobně takovou sériovou krádež
pohonných hmot ve městě a okolí nepamatuji. Nejhorší je, že zloději nadělají více škody na autech, než kolik stojí
ukradený benzín,“ komentoval lumpárny zatím neznámých pachatelů František Jura, primátor Prostějova.
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Bezprostředně po výbuchu se hojně
diskutovala otázka, zda alespoň někteří z majitelů poškozených domů dostanou peníze od pojišťoven. „Odhaduji,
že zhruba u dvou třetin poškozených
je velká naděje, že náklady na rekonstrukci posléze uhradí pojišťovna. Zbylá třetina buď nebyla pojištěna vůbec,
nebo jednání v celé věci nedopadla.
Počítám v to třeba i případy, kdy byla
výbuchem poškozena auta, jejichž majitelé neměli havarijní pojištění,“ vyjádřil se Forbelský.

3RMLvyRYQ\XKUDGÉ]KUXED
dvì tøetiny

ných domů se nakonec zastavil na čísle
65! „Škody u jednotlivých objektů se
výrazně lišily. U některých byly relativně malé a majitelé vše dali poměrně
brzy svépomocí do pořádku. Naopak
nejhůře dopadly čtyři domy, jež musely být kompletně zbourány,“ popsal Vít
Forbelský s tím, že celková výše škod
se odhaduje minimálně na 25 milionů
korun.

=DWÉPVHY\EUDORPLOLRQX

Na dvou transparentních účtech zřízených obcí Mostkovice se do konce uplynulého týdne sešlo celkem
1 682 516. Z toho na účet obětí výbuchu se vybralo celkem 1 239 996 Kč
a na účet pozůstalých pak 442 520 Kč.
Uprostřed nadcházejícího týdne by
se měla konat schůzka zástupců obce,
Olomouckého kraje a charity, na níž
by se mělo rozhodnout, komu budou
dosud vybrané peníze přiděleny. Mezi
dárci se nezřídka objevují jména občanů Mostkovic, kteří následky katastrofálního výbuchu mají stále přímo před
očima. Kromě nich přispívali nejen
lidé z celého Prostějovska, ale i ze vzdálenějších koutů republiky.
Vůbec nejštědřejším soukromým
dárcem se stal důchodce z Kladna Ján
Trgiňa, ten obětem poslal 150 tisíc korun. Člen kladenské ČSSD se do širšího
povědomí zapsal už jako jeden z vůbec
prvních sponzorů prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, na jehož kampaň
přispěl stejnou částkou.
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O LO M O U C ,
PROSTĚJOV
V Olomouckém kraji se konal první
z celkem čtyř castingů soutěže Miss
OK. V jeho finále se utkají středoškolačky z celkem čtyř krajů: Olomouckého,
Plzeňského, Jihomoravského
a Zlínského. Zastupovat náš region by
v něm mohla i Aneta Sokelová z Kelčic,
která úspěšně prošla prvním olomouckým castingem.
(mls)

BRNO, PROSTĚJOV Desetileté tahanice o centrum Prostějova minulé
úterý definitivně utnul Krajský soud
v Brně. Pravomocným rozsudkem
rozhodl o tom, že smlouvy mezi statutárním městem Prostějov a společností Manthellan ohledně pronájmů
pozemků u Špalíčku na výstavbu Galerie Prostějov JSOU NEPLATNÉ!
Znamená to jediné – Manthellan
v Prostějově skončil! „Máme v ruce
rozsudek, který nám rozvázal ruce
a podle něhož se budeme řídit. Nechtějte ale po mně teď hned vědět, co

3

budeme dělat s poPÀ=?
zemky a jestli sami ßNíN?H;
MNL;Hí
opravíme Společen13
ský dům. Na to je příliš brzy, avšak určitě
o tom začneme jednat,“ uvedl primátor Prostějova František Jura. Společnost Manthellan se ale ještě nevzdává!
„Projekt Galerie Prostějov vidíme stále
jako velmi živý. Jakmile dostaneme písemný rozsudek, dojde na rozhodnutí
o dalších právních krocích,“ vzkázal
Večerníku mluvčí Manthellanu Juraj
Aláč.
(mik)
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zpravodajství

PROSTĚJOV To se dějí věci!
V brzkých ranních hodinách v neděli 20. ledna se na strážníky přes
tísňovou telefonní linku obrátila
žena s tím, že jí do bytu prosakuje
voda z bytu sousedky. Ta na zvonění u dveří navíc vůbec nereagovala. „Strážníci na místě oznámení
potvrdili. Jelikož vznikla důvodná
obava o život a zdraví ženy, nadto
hrozila i větší škoda na majetku,
hlídka rozhodla o otevření bytu.
Uvnitř v koupelně byla nalezena
ležící žena ve vaně. Tvrdě spala, ale zdravotně byla v pořádku. Strážníkům uvedla, že pouze
usnula a nechala si puštěnou vodu,
která po nějaké době protekla až
do spodního bytu,“ sdělila Tereza
Greplová z Městské policie Prostějov. Na uhrazení vzniklé škody se
prý obě ženy společně domluvily...
(mik)

VYTOPILA
SOUSEDKU

Usnula ve vanì,

Sbírka se koná do 1. 9. 2019.

pak finanční pomoc pro syna
Peťulku, matku nezletilého
a pozůstalé.

115-8118330247/0100

Na účet číslo

můžete posílat finanční
pomoc poškozeným v okolí
následkem exploze.

115-8118390207/0100

Pro účel sbírky byly zřízeny
dva transparentní účty
u KB a.s.
Na účet číslo

JAK PŘISPĚT?

Navzdory vstřícnosti mnohých dárců
je stále jistá jedna věc: Dosud vybrané
peníze nebudou na pokrytí škod stačit.
„Naštěstí sbírka poběží až do září letošního roku. Lidé tak mohou stále přispívat,“ zdůraznil na závěr Vít Forbelský.
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Zaměstnanci a dobrovolníci spolupracující s charitou přímo na místě zjistili,
že škody jsou mnohem vyšší, než se
původně očekávalo. Počet postiže-

Škody pøesáhnou 25 milionù

A podobných příběhů jsme si vyslechli
opravdu hodně,“ svěřil se nám Vít Forbelský z prostějovské charity, koordinátor zjišťování následků výbuchu.

.KFÆ\/QUVMQXKEUGRQXÚDWEJWUKEGLKåF¾XPQRWUVKNKFQQRTCXRGPÊ\GQFRQLKwċQ
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je zřejmě hlavní zjištění, se kterým se
setkali pracovníci charity při obcházeEXKLUZIVNÍ
ní lidí postižených zářijovou tragédií.
zpravodajství
„Jako zázrakem po výbuchu zemřel jen
pro Večerník
jeden člověk. Přitom ulice, kde k výbuchu došlo, bývá normálně velmi rušná.
Martin
Jen shodou podivuhodných okolností
ZAORAL
nebyl usmrcen nikdo další. V jednom
„Během výbuchu v Mostkovicích měli případě třeba letící kus betonu rozdrtil
strážní andělé plnou pohotovost!“ To židli, kde jen chvíli předtím sedělo dítě.

MOSTKOVICE Způsobená
škoda je mnohem vyšší, než se
čekalo. Celkem 65 narušených
domů napočítali pracovníci
Charity, kteří poctivě obešli
všechny obyvatele Mostkovic
zasažené zářijovým výbuchem. Čtyři objekty musely být
srovnány se zemí. Pokud jste
poslali své peníze na zřízené
transparentní účty, vězte, že již
brzy doputují potřebným. Stále
jich je ovšem žalostně málo!
Celková škoda se totiž odhaduje na zhruba 25 milionů korun.

Část sbírky pro oběti výbuchu se bude v dohledné době rozdělovat

Důchodce z Kladna poslal do Mostkovic

Další navrtaná nádrž, a proto už policisté žádají veřejnost o spolupráci!
„Přes noc z pondělí 21. ledna na úterý
22. ledna dosud nezjištěný pachatel
před rodinným domem ve Výšovicích
navrtal palivovou nádrž osobního automobilu Fiat Punto. Takto vzniklým
otvorem pak z nádrže odcizil asi 15

Michal KADLEC
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PROSTĚJOVSKO Tohle již není
běžná zlodějna osamoceného
gaunera, v krádežích pohonnýchhmotpřímoznádržívozidel
musí figurovat snad celý gang!
Policisté během uplynulých
dní zaznamenali už
patnáct případů
provrtaných
nádrží, ze kterých zmizely
stovky litrů benzínu i nafty. Zloději
už neřádí jenom v Prostějově,
minulý týden se stejný případ
udál ve Výšovicích.
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Na hlavním nádraží v Prostějově začíná přituhovat. Strážníci
tam denně několikrát vyjíždějí
řešit rušení veřejného pořádku,
různé zlodějny i násilné prohřešky pachatelů. Všichni se ale
shodují na tom, že větší počet
výjezdů je zapříčiněn otevřením
nového kasina vedle nádražní
haly. Právě tam se totiž stahují
ty nejpodivnější živly z celého
Prostějova!
A jak jsme byli minulý týden upozorněni, na nádraží si „závisláci“
začínají píchat i drogy! Upozornil

stane zřejmě ve starém režimu, rondely se stavět nebudou. „Začátkem
ledna jsme absolvovali jednání na
Krajském úřadě Olomouckého kraje
o prioritách v dopravních investicích
v Prostějově a výstavba již vyprojektovaných rondelů mezi nimi nebyla,“
přiznal Večerníku Jiří Rozehnal, náměstek primátora statutárníhoměsta
Prostějova, který má na starost veškeré stavební investice ve městě.
„Nyní nás čeká rekonstrukce Plumlovské a Vrahovické ulice, dále Wolkerovy ulice a hlavně dlouho očekávaná stavba severního obchvatu

města. Toto jsou věci, které Prostějov
potřebuje ze všeho nejdřív. Když
mapujeme dopravní situaci okolo
Poděbradova náměstí, nemyslíme
si, že by zde bylo zapotřebí budovat
rondely. Existence severní obslužné
komunikace a jižního kvadrantu výrazně ulevila v intenzitě dopravy jak
Brněnské, tak i Žeranovské a Palackého ulice. Projekty dvou okružních
křižovatek již opravdu v tuto chvíli
nejsou třeba,“ přidala náměstkyně
prostějovského primátora Alena Rašková, v jejíž gesci je doprava ve městě.
(mik)
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Příště: ulice J. B. Pecky
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odstranili strážníci nebezpečné injekční stříkačky. „Chodí sem slušní
lidé vykonat svoji potřebu, pak bezdomovci, kteří se chtějí jen chvilku Hernu na nádraží s feťáky, gamblery a další prapodivnou chátrou byl
tenkrát před deseti lety Prostějovu čert dlužen! V tu dobu bylo skutečohřát. To všechno je v pořádku, ale
ně nebezpečné chodit okolo, zejména ve večerních a nočních hodinách.
vím o pár týpcích z vedlejší herny, Jak s hernou spojené problémy však přišly, tak i odešly. Zařízení totiž po
kteří jsou zřejmě drogově závislí pár letech ukončilo svoji činnost a od té doby malá nádražní hala zeje
a chodí si na nádraží píchat. Ale prázdnotou. Co je však potěšující, obzvláště po nedávném nastěhovásám se proti nim bojím nějak za- ní obvodního oddělení Policie ČR do vedlejší budovy, z nádraží zcela
sáhnout,“ dodal muž.
zmizel nejen zločin, ale i běžných přestupků je tam jako šafránu. A to si
Městská policie přiznala, že minulý pochvalují nejen zaměstnanci nádraží, ale hlavně cestující a obyvatelé
(mik)
týden v jednom případě skutečně okolní lokality.
odklízela odhozené injekční stří- sesbírali a odvezli do K-centra ve kamerovým systémem,“ řekl Večerkačky z kabinky veřejného zácho- Vrahovicích. Na toto místo se nyní níku Jan Nagy, velitel Městské polidu. „Nebezpečný materiál strážníci zaměříme, nádraží hala je nově pod cie Prostějov.

,OGPQXCNQUGKRQFNGTCMQWUMÆJQURKUQXCVGNG0¾O÷UVÊD[NQRQLOGPQX¾PQNKUVQRCFW
RQFNGéGUMÆJQD¾UPÊMC2GVTC$G\TWéG t $÷JGOPCEKUVKEMÆQMWRCEGUGXNGVGEJ
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RQX¾NEGQFéGTXGPEG,GFP¾UGQRQO÷TP÷OCNÆP¾O÷UVÊURąGX¾åP÷FQOQXPÊ\¾UVCXDQW
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nás na to muž, který se jako člen
úklidové firmy stará o pořádek na
veřejných záchodcích v hale prostějovského hlavního nádraží. „Jen
za minulý týden jsem dvakrát volal strážníky. V jedné kabince jsem
totiž nalezl odhozené injekční
stříkačky. Ti lumpové si tady něco
píchají a vůbec jim nevadí, že se
někdo druhý může o ty jehly zranit
nebo nakazit. Stříkačky po použití
totiž odhodí na zem a nechají je
tady ležet,“ láteřil muž z úklidové
firmy, když nám přímo na místě
ukazoval, odkud minulý týden

třebné pro zalévání rostlin. Otázky
se vznášely i nad jeho vytápěním
a možným znečištěním ovzduší. Co
se týče světelného smogu, na příkladu nedalekého skleníku ve Smržicích se ukázalo, že tento problém je
řešitelný.
S dotazy o bližší informace ohledně celého projektu a jeho další budoucnosti jsme se pokusili obrátit
na zástupce investora, kterým je
společnost Eco Finance Group. Její
jednatel však hovory Večerníku nepřijímal.
(mls)

PROSTĚJOV Přes sedm let trvající
anabáze s koncem v nedohlednu,
navíc ze strany vedení magistrátu
hraná neustále do autu. Skutečně už
řadu let se hovoří o projektu výstavby dvou rondelů na Poděbradově
náměstí. Projekt, který se několikrát předělával, aby s ním souhlasili dotčení majitelé sousedních
pozemků a aby vyhovoval tvrdým
stavebním normám a hygienickým
předpisům, vlastně už existuje a je
připraven k realizaci...
Není rok, aby Večerník neinformoval
o vývoji celé kauzy, která se táhne minimálně od roku 2011.
Stavět dvě malé okružní křižovatky
na Poděbradově náměstí těsně vedle
sebe? Jednou ano, pak zase ne. Jestliže
ještě před dvěma lety považovala dopravní komise města i členové vedení
magistrátu stavbu dvou rondelů za
užitečnou a prospěšnou pro plynulejší provoz po Brněnské, Wolkerově
a Žeranovské ulici, dnes to s projektem vypadá velice bídně. Takže
právě nyní přichází zpráva o tom, že
doprava na Poděbradově náměstí zů-
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žic v dohledné době získá svého
dvojnásob velkého bratra. Objekt
o rozloze 5,1 hektaru se měl stát
bezkonkurenčně největším na
Prostějovsku. V průběhu loňského
roku se tam rozběhly terénní úpravy. Potud vše.
„Výstavba skleníku skutečně už delší
čas stojí. Proč tomu tak je, nevím,“
řekl Večerníku starosta Kostelce
na Hané František Horák, který již
v minulosti upozornil na fakt, že
skleník by mohl mít problém s dodávkou velkého množství vody po-

jak šel čas Prostějovem ...

26. 1. 2009

Napsáno
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à

KOSTELEC NA HANÉ Pět hektarů. Takovou rozlohu by měl mít
obrovský skleník, který je naplánovaný u silnice mezi Kostelcem
na Hané a Smržicemi. Velikostí
přesahující sedm fotbalových hřišť
tak předstihne například Václavské náměstí v Praze, které zabírá
„pouze“ něco málo přes čtyři hektary. Přestože to už před rokem vypadalo, že jeho vzniku nestojí nic v
cestě, jeho výstavba se zadrhla.
Na začátku loňského roku to vypadalo, že skleník na rajčata u Smr-
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STÍNY MINULOSTI

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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milujeme vecerník
á

Stavba skleníku u Kostelce
POZASTAVENA
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jících po zmrzlé vodě. Všichni koučové s tím vydatně pomáhali, ideální
pomůckou do bruslařských začátků
přitom je podpůrná umělohmotná
hrazdička. Zdatnější caparti si už zkoušeli rovněž jednoduchou práci s pukem, někteří dokonce i s hokejkou.
Vůbec však není kam spěchat, na učení budou mít noví členové SK 1913
spoustu času během pravidelných tréninků. Pro fanoušky Jestřábů je určitě
zajímavou informací, že své ratolesti
přivedli na čtvrteční nábor v rámci
Týdne hokeje též současná hráčská
opora elhákáčka Tomáš Divíšek a někdejší plejer, momentálně masér +
kustod Lukáš Duba.
Vše podstatné krátce shrnul Marek
Černošek. „Nejen v rámci této akce, ale
obecně je hlavním cílem našeho klubu
přivést k lednímu hokeji co nejvíc dětí,

přiveďte. Naučí se bruslit, a pokud je
hokej bude bavit, mohou v něm dál pokračovat,“ řekl bývalý reprezentant ČR
a dvojnásobný vítěz tuzemské extraligy,
v současnosti jeden z nejvyšších mužů
SK Prostějov 1913.

2QLòJT¾VJQMGLX2TQUV÷LQX÷CPGD.WM¾w&WDCUGUXQWTCVQNGUVÊCNXÊéMGO2W
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Foto: Marek Sonnevend
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BYLI JSME
U TOHO

kvalitně vychovávat početnou mládežnickou základnu. Díky příznivým podmínkám vytvářeným Českým hokejem
to rodiče v prvním roce od přihlášení
nemusí stát skoro žádné peníze, takže
neváhejte a děti na prostějovský zimák

Žádný z prostějovských týmů sice
mládežnickou extraligu nehraje,
odchovanci místního hokeje ale
v nejvyšších soutěžích přesto nechybí. Jedním z příkladů, který to
dokládá, je Marek Micka. Brankář
chytající v DHL Extralize juniorů
za Kometu Brno.
Jako kmenový hráč spadá Marek
Micka do SK Prostějov 1913, i když
už v bezmála čtyřicetitisícovém městě na Hané více jak dva roky nepůsobí. K jeho registraci v mladém mládežnickém klubu došlo na základě
vzájemné dohody, kterou kromě jeho
samého zpečetili i zástupci Prostějova
a brněnské Komety. Její dres šikovný
gólman obléká od letošní sezony. Za

33

skórovali proti Valašskému Meziříčí.
Znovu to stačilo na vítězství, i když tentokrát bylo velmi těsné. Bobři do prostějovského kmene nehlodali vůbec slabě,
nakonec padli 4:5.
Odveta za deset inkasovaných branek
se hokejistům s orlem na dresech nepovedla. Opava uspěla i venku, tentokrát
výsledkem 5:1. Týden nato nestačil Prostějov na další celek ze Slezska, v Orlové
prohrál 2:5. Na Karvinou ale stejným
poměrem vyzrál a všechny body odvezl
také ze stadionů Černých Vlků a Lvů
z Břeclavi.
Rekordní kanonádou pak smetl Nový
Jičín. To se do jeho řad po vyřízení víza
vrátil ruský snajpr Savva Šipakin a hned
se uvedl hattrickem. Dvakrát zase soupeřova gólmana přelstili Miškovský, Filí-

2TQUV÷LQXUMÚFQTQUVPCURQNGéPÆHQVQITCHKK

figuroval také u prvního gólu z hole Tománka.
S československou historií se pojil rovněž
další triumf Janečkova výběru. V Hodoníně, kde se narodil první prezident
republiky Masaryk, uspěl 5:3. Klíčové
momenty přišly v první a druhé dvace2QąÊLPWNKUVQRCFCX[
timinutovce, obě hosté vyhráli – poměry
NQWRGPÊd6CVÊéMQXCqTQFKwV÷
1:0 a 2:1. Třetí část už dopadla nerozhodně 2:2. Vidět byl podobně jako proti
Břeclavi David Hofman, který občas
Kvalitativně nejtěžší protivník čekal vyjede na led i s juniorkou. Drtiče zdrtil
„eskáčko“ poprvé v Den boje za svobodu třemi kanadskými body za gól a dvě asia demokracii. Boj na ledě pro něj skončil stence.
výhrou, rezervu Třince, ve kterém není
iKRCMKPUGXT¾VKNCJPGF
nouze ani o tváře z dorostenecké extraliXUVąGNKNJCVVTKEM
gy, přemohlo fotbalově 2:1. O rozhodující branku se po přihrávce Samuela Fialy
postaral Tobiáš Kuchta, jenž předtím Podruhé za sebou Prostějované pětkrát

Prostějov. Opavě podlehl vysoko 1:10,
jediný přesný zásah do sítě Slezanu měl
ve druhé třetině na svědomí Fiala.
Porážka ale s Hanáky nezamávala a o dny
později ve velkém stylu vyřídili Břeclav.
Lví sílu z jihu Moravy zlomili devíti brankami, v každé periodě vstřelili tři. Dařilo
se především dvěma Davidům – forvardům Hofmanovi a Buršíkovi. Prvně
jmenovaný se trefil dvakrát a další trefu
přichystal spoluhráči Táborovi. Druhý se
pro změnu blýskl hattrickem, respektive
čtyřmi góly a dvěma asistencemi.
Zdatně si počínal i obránce Šimon Hruban, autor tří gólových nahrávek, a tříbodový útočník Štěpán Filípek, jenž si
vysloužil bilanci 2+1. Podstatně těžším
protivníkem než Břeclav se ukázal být
Nový Jičín. Střetnutí za nerozhodného
stavu 4:4 dospělo do nájezdů, ve kterých
se radoval tým z rodného města bývalé
prostějovské primátorky Aleny Raškové.

Foto: skprostejov1913.cz

Podruhé se „eskáčku“ povedlo zdolat
Hodonín, načež těsně 5:6 podlehlo
třineckému béčku. V únoru, potažmo
začátkem března, má na programu celkem osm soutěžních utkání. Doma se
dorostenci předvedou v pátek 1. února
od 16 hodin proti Orlové a o dva týdny
později, kdy od 18 hodin hostí Rožnov
pod Radhoštěm. Dále do Prostějova zavítají Břeclav
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pek, Sovjak a Hruban. V součtu se zásahy
Kašpara, Kudláčka a Zatloukala cestovali
Novojičínští domů s čtrnáctigólovou
náloží.

prostějovskou mládež by si zachytal
leda v nižší soutěži, i proto mu SK
nechce bránit v rozvoji na momentálně nejvyšší možné úrovni. Pokud
to bude potřebovat, rádo mu navíc
pomůže.
Na jihu Moravy Micka hostuje, pokud by se tam ale náhodou dlouhodobě neuchytil, může jako prostějovský hráč jít kamkoliv jinam. V Brně
je nicméně spokojený a modro-bílé
kombinaci aktuálně pomáhá ve vyšší
nadstavbové skupině juniorské extraligy, ve které se bojuje o co nejlepší výchozí pozici do následného play-off.
Kometa měří síly s pražskou Spartou,
Vítkovicemi, Třincem, Litvínovem,
Libercem, Plzní, Pardubicemi, Slavií,

rakouským Salzburgem, Vsetínem
a Motorem z Českých Budějovic.
K sobotě 19. ledna má odchovanec
Prostějova na svém kontě za letošní
hrací ročník 24 startů. Jeho spoluhráčem je i další jméno s prostějovským
hokejovým původem, forvard Adam
Popelka.
Před příchodem do brněnského
klubu nastupoval Micka v letech
2016–2018 za Vítkovice, kde prošel
tehdy ještě oběma dorosty, mladším
a starším, a podíval se již i do juniorské kategorie.
Výrazný úspěch ale maskovaný mladík narozený v září 2001 zaznamenal
už během působení v mladším dorostu Prostějova.

5GTK¾NRąKRTCXKN2GVT-QO¾TGM
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V lednu 2016 se coby čtrnáctiletý zúčastnil VII. zimních olympijských her
dětí a mládeže, které se tehdy konaly
na území Ústeckého kraje. V hokejovém turnaji hájil branku výběru
Olomouckého kraje, za nějž s výjimkou jediného zasáhl do všech utkání.
Čtyřikrát stanul mezi třemi tyčemi od
první minuty, v jednom případě po
první třetině nahradil svého parťáka
Rachůnka. Svými výkony si Marek
Micka vysloužil bilanci dvou vítězství, jedné remízy a dvou porážek.
Především ale oslnil organizátory her,
kteří jej vyhlásili jedním z nejlepších
brankářů turnaje.

/CTGM/KEMC
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(sobota 23. 2.) s „B“-týmem Třince
(neděle 3. 3.). Časy obou zápasů se
postupně objeví na webu skprostejov1913.cz. Venku se Prostějovští
popasují s Valašským Meziříčím,
Karvinou, Opavou a Novým Jičínem.
(kom)

PROSTĚJOV Při prohledávání
serveru hokejkatv.cz se dá najít leccos rozmanitého. Videa z extraligy,
první ligy, z dění kolem reprezentací nebo třeba obecně kolem české hokejové mládeže. Té se týkal
i příspěvek o semináři, na němž se
mimo jiné mluvilo i o tzv. „car-coachingu“.
Pro pořádek by bylo dobré vůbec
vysvětlit, co to „car-coaching“ je.
Řada mladých hokejistů a jejich rodičů se s ním (v mnoha případech
bohužel) v životě už setkala. Dochází k němu hlavně tehdy, když
rodič veze své dítě autem ze zápasu
domů. Dělí se na dva druhy – pozitivní a negativní.
Není potřeba psát, který z druhů
je ten lepší a který ten horší. Slova
„pozitivní“ a „negativní“ hovoří
sama za sebe. Uvnitř osobních automobilů naneštěstí často dochází
ke druhé jmenované podobě „car-coachingu“.
V praxi vypadá jednoduše, ale přináší s sebou hrozivé a pro dětskou
psychiku složité následky. Rodič
své ratolesti vyčítá chyby, které
v zápase udělala. Dokonce za ně
hráči nadává (ach, ti tatínkové
nebo maminky, co si myslí, že mají
doma Jágra, a jejich emoce…).
Dítěti to samozřejmě vůbec neprospěje a jen se v něm tvoří psychický
blok, strašák, že se příště za žádnou
cenu nesmí chyby dopustit.
Přitom chybami se člověk učí, jak
praví moudré přísloví. V mladém
hokejovém věku to platí několikanásobně, při kvalitním sportovním
rozvoji jsou chyby nezbytnou věcí.
To jen rodičovské ego je kolikrát
nemůže překousnout…
SK Prostějov 1913 několik měsíců nazpět na svém webu zveřejnil
„Rodičovské desatero“ pojednávající o přístupu rodičů k jejich
dětem hrajícím hokej. Pojem „car-coaching“ v něm sice vysloveně
nefiguruje, nicméně pokud ho už
tátové a mámy budou praktikovat
(těžko posoudit, jak moc se v prostějovském prostředí v současnosti
vyskytuje – do aut žádný statistik
„nevidí“), měl by být pozitivní.
Čili dítě pochválit za to, co se mu
během zápasu podařilo. (kom)

Foto: Ronald Hansel/Juniorský hokej
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Kulaté výroční 100 let od vzniku Československé republiky ale svěřenci trenéra
Michala Janečka oslavili jednoznačným
vítězstvím. Černé Vlky z Rožnova pod
Radhoštěm doma rozstříleli 7:0. Dvojice
útočníků Samuel Fiala – Tobiáš Kuchta
se na deklasování soupeře podílela šesti
kanadskými body. Oba zaznamenali po
gólu a dvou asistencích.
Debaklem hostujícího celku skončil
i druhý zápas v nadstavbě. Tentokrát se
však v nezáviděníhodné roli nacházel

Start s vysokými výsledky

PROSTĚJOV Druhou část sezóny 2018/19 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 podstatně déle.
Dorost hokejového Prostějova přešel do
nadstavby ve státní svátek 28. října. Výsledky z předchozích zápasů ho přeřadily
do nižší skupiny. Důvod? Nevyrovnané
výkony ze základní části. Zatímco některé zápasy mu vyšly na výbornou, na jiné
by hráči možná nejraději zapomněli.

&ÊNFTWJÚ0GLX[wwÊXÚJTCFQTQUVW"èVTP¾EVMCMVGTQWPCU¾\GN0QXÆOW,KéÊPW

Sezóna se pøehoupla do druhé poloviny,
prostìjovské týmy zápolí v nadstavbách

Malé šprčky totiž osobně přivítali
a přímo na ledě začali učit bruslit snad
úplně všichni členové početného trenérského štábu SK Prostějov 1913. Za
pořádající oddíl nechyběli ani bývalí
špičkoví hokejisté Marek Černošek,
Pavel Kumstát (oba členové výkonného výboru eskáčka) a Filip Smejkal,

Marek
SONNEVEND

pochopitelně byl u toho garant projektu za hanácký klub Martin Kužílek,
kouč přípravky.
Podívat se na nové hokejové špunty přišel i sportovní manažer + hlavní lodivod
mužů LHK Jestřábi Prostějov Jiří Vykoukal, jenž v rozhovorech jak pro přítomnou kameru svazových webovek,
tak s moderátorem akce Petrem Ejemem zavzpomínal na své první krůčky
v ledovém sportu i podpořil děti společně s jejich rodiči v započatém úsilí.
Úvodní tréninková hodina malinkých
adeptů hokeje sestávala především ze
snahy udržet se na bruslích klouza-

PROSTĚJOV Před několika lety přišel Český svaz ledního hokeje
(dnes už Český hokej) s projektem pravidelných náborových akcí
Pojď hrát hokej! Jeho další díl probíhal po celé republice v minulém týdnu, aby se ve čtvrtečním odpoledni zastavil také na prostějovském zimním stadiónu. A byla to velká sláva.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

lední hokej
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Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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rozhovor večerníku

milujeme vecerník
á

Pondělí 28. ledna 2019
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yy Jak se vám s dorostem daří plnit cíle stanovené do sezóny?
„Myslím si, že zatím vcelku dobře.
Kádr je stabilizovaný, prostějovské
hráče jsme doplnili kluky z Olomouce, Přerova, Brna. Všechno
funguje, jak by mělo a podle našich
představ.“
yy Do lepší nadstavby první
ligy se vám postoupit nepovedlo.
Proč?
„Kluci v dorosteneckém věku ještě
nepodávají stabilní výkony. Jednou
zahrají výborné utkání, pak zase
jednou úplně propadnou. Proto
jsme se nedostali do ‚lepší’ skupiny,
než hrajeme teď. Podle mě jsme se
tam neprobojovali po právu, protože naše výkony v základní části
prostě nebyly tak vyrovnané, abychom postoupili.“
yy Čeho chcete dosáhnout ve
druhé nadstavbové skupině?
„Chceme uhrát co nejlepší výsledek. Myslím si, že se nám to
zatím daří. Většinu zápasů,
které jsme odehráli, se nám
podařilo vyhrát. Pořád si
držíme formu, což musím zaklepat. Nehrajeme s vůbec špatnými
soupeři, třeba béčko
Třince využívá hodně kluků z extraligového ‚A’-týmu. Je to velmi těžký
protivník. Úkol číslo jedna pro nás
bude skončit co nejvýš a zvítězit

Petr
KOMÁREK

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV V nadstavbové
skupině první ligy momentálně
dorostem hokejového Prostějova působí trenér Michal Janeček. Do lepší společnosti se sice
mladí Hanáci nedostali, i tak se
ale potkávají s kvalitními soupeři. Jedním z nich je například rezerva třineckých Ocelářů, za niž
nastupují i hráči z dorostenecké extraligy. „Úkol číslo jedna
pro nás bude skončit co nejvýš
a zvítězit v co nejvyšším počtu
utkání. Jdeme jednoduše od zápasu k zápasu a každý chceme
zvládnout,“ podotýká Michal
Janeček, jenž má vedle věkem
druhé na starost i třetí nejstarší
kategorii SK Prostějov 1913 starší žáky. Do rodného hokejového prostředí vrátil během Velikonoc roku 2017 a postupně se
stal důležitou součástí mladého
oddílu. Kromě administrativy
z pozice sekretáře má na starost
i trénování, přičemž patří k nejzkušenějším koučům.

a nemají žádné potíže.“
yy Kolik hráčů dorostu
už naopak chodí na tréninky a jezdí na zápasy s juniorkou?
„S juniorkou nám pravidelně od
Nového roku chodí na tréninky
jeden hráč, přičemž tam budeme
chtít posunout ještě jednoho. Jelikož má ale pan Beck v juniorce poměrně široký kádr, využíváme tam

v co nejvyšším počtu utkání. Jdeme
od zápasu k zápasu a každý chceme
zvládnout.“
yy V základní části první ligy se
dařilo ruskému útočníkovi Šipakinovi, pak se ale ze sestavy poněkud vytratil. Z jakého důvodu?
„Savva Šipakin hrál v Prostějově
do konce října. Je pravda, že se mu
docela dařilo, jde o takového typického Rusa. Má obrovský tah na
bránu a neskutečně za tím jde. Branek dával hodně. A proč se vytratil? Důvod je prostý. Vypršelo mu
vízum v České republice a musel
se vrátit do Ruska, domů do
Petrohradu. Tam byl do konce
roku a od první lednové soboty za nás už opět nastupuje. A hned vstřelil tři góly. Do
konce sezóny by za nás měl
už hrát pravidelně, za což
jsem rád.“
yy Co starší žáci nastupující za dorost? Chytili se
v týmu, daří se jim?
„Už od začátku sezóny si pravidelně do tréninku vytahuji
tři hráče, teď po Novém roce
jsme vytáhli další tři. K tomu
s námi z této kategorie chodí
i dva brankáři. Do konce sezóny
se je budu snažit co nejvíc nasazovat také v zápasech. Je dobré, když
zažívají, co je to dorostenecký hokej. Hrají lepší soutěž se staršími
kluky, posouvá je to a pomáhá jim
to. V utkáních dorostu se určitě neztratí, mají svou roli a jsem s nimi
celkem spokojený.“
yy Jak přechod zvládají?
„Přesun ze žákovské do dorostenecké soutěže není tak strašný. Hrají nám dorostenci deváťáci – ‚prvoročáci’, u kterých ten skok a rozdíl
nejsou nijak velké. Dříve to bývalo
horší, do deváté třídy jste hráli žákovskou ligu a hned potom jste
naskočili do dorostu. Současný
přechod mezi osmou a devátou třídou je snazší. Kluci
se s tím perou statečně

„Výkonnost u kluků, kteří odehrají
více utkání, určitě roste. V žádném
případě jim to neubližuje. Čím
více zápasů odehrají, tím je to pro
ně naopak lepší. Když hrají za více
kategorií, pomáhá jim to. Nevidím
v tom problém. Pokud sám hráč cítí
nebo my trenéři vidíme, že někdo
už toho má plné zuby, samozřejmě
mu pomůžeme. Za víkend pak nastoupí třeba jen za jednu kategorii,
ne za dvě. Celkově ale musím zdůraznit, že s množstvím odehraných
zápasů se výkon hráčů zvedá. To je
pro každého hokejistu nejdůležitější.“
yy A co hráči z jiných klubů,
máte je ve svých kategoriích nastálo, na celou sezónu, nebo alespoň na její určitou část?
„V dorostu takových hráčů máme
docela dost. Brankáře z Olomouce,
šest kluků z Přerova, přičemž čtyři
mají vyřízený střídavý start a dva
hostování. Jezdí s námi na zápasy a trénují v Přerově, za což jsem

Foto: www.skprostejov1913.cz

dorostence, jen když je potřeba.
Pokud nastane marodka, posuneme výš Davida Hofmana.“
yy Netrpí tým dorostu tím, že
někteří jeho hráči hrají více zápasů za více kategorií?

MICHAL JANEČEK

vizitka

snažit klukům pomoci, aby se po
konci mezi juniory uchytili na kvalitní seniorské úrovni.“
yy Jsou ještě nějací hráči, kteří jsou odchovanci Prostějova,
hrají jinde a vy je máte v úmyslu
získat?
„Plno kluků z Prostějova hraje
dorosteneckou nebo juniorskou
extraligu. Pokud ale extraligu nebudeme mít my sami, necháme je
v klubech, v nichž působí. Leda že
by sami projevili zájem vrátit se do
prostějovského prostředí do nižší
soutěže.“
yy V prostějovském dresu se objevil i váš syn Michal, zůstane do
konce sezóny?
„Je pravda, že Michal se objevil v sestavě juniorky. Vrátil se z Havířova,
a to z jednoho důvodu. Dělá školu,
momentálně je ve třetím ročníku
a bylo těžké skloubit studium s extraligou juniorů. Škola mu prostě
nešla, jak bychom si představovali.
Aby se to dalo do pořádku, stáhli
jsme jej do Prostějova a přešel sem
i na školu. Sezónu za Prostějov také
dohraje. Co bude potom, se uvidí.
Záleží na něm, jestli o něj budou
mít zájem někde v blízkém okolí
v extralize juniorů.“
yy Je to na současné poměry
prostějovské mládeže rozdílový
hráč?
„V Havířově hrál extraligu od mladšího dorostu až po juniorku. Když
přijde mezi kluky, kteří takové soutěže nehráli, musí být vidět rozdíl.
Jestli je rozdílový hráč, nebo není,
už pak musejí posoudit jiní. Osobně jsem jej viděl v jednom zápase za
Prostějov a myslím si, že vidět byl.
Doufám, že Prostějovu pomůže,
bude dávat branky a bude lídrem,
který juniorský tým potáhne. Je jen
na něm, co předvede.“

✓ narodil se 8. března 1975 v Prostějově
✓ podle oficiálních údajů z webu
eliteprospects.com měří 184 centimetrů
a váží 93 kilogramů
✓ hlavní trenér dorostu a starších žáků SK Prostějov 1913,
sekretář klubu, oficiálně také asistent trenéra juniorky
✓ do prostějovského hokejového prostředí se vrátil během
Velikonoc 2017
✓ předtím v Prostějově působil do roku 2013, ještě v organizaci
Tomigových Jestřábů, než byl odtamtud odejit
✓ mezi oběma prostějovskými anabázemi pracoval v Havířově,
kde v letech 2013 až 2017 působil na trenérských
pozicích u mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorky
✓ před započetím trenérské kariéry hrál prostějovský odchovanec
druhou, třetí a čtvrtou nejvyšší českou soutěž, kromě Prostějova
nastupoval i za Olomouc, Šumperk, Šternberk nebo Uničov
✓ hokeji se věnuje i jeho osmnáctiletý syn Michal,
momentálně hájící právě barvy Prostějova
zajímavost: jeho starší bratr Martin byl dlouholetým kapitánem
HC Prostějov, jako hlavní trenér vedl prvoligový Havířov a působil také jako asistent na lavičce Sparty Praha, aktuálně vede
druholigovou Opavu

rád. Na přerovském ledě se kluci
připravují s extraligovým týmem
a na utkání přijedou dobře nachystaní. Každý takový hráč nám svou
kvalitou nesmírně pomáhá. Našim
klukům ukazují, jak se dá v hokeji
posunout. Představují obrázek, že
se dá hrát i lépe. Doufám, že v dalších sezónách to bude pokračovat.“
yy Posíláte hráče na zkušenou
z hlediska jednotlivých utkání
i opačným směrem, do jiných
klubů, které hrají vyšší soutěž?
„Tady je to těžší... O některé kluky
byl zájem v extralize. Někteří tam
chtěli na zkoušku, tak jsme je pustili. Zatím to ale nějak nedopadlo.
Uvidíme, jestli bude o někoho
zájem v příští sezóně. Nikomu samozřejmě bránit nebudeme, naopak budeme rádi, že jsme v Prostějově zase vychovali hráče, který
je schopný hrát vyšší soutěž. To je
dobrá vizitka pro celý klub.“
yy Jaké máte plány s hráči Prostějova, kteří dlouhodobě působí
v extraligových klubech, jako
jsou Micka či Antoníček?
„Hráče, které máme například
v Kometě Brno či v Pardubicích,
sledujeme. Pokud se ale v juniorských extraligových kádrech udrží,
necháme je pochopitelně hrát tam.
Čím déle to půjde, tím lépe pro
ně. Jelikož jako SK nemáme tým
mužů, žádné konkrétní plány s nimi
zatím nemáme. Také bude záležet
na nich samých, kam to v týmech,
kde jsou, dotáhnou. Jestli o ně budou mít zájem i v dospělé extralize.
Uvidíme, co přinesou další sezóny.
Když by o tyto kluky projevili zájem třeba Jestřábi, můžeme je doporučit a umožnit jim přechod do
prostějovských mužů. Petr Antoníček už s ‚áčkem’ trénoval a odehrál
za něj i několik utkání. Budeme se

O některé kluky byl zájem
v extralize. Nikomu
bránit nebudeme, naopak
budeme rádi, že jsme
v Prostějově zase vychovali
hráče, který je schopný
hrát vyšší soutěž. To je dobrá vizitka pro celý klub.

„ŠIPAKIN
JE TYPICKÝ RUS. JSEM RÁD, ŽE SE VRÁTIL“
Michal Janeček vede v SK Prostějov dorost i starší žactvo, navíc působí jako sekretář
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Strážníci výrazně pomohli nemohoucí osobě. Ve středu 23.
ledna v nočních hodinách si prostřednictvím tísňové linky 156
vyžádala příjezd hlídky žena, která
sama nemohla zvednout manžela
ze země. Ten upadl na podlahu
a nemohl vstát. Na místě strážníci
imobilnímu muži pomohli zpět
na nohy. Jeho pád se naštěstí obešel bez zranění a tak lékařská pomoc nebyla zapotřebí.

Postavili jej na nohy

V podvečer během pondělí 21. ledna bylo přijato oznámení o ležícím
podnapilém muži na cyklostezce
v Melantrichově ulici. Na místo
byla okamžitě vyslána hlídka. Na
chodníku byl strážníky zjištěn ležící
a na první pohled zjevně podnapilý
muž. Vlivem opilosti nebyl schopen
samostatného pohybu. Dechovou
zkoušku se pro jeho stav nepodařilo provést. Strážníci si na místo vyžádali příjezd lékaře Zdravotnické
záchranné služby k posouzení zdravotního stavu devětapadesátiletého
muže. Ohrožen na životě selháním
základních životních funkcí nebyl.
Hlídka proto rozhodla o převozu
dotyčného do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Tam
byl muž předán k vystřízlivění zdravotnímu personálu.

S cyklistou na záchytku

Podvod s mandarinkami

V pondělí 21. ledna v odpoledních
hodinách vyjížděli strážníci prověřit přijaté oznámení o drobné krádeži v supermarketu v Olomoucké
ulici. Při zjišťování skutečného
stavu věci vyšlo najevo, že přestupkového jednání se dopustila žena,
která v oddělení ovoce a zeleniny
do již zváženého sáčku s mandarinkami vložila další ovoce, které
ovšem nepřevážila. Po projití pokladní zónou bez zaplacení ženu
zastavila ochranka. Dotyčná rozdíl
ve výši 12 korun na výzvu uhradila. S hlídkou vzniklou situaci však
řešit odmítla. Celá záležitost byla
předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. O tom byli
všichni hlídkou poučeni. Za přestupek proti majetku hrozí ženě
u správního orgánu pokuta do 50
000 korun, při opakovaném jednání až 70 000 korun.

Velice kuriózní zásah zaznamenali
strážníci městské policie v odpoledních hodinách v pátek 18. ledna. To
se na strážníky prostřednictvím tísňové linky 156 obrátila prodavačka
masny u centra města s tím, že jim
do skladu prodejny vletěla andulka. Na místo byla vyslána hlídka
s odchytovými pomůckami. Opeřenec byl polapen a vzápětí předán
ochráncům přírody na Husově náměstí.

Andulka v masně
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Ve středu 23. ledna po poledni vyjížděli strážníci ověřit telefonické
oznámení o zraněné sově v ulici
Mozartova v Prostějově. V trávě
mezi domy se nacházel kalous ušatý
se zraněným křídlem a tím pádem
neschopný letu. Strážníci ptáka odchytili a předali ochráncům přírody
na Husově náměstí.

Zraněná sova
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krimi

5

podvodu řeší detektivové prostějovské hospodářské kriminálky.
Žena z Prostějova věděla, že jde
o podvod, přesto a hlavně proto
zaměstnala svého manžela, aby
společně mohli „dojit“ stát o nemocenskou. Muže totiž čekaly operace
a dlouhodobá zdravotní neschopnost. Oběma teď hrozí až pětiletý
kriminál!
„Z přečinu podvodu viní kriminalisté
prostějovského oddělení hospodářské
kriminality manželský pár z Prostějova. Tohoto skutku se měli manželé
dopustit tím, že čtyřiapadesátiletá
žena jako osoba podnikající formálně
zaměstnala svého o čtyři roky staršího
manžela, přestože oba věděli, že jej čekají plánovaná operace a s tím spojená

Přibližně měsíc po uzavření pracovní smlouvy se muž podrobil operaci
a následujících devět měsíců pobíral
nemocenské dávky v souhrnné výši
přesahující 95 tisíc korun. Provedeným prověřováním policisté mimo
jiné zjistili, že muž byl v předchozím
období dlouhodobě nezaměstnaný
a žena / podnikatelka nikdy na stejné
pozici žádného zaměstnance neměla,“
sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. „Na základě shromážděného
důkazního materiálu se oba podezřelí
k činu přiznali. V případě odsouzení
nyní již obviněným za přečin podvod
hrozí trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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lala policii. Provedenými dechovými
zkouškami policisté u muže změřili
hodnotu 2,68 promile alkoholu. Ovšem žena byla rovněž opilá a nadýchala 2,09 promile alkoholu. Protože muž
nepřestal být agresivní ani za přítomnosti policistů na místě, bylo rozhodnuto o jeho umístění do protialkoholní záchytné stanice,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov. Ve věci
policisté zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu nebezpečné
vyhrožování. „Pro ten trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody až na jeden rok,“ doplnil František Kořínek.
(mik)

Podnikatelka KJ?QJ?Iî
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PROSTĚJOV Zajímavý případ dlouhodobá pracovní neschopnost.

ního řízení pro podezření z přečinu
poškození cizí věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a odsouzení hrozí, kromě povinnosti škodu nahradit,

jeden rok,“ potvrdil
František Kořínek.
Večerníku se vyjádřil také
ředitel společnosti FCC
Prostějov, které kontejner patří. „Společnost
FCC utrpěla škodu na
velkoobjemovém kontejneru
o obsahu devíti metrů krychlových.
Předpokládaná cena za opravu tohoto
kontejneru je dvanáct tisíc korun bez
DPH,“ upřesnil škodu ředitel společnosti
Štěpán Špaček.
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Jedné březnové noci se pan Aleš setkal
s paní Ivanou v baru v hotelu Avion.
Přestože bylo úterý, oba si očividně
dobře rozuměli a v družném hovoru
spolu vydrželi až do tří hodin do rána.
„Paní Ivana tam byla už od šesti hodin
odpoledne, já přišel asi v jedenáct.
Ona pila pivo a jak u ní bývá zvykem,
byla díky tomu hodně veselá a přítulná. Když zavírali, nabídl jsem jí, že ji
doprovodím k jejímu bytu na Sídlišti

Martin
ZAORAL

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Lapidárně řečeno – peprná historka! Aleši
N. z Prostějova už táhne na
čtyřicítku, stálou partnerku
ovšem nemá. Před několika
lety navázal kontakt s jistou
paní Ivanou, která rovněž žije
sama s dospívající dcerou.
„Kamarádi jsme nebyli, spíš
známí. Jen jsme se spolu
občas vyspali. Ona souložila
za peníze,“ charakterizoval
Aleš N. vztah, kvůli němuž
musel uplynulé úterý před
prostějovský soud. Věc byla
o to kurióznější, že to byl právě on, kdo se po konfliktu mezi oběma milenci cítil napadený a kdo volal policisty.

Tím to mohlo skončit. Ale neskončilo. „Když jsem šel Rejskovou ulicí,
volal mi z čísla paní Ivany přítel její
dcery Tomáš. Chtěl, abych se vrátil,
že jsem paní Ivaně způsobil zranění. O tom jsem sice nic nevěděl, ale
protože jsem byl zvědavý, tak jsem se
rozhodl vrátit. Po cestě jsem narazil
na Tomáše, který šel s dcerou paní
Ivany. Došlo k hádce a on mě dvakrát praštil do obličeje. Byl jsem zraněný, proto jsem se rozhodl na místo
zavolat policisty,“ vysvětlil Aleš N.,
který se paradoxně kvůli tomu sám
ocitl před soudem.
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E. Beneše. Cestou jsme se pohádali,
vyčítal jsem jí, že tráví hodně času po
nočních barech a že to není dobrý
příklad pro její dospívající dceru. Ona
mi nejdřív nadávala, pak se po mně
ohnala, zavrávorala a spadla na zem.
To už jsem toho měl dost a šel domů,“
popsal Aleš N.

Jak je to možné? Poškozená totiž policistům popsala celý příběh poněkud
jinak. „Je pravdou, že jsme se spolu párkrát vyspali. On si asi myslel, že je mezi
námi nějaký vztah, to ale nebyl. Přitom
žárlil na jiné muže. Té noci mě cestou
pronásledoval a u domu se mnou začal
cloumat, až mě povalil na zem. Pak odešel. Teprve doma jsem zjistila, že mám
něco s rukou. Přítel mé dcery, který byl
tu noc u nás, to s ním chtěl vyřešit,“ vypověděla paní Ivana, která odmítla, že
by někomu nabízela sex za úplatu. Zároveň ale připustila, že má zhruba deset

%JQFÊ\CRGPÊ\G"

Policisté totiž na místě zjistili, že paní
Ivana má zlomené zápěstí a doporučili
jí ošetření v nemocnici. Tam se ukázalo,
že se jedná o komplikovanou zlomeninu, kvůli níž žena více jak tři měsíce
nemohla chodit do práce. Náklady na
její léčení vyšly na více jak 16 tisíc korun
a ty nyní pojišťovna požaduje právě po
Aleši N.
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Ve své závěrečné řeči vytáhl pan Aleš
svůj poslední „trumf“. „Když se paní
Ivaně ruka uzdravila, zase jsme se potkali v baru a ona mi přímo tam nabízela, že
mě orálně uspokojí,“ vyjádřil se obžalovaný. Po tomto prohlášení se pečlivý
soudce Petr Vrtěl rozhodl tuto skutečnost ověřit a předvolat k celé události
svědky. Hlavní líčení z tohoto důvodu
muselo být odročeno na únor.
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U obou aktérů celé události bylo jasné, že ani jeden z nich nemluví úplnou
pravdu. U obžalovaného bylo znát, že
si od setkání s paní Ivanou sliboval více
než jen to, že ji doprovodí domů a že
z výsledku schůzky byl mírně řečeno
rozčarovaný. V případě paní Ivany se
pak mimo mnoha jiného jevilo zcela
nepravděpodobné, že by ji při noční cestě domů musel pronásledovat
někdo, s kým předtím několik hodin
strávila v baru. Po dlouhých výpovědích obou aktérů vše pomalu ale jistě
směřovalo k rozsudku. Ten však v úterý
nakonec nepadl.
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let jednoho známého, který jí tu a tam
nakoupí jídlo. „Podobných sponzorů je
mnohem víc. Jinak by si ze svého platu
prodavačky nemohla dovolit žít s dcerou v prostorném bytě,“ argumentoval
bezprostředně Aleš N., který si stál za
tím, že nikoho neuhodil a že je to právě
on, kdo byl napaden.

Aleš N. je smolař. Ač byl napaden a zavolal policisty, přesto mu hrozí trest

OČEKÁVAL SEX, DOSTAL PŘES ÚSTA A JEŠTĚ ČELÍ ŽALOBĚ

KONICKO Utekla před násilníkem,
a to jí zřejmě zachránilo život. Muž
z Konicka vztáhl ruku na svoji starší
družku, dokonce jí vyhrožoval zabitím. Policisté totálně opilého násilníka zadrželi a převezli na záchytku.
„Ve středu 23. ledna v podvečerních
hodinách jsme přijali oznámení o fyzickém napadení ženy jejím druhem
v rodinném domě v obci na Konicku.
Policisté na místě zjistili, že dvaatřicetiletý muž měl svou šestačtyřicetiletou družku nejprve napadat verbálně
a poté ji uhodit pěstí do zad. Při tom jí
měl vyhrožovat zabitím. Toto jednání
v napadené vzbudilo obavu o život
a zdraví. Proto z domu utekla a přivo-
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nosných částí kontejneru značky
Avia, na kterém byly stromky
uskladněny. Škoda způsobená
poškozením
kontejneru
byla
předběžně vyčíslena na deset tisíc
korun,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. Pokud se
strážcům zákona podaří žháře dopadnout, čeká jej pochopitelně trest.
„Policisté ve věci zahájili úkony trest-
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Policisté ani na okamžik nezaváhali
s vyjádřením, že v tomto případě
šlo o úmyslný čin. „V dosud přesně
nezjištěné době do devíti hodin
ráno v pátek 18. ledna způsobil
dosud nezjištěný pachatel na Sídlišti
Svobody v Prostějově zahoření vyhozených vánočních stromků. Při
požáru došlo k ohoření a prohnutí

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Před lety existovalo období, kdy
v Prostějově řádil dlouho nepolapitelný žhář, který
postupně zapálil přes tři desítky umělohmotných
kontejnerů na tříděný odpad s celkovou milionovou
škodou. Nyní se zatím zdá, že nejde o prvotní počin
dalšího sériového žháře, nicméně od předminulého
pátku pátrají policisté po člověku, který na Sídlišti
Svobody zapálil odložené vánoční stromky. Žár byl tak
silný, že poničil i ocelový kontejner...

poničil i kontejner

Ve středu 23. ledna ve 23.35 hodin
kontrolovali policisté obvodního
oddělení Prostějov 2 v Plumlovské
ulici v Prostějově osobní automobil značky Audi a jeho čtyřiadvacetiletého řidiče. Provedenou orientační zkouškou policisté u muže
zjistili přítomnost látky amphetamin/metamphetamin. Řidič s výsledkem testu souhlasil, přiznal
vykouření jedné cigarety marihuany asi dvě a půl hodiny před
jízdou a dobrovolně se podrobil
odbornému lékařskému vyšetření
v prostějovské nemocnici. Další
jízdu policisté muži zakázali. Řidičský průkaz nezadrželi, protože ho
řidič nepředložil. Již dvacet minut
po půlnoci následujícího dne stejný automobil v ulici Anenské ulici
v Prostějově kontrolovali také policisté obvodního oddělení Plumlov.
Protože byl řízen stejným řidičem,
nemohl test na přítomnost jiných
návykových látek dopadnout jinak
než před necelou hodinou. Muž
je nyní pro své jednání podezřelý
z přestupků podle zákona o silničním provozu. Hrozí mu vysoká
pokuta, nebo jeden rok vězení.

Dvakrát během hodiny

V úterý 15. ledna 2019 před jedenáctou hodinou ve Vrahovické ulici
v Prostějově kontrolovali policisté
osobní automobil značky Volkswagen a jeho čtyřiadvacetiletou
řidičku. Policisté zjistili, že žena má
rozhodnutím magistrátu a soudu
tři zákazy řízení, a to až do června
roku 2022. Policisté dále u ženy
zjistili přítomnost pervitinu v těle.
Stejný automobil jiná hlídka kontrolovala tentýž den, krátce před
půlnocí v Palackého ulici v Prostějově. Řídil osmadvacetiletý přítel
kontrolované ženy. Jinak měla kontrola shodný průběh. Muž má také
vysloven zákaz řízení. Na rozdíl od
přítelkyně pouze jeden, a to prostějovským magistrátem na dobu 12
měsíců do června tohoto roku. Stejný byl i výsledek orientační zkoušky
na přítomnost zakázaných látek.
V obou případech policisté zakázali
další jízdu a oba řidiči jsou podezřelí
z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání a z přestupku
podle zákona o silničním provozu.
Oběma hrozí až dva roky vězení.

Partneři pod pervitinem

Neuvěřitelná rychlost a drzost zlodějské rodiny! Ve středu 23. ledna
před patnáctou hodinou šla čtyřicetiletá žena s dětským kočárkem
po náměstí Spojenců v Prostějově.
Z rukojeti kočárku jí náhle na zem
spadl batoh. Pád batohu na zem
jeho majitelka nezjistila ihned, ale až
později. Když se ho vrátila hledat, na
zemi již nebyl. Na základě očitého
svědectví se měl bezprostředně po
pádu z kočárku batohu zmocnit náhodně procházející muž, který tudy
šel s partnerkou a kočárkem s dítětem. Ti poté z místa urychleně odešli. S batohem žena přišla o osobní
doklady, platební karty, finanční
hotovost a mobilní telefon. Celkem
žena způsobenou škodu vyčíslila
na 6 250 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platební karty. Za ty
pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zlodějská rodina

ÿ(51É
1DVtGOLäWLY3URVWĚMRYĚXGHŐLOæKiŐ
.521,.$
Požár vánočních stromků

milujeme vecerník
á

děti, pejsci

Silvie POLÁCHOVÁ
21. 1. 2019 47 cm 2,15 kg
Želeč

Ondřej PTÁČEK
21. 1. 2019 52 cm 3,40 kg
Kralice na Hané

Linda ŠTEFKOVÁ
21. 1. 2019 47 cm 3,25 kg
Domamyslice

Matyáš SUCHOMEL
21. 1. 2019 52 cm 4,05 kg
Prostějov

Gabriela NOVÁ
23. 1. 2019 50 cm 3,85 kg
Prostějov

Matyáš ZOCH
22. 1. 2019 46 cm 2,50 kg
Plumlov

Ondřej JANEČEK
19. 1. 2019 52 cm 3,95 kg
Brodek u Prostějova

Pondělí 28. ledna2019
www.vecernikpv.cz

mocnici Prostějov holčička Adéla. křeslo, rádio s CD přehrávačem. Nej- telem titulu Baby Friendly Hospital,
Narodila se 1. ledna odpoledne, modernější porodní místnosti tak tedy nemocnice přátelské k dětem.
konkrétně v čase 15:14, s porodní umožňují nespočet alternativních Po porodu jsou samozřejmostí bonváhou 3100 gramů a mírou 49 cen- způsobů vedení porodu. Porodnice ding i zavedený systém rooming-in
timetrů. Její maminka přijela do pro- Nemocnice Prostějov je také drži- na oddělení šestinedělí.
stějovské porodnice rodit z dvanáct
kilometrů vzdálené obce Brodek
u Prostějova. Do prostějovské porodnice však běžně dojíždějí rodičky i z větších vzdáleností, například
z Olomouce, Kroměříže, Přerova,
Vyškova či Blanska. Porodnice Nemocnice Prostějov nabízí budoucím
maminkám tři samostatné uzavřené
klimatizované porodní boxy, které
poskytují rodičce i jejímu partnerovi
maximální soukromí. Součástí těchto boxů jsou kromě speciálních polohovacích lůžek také porodní vana, 1OCOKPM[CPQXQTQ\GPEGLGXRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEKRTXQVąÊFP÷RQUVCT¾PQ

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
rehabilitační balony, žíněnky, sprcha,

PROSTĚJOV – Stavební práce,
které v areálu prostějovské dětské
knihovny na Vápenici probíhají,
dávají pomalu tušit, jak bude čtenářský ráj pro děti vypadat.
„Byli jsme se v doprovodu ředitele
Městské knihovny Prostějov Aleše
Procházky a vedoucí oddělení pro
děti, mládež a vzdělávání Pavlínou
Havránkovou podívat na probíhající práce a můžeme říci, že se děti

už teď mohou těšit. Knihovna bude
opravdu krásná, její atmosféra je velice příjemná,“ usmívá se náměstkyně
prostějovského primátora Milada
Sokolová. Nový interiér bude barevný a dětem příznivý. „Vše působí
takovým čistým stylem, linie nejsou
komplikované. Autoři námětu vizualizací čerpali z podobných zařízení
v Norsku,“ doplňuje náměstek primátora Jan Krchňavý.
(red)

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

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

'/0'-

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

41-;

LG MT¾UPÚ P÷OGEMÚ QXé¾M U WJTCPéKXÚO RQJNGFGO XGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWEECwGUVCåUGFONGV,GX[TQXPCPÆCRą¾VGNUMÆ
RQXCJ[6GPMFQUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TW\ÊUM¾EGNÆLGJQUTFEG
8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQWLGFQDTÚJNÊFCé0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷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.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti
Agel) Celkem 895 dětem pomohli
v loňském roce na svět zdravotníci Nemocnice Prostějov patřící do
skupiny AGEL. Mezi novorozenci
bylo 434 děvčat a 461 chlapců,
z toho dva páry dvojčat. První miminko roku 2019 představovala
malá Adélka, která přišla v této
porodnici na svět 1. ledna v 15 hodin a 14 minut.
Ve srovnání s rokem 2017, kdy
přišlo na svět 859 dětí, porodnost
v prostějovské nemocnici o téměř
čtyři desítky vzrostla. Nejplodnějším měsícem byl červenec, nejméně dětí se naopak narodilo v lednu.
Připomeňme, že prvním miminkem
narozeným v roce 2019 se stala v Ne-

Porodnost se zvýšila

DOBRÁ ZPRÁVA: ROSTE DO KRÁSY

Dìtská knihovna

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své
snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Alexandr STUDENÝ
20. 1. 2019 47 cm 2,85 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!

Václav SIGMUND
20. 1. 2019 48 cm 2,75 kg
Náměšť na Hané

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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DWFQWX2TQUV÷LQX÷RTQDÊJCVFQMQPEG
NGFPC
Foto: Michal Kadlec

zejí, ovšem na vlastní riziko. A to je
obrovské. Už letos ale přijde na řadu
naplánovaná investice v podobě
podchodu pod mostem!
S přípravou stavební akce se započalo
vlastně už v loňském roce, kdy bylo
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, následně byla vybrána
nevýhodnější nabídka. „Jedná se o vy-

vyhlášená z důvodů vysokých
koncentrací suspendovaných částic PM10 byla odvolána pro území celého Olomouckého kraje,
tedy včetně Prostějova,“ uvedla
na webových stránkách města
Jana Gáborová. „Smogová situace, která byla vyhlášena pro celé
území Olomouckého kraje, byla
způsobena nepříznivým počasím,
kdy při inverzi z nízké oblačnosti
neprší ani nesněží, zato se vytváří takzvaná poklička, pod níž se
v ovzduší drží průmyslové a automobilové nečistoty. Jakmile se
počasí změní, situace se zlepší.
V tomto případě nelze přijmout
účinná opatření, neboť vše závisí
na vývoji počasí. Na výskyt smogové situace upozorňujeme občany a veřejné instituce, aby omezili
vycházení a větrání budov,“ řekla
Večerníku Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova,
která má ve své gesci životní prostředí.
(mik)

Pro radnici jde o jednu z priorit

PROSTĚJOV Krátká, ale velmi
varovná. Během uplynulého
týdne byla vyhlášena smogová
situace v celém Olomouckém
kraji, tedy včetně Prostějova. Ve
čtvrtek byla sice odvolána, ovšem vzhledem k vývoji počasí se
dá očekávat, že se kvalita ovzduší může opět zhoršit a smog se
vrátit.
Na území města Prostějova byla
v pondělí a úterý minulý týden
naměřena zvýšená koncentrace
prachových částic. „Dvanáctihodinový klouzavý průměr hodinových koncentrací prachových
částic překročil informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů
na metr krychlový a ve výhledu
příštích čtyřiadvaceti hodin není
předpokládán jeho pokles pod
tuto hodnotu,“ oznámila v úterý
mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová. Ve čtvrtek
odpoledne však už přinesla příznivější zprávu. „Smogová situace

ODVOLÁNA

kteří poukazují na hluk z kluziště,“
pokrčil rameny primátor Prostějova
František Jura. O možném prodloužení provozu mobilního kluziště pro příští rok ale budou radní jednat. (mik)

2QUVąGVWFXQWCWVRQFF¾NPKéPÊORQFLG\FGO\C\PCOGPCNKQDCąKFKéKwMQF[LGPPC
\TE¾VM¾EJ
ZHQVQ2QNKEKGè4

Střet odnesla jen zrcátka

6U¿æNDYeP\xËGËĆHr

budování manipulační plochy, která
bude sloužit jak pro opravy mostu, tak
také pro průchod chodců a cyklistů
pod rušnou komunikací Olomoucká.
Touto plochou tak bude eliminováno dopravní nebezpečí pro chodce
a cyklisty v této frekventované ulici,“
popsal důvod stavby primátor města
Prostějova František Jura s tím, že nejvýhodnější nabídku předložila společnost INSTA CZ z Olomouce. Jak se
Večerník dozvěděl na středeční tiskové
konferenci rady města, cena prací činí
4,7 milionu korun včetně DPH a stavba má být zahájena v prvním čtvrtletí
letošního roku. „V rámci stavebních
prací je nutné provádět i autorský do2QFXGNOKHTGMXGPVQXCPÚOOQUVGOUGDWFGF¾VMQPGéP÷RTQLÊVEJQFEKCE[MNKUVÆVCM
zor projektanta. Dále je třeba zaplatit
DWFQWXDG\RGéÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
pronájem využitých pozemků společnosti Povodí Moravy. V rozpočtu a nevyčerpané prostředky ve výši 1,9 vá proinvestovat částku ve výši 1,02
byly na stavbu schváleny finanční milionu korun byly zahrnuty do pře- milionu korun,“ doplnil náměstek
prostředky ve výši 3,8 milionu korun bytku hospodaření za rok 2018. Zbý- primátora Jiří Rozehnal.
(mik)

PROSTĚJOV Střet zrcátek „vyhrál“ Renault. Takto by se dala
zhodnotit drobná nehoda pod
dálničním podjezdem u Vrahovic
důvěrně známým pod označením
„myší díra“. Došlo tam ke střetu
dvou osobních aut, jejichž řidiči se
na úzké komunikaci nedokázali navzájem vyhnout.
„V úterý 22. ledna před sedmnáctou
hodinou došlo na místní komunikaci
mezi Říční ulicí a Sídlištěm Svornosti
0CRąGNQOWTQMWCUKPGLGP2TQUV÷LQXCPÆ
v Prostějově k dopravní nehodě dvou
WåKNKPCOQDKNPÊOMNW\KwVKPCP¾O÷UVÊ6)/CUCT[MC
URQWUVW\¾DCX[
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW osobních automobilů. Při průjezdu
pod dálnicí D46 se automobil Mitsubishi levým zpětným zrcátkem střetl
1½NODG\QDSURYR]NOX]LvWÈYVH]ÏQÈ
s levým zpětným zrcátkem protijedoucího automobilu značky Renault.
Při tom došlo k poškození zrcátka jaNáklady
Částka (v Kč)
ponského vozu. Ke zranění osob při
Pronájem kluziště
1 812 580
dopravní nehodě nedošlo. Výše způSpotřeba energie
153 689
sobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 2 500 korun,“ sdělil FranZajištění provozu
339 000
tišek Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Drobný materiál
12 076
ČR, územního odboru Prostějov.
Pronájem mobilních WC
28 278
Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkoušSpotřeba vody
1 749
kami. Přesné příčiny, okolnosti i míra
Úklid ledu
3 122
zavinění dopravní nehody jsou předCELKEM
2 350 494
mětem dalšího policejního šetření.
Zdroj: Magistrát města Prostějova
(mik)

oblíbené a hojně navštěvované, byli
bychom sami proti sobě nevyhovět
četným žádostem. Ovšem musíme
brát v potaz také, a co bychom to tajili,
i mnohé stížnosti obyvatel náměstí,

0ÈVWR]DSODWÉNRUXQ\

PROSTĚJOV Sečteno a podtrženo, z městské pokladny se za nedávný provoz mobilního kluziště
na náměstí T. G. Masaryka vytáhne
pořádný měšec peněz. Pronájem,
náklady na energie a další záležitosti budou stát bezmála dva a půl milionu korun. Prostějovští radní kromě toho rovněž řeší, zda příští rok
provoz kluziště prodloužit. Lidé si
to totiž žádají...
Prostějovští konšelé hodnotí další
ročník provozu kluziště, které je oblíbeným zpestřením zimní sezóny, jako
velice úspěšný. Tentokrát totiž kluziště
kromě tradičních akcí, jako je například diskotéka na ledě, nabídlo i novinky. „Stále se zlepšujeme a každým
rokem se snažíme o nějaké obohacení
dění na kluzišti. Na ledové ploše tak
nově proběhly dvě sportovní akce,
které mají nakročeno stát se akcemi
tradičními. Byly to Florbal na ledě
a Hanácké curling, které kolegové
zorganizovali. Dle ohlasů se tyto nápady skutečně líbily,“ uvedl k dění na
kluzišti první náměstek primátora Jiří
Pospíšil a doplnil nezbytné výdaje za
provoz této oblíbené atrakce. „Částky
za jednotlivé roky jsou srovnatelné.
Poprvé v letech 2015 až 2016 přišla
ledová plocha městskou pokladnu na
2,57 milionu korun. Za druhý ročník
provozu město zaplatilo 2,43 milionu
korun. Za třetí ročník to bylo 2,24 milionu korun a nyní byly náklady 2,35
milionu korun,“ dodal náměstek Pospíšil. Nejen Večerník ale zaznamenal
v poslední době žádosti mnoha obyvatel Prostějova, zda by bylo možné
provoz kluziště prodloužit. Poslední
dva ročníky byly totiž ukončeny už
první lednový týden. „Samozřejmě
o tom diskutujeme. Pokud je něco

„V prvním případě větších bytů požadujeme nájemné 6 750 korun plus
inkaso, u menších bytů pak budou
nájemníci platit 6 300 korun plus inkaso. Za garážové stání se bude platit
jeden tisíc korun měsíčně,“ vyjádřil se
k cenám nájemného Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov.
Ten vzápětí doplnil další podmínky
nutné pro přidělení bytu v Sušilově
ulici. „Podmínkou je, že zájemce nesmí
vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost
k bydlení, ani jeden z nájemníků nesmí být v insolvenci, ani jeden z nájemníků nesmí dlužit statutárnímu
městu Prostějov nebo jím zřizovaným
organizacím. Smlouva bude uzavírána na dobu určitou po dobu jednoho
roku a bude prodlužována v případě
plnění všech povinností, vyplývajících
z nájemní smlouvy a výše uvedených
podmínek přidělení. Dále nájemníkovi, který ovdoví a plní si své povinnosti, bude přednostně nabídnuto umístění v menším bytě zvláštního určení
v majetku města Prostějova. Veškeré
výjimky z výše uvedených podmínek
mohou být učiněny pouze na základě
doporučení sociálně zdravotní komise a schválení Radou města Prostějov,“
poznamenal Průša.

Podchod po mostem v Olomoucké 8å/(726

PROSTĚJOV Už několik let se řeší,
co udělat s neutěšenou situací poblíž
mostu v Olomoucké ulici nedaleko
komplexu budov výrobního družstva Cíl. Problém tam mají především chodci kvůli hustému provozu
automobilové dopravy a absenci
přechodu pro chodce. Lidé v těch
místech samozřejmě silnici přechá-

8ÚUVCXDCMQOWPKVPÊJQFQOWX5WwKNQX÷WNKEKRTQD÷JNCRQFNGRTQLGMVWO÷UVQWåP[PÊUG
PKQTčOPCDÊ\ÊXwGEJUGFOCFXCEGVD[Vč
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

me vybírat zájemce,“ uvedl František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějov. Dle jeho vyjádření budou v první řadě mít přednost ti, co mají
trvalé bydliště na území města Prostějova. „Dále budou preferovány manželské
páry, kde je buď minimálně jedna osoba
starší šedesáti roků, nebo je jí přiznán invalidní důchod třetího stupně. Nájemník
musí být buďto poživatelem starobního
či invalidního důchodu, nebo musí mít
zajištěný jiný příjem, ne však sociální
dávky, které mu umožní hradit nájemné,“
prozradil Jura.
Nový komunitní dům disponuje
jednadvaceti bytovými jednotkami
2+kk o rozměrech 45 metrů čtverečních a dalšími šesti byty 1+kk
o rozměrech 42 metrů čtverečních.
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problém, ty stromky tam určitě nezůstanou,“ potvrzuje také Jiří Pospíšil,
který má na radnici na starost mimo
jiné i svoz odpadu a další komunální
služby. Vzápětí přiznal, že městem
placená služba se neeviduje zvlášť,
proto je složité definovat přesné náklady na svoz a likvidaci vánočních
stromků. „Náklady na svoz vánočních stromků samostatně neevidujeme, je součástí svozu bioodpadu,
za který město platí svozové společnosti za tunu svezeného bioodpadu,“
upřesnil náměstek prostějovského
primátora.
Sběr vánočních stromků bude
magistrátem prostřednictvím společnosti FCC Prostějov zajišťován
průběžně podle potřeby už jen do
konce ledna.

„Jsme opravdu rádi, že můžeme lidem
nabídnout zbrusu nové byty. K dispozici jsou i garážová stání, což budoucí
nájemníci jistě ocení. Pochopitelně jsme
připravili pravidla, podle kterých bude-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Výstavba komunitního
domu v Sušilově ulici za zhruba osmdesát milionů korun je téměř hotova.
Prostějovský magistrát dokonce už
zveřejnil nabídku pronájmu nových
nadstandardních bytů v této novostavbě. A nutno podotknout, že stavba
určená podle původních plánů seniorům je to skutečně luxusní. Ovšem to
samé platí ironicky také o nájemném,
které magistrát bude po nových uživatelích bytů požadovat...

KONTEJNERŮ VÝBAVOU, OVŠEM I NÁJMEM... Smogová situace

vecerník
á

Foto: internet

MELBOURNE, PROSTĚJOV S budoucností českého mužského tenisu by to vůbec nemuselo být zlé. Ukázalo se to na úvodním grandslamu
roku, kde Dalibor Svrčina postoupil do 3. kola juniorské dvouhry a Jiří
Lehečka si dokonce zahrál čtvrtfinále. A také v deblu, kde Svrčina společně s Jonášem Forejtkem ovládli čtyřhru.
„Byli úspěšní v singlu i deblu. Jejich výsledky rozhodně nebyly špatné. Kluci
jsou v žebříčku do dvacátého místa, své postavení obhájili i v Melbourne. To
se počítá,“ hodnotil vystoupení mladíků Michal Navrátil, syn daviscupového šéfa a vedoucí české výpravy v Austrálii, který s otcem Jaroslavem pečuje
v Prostějově o rozvoj Svrčiny a Lehečky.
Jiří Lehečka prožívá skvělý start do sezóny. V Austrálii vyhrál turnaj v Traralgonu a na Australian Open prohrál až boj o semifinále. I díky tomu si řekl
o nominaci na Davis Cup proti Nizozemí.
„Trofej z Traralgonu je zatím můj největší úspěch. A Davis Cup? Neuvěřitelné!
Jsem moc rád, že mi kapitán Navrátil dal tuhle příležitost. Zkusím ji chytit za
pačesy,“ říká sedmnáctiletý mladík, který svým stylem hry připomíná Tomáše
Berdycha. A sní o tom, že to daleko dotáhne i v seniorské kategorii. „Chci být
jedničkou,“ říká odhodlaně.
Také Dalibor Svrčina je velkou českou i prostějovskou nadějí. Na zklamání
z vyřazení v osmifinále singlu dokonale zapomněl v deblu, kde s Forejtkem
získal titul. „Oba jsme ve dvouhře skončili ve 3. kole, ale měli jsme hodně těžké soupeře. Vynahradili jsme si to ve čtyřhře. Jsme hlavně singlisti, ale určitě
nám tenhle úspěch dodá sebevědomí makat dál. Když se všechno sečte, byl
výjezd do Austrálie úspěšný,“ hodnotil Svrčina.
(lv)
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„Strašně jsem si přála vyhrát. Hodně
jsem tomu obětovala. Celý turnaj vycházel parádně, věřila jsem, že můžu
uspět. Rozhodlo několik míčků ve třetím setu. To je zkrátka tenis, vítěze určí
maličkosti,“ krčila zklamaně rameny po
finále Kvitová.
Česká tenistka měla v Austrálii skvělou formu a první set ztratila až v závěrečném duelu. Právě v tomto zápase
ukázala velké srdce, když ve druhé
sadě otočila nepříznivý stav 3:5 a 0:40.
Odvrátila tři mečboly a vynutila si po-

Ladislav
VALNÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

3x foto: internet
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než dlouhodobě jednoho z nejlepších
střelců Moravskoslezské ligy? Útočník
Jan Silný si získal renomé především
v Kroměříži, odkud už byl zlákán do
druholigových klubů, v Sokolově se mu
ale na jaře příliš nedařilo. Jak sám říká, šlo
PŮVODNÍ
o překotné rozhodnutí, které by nechtěl
zpravodajství
znovu absolvovat. Proto si nabídku Propro Večerník
stějova hodně rozmýšlel a zatím se v kádru objevil na dva tréninky a právě onen
Tomáš
přípravný zápas v Dubnici. Podle trenéKALÁB
ra Machaly v tomto testu obstál. Právě
Jak avizovalo trenérské duo, stále je ješ- dnes tak vyjednává s prostějovským
tě potřebné doplnit kádr o útočníka, vedením o tom, jestli bude na jaře oblékterý by byl schopen nekompromisně kat dres 1.SK Prostějov, své samozřejmě
zakončovat. Koho jiného tedy oslovit musí říci i kroměřížský klub.

0:1

PROSTĚJOV Do druhé poloviny zimní přípravy se přehoupl harmonogram přátelských utkání 1.SK Prostějov minulý pátek, kdy svěřenci trenéra Oldřicha Machaly cestovali
přes Karpaty do slovenské Dubnice nad Váhom. S místním
druholigovým celkem změřili síly s jednou posilou v útoku.
A právě ta vstřelila jediný gól zápasu.

Foto: internet

„Myslím, že je to strašně důležitý zápas.
Čeká nás velice kvalitní a těžký soupeř,“
prohlásil Navrátil. Hlavní nizozemskou
zbraní v ostravském zápase bude 58. hráč
světového žebříčku Robin Haase. Spolu
s ním jsou v nominaci přední deblisté
Jean-Julien Rojer a Matwé Middelkoop,
tým doplňují Tallon Griekspoor a Scott
Griekspoor.

Poslední vzájemný zápas soupeři odehráli v roce 2017 v nizozemském Haagu a Češi po porážce 2:3 sestoupili ze
Světové skupiny. „Teď je máme na domácí půdě a chtělo by to vrátit jim tenhle výsledek a vyhrát. Doufám, že lidi
přijdou klukům fandit a bude znovu
velice dobrá atmosféra,“ uvedl Navrátil.
(lv)

yyProč jste se rozhodl pro tyto
dva mladíky?
„Tomáš Macháč z pražské Sparty
hrál na konci loňského roku vynikající tři turnaje na Futures. Je to osmnáctiletý hráč a potvrdil, že by měl
dostat šanci v daviscupovém týmu.“
yyA Lehečka?

PROSTĚJOV Hned pět tenistů
povolal před daviscupovým
zápasem proti Nizozemí nehrající kapitán národního týmu
Jaroslav Navrátil. Poprvé budou v sestavě Tomáš Macháč
a Jiří Lehečka. „Už po minulém
Davis Cupu jsem říkal, že bych
chtěl dát šanci mladým,“ vysvětlil své rozhodnutí Navrátil.

Ladislav VALNÝ

„Také rozhodly výsledky. Vyhrál juniorský turnaj v Austrálii a formu potvrdil
i v juniorské soutěži na
kvůli tomu, aby s námi trénovaAustralian Open.
li. Chtěl bych je do jednoho
Musíme myslet
zápasu postavit.“
na budoucnost
yy Jak vnímáte duel
českého tenis nizozemským výběsu.“
rem?
yyMají šan„Je to strašně důležici, že se během
tý zápas. Minulý rok
daviscupovéjsme se kvalifikoho zápasu obvali přes Maďarsko
jeví na kurtu?
zpátky do širší světové
„Máme před
skupiny. Je před námi fáze,
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW kdy 24 týmů hraje jakési
sebou týdenní
trénink a uvipředkolo, je to hodně důdíme, jak na tom budou ostatní ležitý zápas, protože pak nejlepších
kluci. Počkám, jak se budou mladí 18 týmů hraje v listopadu finálovou
jevit, ale určitě tam nebudou jen rundu v Madridu.“
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PROSTĚJOV Tři obvyklá jména
a dvě překvapení. Přesně tak vypadá nominace pro kvalifikační utkání
tenisového Davisova poháru proti
Nizozemí. Vedle Jiřího Veselého, Lukáše Rosola a Adama Pavláska nehrající kapitán povolal také nadějné duo
Tomáš Macháč, Jiří Lehečka. Duel se
bude hrát 1. a 2. února v Ostravě.

Nová jména v daviscupové nominaci

MELBOURNE, PROSTĚJOV Bezprostředně po finále na Australian
Open se Petra Kvitová zachovala jako naprostá profesionálka s respektem
k soupeřce. Poblahopřála Naomi Ósakaové k vítězství, poděkovala za přízeň divákům v tenisovém areálu a svému týmu za dlouhodobou podporu.
Až později nechala promluvit své emoce. „Zklamání je opravdu velké. Neumím odhadnout, jak dlouho se budu s touto porážkou smiřovat,“ přiznala Kvitová, které těsně unikl třetí grandslamový triumf.
stát. Podobné cíle si nedávám a nepřeLadislav VALNÝ
mýšlím nad nimi, protože na žebříček
yyJak jste viděla svůj finálový výkon? příliš nehledím. Chtěla jsem se dostat
„Neudělala jsem nic špatně. Moje agre- na úroveň, kterou jsem předváděla před
sivita v prvním setu možná mohla být zraněním. Věděla jsem, že to bude velmi
větší. Byla šance získat servis soupeřky. těžké, protože ruka není stoprocentní
Nepovedlo se, ale ve druhé sadě jsem se a nikdy nebude. Ale snažím se dělat
dokázala vrátit do hry v kritické situaci. z minima maximum. Žebříček to
Na to jsem pyšná.“
ukazuje.“
yy Proč vám povzbuzení z vyrovnání nepomohlo ve třetím setu?
„Věřila jsem, že mi dílčí úspěch pomůže,
nestalo se. Ve třetím setu jsme si držely
servis, byl to nový zápas a rozhodl jediný
brejk. To zabolí.“
yy V žebříčku WTA jste finálovou
účastí vyrovnala své maximum. Jste
druhou hráčkou světa. Napadlo vás,
že na tuto pozici někdy vrátíte?
„Nemyslela jsem si, že by se tohle mohlo
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řilo střelecky, proto jsem vyzkoušel
druhou ligu v Sokolově, ale teď jsem
se vrátil zpět do Kroměříže.“
yy Ve třetí lize jste patřil k nejlepším střelcům?
„To je pravda, byl jsem nejlepší myslím předminulý rok, vždy jsem se pohyboval tak do druhého místa.“
yy Posunula vaši kariéru půlroční
zkušenost s profesionálním fotbalem?
„Těžko říci. Fotbalově mně to myslím
ani moc nedalo, spíš mě to poučilo,
že se nemám hnát do překotných
věcí. Telefonovali jsme si tenkrát
s panem Horváthem skoro dva dny
v kuse, pak jsem sedl do auta a odjel
na západ Čech. Dva dny nato už jsem
hrál mistrovské utkání. Už bych to asi

znovu neudělal, bylo to všechno moc holomajzna. Hráči hodně chybovali,
narychlo, s přítelkyní jsme bydleli na bohužel my také. Zápas byl tak práubytovně. Teď při zájmu Prostějova vě o tom jednom gólu, který mohly
jsem se hodně rozmýšlel a s panem vstřelit oba týmy, i když jsme předeAleksijevićem jsme se hodně bavili vším v prvním poločase byli o dost
vůbec ještě předtím, než jsem přišel
lepší. Milan Lutonna dva tréninky a zápas.“
ský mi prostrčil
yy Jaké máte první dojmy z kabibalón do vápna
ny, z klubového zázemí?
a já ho jen lehce
„Tady je to super, je vidět, že jsme na
tečoval kolem gólMoravě (úsměv). V Sokolově to nemana a míč zapadl
bylo úplně takové. Velkou výhodou
na zadní tyč.“
je, že to mám do Prostějova kousek.
Kabina úplně v pohodě, s některými
kluky se znám, protože jsme proti sobě hrávali, některé znám
jinak. Prostředí v Prostějově,
myslím, také velice dobré na
fotbal.“
yy Nastoupil jste poprvé
v přátelském zápase s Dubnicí, jak jste utkání viděl
svou optikou?
„Zápas byl hodně ubojoFoto: fnliga.cz
vaný, řekl bych až skoro
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šikovných kluků. První trénink byl
ale spíše o tom, abych já předvedl, co
umím. Až postupně se ukáže, na co
tým má, snad se nám ale podaří dát
přes zimu do pořádku a uhrajeme lepší
výsledky. Těším se a současně cítím
i zodpovědnost,“ přiznává.
Z Prostějova do Weitersfeldu je to po
dálnici zhruba sto padesát kilometrů,
cesta zabere necelé dvě hodiny. Do Rakouska plánuje dojíždět kromě zápasů
i jednou týdně na trénink, další povinnosti má právě i tady na Hané. Mezi
jeho tenisové svěřence totiž mimo
jiné patří čtvrtfinalista juniorského
Australian Open Jiří Lehečka či čerství
šampioni z Melbourne Jonáš Forejtek,
Dalibor Svrčina.
„Starám se jim spolu se slovenským kolegou Branislavem Bundzíkem o jejich
fyzickou a regenerační stránku, takže
sportem se bavím ze všech stran. Máme
nyní silné ročníky a očekávám, že za pár
let by po holkách mohla přijít i úspěšná
generace kluků. Do tří čtyř let by se mohli
pohybovat mezi nejlepšími v ATP,“ nepochybuje Radek Štěpánek.
(jim)
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A tak zatímco ještě tři roky zpátky
válel Radek Štěpánek ve III. třídě OFS
Prostějov, tak nyní se přes krátký pobyt
v okresním přeboru a I.B třídě úspěšně
prosadil i ve druhé nejvyšší krajské soutěži
a odměnou mu bude právě počínající rakouská zkušenost v ani ne dvoutisícovém
městečku Dolních Rakous.
„Potácejí se na chvostu tabulky, takže
nás bude čekat boj o záchranu. Nedávali
zatím moc gólů, tak asi sháněli po Jihomoravském a Olomouckém kraji posily,
které by měly zájem. Jeden kluk, co tam
hrál, jim dal na mě kontakt a domluvili
jsme se,“ popisoval sled událostí.
V každém týmu na této úrovni může
působit jen několik zahraničních hráčů,
konkrétně Štěpánkovi budou dělat
společnost gólman Jan Gábor a další
útočník Petr Čermák. A společně
se budou snažit rozšířit dosavadní
třináctibodový náskok z právě třinácti
utkání a posunout se z jedenácté pozice ve čtrnáctičlenné tabulce blíže
ke středu. „Musím říct, že je tam pár

➢ ze strany 29
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nejlepší støelec I.A tøídy
míøí do Rakouska

Lipová ztratila hvìzdu,

u Dolan kousek za Olomoucí. Tam
budou hráči i trénovat, dva tréninky
ovšem absolvují na umělce HFK Olomouc, kde také odehrají v sobotu další
přípravné utkání. Od 17:30 hodin
je čeká test s aktuálním účastníkem
MSFL Frýdkem-Místkem.
(tok)

PROSTĚJOV Dětmi zaplněné hlediště Národního sportovního centra Prostějov zhlédlo ve čtvrtečním
dopoledni špičkovou nohejbalovou exhibici v podání reprezentantů České republiky, dokonce vícenásobných mistrů světa v tomto
tradičním národním sportu naší
země.
Na Hanou dorazili z brněnského klubu MNK Modřice dva excelentní hráči Lukáš Rosenberk a Jakub Pospíšil,
kteří dokázali na světových šampionátech opakovaně vybojovat pro ČR
zlaté medaile. A v tuzemsku patří mezi
absolutně nejlepší plejery.
K nim se přidali členové pořádajícího
oddílu TJ Sokol I Prostějov Jan Valenta (mnohonásobný mistr Česka v mládežnických kategoriích) a Jan Matkulčík (vítěz juniorského MS 2017). Na
tribunu pak zasedly tři stovky dětí
z prostějovských základních škol.
Všechny přítomné osobně přivítal
předseda Sportovní komise při Radě
statutárního města Prostějov Miloš
Sklenka, moderování se ujal člen této
komise Antonín Dušek. A hlavní slovo si poté vzal trenér Sokola I Richard
Beneš.
Nejprve představil hráčské aktéry za-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

hlížející školáci blíže seznámili se
snadno dostupným sportovním
odvětvím. Šest čtvrťáků ze ZŠ v ul.
Melantrichova si dokonce nohejbal
v rámci poutavé hodinovky i aktivně zahrálo právě a společně s mistry
světa.
Závěr exhibice obstarala ještě ukázka
divácky atraktivního singlu, načež
Rosenberk předal malým parťákům
za odměnu nový míč. „Nohejbal je
krásný sport, který se může dobře

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

i jednoduchost zároveň v podání jak
špičkových hráčů, tak začínajících
kluků. A každého zájemce moc rádi
uvítáme na našich trénincích,“ krátce
okomentoval vydařené setkání jeho
hlavní organizátor, kouč Richard Beneš.
Připomínáme, že v případě zájmu
o nohejbal se mohou mladí chlapci
přihlásit kterýkoliv pátek od 15.00
do 16.30 hodin v sokolovně TJ Sokol
I Prostějov na Skálově náměstí.
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Foto: Marek Sonnevend

komentoval jednotlivé ukázky nohejbalu, které borci předváděli přímo na
nachystaném hřišti.
Od nahrávek se přešlo k technickému
zakončení i tvrdým smečím, nechyběly ani zákroky v poli či blokování. Následně si kvarteto kvalitních nohejbalistů střihlo proti době dva cvičné sety,
v nichž dvojice Lukáš Rosenberk, Jan
Matkulčík remizovala s duem Jakub
Pospíšil, Jan Valenta 1:1 po sadách
8:10 a 10:7.

Náborovou exhibici předvedli dva mistři světa z Brna
i dvojice domácích odchovanců

yyDělají ho tu dobře?
Marek SONNEVEND „Myslím,
že dosahované výsledky SoyyProč jste vlastně tady?
kola I mluví za všechno. Hlavně v mlá„Dlouholetý prostějovský trenér Ri- dežnických kategoriích se prostějovští
chard Beneš, který mě zde v minulosti hráči drží za mnoho posledních let mezi
taky vedl, nás sem s Kubou pozval. absolutní špičkou ČR, mužský
A abych pravdu řekl, neváhal jsem ani
tým působí v první lize
minutu. Taková akce totiž dětem přiblíží
družstev. A jestli dnešsport, ukáže jim ho a může je ke sportoní náborová exhibice
vání nalákat, což je v dnešní době dvojpomůže do oddílu
násob důležité. Proto jsme oba přijeli
přivést nové mladé
a moc rádi se této exhibice zúčastnili.“
šikovné kluky, budu
yy Když jste vy s nohejbalem zajedině rád.“
čínal, existovaly podobné akce,
nebo jde o něco nového?
„Ze svých úplných začátků
si nic takového nepamatuju. Ale postupem
času jsem na podobných akcích samozřejmě hrál a vždycky mě těšilo být
součástí propagace
našeho krásného
sportu v různých
koutech České republiky. Richarda
znám hodně dlouho,
jsme kamarádi, a proto mám radost, že se
nohejbalu v Prostějově
Foto: Marek Sonnevend
daří.“

PROSTĚJOV Patří mezi nejlepší současné hráče nohejbalu v ČR, ne
náhodou je také vícenásobným mistrem světa. Lukáš Rosenberk
(na snímku) přitom v mládí prošel i oddílem TJ Sokol I Prostějov, který uspořádal hvězdnou exhibici v rámci náboru nových klubových
členů. A sympatická opora extraligového MNK Modřice neváhajímavé akce společně s dlouholetým Mnohem důležitější než výsledek naučit v podstatě kdokoliv. Chtě- la společně s parťákem Jakubem Pospíšilem přijet do Národního
rozhodčím Jiřím Spáčilem. A pak už však samozřejmě bylo, aby se při- li jsme dětem ukázat jeho nádheru sportovního centra PV pomoci téhle dobré věci.
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yy Co vás přivedlo do sestavy druholigového Prostějova?
„Volal mi asistent trenéra Petar Aleksijević, jestli bych to nechtěl v jejich
klubu vyzkoušet. Jelikož mám práci, tak jsem se domluvil, že si na tři
dny odskočím do Prostějova. Teď
bychom se měli domluvit, co bude
dál. Bezprostředně po zápase jsme se
domluvili na setkání v pondělí, kdy
budeme řešit moji fotbalovou budoucnost.“
yy Mohl byste krátce shrnout svoji
dosavadní fotbalovou kariéru?
„V mužské kategorii jsem byl v Otrokovicích, odkud jsem odešel do Kroměříže. Zvlášť v Kroměříži se mi da-

Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV Osmdesát zápasů, čtyřiašedesát branek. Taková je
třetiligová statistika třiadvacetiletého útočníka Jana Silného, který
okusil profesionální chlebíček na půlroční štaci v Sokolově. Podobně
jako Karel Kroupa nebo Aleš Krč patřil k nejlepším střelcům MSFL,
proto se logicky dostal do hledáčku prostějovských lodivodů.
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myslela jsem, že zvládnu celý zápas. Nepovedlo se to, nedá se nic dělat,“ uvedla
Kvitová.
Jediné utkání dělilo od finále Karolínu
Plíškovou. Česká tenistka sice po senzačním obratu porazila Serenu Wiliamsovou, následně ale nestačila na Ósakakračování strhující bitvy. Rozhodnutí ovou. Hlavně úspěch nad americkou
padlo ve třetí hře, kdy Ósakaová zís- legendou přinesl Plíškové respekt.
kala brejk a náskok udržela. „Když se Dokázala totiž odvrátit čtyři mečboly
podařilo otočit průběh druhého setu, a v rozhodující sadě otočit nepříznivý
stav 1:5, kdy už se soupeřka téměř radovala z postupu. V dalším kole se její
cesta turnajem zastavila.
„Byla jsem hodně blízko, takže po porážce na mě zklamání trochu dolehlo.
Ale na druhou stranu je to pořád můj
nejlepší start sezóny v životě. Nechci
být negativní. Rok bude ještě dlouhý,
stát se může cokoli,“ uvedla Plíšková po
svém vyřazení.
Výsledkový servis najdete na straně 22

Vynikající australský grandslam dotáhly Petra Kvitová až do finále a Karolína Plíšková do semifinále

MELBOURNE, PROSTĚJOV Až ve finále poznala Petra Kvitová
porážku na prvním grandslamu sezóny. Australian Open ovládla Japonka Naomi Ósakaová a protože v utkání šlo současně
o absolutní čelo žebříčku WTA, stala se světovou jedničkou.
Kvitová bojovala ze všech sil a odvrátila i tři mečboly, v rozhodující sadě ale ztratila jeden svůj servis a tím i šanci na titul.

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

Eskáčko přece jen na soustředění
PROSTĚJOV Ačkoli to už tak nevypadalo, absolvuje kádr 1.SK ProJak poznamenal Oldřich Machala, Příští dny ukáží, nakolik jej to bude stějov přece jen zimní soustředění.
v hledáčku eskáčka samozřejmě ještě limitovat v dalším průběhu zimní Bude ovšem jen velice krátké a takřka „za humny“.
jsou nějaké alternativy hráčů ze zahra- přípravy.
Ve čtvrtek 31. ledna ráno se fotbalisničí, hodně napoví právě poslední lednový týden. Je vcelku pochopitelné, že Pozápasové hodnocení trenéra té přesunou do Vésky, malé vesničky
únorový program přátelských zápasů
Oldøich MACHALA
s relativně slabšími soupeři je nastaven
-trenér 1.SK Prostìjov:
k nacvičování různých herních vari- „S průběhem zápasu i předvedenou
ant, to by se pochopitelně mělo ide- hrou jsem spokojen. Odehráli jsme
álně dít už s uzavřeným kádrem pro slušné utkání a vyhráli jsme, což je
důležité, protože Dubnica hraje také
nadcházející sezónu.
Sám zápas v Dubnici se po celých de- druhou ligu a je uprostřed tabulky,
vadesát minut odehrával v režii mo- takže pro nás dobrý test. Vyzkoušeli jsme si některé hráče na jiných
ravského týmu, který byl aktivnější
postech, Zapletal hrál levého obránce
a silnější na míči. Hosté kromě vstře- a zvládl to, takže máme i tuto alternalené branky ještě nastřelili tyčku a zá- tivu. Vyzkoušeli jsme si hru na dva
pas mohli výsledkově rozhodnout už útočníky. Šancí jsme opět měli víc, ve
do poločasu. Opět se však opakovaly druhém poločase některé brejkové
problémy s finální fází, špatná efek- situace, které jsme opět nedohráli do
tivita zakončení znamenala obavy gólu. Dostáváme se do pokutového
o výsledek až do úplného závěru. Po území, ale tam nejsme tak produkpůlhodině hry se zranil stoper Aleš tivní, zápas mohl skončit výraznějším
Schuster, což jistě není dobrá zpráva. výsledkem.“
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Sobotní finálový mač ženské dvouhry na Australian Open začínal v příznivý čas pro Středoevropany
a nebylo tak nutno natahovat si budík na brzkou
ranní hodinu jako v případě předešlých bitev. Naopak kdo nemusel do práce a nemusel se ani doma
věnovat neodkladným povinnostem, mohl krásně
posnídat, posvačit i poobědvat u bitvy dvou tenisových velikánek. Výsledek už české fanoušky pravda
nepotěšil tolik jako zápolení od prvního kola až po
semifinále, ale jinak zápasu nechybělo nic. Krásné
výměny, milimetrově přesné údery, hra hlavou, ale
i na první pohled laciné chyby, ztráta koncentrace a
několik obratů. Servírovala se prostě velká lahůdka
o několika chodech. Je samozřejmě velká škoda, že
se Petře nepodařilo dobýt třetí grandslam kariéry,
navíc usednout na uvolněný trůn, předvedla ale
úžasné vystoupení a společně s Plíškovou i Berdychem potvrdila, že ji začátek tohoto roku zastihl
ve velké pohodě. Zazářili navíc i prostějovští junioři
Lehečka, Forejtek, Svrčina či Přerovanka Krejčíková a těšme se, jak bude letošní ročník pokračovat.
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TK AGROFERT Prostějov
TK AGROFERT Prostějov
TK AGROFERT Prostějov
TK SPARTAK Jihlava

Poøadí – dívky:

1. Gloria Levinský 2. Terezie Hrdličková 3. Tereza Pěnčíková 4. Nela Padrnosová -

„Rádi bychom získali jednoho gólového útočníka,
ale sehnat opravdového střelce je v našich podmínkách hodně složité, prostě nejsou,“ zhruba tak nějak
se vyjadřuje drtivá většina trenérů napříč nižšími
soutěžemi. Reagují tak zpravidla při rekapitulaci
množství šancí, které si jejich mužstvo vytvořilo,
a produktivity, jíž se může pyšnit. Řada borců se v
koncovce trápí, a když už se někdo rozstřílí, klub si
jej pečlivě střeží, než jej pustí do vyšší soutěže, pokud
mu pracovní i soukromé záležitosti dovolí absolvovat náročnější program. Jako velký úkaz tak působí
Radek Štěpánek, jenž zůstával dlouhé roky věrný
vícovskému dresu a ještě v ročníku 2015/2016 v
něm zápolil ve III. třídě, o rok později v okresním
přeboru. Teprve pak se vydal výše, aby za Klenovice nasázel šestadvacet branek a atakoval pozici nejlepšího kanonýra, své kvality pak ještě více ukázal v
nabitém lipovském dresu, kdy se v I.A třídě dostal
přes gól na zápas. Na zdejší poměry unikát a téměř
jistota, že by se prosadil ještě výš, škoda tak, že Rakousku nejde konkurovat.

TK AGROFERT Prostějov
TK Hlinsko
TK Start Ostrava-Poruba
TK AGROFERT Prostějov
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1. Tomáš Havel –
2. Pavel Oliver Dufek –
3. Martin Slováček –
4. Tomáš Václavek –

Poøadí – chlapci:

PROSTĚJOV První dva ze série čtyř halových tenisových turnajů mládeže ČTS 2019 proběhly v NTC MORAVA. Premiéru obstarovalo klání v babytenisu AGROFERT CUP malých benjamínků, které pro sebe uzmuly
domácí naděje Tomáš Havel a Gloria Levinský. Také na dalších předních příčkách se umístili členové TK Agrofert Prostějov.
(pk)
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Gabriela Koukalová bohužel svou sportovní kariéru
minimálně přerušila a svou skvostnou sbírku medailí z mistrovství světa i olympijských her, křišťálových
glóbů a pódiových umístění ze závodů světového
poháru už téměř dva roky nerozšiřuje, avšak zdá
se, že by jí mohla vyrůstat zdatná následovnice. Už
úvodní díl letošního ročníku vyšel Markétě Davidové na jedničku a po několika slabších výsledcích z
individuálních startů naplno zazářila při čtvrtečním
sprintu. No, bylo to sice drama až do úplného konce a kromě skvělého výkonu při někdejší juniorské
mistryni světa stálo i trochu štěstí, tak tomu ale musí
být téměř vždy, aby se podařil opravdu skvělý výsledek, mnohdy rozhodují nepatrné drobnosti. Snad
se jí tedy bude dařit i dál a třeba jednou napodobí
i Gábinu. Té řada lidí kvůli jejím názorům nemůže
přijít na jméno a shazuje její úspěchy, ještě dlouhou
dobu ale bude právě jí patřit primát historicky nejlepší české biatlonistky. Cesta zpět by bohužel byla
nesmírně náročná, nicméně právě její vysoká stabilita by se týmu velice hodila.
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zjistili jsme

LIPOVÁ, PROSTĚJOV Radek
Štěpánek pomyslnou korunu pro
krále střelců I.A třídy nezíská. Za
čtrnáct podzimních kol sice nasázel patnáct gólů a vládne celému pořadí „B“ skupiny, žádný další zásah už ale v tomto ročníku nepřidá. Devětadvacetiletý snajpr se totiž po půlroce stráveném v Lipové rozhodl pro
další změnu, jeho novým působištěm se pro jaro stává USV Weitersfeld
hrající rakouskou I. Klasse Nordwest-Mitte.
„Byl jsem se tam podívat a plácli jsme si. Klub se nachází jen pár kilometrů
pod Znojmem a hraje soutěž na úrovni naší I.A třídy. Bude to má první zahraniční zkušenost a těším se na ni. Rád poznávám nové lidi a získávám nové
myšlenky, bude to další zkušenost. A kluci jsou v pohodě,“ netajil někdejší
hráč Vícova, Ptení, Smržic, Kostelce na Hané, Klenovic na Hané a naposledy Lipové nadšení po úvodním tréninku v novém působišti.
Naopak u hlavního kandidáta na postupu do krajského přeboru Olomouckého kraje tak příjemná nálada nezavládla. Mužstvo ztratilo autora
více než třetiny branek.
„Je to jeho volba. Peníze z Rakouska jsou větší než tady v Česku. Domluvili
jsme se ale, že když chce odejít za lepším, tak ať si to zkusí. A třeba se pak
vrátí,“ poznamenal hrající kouč Lipové Pavel Růžička.
To ostatně potvrdil i sám útočník, který svůj stávající klub neopouští ve zlém
a přeje mu úspěšné jaro a udržení komfortního náskoku. „Lipové přeji jen to
nejlepší, aby to kluci zvládli. Uvidíme, jak se mi tam bude dařit, a pokud by
pak měli zájem hrát krajský přebor, tak se může stát, že budu bojovat o své
místo tam. To se uvidí za půl roku,“ pousmál se.
Minimálně na nejbližších dvanáct soutěžních utkání se ale někdo musí chopit uvolněného žezla. Skórovat se sice podařilo další třináctce lipovských
fotbalistů, avšak nikdo z nich se za celý podzim netrefil víc než třikrát. „Dát
patnáct gólů ve čtrnácti zápasech je skvělá vizitka. Máme ale dost široký kádr
a vypořádáme se s tím. Góly padly zásluhou celého kolektivu a většina z nich
byla fakt pěkná. Radek je suprový útočník a byl tam, kde měl být, ale posily
jsou v jednání a jeden útočník by měl opravdu přijít,“ neobává se Růžička
jarních problémů.

míøí do Rakouska 9<EA8D±EBŨovládly

Lipová ztratila hvìzdu,

➢

Nejen české tenistky zazářily v Melbourne na prvním letošním grandslamu. Činili se také prostějovští junioři,
když Jiří Lehečka pronikl do čtvrtfinále chlapecké dvouhry a Dalibor
Svrčina dokonce ovládl mládežnický
debl (společně s Jonášem Forejtkem z
ČLTK Praha).

DALIBOR SVRČINA

Foto: internet
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Bývalý aktivní korfbalista a dlouholetý
člen vedení SK RG Prostějov Zdeněk
Snášel krátce po hanáckém zisku
bronzu na domácím Europa Shieldu
2019 přiznal, že štěstím ronil slzy
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Díky čtvrtfinálovému vítězství
86:79 nad silnými Pardubicemi postoupili basketbalisté BK
Olomoucko mezi elitní kvarteto
Českého poháru mužů 2018/19.
Závěrečný turnaj Final Four proběhne 9. + 10. února v Novém Jičíně, Hanáci v semifinále narazí na
nymburského favorita.
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Porážka 2:4 sice není v ledním
hokeji žádná hrůza, spíš normál.
Pokud ji však utrpíte v prestižním
derby od největšího rivala, pocitově
se to rovná právě krutému výprasku.
Mužům LHK Jestřábi Prostějov se
tahle nepříjemnost přihodila v sobotu na ledě Přerova.

DEBAKL:

Počínání dvou tenisových dam se
silnou vazbou na Prostějov v rámci
úvodního grandslamového turnaje
tohoto roku Australian Open 2019
se nedá nazvat jinak než jako excelentní. Petra Kvitová postoupila až do
finále, Karlína Plíšková do semifinále.
A obě si vylámaly zuby pouze na Japonce Ósakaové.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku
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nejlepší støelec I.A tøídy Tenisové klání

Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Snaha oživit dříve tolik úspěšnou péči o mládež vyburcovala vedení nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov k zorganizování hvězdné náborové exhibice za účasti vícenásobných mistrů světa z brněnských Modřic, Lukáše Rosenberka a Jakuba Pospíšila. Garde
na hřišti prostějovského Národního sportovního centra jim dělali domácí borci Jan Matkulčík
(juniorský světový šampión) a Jan Valenta, cíl byl jasný: přilákat mladé chlapce k nohejbalu.
Tréninky jsou každý pátek od 15.00 do 16.30 hodin v sokolovně na Skálově náměstí.
zpravodajství

„Není problém, když lidé vyhodí jehličnan u běžných
popelnic,“ vzkazuje šéf společnosti FCC Štěpán Špaček

PROSTĚJOV Mnozí řidiči si toho již
jistě všimli, a jsou za to pochopitelně
rádi. Po loňské generální rekonstrukci silnice od Brněnské ulice až po Žešov se změnily podmínky v povolené
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Foto: Michal Kadlec

rychlosti na tomto úseku.
Do doby rekonstrukce mohli řidiči
motorových vozidel jezdit po žešovském kopci pouhou „šedesátkou“. „Asi
před třemi lety jsme tady byli nuceni

výrazně omezit rychlost, nejprve na
sedmdesát, a pak dokonce na šedesát
kilometrů v hodině. Stala se zde totiž
série dopravních nehod a někteří řidiči
pak při správním řízení argumentovali
tím, že povrch vozovky je kluzký a nebezpečný. Dopravní inspektorát i my
jsme jim dali tehdy za pravdu a z hlediska zajištění bezpečnosti jsme tak
museli sáhnout k omezení rychlosti,“
zavzpomínal před Večerníkem na tři
roky staré události Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Dnes se už může do kopce i z kopce dolů
ve směru od Žešova jezdit předpisovou
devadesátikilometrovou rychlostí. Za
značkou konce města Prostějova už neuvidíte žádné omezující značení. „Důvody omezení rychlosti pominuly, silnice
je nová a bezpečná,“ potvrdil Nakládal.
(mik)

DEVADESÁTKOU

pravní nehodě dvou autobusů. Třiačtyřicetiletý řidič linkového autobusu MHD
Prostějov při objíždění řady zaparkovaných autobusů přehlédl otevřené dveře
zavazadlového prostoru jednoho z nich.
Dveře, u kterých se nikdo nepohyboval,
vyčnívaly do prostoru a v době nehody
byla ještě tma. Který z řidičů je viníkem
nehody, to bude rozhodovat příslušný
správní orgán, kterému bude věc po-

stoupena,“ popsal málo vídanou nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na 35
tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými
zkouškami,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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PROSTĚJOV V průběhu loňského
roku Večerník již informoval o rozhodnutí vedení magistrátu nákladem zhruba tří a půl milionu korun
zrekonstruovat skatepark u velodromu v Prostějově. Důvodem byly
hlavně zastaralost, ale i poměrně
značná nebezpečnost stávajících
herních prvků. Obnovení skateparku je nyní v plném proudu a plynou
do něj další peníze.
Rada města Prostějova odsouhlasila

další finance na rekonstrukci skateareálu a postoupila věc k rozhodnutí zastupitelům. „V letošním roce plánujeme
hřiště dokončit. Práce na jeho obnově
začaly loni, kdy byly odstraněny stávajících prvky, které již neodpovídaly
současným požadavkům. Vznikla zde
i nová plocha s asfaltobetonovým povrchem, který bude eliminovat nežádoucí nerovnosti,“ uvedl primátor města
Prostějova František Jura s tím, že nerovnosti tam vznikaly zatlačením sportovních prvků do živičného podkladu.
„V současnosti je v areálu již nově osazený jeden sportovní prvek. Celkově
jich skatepark bude nabízet celkem
devět. Cena díla činí přes 3,5 milionu
korun a v roce loňském bylo prostavěno 2,8 milionu korun. Nevyčerpané
finance byly zahrnuty do přebytku
hospodaření za rok 2018. Letos zbývá
tedy prostavět 765 tisíc korun,“ doplnil
finanční oblast náměstek primátora Jiří
Rozehnal. Večerník se jej zeptal, zda
současné mrazy mohu nějak ovlivnit
průběh rekonstrukce. „Samozřejmě
pokud mrzne, nedá se pokračovat ve
všem a probíhají pouze určité zemní
práce, kterým mrazivé počasí nevadí,“
odpověděl Jiří Rozehnal.
(mik)
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skateparku
1DzHvRYVNÙNRSHFXzRekonstrukce
pokračuje, přibyly peníze

Michal
KADLEC

ta pro mulčování výsadeb na území lidé odhazují stromky i k běžným
města Prostějova. Zbývající část je popelnicím. Jak moc to vadí? „Naši
převezena na bioplynku, kde se také zaměstnanci ale objíždí postupně
štěpkuje a je použita jako biomasa na celé město a sbírají stromky jak u běžzplynování,“ prozradil Špaček.
ných popelnic, tak u stanovišť na se„Úklid a likvidace vánočních strom- parovaný odpad. Není to tedy žádSběr vánočních stromků zajišťuje kaž- ků z domácností jsou součástí oblasti ný zásadní problém,“ překvapil tak
doročně magistrát jako zvláštní službu nakládání s odpady, kde jsou stromky trochu šéf prostějovské společnosti
občanům tohoto města.
následně společností FCC Prostějov FCC. „V ostatních lokalitách města,
„Sběr je zajištěn jedním kontejnero- jako bioodpad předávány také do kde nejsou přistaveny velkoobjemo- nům stromky ukládat vedle kontej- kde je svozové vozidlo odveze jako
vým autem se dvěma pracovníky od kompostárny,“ přidal Jiří Pospíšil (Pé- vé kontejnery, doporučujeme obča- nerů nebo nádob na směsný odpad, bioodpad. Není s tím opravu žádný
sedmého ledna, kontejnery s oznaPQRzVWYÉVYH]HQÅKRELRGSDGXYSURVWÈMRYÈ
Q½NODG\QDVYR]ELRGSDGXYSURVWÈMRYÈ
čením ´pouze pro vánoční stromky´

jsou přistaveny na Sídlišti Svobody 
  
   
a Hloučela v počtu čtyř kusů. Na

sběrných dvorech jsou přistaveny 
kontejnery o obsahu dvaceti metrů

krychlových, kde občané mají také
"
možnost je uložit,“ uvedl Štěpán Špa
ček, ředitel společnosti FCC Prostě

jov.
Večerník zajímalo, jak často se

kontejnery se stromky odváží, 
a také to, co se vůbec s těmito vy
branými jehličnany potom děje? 
„Sběr kontejnerovým vozidlem je
!
zajištěn každý den, v případě kon
!
tejnerů na sídlištích podle potřeby,

!




minimálně však jedenkrát za týden.

pro Večerník

PROSTĚJOV Už jen pouhých pár dnů bude společnost FCC Prostějov zajišťovat
svoz a likvidaci vánočních stromků. A jak je v těchto chvílích vidět všude po městě,
lidé se zbavují symbolů Vánoc většinou právě nyní. Jehličnany různých velikostí
se hromadí nejen ve speciálních kontejnerech rozmístěných po Prostějově uvedenou společností, ale také u běžných popelnic. I tyto stromky však zmizí, neboť
pracovníci společnosti FCC mají nakázáno je odklidit ze všech míst v našem městě.
Stromky jsou následně odvezeny k dalšímu využití.
Větší část vánočních stromků je od- Véčko), první náměstek primátora
PŮVODNÍ
vezena přímo na naši deponii, kde Prostějova.
zpravodajství
se štěpkují. Získaná štěpka je použi- Všichni se ale setkáváme s tím, že

„DRCNOU“ dva autobusy...
PROSTĚJOV Střet autobusu se dveřmi zavazadlového prostoru druhého
stejného vozidla nyní prověřují dopravní policisté. U hlavního nádraží
v Prostějově si jeden z řidičů linkového autobusu nevšiml otevřených dveří
u vozidla jeho kolegy a došlo ke střetu.
Naštěstí nebyl nikdo zraněn.
„V pondělí 21. ledna o čtvrt na sedm ráno
došlo v Janáčkově ulici v Prostějově k do-

milujeme

LIKVIDACCE VÁNOČČNÍCH STTROMKŮ JE ZAJIŠTĚNA I POMOCÍ

Stane se aneb když do sebe

Prostějov (mik) – V úterý 5. února se podle původního plánu mělo
uskutečnit jednání Rady statutárního
města Prostějov. Bylo však odloženo.
„Vzhledem k tomu, že během celého
týdne jsou jarní prázdniny a většina
kolegů radních mi sdělila, že jede
s dětmi či vnoučaty na hory, rozhodl
jsem o přeložení jednání na pondělí
11. února,“ oznámil primátor města
František Jura.

5DGQÉRGORzLOLMHGQ½QÉ

Prostějov (red) – Na základě každoročních rozhodnutí Rady města
Prostějova nebyla o míru inflace
v posledních letech navyšována
částka za nájemné a pachtovné.
Zůstane to tak i letos. „Už osm let
jsme však k tomuto kroku nepřistoupili, a to jak s ohledem na výši
míry inflace, tak s ohledem na časovou a kapacitní náročnost rozesílání písemných oznámení. Dalším
důvodem pro nenavyšování částek
v předchozích letech byla skutečnost, že v rámci Programového prohlášení Rady města Prostějov 2010–
2014 bylo dohodnuto, že v oblasti
hospodaření města nebude při pronájmu městských nebytových prostor uplatňováno navyšování nájmů
o zmíněnou míru inflace. Z důvodu
zachování rovného přístupu a rovných podmínek pro všechny nájemce a pachtýře majetku ve vlastnictví města se neuplatnění navýšení
nájemného a pachtovného o míru
inflace v předchozích letech vztahovalo nejen na nájemce nebytových
prostor, ale na všechny nájemce
a pachtýře veškerého městského
majetku, “ vysvětlil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.

Nájemné ani pachtovné
se zvyšovat nebudou!

Prostějov (mik) – Stejně jako každý rok, tak i letos schválili prostějovští radní půlmilionovou dotaci
na činnost a provoz Azylového centra Prostějov. Konšelé tak z rozpočtu uvolňují finance schválené zastupitelstvem pro azylové centrum.
„Konktrétně se jedná o finance ve
výši půl milionu korun, které mají
sloužit na letošní dofinancování
provozu azylového centra. Dotaci
lze využít v souladu se sjednaným
účelem do 31. prosince tohoto
roku, stejný termín se týká vyúčtování,“ uvedl primátor František
Jura.
Azylové centrum Prostějov poskytuje široké spektrum služeb. Největší zájem je o ně tradičně v zimním
období. „Potřebným slouží Azylový
dům pro muže a ženy, Azylový dům
pro osamělé rodiče s dětmi, noclehárna pro muže a ženy, nízkoprahové
denní centrum pro muže a ženy a lidé
mohou využívat různé takzvané
terénní programy,“ vyjmenovala náměstkyně primátora Alena Rašková
s tím, že v minulém roce byla největší
obsazenost u Azylového domu pro
muže a ženy, stejně tak jako u Azylového domu pro osamělé rodiče
s dětmi.

Dotace pro „azylák“

RYCHLÝ
9(ÿ(R1Ì.
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Martin ZAORAL

dokonce za sexuálně obtížný hmyz.
Jak už jsem kdysi psal: éra všeobecného sobectví zrodila muženy, egocentrické a nezodpovědné bytosti, které
mají spoustu času „na sebe“ a své
pubertální hry. Do tohoto „moderního“ světa dokonale zapadá slavný
zpěvák Ricky Martin, jemuž se na
konci uplynulého roku narodilo další
dítě. Na tom by nebylo nic zvláštního.
Pozoruhodné je, že mu dceru porodila náhradní matka a on ji bude vychovávat se svým manželem Iwanem
Yosefem…

Podtext této veskrze bulvární zprávy je jasný: v dnešní šílené době se
muži obejdou bez žen stejně dobře
jako ženy bez mužů. Pohlaví se přežilo, ať žijí muženy! Tyto neurčité
bytosti si mohou splnit vše, co se
jim zlíbí, a nemusí se přitom ohlížet na nic: a to ani na přírodu, ani
na potřeby svých vlastních dětí, pro
něž je dobré, pokud ve svém životě mohou vnímat mužský i ženský
princip současně.
Muženy nic takového neřeší.
Muženy si vystačí!

Z

A

všichni v našem státě milionáři, leč
překvapivě tomu tak není. Vždy je
ovšem potřebné říci kromě A také
B. Klasickým příkladem bylo poslední zvýšení platů ve školství.
Házelo se procenty asi jako maltou
na stěnu, leč až jeden redaktůrek
ze soukromé televize dodal, že část
těch procent jde na část platu tarifní
a část platu nadtarifní, což je osobní
příplatek a odměny. A teď je třeba
vědět, že část tarifní je povinná,
kdežto ta část nadtarifní je nepovinná, a to jsme u jádra pudla. Pokud
máte našponovaný rozpočet,
jste rádi, že pokryjete tarifní
složku a o nadtarifech si můžete nechat jen zdát. A najednou
z těch obrovských procent navýšení jsou třeba v lepším případě
jen dvě třetiny... A tak je to všude,
kde je organizace závislá na státní
subvenci a o podnikání a výdělcích,
jako třeba výše zmíněná vodní společnost, si může nechat jen zdát.
Pak jsou řeči v médiích spíše něčím,
co Rusové krásně nazývají „Smích
skrze slzy“.
atím nám ekonomika ještě
šlape a tak máme zatím více

toho smíchu, ale až se začne zastavovat. A ona začne, protože je to
dáno ekonomickými teoriemi, tak
smích zřejmě vystřídají slzy, leč to
již bude pozdě. Takže doporučuji
zvýšit si ekonomické povědomí
tedy gramotnost a kapku šetřit na
horší časy, a to třeba ve formě důchodového připojištění a podobných aktivit.
Tak ať se nám všem zatím ekonomicky daří!

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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tiskových mluvčích zmíněných
společností, že do zvýšení cen se
promítnou třeba renovace sítí, pokrytí inflace a další podobné věci,
které ovšem koncového zákazníka
vůbec nemusí zajímat, protože když
to převedu na drobného podnikatele, třeba obuvníka, tak mne vůbec
nemusí zajímat, že mi cenu zvedl
jen kvůli tomu, že si chce koupit
nový verpánek. Pokud si totiž na
něj nebyl schopen vydělat sám, tak
potom je buď špatný obuvník, nebo
nemakačenko, který využívá děravého zákona. V případě dodavatelů
energií, kteří mají milionové zisky,
mi jakékoliv zdražování připadá jako
nemravnost. Vždy se ptám, co dělá
regulační úřad, zřejmě stejně jako
BIS, vše monitoruje a zároveň spí.
Obzvláště můj místní „oblíbenec“,
dodavatel vody v Prostějově, který
je dojen a jehož peníze se posouvají
směrem do Francie, mi spolehlivě
hne žlučí pravidelně, jen co ten název společnosti vidím někde napsaný. Stále zde připomínám vtip, že
za cenu, kterou ve městě za vodu
platíme, by nám z kohoutků místo
vody mělo téci pravé šampaňské...

Radìji plácky místo hal
Pokud se má za místním nádražím místo těch hnusných baráků Českých drah
něco stavět, tak se ptám, proč zase sportovní hala? Kolik těch sportovních hal
chceme ve městě vlastně mít? Zas až tak sportovní město nejsme, abychom
měli tolik podobných zařízení. Jako matka tří dětí bych byla mnohem raději,
kdyby město více pamatovalo na venkovní hřiště a plácky, na kterých jsme
v mládí dováděli každý den. Taková místa z Prostějova pomalu mizí a sportující
a jinak si hrající děti se dnes spíše zavírají do hal a tělocvičen. A to je podle mého
názoru strašná chyba!
Věra Zakopalová, Prostějov
Zase ji necháme znièit?
Už dlouho jsem se nedočetla nic o tom, zda se vůbec ještě někdy počítá s tím, že po jižním kvadrantu začnou konečně jezdit i nákladní automobily. Jako
obyvatelka Plumlovské ulice bych to docela uvítala, protože to, co se děje přes den v této lokalitě, je na pováženou. Za pár měsíců se má silnice v Plumlovské celá opravovat, a my pak dopustíme, aby ji kamiony zase brzy zničily? Proč přes Plumlovskou jezdí náklaďáky, které jezdí od Mostkovic na Brno?
Právě pro ně by byl jižní kvadrant úplně ideální. Nechci ostatně žalovat, ale během dne jsem viděla několikrát, že nákladní vozidla stejně jižní kvadrant
využívají, i když tam zatím mají zákaz vjezdu!
Petra Nováková, Prostějov

Vymøelé mìsto
Nejsem zastáncem nějakého rušného života, to rozhodně ne. Mám rád klid
a hlavně v noci jsem rád, když je v ulicích pořádek než poslouchat křik opilců. Ale v posledních měsících jsem si všiml něčeho, co mě zaujalo. Zatímco
během pátečních a sobotních večerů to v jiných městech skutečně žije, na
prostějovských ulicích nepotkáte pomalu ani živáčka. Všude klid a mrtvo.
Jak uvádím, pro mě je to jedině dobře, ale na druhé straně, o Prostějovu se
říká, že tady chcípl pes. A ono na tom něco opravdu bude.
Milan Daněk, Prostějov

Ostuda pro mìsto
Všude čtu velkou chválu na městský ples v Národním domě. Samá celebrita, jako hosté skvělé osobnosti, perfektní kulturní program. Já to nerozporuji, mohla to
být skutečně dobrá akce a hlavně reprezentativní. Jde mi ale spíš o to, že tuto politickou i společenskou smetánku pozvali organizátoři do objektu, který byl v tu
dobu obehnán lešením pokrytým nevkusnými děravými plachtami, všude okolo Národního domu nehorázný bordel a k tomu všemu běžní návštěvníci neměli
ani kde zaparkovat svá auta, protože parkoviště na Hlaváčkově náměstí zabrala vozidla právě těch celebrit. Nevím, ale asi jinak skvělá akce byla tentokrát situována
do neskvělých podmínek. Podle mě, jednoznačná ostuda pro město.
Jindřich Látal, Prostějov

N

eustále poslouchám, kolik
kde napadlo sněhu, jakou
rychlostí bude foukat ten či onen
vítr, jak dlouhá je zrovna kolona
na dálnici D1, jak se nám úspěšně transformuje státní rozpočet
ze schodkového na přebytkový.
A v neposlední řadě jak se kdekomu neustále přidává na platu a jak
se všude a všechno nenápadně
nebo i nápadně zdražuje. Ani Prostějovsko není ušetřeno zdražování. Pozorovat to lze ve všech
našich super a hypermarketech,
kde je to támhle korunka a onde
zase korunka a to co dříve bývalo
cenou před slevovou akcí je dnes
právě tou cenou akční. Ano, něco
i zlevňuje, ale upřímně, člověk věčně nekupuje čokoládu, kosmetiku
nebo elektroniku a jiné podobné
věci, ale spíše pečivo, ovoce a zeleninu, a tam jsou ceny jasné, jdou
nahoru.
ezklamali ani naši dodavatelé všech důležitých komodit, jaké představují plyn, elektřina
a voda. Opět si připlatíme někde
o pár procent, někde až o desítky
víc. Zde mne vždy „baví“ argument

N

teď k tomu zvedání platů. ReAč matematiku vcelku úspěšně po celý život ignoruji,
klama vlády na to, jak všem
jsem de facto čísly dlouhodobě obklopen. A nejinak je
přidává, se objevuje v médiích
tomu i v novém roce. Proto jsem se na jistou realitu ži- takřka pravidelně, a někdy mám
vota podíval právě očima čísel...
pocit, že už jsme díky zvedání platů

V ČÍSLECH...

JAK JSEM SE HRABAL

o tom, že „svoji“ mikrovlnku mají raději než „svého“ partnera. Proč? Protože je na ni větší spolehnutí. Se svým
chlapem nepotřebují mít nic moc společného, stačí, když z něj budou mít
dostatečný užitek.
Abychom byli spravedliví: současní
muži také příliš nepřemýšlí o tom,
co mohou ženě dát. Mnohem víc
je zajímá to, k čemu jim ona sama
může posloužit. Co však mají muži
dělat, pokud je ženy v lepším případě považují za nepříliš vydařený typ
domácího spotřebiče, v tom horším

08æ(1É03$7ċÌ69ă7
„Víte, jaký je rozdíl mezi mužem a vibrátorem? Vibrátor vám trávník neposeká...“ Tento „vtip“ perfektně vystihuje vztah čím dal většího počtu žen
k mužům. Nejedná se přitom pouze
o osamělé singles žijící v panelácích,
které posekat trávník prostě nepotřebují.
Jde o všechny zoufale praktické či
prakticky zoufalé ženy vnímající muže
podobně jako jakýkoliv jiný elektrospotřebič. Když se pokazí, vyhodí ho
a začnou hledat nový a výkonnější.
Otevřeně přitom mezi sebou hovoří

milujeme vecerník
á
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Již v chodbě jsme zahlédli tabuli
s nabídkou druhů piv, která příchozí
čekají uvnitř. Že půjde o zlatavé moky
ze skupiny pivovarů Lobkowicz, jsme
pochopili již podle vývěsního štítu
na ulici, na tabuli jsme se dočetli, že
si můžeme vybrat desítku Chlumec,
jedenáctku Klášter, dvanáctku Radegast (ta ale od Lobkoviczů není)
a speciál, tedy polotmavou třináctku.
Že se jedná o Démon z pivovaru Vysoký Chlumec jsme se dozvěděli až
od paní hostinské.
Rozhodli jsme se postupovat metodou malých piv a okusit více druhů.
Do desítky se nám zpočátku nechtě-

Nabídka nápojù
a jejich kvalita

4

5

2

3

tí. Výběr z několika malých jídel k zakousEXCELENTNÍ
nutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si trhnete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty.
Mimořádný zážitek, široká nabídka
i kvalita čepovaných piv
DOBRÉ
nemá chybu, stejně jako
nabídka malých jídel k zakousnutí. Průměr po všech stránkách. Dva až
Přátelský personál, originální interiér je
tři druhy piva na čepu, čisté
bonusem. Nechce se vám odtud odejít.
trubky, personál se snaží,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele dopo- k pivu dostanete i něco málo k zakousručuje.
nutí, ale moc vybírat si nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu něco
VELMI DOBRÉ
málo ve všech směrech chybělo...
Slušná nabídka piv (čtyři
SNESITELNÉ
a více), obsluhu její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná. Pořádek
Prakticky žádný výběr piva,
a čistota v lokále i na WC je samozřejmosobsluha se tváří otráveně, v na-

RaS resumé

Hostinec Na Tylovce se nachází v renovovaném domku hned na kraji
Tylovy ulice po levé straně, pokud
jdete od Wolkerovy ulice. Zvenčí
patří k těm nejlákavějším, které jsme
dosud navštívili, tento dojem se nevytrácí ani v chodbě. Po vstupu do
lokálu jsme se na sebe podívali a řekli si: To vůbec nevypadá špatně!
Po levé straně od vchodu se nachází
výčepní pult, za ním vysoká vitrína
s různými pamlsky. Naproti výčepu
se můžete, pokud je v hlavním „sále“
plno, nebo si chcete povídat s paní
výčepní, posadit k menšímu stolu přiraženému k masivnímu pilíři oddělujícímu prostor výčepu od lokálu. Ten
pilíř není právě praktický, zabraňuje
výčepnímu v pohledu do lokálu a naopak, ani hosté nemohou komunikovat s výčepním, ale zřejmě to z hlediska statiky objektu jinak nejde.
V dobře osvětleném lokále se nacházejí čtyři stoly pro šest hostů a tři stoly pro
čtveřici příchozích. Stěny jsou vyzdobeny sportovními trofejemi napovídajícími, že se tam scházejí fanoušci našich nejslavnějších fotbalových klubů.
Zřejmě se dobře snášejí navzájem, pro-

Od exteriéru
k interiéru

tože vlajky a šály konkurenčních klubů
visí vedle sebe. V rohu pod stropem se
hlasitě připomíná velká obrazovka, na
které se během naší návštěvy vystřídaly tři programy. Vzpomínali jsme, kdy
jsme naposledy navštívili hostinec bez
televize, a nepodařilo se nám na takový
podnik vzpomenout...
Stoly stejně jako židle jsou masivní,
celkově působí interiér světlým a čistým dojmem, k němu přispívá i dobré osvětlení.

VYHNĚTE SE

WWW.VECERNIKPV.CZ

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst se
není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

1

bídce nic k zakousnutí - skládanky
a brambůrky se nepočítají... Prostředí
WC je na hraně použitelnosti. A tak
stěží zde strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec ne. Navštívit jednou
a v krizi stačí.

Původně jsme se vypravili na hodnocení do jedné z oblíbených prostějovských restaurací,
a sice do H Clubu. Již obvyklá příprava našeho hodnocení čítající také návštěvu webových
stránek vyzněla rozpačitě jak formou, tak obsahem. A když jsme se před H Clubem sešli,
uvítaly nás stažená mříž a ve vývěsce oznámení „Z technických důvodů dočasně uzavřeno“. Co teď? Sladili jsme svůj týdenní program tak, aby nám oběma vyšel čas na hodnocení
právě v ten daný večer, další taková příležitost by se naskytla nejdříve následující týden.
Protože jsme cestou do H Clubu míjeli v Tylově ulici hostinec, který jsme dosud nikdy
nenavštívili a který vypadal zvenčí sympaticky, navíc se nacházel vlastně za rohem od
H Clubu, zašli jsme tedy místo večeře „pouze“ na pivo a oproti plánu vyplnili lednový
harmonogram tohoto ražení...

infoservis
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Ɣ UPOZORNĚNÍ: Z provozních důvodů dochází k dočasnému omezení astronomických pozorování pro veřejnost. Středeční
pozorování hvězdné oblohy s výkladem pro děti a čtvrteční pozorování Slunce a hvězd se nekonají.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí a v pátek 14:00 do 15:00 hodin. Slunce nabízí zajímavou chromosféru. Vstupné
40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí a v pátek od 18:30 do 19:30 hodin. Prohlédneme si planety Mars
a Uran a další zajímavé a krásné objekty zimní hvězdné oblohy. Pozorujeme též přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné
40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „NOVOROČNÍ POHÁDKA“. Vstupné děti 20Kč, dospělí
40Kč.
Ɣ Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku
všech akcí.

OD 28.1. DO 3. 2. 2019
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Kdo z nás by nechtěl mlsat, obzvláště když jde o dobroty spojené s čokoládou? Pro velice oblíbenou a nejlevnější Nutellu spěchejte do Kauflandu, pro Milku Alpine zase do Alberta či do Billy. Balíček Kinder
Chocolate koupíte za stejný peníz ve všech prostějovských supermarketech, ovšem čokoládové Miňonky prodávají nejlevněji v Albertu.
Čokoládu Geisha pořídíte nevýhodněji v Bille a Kauflandu. Na Orion
KOKO si pak nejlaciněji smlsnete v Bille
Tak si pochutnejte!
Průzkum byl proveden ve středu 23. ledna 2019.
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19,90
29,90

Kinder Chocolate 8 x 12,5g

82,90ą2.2/É'29e'2%527<
... tentokrát
ze sortimentu:
75,90
64,90
64,50
64,90
64,90
(450g)
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Čeká
vás řešení hned několika palčivých problémů, které jste si zadělali úplně sami.
A sami se z nich musíte také dostat. Pokud si přece jen vyžádáte pomoc, nečekejte, že někdo vás bude tahat z bryndy.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Pozor na zdravotní problémy. Ve střehu byste měli být především před těmi,
které ve vašem okolí už skolila chřipka. Vyhýbejte se jim, protože právě vy
můžete od nich úplně lehce chytit toto
vysoce nakažlivé virové onemocnění.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Nejste
zrovna z těch, kteří by si nechali všechno líbit. Jenže v následujících dnech
budete přímo seřváni od přímých nadřízených a vy na to neřeknete ani slovo.
Bodejť když víte, že jste pochybili.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Stojí před
vámi několik výzev, hlavně co se týká
důležitých změn v životě. Nemusíte ale
všechno obracet hned naruby, stačí si
jen udělat pořádek ve svých prioritách.
A za nimi se pak žeňte ozlomkrk!

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Máte před sebou
týden plný změn, které všechny ani
nestačíte pochytit. Více přelomových
událostí očekávejte v rodinném kruhu,
tam to bude opravdu jiskřit. O víkendu
si udělejte čas na příbuzné.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Můžete si již
teď blahopřát, v následujících dnes se
vám vydaří všechno, na co jen sáhnete.
Na úspěšnosti nezmění nic ani fakt, že
s partnerem to bude stát doma za starou belu. Ovšem vy budete zářit.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Vaše nálada
bude pod bodem mrazu. Přestože se
všichni okolo budou snažit, aby na vaší
tváři vyloudili alespoň krátký úsměv,
všechno bude marné. Holt když jsou
starosti s financemi, do smíchu není.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pozor na
domácí práce, které budete vykonávat
s pomocí elektrických spotřebičů. Na
tomto poli vaší působnosti hrozí vysoké nebezpečí zkratu a tím požáru. Pokud budete doma uklízet, mějte vedle
sebe někoho zkušenějšího.

Milka Alpine Milk 100g

Nutella 350g

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nezůstávejte sami, vždy a za všech okolností
mějte neustále někoho při sobě. A je
úplně jedno, koho. O samotě vás totiž
budou přepadávat černé myšlenky
a mohli byste si něco udělat. Neriskujte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Poslední dobou se nemáte za co stydět, život jste
si dali jakžtakž do pořádku a neustále
vyvíjíte nejrůznější aktivity, jak svoji
situaci ještě zlepšit. Jeden problém ale
zůstává pořád, nemáte se o koho opřít.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Lidem
z vašeho okolí se bude zdát divné, že
se poslední dobou neustále usmíváte
a jste duchem nepřítomni. Jenom vy
sami znáte přesný důvod. Jste čerstvě
zamilovaní, tak snad vám to vydrží co
nejdéle.
RACI – 22. 6. až 22. 7.Máte sice originální nápady, ale jejich realizace je velice těžká. Nikdo vás totiž přesně nechápe, takže pokud hledáte pomocníky,
prostě je nenajdete. Zkuste své plány
trošku zjednodušit a zprůhlednit.

Většina Prostějovanů bude k sobě navzájem zachovávat úctu a někteří z nás se zcela
určitě dočkají i poděkování za práci od nadřízených. Stinnou stránkou tohoto týdne
budou pro mnoho našinců zdravotní problémy, hlavně chřipková epidemie.

ud
ký

INFORMUJE

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

živě a následně i ze záznamu. Záznam je na https://livestream.com/
accounts/17590784/events/8487565/
videos/184879584.
Seminář Vnitřní trh EU z pohledu
malých a středních podniků záznam
na
https://livestream.com/accounts/17590784/events/8518119/
player?width=640&height=360&ena
bleInfoAndActivity=false&defaultDra
wer=&autoPlay=true&mute=false.
Pro podporu exportérů zřídilo
MPO tzv. Zelenou linku pro export.
Pracovníci Zelené linky jsou na čísle 800 133 331 připraveni odpovídat i na dotazy týkající se brexitu.
Dalším zdrojem, který je průběžně aktualizován v souladu s dotazy
podnikatelů, zaslaných na Infolinku
k brexitu, je Speciál: Brexit očima ex-

Více na www.ohkpv.cz

x Důchodové pojištění aktuálně
a Evidenční listy důchodového pojištění
– Bc. T. Sojková
x Jakým
způsobem
nejlépe
propagovat firmu na sociálních sítích
– In creative, s.r.o. /J. Horáček, M.
Olbert/
x Pracovní právo aktuálně v roce
2019 – JUDr. M. Hejmala
x Pracovnělékařské služby – R.
Křepinský

NA 1. ÈTVRTLETÍ 2019
PØIPRAVUJEME SEMINÁØE
NA TATO TÉMATA:

portérů na portálu BusinessInfo.cz.
Zdroj: TZ HK ČR

a po č. chat 1145, 1135 u yacht klubu, včetně kina, č.
1156, občerstvení č. 834, dále celý areál bývalého voj.
opr. závodu a letiště včetně fotovoltaických elektráren
(mimo fa. Redam s.r.o), dále celá obec Ohrozim, celá
část obce Lešany ve směru od Kostelce n. H a obce
Ohrozim po střed obce s č. 8, objekt za obchodem
parc. č. 211, č. 179, 80, 35, 57, včetně postranních ulic
a areálu ZD.
Obec: Dubany
Dne: 12. 2. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
oblast: Dubany č. p. 204.
Obec: Hluchov
Dne: 13. 2. 2019 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá
oblast: část obce Hluchov: jednostranně od č.138 po
č.25 a dále oboustranně od č.23 a 12 po konec obce
směr Konice.
Obec: Vrbátky
Dne: 14. 2. 2019 od 8:00 do 14:30 hodin. Vypnutá
oblast: jednostranně ulice od č. 50 po konec obce s č.
278 a 279 (vč. č. 181, 285 a 141). Dále č. p. 165, 166,
169, 177, 66, 78, 74, 68, 44, 295.
E.ON Česká republika, s.r.o.

PROSTĚJOV V neděli 27. ledna si
celý civilizovaný svět připomíná památku lidí, kteří se stali oběťmi nenávistného vraždění během druhé
světové války.
Tento den připomíná utrpení přibližně
šesti milionů židovských obětí, 220 tisíc
Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů

dalších nevinných obětí v době holokaustu
za druhé světové války. Datum 27. ledna
bylo vybráno záměrně; v tento den roku
1945 byl Rudou armádou osvobozen
jeden z nejhorších nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů Aschwitz Birkenau (Osvětim-Březinka). Konkrétně
z Prostějova a okolí bylo transportováno

do koncentračních a vyhlazovacích táborů
1 259 lidí židovského původu. Povražděni
byli v Baranoviči, Malém Trostinci, Osvětimi, Raasice, Treblince a v jiných koncentračních a vyhlazovacích táborech. Mnozí
zemřeli v Terezíně. Stali se tak oběťmi největší genocidy v průběhu 20. století. Domů
do Prostějova se vrátilo 109 osob.
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i díky novému vedení zdejší radnice
dojde mezi oběma stranami sporu k rozumné dohodě,“ vyjádřil se
v této souvislosti mimo jiné předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr, jenž v rámci reportáže
prezentoval pozoruhodnou výstavu
významných prostějovských rodáků židovského původu umístěnou
v jedné z učeben Gymnázia Jiřího
Wolkera.
Kromě reportážních příprav diskusního pořadu není v případě
„rehabilitace“ židovského hřbitova
už řadu měsíců nic nového. Vedení prostějovské radnice naposledy
odmítlo kuriózní návrh americké
nadace předložený mediátorem
Vladimírem Špidlou. Podle něj měl
2ąGFUGFC URQNMW *CP¾EMÚ ,GTW\CNÆO /KEJCN iOWET X VGNGXK\PÊO FQMWOGPVW
být celý prostor před prostějovskou
OKOQLKPÆRTG\GPVQXCNKXÚUVCXWXÚ\PCOPÚEJRTQUV÷LQXUMÚEJTQF¾MčMVGT¾LG
reálkou uzavřen. Pokud by se realiMXKF÷PÊRąÊOQXLGFPÆ\WéGDGP)[OP¾\KC,KąÊJQ9QNMGTC Foto: Martin Zaoral
zoval, vedla by přes současný park
Fokus Václava Moravce je dvouho- reportáže. Právě ty zamířil uplynulé ohraničený živým plotem jediná
dinová televizní diskuse doplněná pondělí natáčet štáb ostravské ČT lávka, po níž by žáci a studenti choo statistická data či dokumentární přímo do Prostějova. „Věřím, že dili do školy.
(mls)

PROSTĚJOV Proměny společnosti, proměny technologií, proměny vztahů mezi lidmi. Na to vše se zaměřuje televizní měsíčník Fokus Václava Moravce. Jeho příštím tématem bude Smíření
s minulostí. Podstatnou roli v pořadu, který bude na obrazovce
ČT24 k vidění v úterý 12. února od 20:00, bude hrát i kauza zrušeného židovského hřbitova v Prostějově.
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Obec: Určice
Dne: 5. 2. 2019 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast: Základní škola a ul. napro 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: 6. 2. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: č. domu 360, par. č. 12/7, 11/1, zahrada pro č.
122.
Obec: Prostějov
Dne: 8. 2. 2019 od 7:00 do 10:30 hodin. Vypnutá oblast: fa. Koutný spol. s r.o., Okružní ul. 4200/4a.
Obec: Lešany, Mostkovice, Ohrozim
Dne: 11. 2. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: část obce Mostkovice, Stichovice - celé ulice
Ohrozimská, Hlinická, V Proluce, Nábřežní, Pěší, Za
Stodolami od ul. Ohrozimská po č. 561 vč. lokality
nov. RD, Stichovická od ul. Ohrozimská po konec sm.
Plumlov, část Prostějovské od č. 80 po č. 88, dále lokalita chat kolem Letního kina, od hráze po parkoviště

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky připravilo publikaci, která je určená všem firmám
v ČR, neboť brexit se může týkat
i těch, kterým to na první pohled
nemusí být zjevné. Ministerstvo
tuto publikaci kontinuálně zpřesňuje podle informací, které má ze
Stálého zastoupení v Bruselu, i ze
všech dalších relevantních zdrojů.
Odkaz naleznete na https://www.
mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/
brexit/default.htm.
MPO ve spolupráci s generálním
ředitelstvím cel a Evropskou komisí
také uspořádalo 17. prosince 2018
Seminář k praktickým dopadům
brexitu na celní a další administrativní záležitosti. Ve spolupráci
s ČTK bylo možné sledovat akci
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Přestože sortiment byl užší, než
na co jsme se těšili, odcházeli jsme
spokojeni. Ten, kdo si jde popovídat s přáteli a přitom vypít nějaké to
pivo, si na své přijde. A že se v hostinci scházejí lidé, kteří se navzájem
znají, i když nesedí u stejného stolu,
jsme poznali již pár minut po příchodu. A když zazněl povel „jde se kouřit“, zůstali jsme v jednu chvíli v lokále sami. Přesto se na nás nedívali jako
na cizí vetřelce. Asi jsme vypadali
dost slušně a zároveň se netvářili povýšeně. Klidně se tam zastavíme na
„speciál“ i někdy příště.
Trochu nám vadily hluk v omezeném prostoru a televize u stropu, ale
obojí dnes k hostincům patří. Hlučné chlapské hlasy již po staletí a hluk
z obrazovky posledních dvacet let
také.

Shrnutí
FHONRYÙ
dojem

časem. Takže si nemůžeme, ale ani
nechceme stěžovat.

hvězdy

3

Hostinec Na Tylovce se nachází v místě, kde mnoho lidí pěšky
nechodí. Ale pokud se chcete zastavit na slušné pivo a kus řeči
s kamarádem, kterého jste právě po letech potkali, klidně vejděte dovnitř. Z nabídky piva si vyberete to, které vám sedí, a když
budete skromní, dostanete i něco málo k zakousnutí. Štamgastům radit nemusíme, ti jsou tam zjevně spokojeni.

+267,1(&1$7</29&(

lého k pivu je vlastně standardní,
a sice stejná jako jinde: nakládané
sýry s bílou plísní na povrchu, utopenci a několik průmyslově vyráběných pochutin, které vás donutí
brát si ze sáčku stále další a další.
Nejsme jejich příznivci, a protože
nám bylo řečeno, že utopenci bohužel nejsou k dispozici, zbyl nám na
výběr jen nakládaný hermelín. Ten
byl ovšem až nadstandardně dobrý,
přizdobený feferonkou a doplněný
ošatkou chleba. Můžeme konstatolo a později už vůbec ne. Jedenáctka vat, že nás plně uspokojil a poskytl
Klášter byla dobře pitelná, stejně jako dostatečné množství kalorií pro
Radegast. Nečekali jsme žádný de- cestu domů.
gustační zázrak, ani to zázrak nebyl,
Kvalita
ale slušné, dobře ošetřené pivo, navíc
v pěkných baňatých sklenicích umocservisu
ňujících dobrý pocit z pro nás vlastně
Veškerý servis od čepování piva po
náhradního řešení.
Speciál Démon se od předešlých piv obsluhu u stolů zastala jedna pracovlišil. Jednak samozřejmě polotmavou ní síla. Vzhledem k rozměrům lokálu
jantarovou barvou, jednak chutí s ná- i počtu hostů – nebylo úplně plno –
dechem karamelu a jemnou hořkos- zastala svoji práci s přehledem a zůtí. Jak jsme se později přesvědčili na stala jí i chvilka k zodpovězení našich
internetu, štamgasti mu dávají čtyři všetečných dotazů. Možnost přísuhvězdičky z pěti možných. Klidně by- nu dalšího piva nám byla nabídnuta
chom jich zvládli i víc, ale čas pokročil vždy včas a nevtíravě.
a cesta domů pro jednoho z nás předMísto
stavovala dobrou půlhodinku chůze.
Nabídku lihovin jsme nezkoumaúlevy...
li, ale podle toho, co si objednávali
ostatní hosté, máme důvod se do- Na toto místo se jde chodbičkou
mnívat, že se ve výčepu nachází na- vedoucí na dvorek, dnes útočiště
tolik dostatečná zásoba vodky, aby kuřáků a v létě i místo k posezení.
Místo úlevy není žádná designouspokojila poptávku.
vá lahůdka a barva obkladaček
Nìco
rozhodně neuklidní rozvášněné
k zakousnutí? pijáky, rekonstrukcí prošlo zřejmě
již před delší dobou, ale je slušné
Na tabuli u výčepu jsme se dočetli, a čisté. Papírové ručníky nechyže nabídka
běly po celý večer a čistota také
něčeho manebyla poznamenána ubíhajícím

V celkovém součtu již jedenačtyřicátým kláním pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
který vloni vyvrcholil silvestrovským pohledem do zahraničí a letos započal úvodní návštěvou ve
stylové restauraci. Nyní se na stránky nejčtenějšího regionálního periodika vrací řádný díl z hospodské části. Také v letopočtu 2019 jsme totiž odhodlaní dívat se na zoubek jak regionálním
restauracím, tak i místním hostincům a čas od času vám znovu přinést nějaký ten bonus.
Připomeňme si tedy, jak košatá je historie tohoto projetku. Vše odstartovaly dvě pilotní části na
konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý
měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům.
Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž čas od času všem proložíme
návštěvou pizzerie, podniku pro vegetariány, zahradní restaurace, Hanáckých slavností a již
podruhé jsme provedli průzkum vánočních trhů v Prostějově.
Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zaměřující se na gastronomii bude v letošním roce prozatím
vycházet vždy v sudém vydání. Stejně jako loni nadále probíhá také čtenářská soutěž, ve které můžete hlasovat o své nejoblíbenější místo k posezení a vyhrát poukaz pro večeři ve dvou.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.
cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech čtyřicet doposud zveřejněných dílů.

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

41-. díl

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

seriál Večerníku

Ja
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Předchozí dvě bitvy s Přerovem dávaly prostějovským hokejistům naději, že se podaří zlepšovat dlouhodobě mizernou bilanci vzájemných
utkání. Po výsledcích 3:4sn venku
a 3:2sn doma však přišla další porážka, tentokrát 2:4 v zubřím výběhu. A vše se opět vrátilo do starých
kolejí.

Neúspìch
v derby

Z poněkud slabší herní produkce,
kterou Jestřábi předvádějí poslední dobou, pronikavě vynikla jedna
úžasná pasáž během střetnutí proti
Slavii Praha. Od 26. do 33. minuty
hráli borci LHK fantasticky a vstřelili
čtyři góly.

!&҃ ࡡ
Sedmiminutová
VPUvy

HOKEJOVÉ

-F[å ,GUVą¾DK FQUNQXC RTQwWUVTQ
XCNK ×XQFPÊ FWGN U 2ąGTQXGO
X CMVW¾NPÊ UG\ÐP÷ FQOC  wNQ
QRQVXT\GPÊLGFPQJQ\F¾PNKX÷PG
\XTCVPÆJQHCMVWRTQUV÷LQXwVÊOWåK
FGTD[PGWO÷LÊ\CVÊOEQ<WDąKPC
QRCMCPQ
2QVQOXwCMRVCéÊNGVMCX[X¾NéKNC
WPGLX÷VwÊJQTKXCNCDQF\CXÚUNG
FGMRQUCOQUVCVPÚEJP¾LG\
FGEJ PCXÊE Q VąÊDQFQXÚ VTKWOH
RąKwNCCåPGFNQWJQRąGFMQPEGO
#P¾UNGFP÷PCXNCUVPÊONGF÷MQ
PGéP÷RąKwNQRQFGNwÊFQD÷X\¾
LGOPÆXÊV÷\UVXÊD[ċ\CUGCåXP¾
LG\FQXÆNQVGTKKRQO÷TGO
6[JNG FXC OCéG F¾XCN[ LCM UC
OÚO JT¾éčO .*- VCM LGLKEJ HC
PQWwMčO PCF÷LK åG RTQJT[ U *%
RąGUVCPQW DÚV VQNKM DQNGUVPÚO
åGNG\PÚO RTCXKFNGO # åG UG
FNQWJQFQD÷ PGRąÊ\PKXQW DKNCPEK
X\¾LGOPÚEJUQWDQLč\CéPGFCąKV
QV¾éGV
6GòXwCMRąKwGNFCNwÊUVąGVXGNMÚEJ
UQMčCD[\PQXWFQRCFNLCMQQD
X[MNG6Q\PCOGP¾×UR÷EJGOVW
ąÊJQUV¾FCMVGTÆUQWDQLQX÷MąGJ
MÆ,GUVą¾D[RąGX¾NEQXCNQJTWDQW
UKNQW K OCZKO¾NPÊO QFJQFN¾PÊO
UéÊOåUKUX÷ąGPEK,KąÊJQ8[MQWMCNC
MTQO÷QDéCUPÚEJXÚLKOGMPGFQ
M¾åQWQRCMQXCP÷RQTCFKV
-CRKV¾P2TQUV÷LQXC/CVQWw8GP

MTDGE RCM XG UXÆO JQFPQEGPÊ
QVGXąGP÷ RQLOGPQXCN JNCXPÊ
FčXQF[ VÆJNG PGTCFQUVPÆ UMW
VGéPQUVK\GUXÆJQRQJNGFW0WV
PQąÊEVåGVCMąÊMCLÊEWJQFKNJąGDÊM
RąÊOQPCJNCXKéMW
2ąGX¾åP÷ VGEJPKEMÆOW C QHGP
\KXPÊJQMGLRTGHGTWLÊEÊOWGNJ¾M¾é
MWVQVKåOQEPGXQPÊVXTFÆRQLGVÊ
FčTC\PÚEJUQWRGąčLGLKEJåUV[NLG
\CNQåGPÚURÊwPCDQąGPÊPGåVXQ
ąGPÊ # PGDQċ 2ąGTQXCPÆ RT¾X÷
VCMQXÚO \RčUQDGO JTCLÊ PGN\G
UG RTCXKFGNPÚO UGNJ¾PÊO X MTCL
UMÚEJDKVX¾EJCåVQNKMFKXKV
0[PÊ N\G LGP FQWHCV åG RQMWF
RCTVCQMQNQMQW\GNPÊMčURWMGO
6QO¾wG &KXÊwMC /CTMC 4CéWMC
CURQNRQUVQWRÊFQRNC[QHHtéG
OWåF¾NRGXP÷X÷ąÊOtPGRQVM¾
VCOPKMQJQRąÊNKwFGUVTWMVKXPÊJQ
0CRąÊMNCF NQÿUMÆ éVXTVHKP¾NG
U -NCFPGO D[NQ XÊEGOÆP÷ QU
NCXQW MT¾UPÆJQ QVGXąGP÷LwÊJQ
JQMGLG wGUVK\¾RCUQXÚO RčUQDK
XÚO FTCOCVGO ,GFKP÷ TGRGVG
U JGTP÷ UVGLPÚO éK RQFQDPÚO
RTQVKXPÊMGOCUKF¾*CP¾MčOTG
¾NPQWPCF÷LKPCX[UP÷PÚRQUVWR
FQUGOKHKP¾NG

/CTMC
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Mezi hokejovými mantinely

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

Plejeři elhákáčka dokázali Slávistům hned dvakrát vyhnat
pavouky z šibenice jejich brány.
Nejprve se o to postaral Radek
Prokeš, který ve 28. vjel do útočného pásma jako utržený vagón
a prudkou ranou z pravého kruhu poslal puk přímo do vzdálenějšího vinklu. Stejné místo trefil
technickým švihem o tři minuty
později i David Dvořáček, tentokrát ale z levého kruhu. Gólman
Šorf ani v jednom případě nic nezmohl.

Nejkrásnější
akce

-

„Ve středu proti Slavii to dlouho byl zápas v takové zvláštní atmosféře, kdy každý čekal, co
přijde. My jsme první třetinu nehráli dobře a pouštěli soupeře do brejků i šancí, naštěstí nás
hodně podržel Kuba Neužil. Potom jsme během maximálně vydařené pasáže nasypali čtyři
góly rychle za sebou, což vlastně rozhodlo celé utkání. Které jinak nebylo tak jednoduché,
jak by napovídal konečný výsledek. Derby v Přerově? To je za poslední roky pořád stejná
písnička. Zubři nás předčí v tvrdosti, agresivitě, důrazu a odolnosti, my na tohle se svým
techničtějším hokejem složitě hledáme recept. Musíme přiznat, že i tentokrát bylo vítězství
soupeře zasloužené. Byť každá derby porážka bolí dvojnásob, pořád jde o jediný zápas,
kterých nás do konce základní části čeká ještě řada. Proto se musíme rychle zvednout, abychom v pondělí zvládli atraktivní souboj s Českými Budějovicemi. Snad přijde víc fanoušků
a hlavně budou všichni fandit, ne čekat na naše zaváhání a pak pískat nebo nadávat. My
sami víme, když nehrajeme dobře, právě v takových okamžicích je podpora příznivců o to víc
důležitá. Věřím, že doma zabereme a věrným fandům uděláme radost.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Koncem minulého kalendářního roku osmadvacetiletý útočník
onemocněl, bral antibiotika. A protože se mu choroba vrátila,
byl mimo hru v podstatě tři týdny. Návrat po nich byl trudný, Lukáš viditelně postrádal sílu i pohodu. Postupně se
však dostal zpět na svůj obvyklý level a poslední dobou již zase potvrzuje status kanonýra. Ve dvou zápasech uplynulého týdne nasázel tři góly, nejprve
dva Slavii Praha a poté jeden při derby v Přerově.
Nezastavil jej ani nepříjemný šrám v obličeji po
jednom ze zásahů sešívaných. Žálča tak dál bojuje o korunu prvoligového krále střelců.

/8.hl/¤©.

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

nebezpečných brejků a z nich šancí,
tam nás hodně podržel Kuba Neužil. Potom jsme my rychle za sebou
využili čtyři své šance, většinou šlo
o střely, které často pilujeme na trénincích. A v poslední části už jsme se
soustředili na obranu,“ okomentoval
zdánlivě pohodový triumf kouč elhákáčka Jiří Vykoukal.
Kromě jistoty gólmana ocenil i vysokou produktivitu svých svěřenců.
„Obvykle míváme druhé třetiny nejhorší, tentokrát jsme v ní však rozhodli. Ta povedená pasáž od 26. do
33. minuty byla samozřejmě skvělá,
psychika během tohoto úseku dělala
plných sto procent. Potom se mi ale
nelíbilo, že kluci byli dál jako utržení
ze řetězu a vinou nedodržování organizace hry umožnili Slávistům snížit.
Pak se mančaft naštěstí zklidnil, něco

statné nájezdy. Jinak stále vládne přerovský konkurent, ač je v tabulce níže
než LHK (o dvě místa a dva body).
Jak vůbec vypadá momentální situace v prvoligovém pelotonu? 1. Jihlava 96, 2. Vsetín 92, 3. Kladno 87, 4.
České Budějovice 84, 5. Havířov 76,
6. Prostějov 75, 7. Litoměřice 73, 8.
Přerov 73, 9. Frýdek-Místek 71, 10.
Třebíč 69, 11. Slavia Praha 68, 12.
Poruba 62, 13. Benátky 61, 14. Ústí
36, 15. Kadaň 28. Ptačí letka má navíc odložené utkání v Porubě k dobru, což se za daných okolností může
vydatně hodit. Leč především je po-

Další vydařený úsek přišel v závěru, a to
zásluhou přesilovek. Které mimochodem Hanákům v této sezóně příliš nejdou a nutně je potřebují zlepšit. Tím
víc potěšily celkem tři trefy z početních
výhod do sítě sešívaných, neboť play-off
se kvapem blíží. A ve vyřazovacích bojích
právě přesilové hry často rozhodují.
Kromě výše probíraných dvou fází zápasu však ptačí dravci nijak nezářili, chvílemi spíš naopak. Tudíž je otázkou, zda je
nedávné trápení definitivně zažehnáno.
Příští mače nejspíš ukážou.
(son)

klikni na
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Foto: Marek Sonnevend
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Úplný vstup zvládli Hanáci solidně, jejich
počáteční aktivita vyvrcholila po třech
minutách rychlým protiútokem dvou na
jednoho s nepovedeným zakončením
Nouzy. Vzápětí ujel na druhé straně do
brejku Kubica, kterého vychytal Neužil.
Poté Najman prudce švihl z mezikruží
vedle, načež strážce hostující svatyně Šorf
odolal dvěma závarům LHK s dorážkami
Divíška + Meidla. V 9. se musel znovu
činit Neužil tím, že zlikvidoval sólový
únik Najmana. Následný tlak Prostějo-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi
mají se Slavií Praha dlouhodobě
mizernou bilanci na vlastním ledě.
Ve 49. dějství Chance ligy chtěli
s tímhle domácím prokletím proti
„sešívkám“ nekompromisně zatočit
tím víc, že současně šlo o potvrzení předchozí super jihlavské výhry.
Všechno dopadlo výsledkově na jedničku, byť po herní stránce to dlouho taková idyla rozhodně nebyla.

LHK PV
SL PRA

vanů vedl ke střelám Krejčiříka i Koláře
a první přesilovce, leč nevydařené. Čímž
odstartoval velký nápor HC. Postupně
pálili a doráželi Saňa, Kubica, Ondráček,
Vlček, dvakrát Šmerha, Hrdinka, dvakrát Krejčík, opět Ondráček i Hrdinka,
posledně jmenovaný dokonce v krátké
dvojnásobné početní výhodě. Některé
projektily však prolétly mimo, většinu výtečně zmařil Neužil.
Zbytek oslabení přečkala ptačí letka bez
úhony také díky dvěma odvážným výpadům Luňáka vedoucím k vyloučení
Šmerhy. Jenže ve vlastní přesilovce se
do jediné nebezpečnější situace dostal
Nouza, jehož pokus z úhlu minul tyče.
Poté se utkání razantně zlomilo. Ve 24.
minutě Vrdlovec v jasné tutovce ztroskotal na dalším parádním zákroku Neužila,
aby mezi 27. a 33. domácí dravci doslova
rozsápali soupeře čtyřmi brankovými zásahy bleskově za sebou! Čas 26.36: pěknou akci Dvořáčka zprava finalizovanou
zblízka do Šorfa pohotově doklepl klečící
Matýs – 1:0. Čas 27.39: Prokeš utěšenou
ranou z pravého kruhu vymetl levou šibenici – 2:0. Čas 30.12: pohledná kombinace třetí útočné formace, Dvořáček
napřahuje z levého kruhu a puk zaplouvá
do bližšího vinklu – 3:0. Čas 32.31: krás-

Ondráčka od zadního mantinelu pohlídal u pravé tyče Neužil, o minutu později
prolétla nepříjemná teč Šteinera kousek
vedle a ve 48. Furch po efektním uvolnění poslal kotouč z ložené šance nad. Tím
pražské snahy o zdramatizování souboje
definitivně vyhasly, ve zbytku střetnutí
naopak rostla převaha elhákáčka. A časté
putování hostujících plejerů na trestnou
lavici umožnilo zvýraznění triumfu. V 56.
minutě Divíšek naservíroval zpoza brány
Žálčíkovi, jenž z první zavěsil k pravé tyči
– 5:1. A v 59. zase při přesilovce druhou
Divíškovu výzvu proměnil tentokrát
Nouza tahem do mezírky mezi Šorfovými betony – 6:1!

tovým výpadkem vzadu umožnili domácím během chvíle odskočit na rozdíl
čtyř gólů. Což rozhodlo celý zápas.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Utkání jsme začali velice opatrně a Slavia měla několik šancí, které vychytal Kuba Neužil. Ve
druhé třetině se nám povedlo proměnit naše příležitosti a zlomit celý zápas. Závěr jsme si pak
už zkušeně pohlídali. Dnes chci pochválit jak hráče za dobrou produktivitu, tak diváky za to, že
vydrželi v takové zimě až do konce.“
0LORv´©+$s+&6ODYLD3UDKD
„Výsledek vůbec neodpovídá tomu, co se na ledě většinu času dělo. A má to dva důvody. Za prvé
jsme neproměnili řadu vyložených šancí při stavu 0:0, za druhé jsme šestiminu-
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ná přesilovková spolupráce ústí v Čápův
švih z mezikruží do Šorfa okamžitě doražený do odkryté klece číhajícím Žálčíkem
– 4:0! Jestřábi létali po ledě jako skuteční
ptáci a díky tomu během chvíle rozhodli
o osudu celého mače. Zároveň však jejich
divokost potrestal ve 36. Furch přesnou
jedovkou zprava ke vzdálenější tyčce –
4:1.
O druhé přestávce v kabině ale došlo ke
zklidnění Vykoukalovy družiny, jejíž členové se ve třetí periodě viditelně zaměřili
na zodpovědné ubránění bezpečného
náskoku. Prostějovská defenziva nepouštěla Slávisty v podstatě do ničeho, výjimku tvořily jen tři situace. Ve 44. si výpad
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PROSTĚJOV Především dvě pasáže středečního utkání se Slavií Praha
daly vzpomenout na většinu aktuální
sezóny, kdy prostějovští hokejisté soupeřům sázeli kupy gólů a bavili své fanoušky krásnou ofenzivní hrou.
Přesně k tomuhle se Jestřábi vrátili od nějaké 25. do 35. minuty zmíněného duelu
tím, jaký útočný uragán náhle spustili. Rázem bylo zapomenuto předchozí tápání,
do té doby lepší protivník najednou úpěl
pod obřím náporem a v rozmezí 355 vteřin nafasoval čtyři rozhodující góly.

Vrací se už jestřábí top ofenziva?

Každopádně první ze dvou střetnutí uplynulého týdne Hanáci zvládli,
byť to tak doma proti Slavii Praha
skoro polovinu středečního duelu
nevypadalo. Hosté do pětadvacáté
minuty neproměnili řadu vyložených
příležitostí, když většinu z nich pochytal vynikající Jakub Neužil. Pak se
podařilo do soupeřovy sítě nasypat
během mohutného vzepětí čtyři slepené branky, čímž bylo vymalováno.
Nakonec sešívání odjeli s výpraskem
6:1.
„Konečný výsledek není moc objektivní. Hosté měli v první třetině dost

Marek SONNEVEND

jsme si k tomu řekli v kabině. A zbytek utkání byl pod kontrolou, navíc
jsme v závěru přidali ještě dvě trefy
z přesilovek, což je taky pozitivní,“
těšilo Vykoukala.
Okřídlení dravci rozsápáním Pražanů
dosáhli nadmíru důležitého vítězství
v boji o play-off, kromě toho ještě potvrdili nesmírně cenný úspěch z Jihlavy. „Tyhle dvě výhry jsou pro nás
velice důležité,“ konstatoval trenér
s dovětkem, že ideální by bylo další
přidat hned v derby na ledě Přerova.
Leč tohle nevyšlo. Arcirival v poměrně vyrovnané řežbě přece jen tahal za
trochu delší konec herního provazu
a znovu potvrdil dlouhodobě mnohem příznivější bilanci vzájemných
zápasů rezultátem 4:2.
„Zbytečně jsme inkasovali góly ve
druhé třetině. Byly tam z naší strany
chyby a utkání se tím zlomilo. Sice
jsme pak ještě v závěru snížili a ve
třetí třetině měli dobré šance, jenže
jsme je nedokázali proměnit,” stručně glosoval Vykoukal další porážku
od Zubrů. Ze čtyř pokusů aktuálního ročníku je Jestřábi dokázali skolit
jedinkrát, a to ještě pouze na samo-

Náskok šestých Jestřábů na nepostupové příčky
pro play-off se ztenčuje, činí už jen čtyři body

PROSTĚJOV Jde do tuhého. Čím víc se blíží konec základní
části Chance ligy mužů ČR 2018/19, tím dietnější je odstup
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov od devátého místa tabulky, ze kterého se již nepostupuje do play-off. Momentálně
jsou v našlapaném pořadí šestí, a jestli pořádně nezaberou,
mohly by je vyřazovací boje minout. Bolestně i senzačně
zároveň. Ale raději nemalujme čerta na zeď…

HOKEJISTÉ ZVLÁDLI SLAVII, ALE TO

0DQzHOÅ
sourozenci,
kamarádi
hlaste se!

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“vprvnímpatřevedleněkdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků, sak,
kalhot,šatů,kostýmkůapestrouškálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít
oblek na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu RV
FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem.
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
Jiří
Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.
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Veronika
Kummerová

Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí
profesionální a komplexní ošetření
pleti, ale také klid
a relaxaci, celkové uvolnění a individuální přístup. Za pomoci přírodní
kosmetiky a nejmodernější technologie bude vaše pleť prvotřídně
hýčkána. Poskytujeme Mesobotox,
což je účinná redukce vrásek pro ženy
starší čtyřiceti let, dále mezoterapii
na zpevnění pleti a vyhlazení vrásek,
také chemický peeling, ultrazvukové
hloubkové čištění, prodlužování řas,
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, líčení, kosmetické čištění a masáž,
proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt. v neposlední řadě epilaci. Pečujeme
Hlásit se můžete do 5. prosince. Těšíme se na spolupráci s vámi!
o vaše tělo i duši.Těšíme se na viděnou.

Nejen ženy, ale i muži si zaslou- od studia Belleza, výběr nového
ží péči. A my se o ně postaráme šatníku v RV Fashion, brýlí v Oppřímo královsky! Nejdříve vám tika Wagner a závěrečnou tečkou
vybereme oblečení na míru, po- pak bude taktéž profesionální fosléze se o vás postarají prvotřídní cení.
profesionálové v pánském saló- Neváhejte a hlaste se! PROMĚnu a samotný závěr bude završen NY IMAGE od PROSTĚJOVprofesionálním focením. Zkrátka SKÉHO Večerníku dopadly
budete fešák, za kterým se nejedna vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není
žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším co ztratit, naopak zcela zdarma
zvykem, kvalitní servis v podání získáte NOVOU IMAGE a také
profesionálů z Vlassalonu, líčení nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.

LÁKÁ ŽENY,
ALE I MUŽE

Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

la. Veronika vypadá jako princezna. Je
zvyklá na sportovní styl, my jsme ji ale
přesvědčili o slušivosti šatů, ukázali, jak
se nalíčit a jaké zvolit brýle, a vytvořili
jí slušivý účes. Prožila den v příjemné
atmosféře, na který jen tak, myslím, nezapomene. Děkuji všem, kteří se na proměně podíleli, a již nyní se velice těším na
další z vás.

ÚNOROVÁ PROMĚNA IMAGE

„Jsem nesmírně ráda, že se PROMĚNA
IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku drží již tak dlouhou dobu. Právě
jsme zahájili pátý rok, kdy každý měsíc
provádíme nejen změny vizáže, ale také
dodáváme mnohdy tolik potřebné sebevědomí, radost a vracíme zpět jiskru do
očí našich účastníků. Jsou to někdy jedinečné okamžiky, které mě dovedou zahřát u srdce. Já i celý tým jsme díky tomu
šťastní a s pocitem naplnění pak žijeme
ještě nějakou dobu.
První proměna tohoto roku se vydaři-
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ƔƔ Slečno Veroniko, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili
jsme vaše přání?
„Dobře, cítím se dobře, tak nějak jinak. (směje se) Vážně jsem se v první
chvíli nemohla poznat. Je to zvláštní
pocit, když se několik hodin nevidíte,
pak se najednou spatříte v úplně odlišném hávu... Domníváte se, že jste
někdo jiný. Tím, že mám jinou barvu vlasů a hodně kratší vlasy, nejsem
zvyklá na líčení a už vůbec ne na šaty,
tak jsem se vážně nepoznala.“
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce
překvapilo?
„Právě asi to, jak vypadám. Nikdy
v životě jsem se totiž neviděla nalíčená, to bylo pro mě fakt hodně velké
překvapení. A nikdy jsem taky neměla takto zkrácené vlasy, na to si budu
muset zvyknout.“ (pousměje se)
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Všem jsem se líbila, říkali, že mi to sluší.
Jen mě taky ještě nikdy neviděli nalíčenou,
takže mě chvíli pozorovali a říkali, že je to „I když jsem byla nervózní, což je asi
hodně nezvyklé a byli překvapení z toho, přirozené, rozhodně musím PROMĚže jsem si nechala tolik zkrátit vlasy.“
NU IMAGE všem doporučit. Bylo to
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám celé hrozně fajn. Nikdy na ni nezapoVečerníku?
menu.“ (úsměv)

otázky pro ženu,
co se změnila...

„Nemohla
jsem se poznat“
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byl úspěšně zahájen

letos slavíme
milujeme vecerník
á
Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
u toho...

milujeme vecerník
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otázkou, co bude dál. Kocourkovi totiž
vypršela pětiletá nájemní smlouva. „Za
pronájem našich budov jsme nic nechtěli. Proto nás mrzí, že provozovatel
do vybavení pláže nic neinvestoval. To
by se nyní mělo změnit, investice jsme
si dali jako jednu z podmínek dalšího
pronájmu,“ vyjádřil se starosta Mostkovic Jaroslav Peška.
Výběrové řízení na nového provozovatele nakonec ovšem nebude organizovat obec, ale Povodí Moravy. „Podle
mých informací se do něj přihlásilo
už pět zájemců. Výsledek by měl být

O pokračování na pláži U Vrbiček projevil zájem i její dlouholetý provozovatel. „Nejsem si vědom, že bych se dříve
jakkoliv zavázal k tomu, že budu investovat do něčeho, co mi nepatří. Přesto
jsem na pláži provedl jisté opravy, které
po mně nikdo nechtěl. Nyní je však
situace jiná. Pokud výběrové řízení
vyhraji a součástí nové smlouvy bude
i povinnost investovat do vybavení,
jsem připraven tak učinit,“ vyjádřil se
Radek Kocourek, který realitu provozu na legendární pláži zná lépe než
kdokoliv jiný. „Dobře vím, jaké jsou
náklady a kolik se tu dá naopak vydělat,

NEJISTÁ
BUDOUCNOST

znám koncem dubna, což mi i vzhledem k plánování provozu a akcí přijde
docela pozdě,“ dodal Jaroslav Peška.

pokud jsou čistá voda a dobré počasí.
Ovšem také jsem tu přežíval čtyři roky,
když v přehradě nebyla voda žádná.
Do toho už bych nikdy nešel,“ ohlédl
se za svým dosavadním dlouholetým
působením podnikatel.

Jisté je, že v dalších letech se vše nejen
na pláži, ale i u celé plumlovské přehrady bude odvíjet zejména od počtu
kulturních akcí a kvality vody. „A ta je
bohužel nejistá,“ upozornil na závěr
Kocourek.
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následků havárie byl provoz na dálnici ve směru
na Vyškov zastaven úplně. K celkovému obnovení došlo až po čtrnácté hodině,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie. Ten rovněž potvrdil, že policisty upozorňovali na opilého šoféra kamionu již
předem ostatní řidiči. „Bezprostředně před nehodou jsme na lince tísňového volání přijali několik
oznámení o zvláštním stylu jízdy zřejmě opilého
řidiče kamionu, která se s největší pravděpodobností vztahovala k výše uvedenému. Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu ohrožení pod vlivem návykových látek.
Za ten řidiči v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři
léta,“ uzavřel František Kořínek.
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Němčice nad Hanou (mls) - Zajímavý kvíz o životě a díle Karla Čapka
si připravila Městská knihovna Němčice nad Hanou. Kartičky s otázkami
si všichni zájemci mohli vyzvednout
od 9. ledna v městské knihovně. Na
jejich odevzdání mají ještě čas do 30.
ledna. Vyhlášení výsledků proběhne
na začátku divadelního představení
v pátek 8. února v sále kina Oko.

Kvíz o Èapkovi

Hamry (mls) - Lidem z Hamer žijícím v bezprostřední blízkosti vojenské střelnice se má opět o něco ulevit.
V rámci modernizace tam armáda
plánuje vybudovat novou protihlukovou stěnu za zhruba 75 milionů
korun. Projekt by se ovšem neměl
realizovat dříve než v roce 2024. Už
nyní si místní pochvalují, že v posledních letech ubylo nočních střeleb
a přeletů vrtulníků přes obec.

Plánují
protihlukovou
stìnu

Plumlov (mls) - Oprava zanedbané
cesty kolem plumlovské přehrady se
po čase opět stala tématem pro diskusi
vedení Plumlova. Její současný vlastník
společnost Lakewood nemá zájem ji
opravit a chce ji i nadále využívat jako
komunikaci pro vyvážení dřeva z lesa.
Město Plumlov naopak je připraveno silnici odkoupit a nechat ji opravit
tak, aby ji v hojné míře mohli využívat
cyklisté, bruslaři a další návštěvníci. Lakewood ji však nechce prodat. „Silnice
by v rámci pozemkových úprav měla
připadnout městu Plumlov. S tím ovšem její současný vlastník nesouhlasí
a hodlá v této věci případně vést i soudní spor. Jednáme s ním o možnostech
opravy a doufáme, že dojde k dohodě,“
vyjádřila se v této souvislosti starostka
Plumlova Gabriela Jančíková.

Proè neopraví
cestu kolem
Zlechova?

Otaslavice (mls) - Už loni na podzim byla dokončena výstavba sběrného dvora v Otaslavicích. Jeho otevření se však pozdrželo, nyní by mu
již nemělo nic bránit. „Předpokládaný termín otevření sběrného dvora
je středa 6. února. Následně by měl
být občanům Otaslavic k dispozici
v určité hodiny ve středu a v sobotu.
Co se týká občanů okolních obcí,
v tomto ohledu bude třeba nejprve
vytvořit patřičné smlouvy,“ informoval starosta Otaslavic Marek Hýbl.
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Zámky na Prostějovsku se po rušné
a velmi náročné sezóně uložily k zimnímu spánku, a tak nastal čas na sčítání
a statistiku. Teprve třetí sezónu má za
sebou památka v Čechách pod Kosířem, která byla po dlouhé pauze pro
veřejnost opět otevřena na jaře 2016.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO A mají to sečteno. Na dvě hlavní turistické
atrakce na Prostějovsku zamířilo v průběhu uplynulé sezóny
celkem 70 000 lidí. Spokojenější
mohou být určitě v Čechách pod
Kosířem, kam si našlo cestu pětačtyřicet tisíc platících návštěvníků, na Plumlov jich zavítalo zhruba o dvacet tisíc méně.

Letos památku dotovanou z peněz
Olomouckého kraje navštívilo celkem 45 000 lidí. „Nepodařilo se nám
sice překonat fantastický loňský rekord, který byl ještě o dva tisíce vyšší,
nicméně i s těmito čísly jsme určitě
spokojeni. V minulosti jsme hodně
těžili z toho, že zámek byl dlouho zavřený a lidé na něj byli zvědaví. Nyní
musíme přemýšlet, jak to udělat, aby
se k nám stále vraceli. Na letošek jsme
připravili řadu nových akcí. Některé
se osvědčily, jiné budeme inovovat.
Už nyní mohu slíbit, že se na příští
sezónu pokusíme připravit opět něco
nového,“ konstatoval kastelán zámku
v Čechách pod Kosířem Martin Váňa.
Návštěvnické okruhy a akce na zámku, který má v režii město Plumlov,

ku, která naposledy proběhla v roce
1886. Pomoci by nám mohlo, pokud
by se zámek stal národní kulturní památkou,“ vyjádřil se kastelán Pavel
Zástěra.

1DNÊDGPÆ8KPQDTCPÊ5RQNMW2NWONQXUMÚEJPCFwGPEčUGXWRN[PWNÆOTQEGPC\¾OMW
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navštívilo za uplynulý rok zhruba 25
000 lidí. I tam těžili zejména z četných akcí. „Naším prioritním úkolem
je aktuálně dát dohromady peníze na
opravu zdobné nádvorní fasády zám-

Do Čech pod Kosířem si našlo cestu 45 tisíc, na Plumlov 25 tisíc návštěvníků

ZÁMKY NAVŠTÍVILO 70 TISÍC LIDÍ
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bilu s návěsem. „Osmačtyřicetiletý řidič kamionu
značky Volvo z dosud přesně nezjištěných příčin
vyjel vpravo mimo komunikaci, kde se v příkopu částečně převrátil na pravý bok. Při tom došlo
k vysypání nákladu betonových panelů. Ty ležely
většinou mimo komunikaci, do které zasahovaly
pouze částečně. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Došlo naopak k poškození svodidel
v délce přibližně šedesáti metrů. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 800
tisíc korun. Provedenou dechovou zkouškou policisté u muže změřili hodnotu 3,2 promile alkoholu
v dechu,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Michal KADLEC
Po havárii byl v místě provoz na dálnici sveden
V pátek 25. ledna krátce před sedmou hodinou do levého jízdního pruhu. „Tak to zůstalo i po
ranní došlo na 20. kilometru dálnice D46 ve dobu překládání nákladu, které trvalo několik
směru na Vyškov k havárii nákladního automo- hodin. V době vyprošťování kamionu a odklízení

PROSTĚJOVSKO A pak se s takovým dacanem potkejte na silnici! Policisté od pátku
vyšetřují havárii nákladního automobilu s přívěsem plným betonových panelů, ke které došlo na dálnici ve směru z Prostějova na Vyškov.
Osmačtyřicetiletý šofér byl za volantem totálně namol a na jeho riskantní jízdu upozorňovali ostatní řidiči policii na tísňové lince 158 už
od Olomouce! Co se stalo, se zákonitě stát muselo. Za Prostějovem šofér v silné podnapilosti
už neudržel těžké vozidlo na dálnici a skončil
mimo ni na zarostlém náspu. Ještě předtím ovšem zramoval šedesát metrů svodidel...

Šofér kamionu nadýchal 3,2 promile!
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Pláž U Vrbiček je v majetku Povodí
Moravy, objekty pak vlastní obec Mostkovice. Občerstvení na pláži v minulých
letech provozoval Radek Kocourek.
I díky jeho spolupráci s agenturou
HIT trade se tam konala celá řada pozoruhodných kulturních akcí. Nyní je

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

MOSTKOVICE Jaká bude budoucnost plumlovské
přehrady? I o tom se bude rozhodovat ve výběrovém řízení,
které vyhlásilo Povodí Moravy. Z něj by měl vzejít provozovatel legendární pláže U Vrbiček. Tomu předchozímu
vypršela pětiletá nájemní smlouva. „Rád bych pokračoval
i nadále,“ nechal se slyšet podnikatel Radek Kocourek, který
je připraven do obnovy areálu investovat část zisku.

VRBIČKY
PO PĚTI LETECH HLEDAJÍ PROVOZOVATELE
Zázemí pláže u plumlovské přehrady by se konečně mělo dočkat oprav

zprávy z regionu
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V pátek 25. ledna v době od 15.30
do 15.35 hodin se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do osobního automobilu zaparkovaného u hřbitova v Nezamyslicích. Pohnutkou
k tomuto jednání pachateli byla
pánská bunda, viditelně umístěná
na zadním sedadle. Zloděj do vozidla vnikl po rozbití dvou okének
zadních dveří. Bonusem pro pachatele byla na sedadle pod bundou uložená pánská kabelka. S tou
její pětačtyřicetiletý majitel přišel
i o osobní doklady, platební kartu
a finanční hotovost. Celkem způsobenou škodu poškozený muž vyčíslil na 6 800 korun na odcizených
věcech a na 3 000 korun na poškození automobilu. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku. Za ty pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Straka u hřbitova

V době od 23. do 26. ledna se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do rodinného domu v Mostkovicích. Po násilném vniknutí dveřmi
ze dvora pachatel dům prohledal,
ale nic z něj neodcizil. Poté si otevřel okno do ulice, kterým dům
opustil. Výše škody způsobené poškozením dveří byla předběžně vyčíslena na 2 000 korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádež ve stádiu pokusu s dvouletou
trestní sazbou.

Oknem ven s prázdnou

Rovněž v dosud přesně nezjištěné
době od 18. do 20. ledna se neznámý pachatel ve firemním areálu v obci na Plumlovsku zmocnil
traktoru značky Zetor s lesnickou
nástavbou s rampovačem a navijákem. Firmě tím způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na 350 tisíc
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné
užívání cizí věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Zmocnil se traktoru

V dosud přesně nezjištěné době
v období od 17. do 21. ledna se
stále neznámý pachatel vloupal do
neobydleného rodinného domu
v Mostkovicích. Po násilném překonání vstupních dveří pachatel
dům prohledal a odcizil z něj fialové elektrokolo a dva kilogramy
česneku. Majiteli domu tím měl
způsobit škodu předběžně vyčíslenou na 8 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Z domu bral i česnek
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Zimní putování na Kosíř se v Čelechovicích nemůže obejít bez originálních a velmi chutných perníkových medailí. „Poměrně často se
stává, že rodiče napadne vyfotit si své
ratolesti v cíli i s medailí. Jenže to už
někdy bývá pozdě, protože medaile
jsou během chvilky snězené. Letos
to ale nevadilo, neboť nám jich paní
Marcela Vybíhalová napekla celkem
140. Několik nám jich tedy zbylo,
takže jsme mohli darovat náhradní,“
zmínila se Milada Dosedělová z pořádající TJ Sokol Čelechovice na Hané.
Nejstarším poutníkem byl tradičně

3x foto: Martin Zaoral

Jaroslav Punčochář z Kelčic, který na
hanácký Mont Blanc vyrazil, ač letos
oslaví již své 90. narozeniny. Na druhém věkovém pólu se ocitla čerstvě
dvouletá Ella Dosedělová. „Nejvíc se
mi líbilo, že jsem šla i s pejskem a na
Kosíři si dala opečený špekáček,“ svěřila se výmluvná holčička, která už letos
stihla poprvé vyzkoušet i bruslení na
zamrzlém čelechovickém rybníku. „Už
se těším, až za rok půjdu zase,“ uzavřela
čiperná Ellynka.
V Čelechovicích i letos platilo, že pokud si poutník nepřijde pro medaili do
sokolovny, dorazí medaile za ním až do

klikni na

www.vecernikpv.cz
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silnici a plánují cyklostezku
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Kdo se uchází o titul
Rozhledna roku 2018?

REPECHY V anketě Rozhledna
roku 2018, kterou už popáté pořádá Klub přátel rozhleden, soutěží
také rozhledna Kopaninka na vrchu poblíž Repech. Podpořte naši
rozhlednu, která byla po velkých
peripetiích pro veřejnost otevřena
loni v prosinci.
O titul Rozhledna roku 2018 se utkává
celkem 11 rozhleden. V užším výběru se

vøené
Zvolte ote
lesùm
prostory,
se vyhnìte
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objevila i rozhledna v Repechách, která
má číslo 10. Hlasovat pro ni můžete
výhradně prostřednictvím e-mailu. Na
adresu rozhledna-anketa@centrum.
cz napište: Volím č. 10 Kopaninku u Repech. Deset vylosovaných hlasujících
obdrží pěkné a hodnotné ceny. Hlasování končí 28. února 2019.
(mls)

ROKU?

HLUCHOV S tím už se prostě nedá
nic dělat. Starší řidič škodovky nedokázal zabránit střetu se srnou,
která mu vběhla pod auto z pole
sousedícího bezprostředně se silnicí. Zvíře srážku nepřežilo a přijet si
pro ně museli myslivci.
„V neděli 20. ledna o půl čtvrté odpoledne došlo na komunikaci mezi

0COCUEGwMQFQXM[D[N[RQUVąGVWUGUTPQW
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PŘEMYSLOVICE Mladá řidička „Ve čtvrtek 24. ledna po osmnácté hodito přehnala. Jednak s rychlostí jízdy ně došlo na komunikaci mezi Přemysloa jednak se podle neklamných důka- vicemi a Hluchovem k havárii osobního
zů provinila požitím alkoholu před automobilu značky Ford. Podle dosausednutím za volant Fordu. To byly vadního šetření sedmadvacetiletá řidičzřejmě hlavní příčiny jejího zranění ka při projíždění pravotočivou zatáčkou,
obcemi Hluchov a Kostelec na Hané při divokém karambolu na silnici zřejmě vlivem nepřizpůsobení rychlosti
ke střetu osobního automobilu se mezi Přemyslovicemi a Hluchovem. jízdy stavu a povaze vozovky, nezvládla
srnou. Pětašedesátiletému řidiči Policistům ale i přes pozitivní decho- řízení a vyjela vlevo mimo komunikaŠkody Octavie srna do cesty z pravé vou zkoušku alkohol zapírala...
ci. Tam vozidlo narazilo do zvýšeného
strany vběhla náhle, takže ten střetu
již nedokázal zabránit. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 41 tisíc korun. Srna střet s vozidlem nepřežila,“
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov. „Alkohol u řidiče
policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Uhynulé zvíře
si na místě převzal člen místního myiÊNGP¾LÊ\FCONCFÆąKFKéM[WOQEP÷P¾CNMQJQNQXÚOQRQLGPÊOPGOQJNCCPKLKPCMFQ
sliveckého sdružení,“ doplnil Franti- RCFPQWV
(QVQ2QNKEKGè4
šek Kořínek.
(mik)

příkopu, od kterého se odrazilo zpět na
komunikaci, v pozici na střeše se pak
zastavilo vpravo mimo vozovku. Řidička při havárii utrpěla zranění, se kterým
byla převezena do prostějovské nemocnice,“ řekl František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun. „Provedenými dechovými zkouškami policisté u ženy změřili hodnoty 0,62 a 0,67
promile alkoholu v dechu. S výsledkem
zkoušek žena nesouhlasila, a proto
se dobrovolně podrobila odbornému
lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti zakázaných látek v těle. Řidičský
průkaz policisté nezadrželi, protože ho
žena nepředložila. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody
jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ dodal mluvčí prostějovské policie
František Kořínek.
(mik)

HVOZD V pátek 18. ledna v osm hodin ráno došlo na
komunikaci mezi obcemi Hvozd a Luká k havárii jízdní
soupravy tahače Scania s návěsem s nákladem dřevěné
kulatiny. Řidiči se naštěstí nic nestalo, ale hmotná škoda
přesáhla jeden milion korun!
„Dvaapadesátiletý řidič se nevěnoval plně řízení a na rovném
úseku komunikace sjel vpravo mimo vozovku. Při manévru
poškodil tři stromy rostoucí podél komunikace a poté se
převrátil na pravý bok. Ke zranění osob při nehodě nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
více než jeden milion korun,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Po prohlídce poškození nákladního vozidla policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci.
Přestupek řidiče pak na místě vyřešili uložením pokuty
v příkazním řízení,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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Přestože na Drahanské vrchovině byl
o uplynulém víkendu stále dostatek
sněhu, vyrazit na běžkách do lesů se
nevyplatilo. „Do stop napadalo nejen
jehličí, dokonce celé větvičky, a proto jsou pro běžky vhodné jen některé okruhy. Doporučujeme otevřená
prostranství,“ informovaly stránky
www.lyzarsketrasy.cz přinášející informace všem, kteří si zamilovali běžkování na Drahanské vrchovině.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Běžkaři nemusí
jezdit z Prostějova daleko. Už od
10. ledna jsou upraveny běžkařské
okruhy na Drahanské vrchovině.
Nejlepší situace je na golfovém hřišti v Kořenci. Dobře se stále svezete v okolí Suchého a na pastvinách
v Benešově. Naopak jezdit v lesích
se nedoporučuje.

Sjízdný zůstával například okruh
v okolí Benešova. „Pokud vyrážíte ze
Suchého, doporučujeme jet severní
stranou tohoto okruhu a vyhnout
se části TIC kemp, kolem Athény
a kolem Sněhuláka. Pokud vyrážíte
z Protivanova, jeďte trasou přímo na
Skalky, pak pokračujte na Suchý nebo
na Kořenec Pavlovskou spojkou,“ doporučil web.
To potvrzují i zkušenosti samých lyžařů. „Dnes jsem jel Drahany – Protivanov – Buková – Pavlov – Benešov
– Suchý a zpět do Drahan. Kolem lesů
na polích a loukách to bylo super, stopa celkem držela. Na benešovském
stadiónu byly i čtyři stopy. Doporučuji ovšem vyhýbat se lesu. Jinak se dá
hodně jezdit různě křížem krážem,“
napsal jeden z běžkařů.

2QMWFUGEJEGVGRTQLGVPCD÷åM¾EJPGLNGRwÊRQFOÊPM[XQMQNÊRCPWLÊPCIQNHQXÆO
JąKwVKX-QąGPEK
Foto:www.lyzarsketrasy.cz

Drahanské vrchovině
Střet s Octavií Auto obrátila na střechu! KAMION SE PŘEVRÁTIL Na
se
běžkuje
na bok i s naloženými kládami
srna nepřežila
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VRANOVICE-KELČICE Ve Vranovicích se připravují na plánovanou rekonstrukci hlavní silnice
v části, která naváže na úsek opravený roce 2016.
Úsek dlouhý přibližně 365 metrů
letos opraví na své náklady Olomoucký kraj, obec ale musí zaplatit obrubníky, chodník a nová parkovací
místa. Na to vše si musí připravit až
3 miliony korun. „Letos vybudujeme
obrubníky, v příštím roce jsou v plánu parkovací místa a chodník,“ upřesnila starostka Vranovic-Kelčic Irena
Blažková.
Zastupitelé obce rovněž nedávno 1RTCX[JNCXPÊUKNPKEGXG8TCPQXKEÊEJPCX¾åQWLKåPCRTQXGFGPQWTGMQPUVTWMEKFoto: internet
0C×RNPÚ\¾X÷TUGOGFCKNGTQ\F¾XCN[KXJQURQF÷XèGNGEJQXKEÊEJ0÷MVGąÊ\PKEJ schválili 200 tisíc na zpracování proO÷NKPGHCNwQXCPQWTCFQUV
Foto: Martin Zaoral
jektu cyklostezky Dobrochov – Vra- Peníze na investice obec zatím má. dařit tak, abychom vždy měli rezervu
hospody. Zatímco v minulých letech Hned další sobotu 23. února bude ná- novice-Kelčice – Výšovice, další fi- Na konci roku 2018 měla na účtu 3,8 na nepředpokládané výdaje nebo na
se odměny rozdávaly v minipivovaru sledovat Maškarní bál,“ upozornila Mi- nance půjdou na projekt nové místní milionu korun, což bylo o milion více spolufinancování případných dotací,“
komunikace U Školy ve Vranovicích. než před rokem. „Snažíme se hospo- uzavřela Irena Blažková.
(mls)
ve Lhotě pod Kosířem, tentokrát to lada Dosedělová.
bylo v místní hospodě, kde už mnozí ze Hlavní oslavy však sokolové chystají na
zmožených turistů relaxovali.
léto. „Na první červnový den v rámci
Organizací Zimního putování přes Dne dětí připravíme ukázky našich
Kosíř vstoupili sokolové z Čelechovic sportů a běh pro nejmenší. Hlavní
do roku, ve kterém oslaví 100. výročí společenská akce k této příležitosti pak
svého založení. „Bude to provázet řada proběhne 15. června. V tento den předakcí. Tou nejbližší bude divadelní před- stavíme náš almanach, zahájíme výstastavení O tlustém pradědečkovi, se vu a chystáme i vysazení pamětní lípy,“
kterým k nám v neděli 17. února zavítá nastínila další plány neúnavná Milada
prostějovské Divadlo Hanácké obce. Dosedělová.

-HODMDNRxËOHQ¿DeQDGÛFKDODr
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Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

ČELECHOVICE NA HANÉ Veskrze příjemnou kulisu s pomalu padajícími vločkami sněhu přichystalo počasí pro sobotní
Zimní putování z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol Kosíře.
Jeho účastníci byli v cíli odměněni teplým čajem, diplomem
a originální perníkovou medailí. Do místní sokolovny se jich
přišlo zaregistrovat 93, další pochodovali po vlastní ose. Rozdíl
mezi nejstarším a nejmladším účastníkem tentokrát činil neuvěřitelných 87 let.

Na tradiční pouť z Čelechovic se letos vydalo 93 turistů

FOTOGALERIE

se Kopaninka
KDO PUTOVAL NA KOSÍŘ, DOSTAL PERNÍKOVOU MEDAILI Ve Vranovicích opraví Stane
ROZHLEDNOU

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

milujeme vecerník
á
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PROMÌNY

servis pro ženy

Texty
připravila

Foto
a video

sebemenší projev únavy. Dokonce čekala již půl hodiny před začátkem proměny před RV FASHION, kde jsme
vybírali outfity. Poté jsme se přemístili
do Optiky Wagner a vybrali několik
slušivých brýlí, protože Veronika Kummerová je brýlový typ, slušely jí snad
všechny. Následně ji čekaly kosmetická
péče a líčení ve Studiu H, a aby byla
proměna dokonalá, nesměl chybět
nový účes od Vlassalonu.
Celá PROMĚNA IMAGE trvala šest
a půl hodiny, poi kterých se lednová vítězka se proměnila doslova v princeznu.
Více už ale prozrazovat nebudeme, sami
se přesvědčte, jak celý den probíhal...

Také tentokrát jsme vše pečlivě zmonitorovali,
tudíž co nenajdete zde, stačí navštívit internetové
stránky www.vecernikpv.cz. Čeká tam na vás
obsáhlá fotogalerie a video z PROMĚNY IMAGE
pro měsíc leden roku 2019.

Devatenáctiletá Veronika Kummerová
se přihlásila na základě výzvy na Facebooku. „Nejsem typ, který by se sám
přihlásil do něčeho podobného, ale
když mi byla přeposlána od kamarádky
nabídka Večerníku, tak jsem si řekla, že
do toho půjdu,“ objasnila slečna. „Teď,
ale těsně před začátkem jsem hodně
nervózní. Nevím, jestli jsem se nepřecenila, snad to nějak ustojím,“ pokračovala.
V den proměny se sympatická Veronika příliš nevyspala, práce servírky ji
zaměstnala až do půl třetí, spala tedy
pouhé tři a půl hodiny. Na místo však
přijela s úsměvem a nedala na sobě znát

Aneta Jiří
KŘÍŽOVÁ SLEČKA
Vroce2019poprvéacelkověpojedenačtyřicáté.Předposlední
lednovou sobotu se konal další díl seriálu PROMĚNA IMAGE,
který probíhá již pátým rokem v režii PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. A i tentokrát byla proměna výjimečná...
Zopakujme, že v jedinečném klání s profesionálním týmem vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek, odborníka na brýle a také kameramana i fotografa měníme
vzhled žen i mužů. Snažíme se však nejen o změnu image,
ale hlavně o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí.
Hlavním záměrem je splnit vaše přání a dělat vám radost.
A můžeme konstatovat, že doposud jsme takto potěšili
devětatřicet žen plus čtyři chlapíky (dva díly patřily kompletnímu páru) a hodláme v tom nadále pokračovat.
Všechny doposud uskutečněné proměny dopadly skvěle
a jsme nesmírně rádi, že se tento projekt stále těší velké
popularitě. Jak známo, zaujal dokonce v Praze, Ostravě,
Olomouci, Vyškově, vědí o něm v Bouzově a v listopadu
loňského roku k nám neváhala přijet zájemkyně až ze slovenského okresu Nitra. Tentokrát se novoroční vítězkou
stala dívka z Olomouce.

1. krok - volba obleèení

PØED...

PO...
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stránkách www.vecernikpv.cz.

Veronika Kummerová po celou dobu PROMĚNY IMAGE trpěla nervozitou, ale snažila se ji maskovat, jak to jen šlo. Bylo však zřejmé, že se nemůže
dočkat vlastního odhalení. Když sama sebe viděla po tolika hodinách, byla chvíli v šoku, nemohla se prý vůbec poznat! Na líčení a šaty není vůbec zvyklá a tak měla pocit, že v zrcadle vidí někoho úplně jiného. Po odhalení následovalo focení týmu, ačkoliv tentokrát se nemohli zúčastnit Hana Ondrejová
a Radek Wagner. Následně probíhaly tradiční focení a natáčení. Výsledek vidíte nejen zde, ale za pár dnů i na našem webu.

5. krok – odhalení a fotografování

Posledním a nejpodstatnějším krokem byla změna účesu, o kterou se v naščí proměně pravidelně stará Vlassalon Andrey Furiakové. Ta se
s chutí pustila do vlasů osobité slečny. „Veronika měla hodně suché vlasy se silně roztřepenými konečky, jejich odstín byl vymytý. Bylo je
tedy potřeba hodně zkrátit, pryč šlo zhruba dvacet centimetrů. Vepředu byla vytvořena ofina pod bradu, kterou jsem prosvětlila a dotónovala do růžova. Základ od hlavy jsem nechala v červeném odstínu a do konců dala přeliv na lesk, protože vlasy byly opravdu hodně suché.
Vlasy jsem poté provlnila a nechala vzdušně rozpuštěné. Na závěr jsem je proolejovala a lehce zafixovala lakem. Barva i střih Veronice
dodaly na ženskosti a jemnosti,“ popsala celý průběh majitelka salonu Andrea Furiaková.

4. krok... barvení, støíhání, styling

Kosmetické ošetření a líčení proběhly ve studiu H Hany Ondrejové v ulici Rejskova 30. Veronika Kummerová nedochází na kosmetické ošetření, pouze využívá služeb kosmetičky pro úpravu obočí, takže podstoupila celé kosmetické ošetření. Co se týče líčení, tak používá jen řasenku.
Ukázali jsme jí tedy, jak na denní i slavnostnější líčení, například na ples. „Vlastnímu nalíčení předcházely povrchové čištění pleti a také hloubkové
čištění a exfoliace. Pleť jsem okysličila a rozjasnila okysličujícím sérem, maskou a krémem,“ předeslala své kroky Hana Ondrejová a pokračovala.
„Po krému jsem nanesla minerální make-up, odstín namíchaný k barvě její pleti. Na celé víčko byl použitý podkladový stín ve světlé barvě s rozjasňujícími prvky. K řasám jsem nanesla fixou ke zvýraznění oka tenkou černou linku a na řasy černou řasenku. Tvářenku jsem zvolila jemnou,
s nádechem do meruňkové. Rtěnku jsem použila světlou cihlovou a pod ní jsem nejdříve vyplnila rty konturovací růžovou tužkou. Nakonec se
vše zafixovalo minerálním pudrem. Veronika je krásná sama o sobě a líčení ji navíc ještě příjemně rozzářilo,“ uzavřela třetí část proměny Hana
Ondrejová.

3. krok – líèení

Jakmile byla naše dívka měsíce ledna vybavená novými outfity, mohli jsme se přemístit do Optiky Wagner na náměstí E. Husserla (bývalé
Trio). Veronika Kummerová nosí brýle, bez nich by neviděla ani na krok, jak nám sama s úsměvem řekla. Ujal se jí tak opět sám majitel optiky.
„Nová kolekce Etnia Barcelona více než na nové barvy sází hlavně na ´nové´ tvary. V podstatě se objevuje to, co už jednou zazářilo...,“ předeslal
úvodem. „Téměř u všech zvolených modelů jsme vybrali tvar ´motýlích křídel´ v různých barevných variantách. Až na výjimky jsou spíše
jedno- maximálně dvoubarevné. Na rozdíl od unisexové klasiky v černé jsme se snažili o něco víc pozitivního a ačkoliv je růžová barva loňska,
stále je slušivá a ženská každým coulem. Veronice navíc velice sluší odstíny růžové a červené. Troufnu si říct, že všechny zvolené modely slečnu
zjemnily, zženštily a do budoucna by mohly být inspirací pro všechny, kteří si myslí, že černá se hodí ke všemu,“ poznamenal Radek Wagner.
„Veronice slušely snad všechny brýle, které vyzkoušela. Myslím, že novoroční proměna byla zahájena naprosto parádně,“ pousmál se a závěrem vzkázal: „Naše optika a my v ní jsme sice velcí fanoušci Etnia Barcelona, ale vládneme i ostatními značkami jako Lacoste, Ray Ban nebo
William Morris a máme barvy a odstíny všeho druhu.“

NURNsYROEDEUÙOÉ

Slečna Veronika Kummerová je zaměřená na sportovní módu a módu volnočasovou, takže s novým rokem nastal čas pro
změnu, pro slušivou eleganci a ženskost. V prodejně RV FASHION v Plumlovské ulici se lednové vítěšzky tradičně ujal
příjemný kolektiv v čele s majitelem René Volkem. „Ze začátku byla trochu nesvá, když jsem jí řekl, že vyzkoušíme šaty.
První model padl na tzv. malé společenské, v tomto případě šaty s gepardím vzorem. Tento typ je vhodný na večírky, do
divadla a malé společenské akce. Je to model, který skryje u ženy veškeré nedostatky, neboť šaty jsou nařasené. Vhodným
doplňkem se stal kožešinový límec, který model pozdvihl na společenskou úroveň,“ prozradil ke startu proměny René
Volek. Dalším typem byly šaty s výrazným vzorem. „Barevná kola v kombinaci s černým pruhem, to jsou typické šaty pro
ženu, která žije městským stylem, jsou vhodné na denní nošení do práce. To že casual styl je Veronice blízký, bylo jasné hned na začátku, proto jsme tentokrát
zařadili kalhoty casual v barvě šedé se zajímavým melírem a jeansovým střihem. V kombinaci s halenkou, na které je potisk metropolitního příběhu ve 3D, což je
dosaženo kombinací materiálu, vypadá neprosto neformálně a nenuceně,“ pokračoval majitel prodejny. „A jelikož plesová sezóna běží naplno, proto volba padla
na večerní toaletu zlato-hnědé barvy. Zajímavý střih a materiál zvýrazní ženské přednosti a zamaskují případné nedostatky. Šaty mají zajímavé řešení ve výstřihu,
který je hlubší na zádech a je doplněn síťovinou,“ zakončil popis outfitů René Volek.

klikni na
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PROSTĚJOV PŘEROV Skončilo derby mezi přerovskými a prostějovskými hokejisty, vzápětí se všem přítomným naskytl tradiční
obrázek. Velká radost Zubrů, hluboké zklamání Jestřábů. Takhle
to bývá skoro pokaždé za poslední léta a sobotní bitva v MEO
Aréně neznamenala žádnou výjimku.

jako play -off hokej. A na ten oni mají
přesně stavěný tým. Hodně tvrdý, důrazný v předbrankovém prostoru, neustále
připravený se srážet, zvládající osobní
souboje, velmi odolný,“ vystihl pravdivá
fakta kapitán LHK Matouš Venkrbec.
Chtě nechtě musel uznat zaslouženost
sobotního výsledku. „My jsme brzo inkasovali z jejich přesilovky, a ačkoliv se
nám podařilo okamžitě vyrovnat, soupeř
hrál o něco živěji. První třetinu jsme ještě
udrželi nerozhodný stav, ale v nástupu do
druhé domácí rozhodli. Pomohl nám až
gól vstřelený do šatny, ve třetí části jsme
pak měli několik přesilových her a určitě

ný klíčovou periodu hanáckého střetu.
Komplikace ze třetí části se podle jeho mínění daly pochopit jen částečně. „Jestřábi
mají výborný mančaft, hlavně dopředu.
My jsme faulovali a tím jim nabízeli přesilovky, oni z nich šli do tlaku. Naštěstí jsme
to přežili, ale ta vyloučení byla často úplně
zbytečná,“ připojil Pšurný, který v dobrém
rozmaru naoko pokáral tchýni za to, že mu
ještě neupekla kachnu slíbenou za trefu
v minulém duelu s Ústím nad Labem.
Na straně Prostějova prostor na podobné vtípky samozřejmě nebyl, místo toho
opět zavládla chmurná nálada pravidelně
následující téměř po každém střetu s největším klubovým konkurentem. „Bohužel pravda je taková, že Přerov derby prostě umí líp než my. Proč? Na to se těžko
odpovídá, ale naše vzájemné zápasy jsou
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Domácí zvítězili 4:2 a autor dvou branek
Roman Pšurný si logicky pochvaloval další skalp arcirivala. „Zápas jsme měli do padesáté minuty pod kontrolou. Pak jsme
bohužel začali dělat zbytečné fauly a tím
dostali soupeře do hry, ale kdyby rozhodčí uznal regulérní gól na 5:2, probíhal by
závěr asi ve větším klidu. Naštěstí jsme
i tak vyhráli,“ komentoval Pšurný.
Triumf svých barev považoval za naprosto zasloužený. „Prostějov jsme docela
přehrávali už v první třetině. Dát hned
tam tři nebo čtyři góly, šlo by o věrný
obrázek úvodní části. O přestávce jsme
si řekli, že musíme hrát furt stejně dál.
A když se nám to bude dařit, napadá to
do brány. Což se i stalo,“ popisoval Pšur-

Marek SONNEVEND

Foto: Jan Gebauer

šlo s utkáním něco udělat. Jenže se nám to
nepovedlo,“ krčil Venkrbec rameny.
Skousávat takřka permanentní nadvládu
Zubrů ve vzájemných soubojích je k vzteku, nicméně prokletí se ptačím dravcům
nedaří – až na občasné výjimky – účinněji zlomit. „Řekl bych, že právě derby
nám vždycky nastaví zrcadlo, jaký jsme
mančaft. Spíš technický a hokejový, nevyhledávající tvrdé osobní souboje, takový
hodný. Je zřejmé, že pokud postoupíme
do play-off, budeme tam muset celkově
přitvrdit vůči sobě i protivníkům, jinak
se úspěch dostaví těžko,“ řekl Venkrbec
jasně.

myslím, vidět. Rychle jsme tam nasypali čtyři góly, to byla paráda. Potom
jsme sice trochu ubrali a hosté snížili,
ale poslední třetina už byla pod kontrolou.“
yy Souhlasíte, že cestu k jasnému
triumfu vám otevřel brankář Jakub
Neužil zlikvidováním několika vyložených příležitostí za stavu 0:0?
„Přesně tak, Neužka toho hlavně v té
první třetině vychytal spoustu. Klidně
jsme mohli prohrávat o dva tři góly
a nikdo by se nemohl divit. V obranném pásmu jsme totiž hráli špatně,
nevyhazovali puky, tím se Slavia dostávala do šancí. Naštěstí nás Neužka

podržel a po přestávce přišlo týmové
zlepšení.“
yy Můžete popsat svou trefu, která
otevřela skóre duelu?
„Beci to dobře rozehráli, jeli jsme tři
na dva, Dvořka na pravé straně prošel přes jednoho protihráče a zblízka
vystřelil. Gólman to vyrazil, já hned
doklepl. Slávistický obránce puk sice
odpálil pryč, ale já jsem jasně viděl, že
už byl za brankovou čárou, tak jsme
se s klukama začali radovat. Gól mě
samozřejmě moc potěšil a hlavně nakopl celý tým.“
yy To máte pravdu, vzápětí bleskově přibyly další tři zásahy na 4:0. Jak
se taková smršť přihnala?
„Ta první vstřelená branka nás všechny
hrozně povzbudila, zvedla. Víc jsme
si věřili, začali rychleji bruslit, hned
zakončovat a rychle za sebou nám to
tam napadalo. Někdy se to takhle sejde, vysoké vítězství nám určitě pomůže. Stejně jako góly z předbrankového
prostoru, odkud jich tolik nedáváme.“
Nedávné herní trápení vrcholící

porážkou doma s Benátkami se
vám podařilo přerušit nečekaným
úspěchem v Jihlavě. Čím to, že Prostějov na Dukle za dané situace po
mnoha letech proher náhle obstál?
„Po těch Benátkách jsme si prostě řekli, ať dáme hlavy nahoru a nenecháme
se rozhodit. V Jihlavě před utkáním
proběhlo sezení, na kterém jsme se
vyburcovali, že do zápasu dáme absolutně všechno, co budeme moct. To se
povedlo a nesmírně těžkou bitvu u vedoucího týmu soutěže jsme zvládli.“
yy Proti Slavii jste vítězství z Vysočiny potvrdili. Je už tedy slabší období zažehnáno?
„Problém byl nejvíc v tom, že jsme
prohráli hodně utkání za sebou venku,
odkud se přestaly vozit body. K tomu
se pak přidala ta domácí porážka od
Benátek, což nebylo příjemné. Jihlavou se nám ale podařilo zvednout a já
věřím, že teď už všechno pošlape zase
dobře.“
yy Včetně nadcházejícího derby
v Přerově? (rozhovor vznikal před tím-

to mačem – poznámka autora)
„Derby je hlavně
pro
fanoušky
strašně důležité
i vyhecované.
My jej bereme
jako každý me
nejdřív postoupit. Což
znamená zlepšit výkony, začít zase pravidelně bodovat,
vítězit.“
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PŘEROV Ani napodruhé se hokejistům Prostějova v letošní sezóně nepodařilo zvítězit na ledě regionálního
soka. V přerovské MEO Aréně padli
o dva góly, hanácké derby se přitom
lámalo ve druhé třetině. To Jestřábi
třikrát inkasovali a na světelné tabuli
se objevil pro ně nepříznivý stav 1:4.
Krátce před odchodem do kabin sice
svěřenci trenérů Vykoukala a Peštuky snížili, v poslední dvacetiminutovce ale už se skóre nepohnuli.

HC PŘE
LHK PV

všiml, že po něm nevystartoval nikdo
z dvojice soupeřových obránců a prověřil
Klimeše. Ten kotouč ve stoje s pomocí
obou rukou přitiskl na vestě. Na obrovskou šanci se nečekalo dlouho. Neužil
vyjel z branky odpravit dlouhý protečovaný pas, ovšem černou pryž vypíchl
pouze k Moučkovi, jemuž byla prázdná
hostující klec malá. Po Navrátilově nahození od modré čáry se vehementně
pokoušeli o dorážky Pšurný a Černý, ani
jeden z nich úspěch neslavil. Dělovku
z levého křídla vyslal Tomi, jeho spoluhráč puk odražený od Neužilova betonu
netrefil. V klíčové chvíli promáchl. V šesté
minutě se prohřešku proti pravidlům dopustil Žovinec a Zubři trestali. Krislovu
ránu vytěsnil prostějovský gólman jen
Petr KOMÁREK
k Romanovi Pšurnému, jenž pohotově
První výraznější střela pikantního duelu zareagoval a z pravé strany se nemýlil.
patřila Žálčíkovi. Prostějovský snajpr si Zanedlouho však Matouš Kratochvil

4:2

fauloval expřerovského Čápa a i Jestřábi
nabídnutou přesilovku využili. Rychlou
a pohlednou kombinaci po ose Čáp –
Nouza zakončoval do odkryté klece za
bezmocného Klimeše Marek Račuk.
Dobrou nahrávku poslal od pravého
mantinelu Račuk. Před Klimešem oslovil
Žálčíka, který nestřílel vůbec špatně, ještě
lépe si nicméně počínal Klimeš – vytasil
povedený zákrok lapačkou. Po levé straně
ujel svému strážci Matys, nemířil přesně.
Domácí v závěru první třetiny zahodili
dvě slibné příležitosti. Moučka i Šimon
Kratochvil si oba položili Neužila, oba
zakončovali zprava a oba také bránu trestuhodně minuli.
Úvod druhé části Prostějovu nevyšel. Navrátil z rohu kluziště našel před Neužilem
nekrytého Romana Pšurného a ten se
trefil podruhé v utkání. Zmatek v obraně
Jestřábů dvakrát způsobil třetí přerovský

útok, pokaždé pěkně kousal. Mezitím
natáhl k dalekonosné střele Radomír Pala
a kotouč se zastavil až v síti za marně se
natahujícím Neužilem. Odvážný brejk
v oslabení podnikl Luňák s Venkrbcem,
defenziva Zubrů si s problémy poradila.
Gól přišel na druhé straně, druhou přerovskou přesilovku využil Tomáš Sýkora,
jehož přihrávku na Sikoru si do branky
nešťastně srazil Dušan Žovinec. Prostějovští se do výraznějšího a souvislejšího
tlaku dostali až krátce před přestávkou.
Protivníkovi z něj uštědřili ukázkovou
branku „do šatny“. Po udržení útočného
pásma to od modré čáry zkusil Čáp a Lukáš Žálčík tečoval za Klimešova záda. Po
čtyřiceti minutách tak černo-červení ztráceli dva přesné zásahy.
Ve třetí třetině vymyslel v oslabení jedovatou střelu Prokeš, Klimeš musel pořádně
vytrčit beton, aby zasáhl. Jeho protějšek

dopomohly i přerovské fauly. V samém
závěru se hosté snažili využít vyloučení
Goiše a svou početní výhodu zdvojnásobili odvoláním gólmana. Obléhání
svatyně Přerovanů však k zdramatizování
derby nevedlo. Lukáš Klimeš už nekapituloval, ve dvou zajímavých situacích jej
nepřekonal ani Nouza.

„Zbytečně jsme inkasovali góly ve druhé třetině. Byly tam z naší strany chyby a utkání se tím zlomilo. Sice jsme pak ještě v závěru snížili na 4:2 a ve třetí třetině měli dobré šance, jenže jsme je
nedokázali proměnit.”

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Musím pochválit všechny hráče. Utkání s parametry play-off bylo jejich. V první třetině jsme
měli parádní nástup, pak nás trochu zbrzdil vyrovnávací gól soupeře. Druhou třetinu jsme zahráli
perfektně. Poslední dvě střídání byla sice trochu horší, ale hokej je hra chyb a my jsme zkrátka
chybu udělali. Do třetí části jsme určitě nešli se strachem, protože jsme tuto herní část už v předešlých zápasech odehráli dobře.”
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Neužil se zase roztáhl na brankové čáře
a zabránil ve skórování Doležalovi, který
se chtěl prosadit z otočky. Zubrům se podařilo udeřit popáté, rozhodčí ale gól neuznali, jelikož krátce před doputováním
puku do brány zapískali na znamení přerušení hry. V posledních deseti minutách
ovšem útočili především Jestřábi, jimž

Zlom čtvrtého derby této sezóny nastal v prostředním dějství zápasu
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yy Můžete střetnutí zrekapitulovat?
„Nezačali jsme jej dobře. Soupeř nás
účinně napadal, dost snadno přecházel přes střední pásmo a měl několik
velkých šancí. O přestávce po první
třetině jsme si pak v kabině říkali, že
musíme přidat, hrát mnohem líp. Což
patnáct minut ve druhé části bylo,

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Kdo úvodní brankou odstartoval kvapíkovou demolici pražského výběru z Edenu na ledě prostějovských hokejistů? Jejich teprve devatenáctiletý útočník Ondřej Matýs. Do té
doby velmi nebezpečného soupeře načal pohotovou dorážkou
střely Davida Dvořáčka, parťáka ze třetí formace. Tahle dravá
lajna ještě společně s Tomášem Pšeničkou pořádně větrala slávistickou defenzivu a během zatraceně rychlé čtyřgólové bouře se zasloužila ještě o zvýšení na 3:0, u něhož Ondra asistoval.
Nakonec Jestřábi výsledkově dominovali 6:1.

v;rou࢙৴;hv;,0u

-m-Ѵo-Ѵ7ৄo7or-hfझ1झ1_

_oh;fbv|ৄ-|o(;mhu0;1

-rb|࢙mruov|࣒fovh1_

„Přerov hraje mnohem
víc než my play-off hokej,
proto v derby
většinou vítězí.“

Výrok:

7
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Sedmkrát za sebou již muži LHK
Prostějov prohráli klasické derby
na ledě Přerova. Poslední vítězství
u arcirivala zaznamenali 24. září
2016 (3:2 v prodloužení), od té
doby v MEO Aréně padli postupně
0:5, 1:2, 2:4, 0:2, 1:4, 3:4sn a 2:4.
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třeba urvat alespoň něco z dnešního
těžkého střetu na vlastním kluzišti
s Českými Budějovicemi (od 18.00
hodin) a po středečním volném losu
nezaváhat v sobotu 2. února u beznadějně poslední Kadaně (od 17.00
hodin). „Potřebujeme každý bod,“
zdůraznil prostějovský trenér to, co je
teď dvojnásob důležité.

$÷JGOUQDQVPÊJQFGTD[X2ąGTQX÷CVC
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Foto: Jan Gebauer/fotogebauer.cz
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kapitána Venkrbce mají Zubři tvrdší, odolnější,
Pátý rok seriálu PROMĚNA IMAGE
DERBY… Podle
důraznější i soubojovější tým, proto vyhrávají derby
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Z VERONIKY KUMMEROVÉ SE STALA PRINCEZNA
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Heleny Horké
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Pouze tolik procent činila
úspěšnost přihrávky žen VK
Prostějov v extraligovém střetnutí na půdě Šternberka. Což
je vzhledem k nižším kvalitám soupeřek – až posledních
v průběžné tabulce soutěže –
opravdu mizerné číslo. Tápání
Hanaček na příjmu tudíž pokračuje.

JAKÁ BYLA ZÁKLADNÍ ÈÁST?

UNIQA extraliga žen ČR 2018/19 ukrojila ze svého sedmiměsíčního programu úvodní podstatný díl, kterým bylo osmnáct kol základní fáze. Pojďme se alespoň v krátkosti
ohlédnout, co přinesla.
Dominanci Olomouce. Úpéčko se loni v létě dost posílilo, když z Prostějova přetáhlo tři
členky základní sestavy. Což se logicky projevilo. A největší favorit zatím nemá žádné větší
potíže s naplňováním své role.
Útok Liberce. Také Dukla před sezónou vhodně vyztužila svůj kádr a hlavně ze začátku jí
to šlapalo jako z partesu. Momentálně se však zdá, že po Novém roce dochází k útlumu,
na což Severočešky v minulém ročníku doplatily.
Kolísavost Prostějova. Naše volejbalistky v přebudovaném, celkově oslabeném i omlazeném složení střídají kvalitní herní pasáže se špatnými. Nejen mezi jednotlivými duely, ale
přímo v jejich průběhu. Vzhledem k tomuto faktu a všem dalším okolnostem není třetí
místo těsně za druhým Libercem vůbec špatné, zvlášť když si bojovná parta VK vytvořila
velký bodový náskok na čtvrtou pozici.
Vzestup Olympu. Rovněž vedení pražského výběru sáhlo k citelné obměně soupisky
a vyplácí se mu to, byť nejlepší kauf v osobě špičkové nahrávačky Pavly Šmídové Vincourové vyšel vlastně z nouze. Každopádně družstvo z metropole šlape čím dál nebezpečněji.
Dvě Brna ve středu. Šelmy coby ambiciózní nováček s jádrem ostřílených harcovnic i Královo Pole jakožto ligový starousedlík spoléhající na mix domácích +
zahraničních hráček se přes veškeré peripetie usadily uprostřed tabulky, odkud
zkusí v play off zaútočit výš.
Nevyzpytatelnost Přerova. Též hanácký oddíl s posilováním nezahálel, ovšem na víc než
sedmou příčku to zatím nestačí. V Českém poháru se však urodil postup do semifinále
a přerovská družina ještě může zlobit.
Propad Ostravy. Největší zklamání prožívají na severu Moravy, neboť ostravskému TJ
změny v sestavě vůbec nevyšly a kolektiv reprezentačního kouče Zdeňka Pommera měl
co dělat, aby se o fous vešel do osmičky pro vyřazovací boje před dotírajícími outsidery
z Frýdku-Místku i Šternberka.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Co se týká utkání s Albou Blaj, tak mě potěšilo, že jsme proti natolik silnému soupeři
dokázaly odehrát docela vyrovnanou partii. Hlavně úvodní set byl z naší strany velice
dobrý a chybělo jen proměnit některý ze tří setbolů. Další dvě sady už si hosté víc pohlídali, ale jak říkám: celkově šlo o kvalitní a pro diváky pěkný volejbal. Rozhodně jsme
nedopustily takovou nakládačku jako v Rumunsku. Po evropském poháru přišla na
řadu zase česká liga a ve Šternberku to bylo úplně jiné utkání s odlišným protivníkem.
První dva sety byly z naší strany super, pak se však domácí hráčky zvedly a začaly hrát
dobře. Naštěstí jsme to zvládly, ale docela se při tom zapotily. Důležité pro nadstavbu
je, že ztrácíme na Liberec pouze dva body a můžeme se s ním poprat o druhé místo,
tím pádem lepší výchozí pozici pro play-off. Teď ale veškerou pozornost zaměřujeme
na Final Four Českého poháru v Brně. My tam rozhodně chceme zvládnout semifinále
s Přerovem, a pokud se to podaří, tak něco zkusit i ve finále. Favoritem je Olomouc, my
jim však trofej nehodláme jen tak přenechat. Budeme bojovat.“
HelenaHORKÁ,univerzálkaVKProstějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Hrozilo, že při vyvrcholení aktuálního ročníku národní pohárové soutěže
bude družstvo prostějovských volejbalistek hráčsky oslabeno vinou zdravotních problémů. Pokud se však nestane
nic neblahého, měly by jít Hanačky do
Final Four ČP 2018/19 o nejbližším
víkendu v kompletním složení!
Blokařka Eva Rutarová překonala potíže
s tříslem velice rychle, naskočila už do
úterního šlágru s Albou Blaj. A druhou
polovinu zápasu odehrála v sobotu na palubovce Šternberka. „Důležité teď bude,
aby se Evče problémy neobnovily, což
u třísel nikdy není vyloučeno,“ varoval
hlavní trenér žen VK Lubomír Petráš.
Velkou radost měl také z bleskového
opuštění marodky v případě nahrávačky Michaely Zatloukalové. Ta měla
být s poraněnou podkolenní šlachou
mimo hru podle původních prognóz
až tři týdny, leč intenzivní léčba zabrala. A Míša absolvovala celý sobotní
duel na hřišti Sokolek. Navíc velice
dobře i bez negativních následků,
tudíž do Králova Pole by měl vyrazit
mančaft Prostějova bez absencí.

Obì zranìné se bleskovì
uzdravily, pøed Final
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ŽHAVÁ NOVINKA

Na přihrávce to od prostějovské smečařky stále
není ono, vždyť proti Albě Blaj přijímala na pouhých 26 procent a ve Šternberku měla úspěšnost
jen o 7 procent vyšší, což je prostě málo. Jinak se
ale Péťa oproti předchozímu průběhu sezóny výrazně zvedla. V úterý i v sobotu byla nejčastěji
skórující hráčkou týmu, konta soupeřek
zatížila 11 + 19 body. Viditelně disponuje mnohem větší herní jistotou a útočnou
úderností než dříve, což i sama přiznala.
„Pomohla mi reprezentační přestávka,“
pověděla Kojdová ke svému progresu. Snad
bude ještě pokračovat, vékáčko potřebuje
kvalitu od diagonálních plejerek jako sůl.

Petra KOJDOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Tým vékáčka obhajuje z loňska, ale
klíčové pro něj bude dostat se do
finálového střetnutí

Pondělí 28. ledna 2019
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KOSTELEC NA HANÉ „Na našé
krásné Hané požehnané Hanák
orat nepřestane. Me sme me a me
se nedáme!“ vzkazují Hanáci
ze souboru Kosíř, kteří uplynulou sobotu v kostelecké sokolovně uspořádali jubilejní 40. hanácké bál. Tradiční akce se v kostelecké
sokolovně naposledy konala před
čtyřmi lety. „Jsme rádi, že jsme se
mohli vrátit do opravené budovy,“
prohlásil Vladimír Procházka z pořádajícího folklórního souboru Kosíř.
Letos se na akci v předprodeji prodalo 187 lístků, další vstupenky si
kupovali příchozí. Program zahájila
tradiční polonéza, poté se představily Hanačky ze souboru Malý Kosíř.

společnost
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třeba i vyřadí. My ale nic takového samozřejmě nechceme ani nehodláme připustit,“ řekl kouč VK Lubomír Petráš.
Místo myšlenek na nutnost splnění role
kvalitnějšího kolektivu vsadí na maximální odhodlání svých svěřenkyň. „Holky
samy strašně chtějí do finále poháru postoupit. Půjde o to, abychom zvládli případnou nervozitu z důležitosti souboje,
nedělali příliš mnoho zbytečných chyb
a celkově odvedli dobrý i bojovný výkon.
Potom věřím, že určitě máme na to Přerovanky vyřadit,“ uvažoval Petráš.
Pomůže i nedávné vítězství 3:0 na hřišti
nadcházejícího protivníka v extraligové
bitvě? „Nějaké plus to pro psychiku hráček být může, ovšem nesmíme ani trochu
slevit z plné koncentrace a ostražitosti.

Praha. „Olymp se neustále zlepšuje,
hodně těží z podzimního získání výborné nahrávačky Pavly Šmídové–Vincourové. Přesto se však dá očekávat, že
velice silná Olomouc druhé semifinále
zvládne a vzhledem ke svým současným
kvalitám tvrdě půjde za pohárovým triumfem,“ odtušil Petráš.
Před jeho družinou by zůstával pokus
tuhle předpokládanou cestu překazit,
čímž by se obhájkyně znova postavily
na absolutní pohárový vrchol – tentokrát senzačně. „My bychom ve finále
s úpéčkem mohli z pozice papírově horšího jedině získat, role se v porovnání
s předchozími lety úplně otočily. Neřekl
bych ale, že není co ztratit, neboť my do
každého zápasu jdeme s touhou vyhrát.
V PØÍPADNÉM FINÁLE
Bez ohledu na okolnosti i fakt, že proti
NENÍ CO ZTRATIT
favorizovanému soupeři by to bylo moc
Pokud sobotní výzvu Prostějovanky těžké,“ nic nevylučoval Luboš Petráš.
zdárně překonají, tak v Brně přespí, Nechť tedy řež o pohárový grál započne!
druhý den dopoledne lehce potrénují
352*5$0),1$/)285¤3l(1
a v neděli 3. února od 17.00 hodin si
2018/19 V BRNÌ
střihnou finálový mač letošního Českého poháru žen. Šly by proti lepšímu Sobota 2. února: 16.00 hodin první sez dvojice UP Olomouc – PVK Olymp mifinále VK Prostějov – Volejbal Přerov,
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Opravdu nás teď čeká úplně jiné utkání
než v lize. Bude to kdo s koho, v takovém
případě se rozdíly mezi oběma soupeři
částečně mažou. Přesto máme jednoznačný cíl: postup ze semifinále,“ zdůraznil prostějovský trenér.
Připomeňme, že přerovský soubor vedený lodivodem Radimem Vlčkem
nejvíce spoléhá na univerzálku Vendulu
Měrkovou a smečařky Evu Svobodovou
s Megan Vander Meer, na nahrávce tým
diriguje odchovankyně vékáčka Lucie
Zatloukalová. Oba vzájemné střety tohoto extraligového ročníku patřily úřadujícím premiantkám ČP, doma uspěly
3:1 (23, 18, -14, 20) a venku čerstvě před
jedenácti dny 0:3 (-19, -19, -24).

Na CSM byla zpočátku vidět určitá nejistota, a kdyby dobře zahájivší Hanačky
neudělaly brzy dvě nevynucené chyby,
mohly vést klidně víc než 4:2. Vzápětí
vinou jejich horší přihrávky otočily favoritky na 4:6, ale odpověď vékáčka měla
ještě větší razanci: při účinném podání
Kojdové obrat pěti body za sebou (9:6).
Domácí tým měl slibně našlápnuto, dostával soupeřky pod tlak kvalitním servisem i solidním útokem. A dokud mu
fungoval příjem, zůstával o kousek vepředu (12:10, 14:12, 16:14). Hostující
plejerky dlouho nepůsobily jako nějaké
nepřekonatelné hvězdy, nečekaně často
chybovaly. S blížící se koncovkou však
skóre přece jen otočily (16:17, 18:19)

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Odveta osmifinále evropského CEV Cupu žen 2018/19
mezi volejbalistkami VK Prostějov a Alby Blaj vyzněla mnohem
vyrovnaněji v porovnání s prvním
vzájemným duelem, který jednoznačně ovládl rumunský kolektiv.
Napodruhé vzdoroval český mančaft o poznání víc, dokonce sahal
po zisku zahajovacího setu. Těsně
však nedosáhl a v dalším průběhu
již favorizovaný sok sice ne dominantně, ale přesvědčivě dosáhl na
vítězství potvrzující jeho postup
elitní osmičku klubového poháru
číslo dva na starém kontinentu.

a zdálo se, že si vstupní sadu pohlídají.
Jenže Češky hrály skvěle a dalším zvratem z 20:21 na 24:22 vybojovaly dva
setboly, zanedlouho ještě jeden (25:24)!
Bohužel ani jeden neproměnily, načež
o výtečně rozjeté dějství bolestně přišly
– 25:27.
Prostějovské divy se tímhle nepříjemným zaváháním nenechaly rozhodit
a zkraje druhé části opět šly nahoru (1:3 – 6:4). V tu chvíli družstvo
z Transylvánie poprvé během střetnutí pořádně udeřilo. Přitvrdilo podáním, zlepšilo obranu a ještě víc drtilo
nechytatelné smeče. Petrášovy svěřenkyně pod zvýšeným náporem náhle kupily hrubky, za pár minut tak vše
bylo úplně jinak (7:13). Z nejhoršího
se dámy v růžovém dostaly vzepětím
po prostřídání sestavy (9:16 – 13:16)
a zažehnaly hrozbu rodícího se debaklu, ovšem víc jim evidentně údernější
protivnice nedovolily. Finiš bezpečně
kontrolovaly – 19:25.
Nicméně ženy VK sváděly s papírově
silnějším celkem poměrně vyrovnanou partii, což platilo také v nástupu
do třetího dílu. A to vydatně, neboť
úřadující mistryně ČR předvedly výbornou pasáž ze 4:5 na 8:5 a znova
tudíž ožila šance zdramatizovat mač.
Na druhou stranu stačilo jen moment
polevit, aby nachystaná Blaj nekompromisně trestala. K takové situaci došlo ještě před polovinou tohoto setu,
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Bodový vývoj – první set: 1:1, 3:1,
4:2, 4:6, 9:6, 10:9, 12:10, 12:12, 14:12,
14:14, 16:14, 16:17, 18:17, 18:19,
20:21, 22:21, 24:22, 24:24, 25:24,
25:27. Druhý set: 1:0, 1:3, 4:3, 6:4,
6:8, 7:13, 9:13, 9:16, 13:16, 15:18,
15:21, 17:21, 17:23, 19:25. Třetí set:
0:2, 2:2, 4:5, 8:5, 9:8, 10:12, 11:15,
13:15, 15:17, 15:20, 16:24, 18:25.

„Předně blahopřeji našemu týmu k postupu do dalšího kola i domácímu
družstvu k lepšímu výkonu, než jaký odvedl v prvním vzájemném utkání.
Všechno rozhodl úvodní set. Pro nás byl velice těžký, nehráli jsme příliš dobře a ztráceli 22:24 i 24:25. V těchto náročných okamžicích však holky dobře
zareagovaly především zlepšenými bloky a klíčovou koncovku zvládly otočit.
Druhou i třetí sadu jsme pak už měli pod kontrolou díky celkově kvalitnější
hře, zejména v útoku a na servisu.“

Darko ZAKOC – CSM Alba Blaj

„Gratuluji hostům k postupu, který si jasně zasloužili. Byli lepší než my, i když
dnes už ne tolik suverénně, jako předtím u nich. Největší rozdíl spočíval na
přihrávce, kde jsme přes veškerou snahu nedokázali Blaj trvale dostávat do
větších problémů a tím pádem se nám nedařilo častěji ubránit špičkové útoky
soupeře. Samozřejmě je škoda první sady, v níž Alba ještě nebyla úplně ve své
kůži a my jsme toho využívali, v koncovce při setbolech ale chybělo možná víc
odvahy. Za zisk aspoň jednoho setu bychom byli moc rádi, byť dnešní porážka vyzněla i tak důstojně.“
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kdy se VK nedařilo pokládat zakončení na zem a momentální propad vedl
k nabrání výraznějšího manka (11:15).
Naději pak držela parta bodově tažená
dvojicí Kojdová + Nová až do stavu
15:17, kdy mezinárodně složený ansámbl z opačné poloviny hřiště zatroubil na poslední zteč. A rozhodujícím
sprintem doletěl jak k zápasovému
triumfu, tak k hladkému průniku do
čtvrtfinále CEV Cupu – 18:25 a 0:3.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Blaj se povedlo potrápit, škoda
promarnìných setbolù VKAL BLPV 0:3
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Stěžejním úkolem tudíž pro ženy Prostějova bude vyhrát semifinálový duel
národního poháru, k němuž na jihu Moravy nastoupí v sobotu 2. února od 16.00
hodin proti družstvu Volejbal Přerov.
Půjde tedy o krajské derby s jiným konkurentem z Hané, v němž Helena Horká
a spol. úlohu favorizovaného mančaftu
bez námitek berou.
„Půjde však o pohárovou bitvu, kde postupujícího určí jediné vzájemné utkání,
což zvyšuje ošidnost takového zápasu pro
papírově silnější tým. Ten zdánlivě slabší
má výhodu, že mu tenhle jednorázový
pokus může vyjít a favorita pak potrápí,

HLAVNÍ JE ZVLÁDNOUT
SEMIFINÁLE

PROSTĚJOV Stejně jako loni vyvrcholí Český pohár žen opět závě- Původní zpravodajství
rečným turnajem Final Four v Brně, pro Večerník
tentokrát o nejbližším víkendu 2. Marek
+ 3. února. Závěrečnou show ak- SONNEVEND
tuálního ročníku soutěže 2018/19
znovu přivítá Městská hala míčových sportů v Králově Poli (ve Vodově
ulici) a polovinu ze čtyř účastníků zase tvoří volejbalistky VK Prostějov
i UP Olomouc. Zde však podobnosti končí, další vstupní fakta jsou výrazně jiná. Za nejpodstatnější odlišnost se dá určitě považovat, že prostějovské obhájkyně trofeje z minulého roku a desetinásobné vítězky
ČP za posledních jedenáct let už neplní roli největších favoritek. Těmi
se bez nejmenších pochyb staly díky letnímu posílení hráčského kádru
olomoucké rivalky. Právě z citelně oslabeného vékáčka k nim zamířily
tři opory základní sestavy a ne náhodou tak celek z hanácké metropole
neutrpěl v probíhající sezóně UNIQA extraligy ani jednu porážku.

Hasičský ples

Společenský dům Prostějov
SOŠ podnikání a obchodu Pv
Kulturní dům Kralice na Hané
SDH Kralice
Společenský dům Prostějov
RG a ZŠ města Prostějova
Kulturní dům Smržice
Obec Smržice
Kulturní dům Žárovice
SDH Soběsuky
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PROSTĚJOV Sály Společenského domu v Prostějově patřily
v pátek večer studentům dvou
maturitních ročníků Obchodní
akademie Prostějov. A bylo plno
a hlavně veselo! Sami studenti si
připravili nádhernou choreografii
celé akce ve stylu Benátské noci.
Nechyběly tak vtipné a nápadité
masky, stejně jako nádherné róby
mladých slečen, samozřejmě se
„hodili do gala“ i mladí pánové.
Všechnu tu parádu nakonec ko-

mají opravdu neotřelou fantazii,“ pochválila své studenty Eva Lošťáková.
„Tento školní rok byl hodně náročný,
a to jak pro maturanty, tak i profesory a celý pedagogický sbor. Jelikož já
sama vyučuji pouze ve čtvrtých ročnících, tak se mi bude stejně jako každý rok po těchto mladých lidech moc
stýskat. Člověk se s nimi sžije a pak se
s nimi hodně těžce loučí. Ale hlavní je,
že se nám je podařilo připravit dobře
k maturitním zkouškám, alespoň
jsem o tom přesvědčena,“ zasmála se
evidentně dobře naladěná paní ředitelka.
Studentům maturitních ročníků
„ekonomky“ hrála v pátek živá kapela a oni sami si připravili rovněž
bohatý doprovodný program. A teď
už konce srandy, maturita volá!

DO VESMÍRU NA MĚSÍC

runovaly neodmyslitelné slzičky Hlavní sál Společenského domu byl
v očích dojatých rodičů a třídních zaplněn doslova k prasknutí, studenti s rodiči se ale velice dobře bavili
profesorů...
i v předsálích a postranních saloncích.
PŮVODNÍ
„Tak už je zase další rok za námi a my
reportáž
se pomalu loučíme s dalšími dvěma ročníky,“ posteskla si Večerníku
pro Večerník
přímo na plese ředitelka Obchodní
Michal
akademie Eva Lošťáková. „Studenti
KADLEC
mě velice mile překvapili pojetím
Maturitní plesy Obchodní akade- tohoto plesu, vymysleli to jako Bemie bývají hojně navštěvované a této nátskou noc. Je tady spousta masek
pověsti dostály také minulý pátek. i nádherných převleků. Dívky a kluci
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Foto: TK Plus
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Další vystoupení patřila Hanákům
z Hrušky a Kojetína. Do tance
všem přítomným hrála kapela Via
Paběda. Soubor Kosíř v uplynulém
roce absolvoval řadu vystoupení,
podíval se mimo jiné i na Slovensko. „Do příštího roku bych si přál
zejména příliv dalších Hanáků. Přihlásit se k nám může úplně každý.
Všichni, kteří to u nás zkusili, mohou potvrdit, že při vystoupeních
i při zkouškách si užijeme spoustu
srandy,“ dodal Procházka. Hanácké
bál nebyl letošní první, ale ani poslední podobnou akcí v kostelecké
sokolovně. Tou následující bude
Fotbalový ples, který se bude konat
v pátek 15. února.
(mls)

yy Copak vás přiválo do Prostějova na městský bál?
„Využil jsem pozvání organizátorů
a hodně mě hecoval samozřejmě
i pan Mačák. Do Prostějova jsem se
ale hrozně moc těšil, vždyť jsem rodilý Olomoučák a Hanou miluji. Ostatně celý Olomoucký kraj je pro mě
srdeční záležitostí. Tím chci říct, že
ze mě nikdy typický Pražák nebude!“
yy Jak se bavíte?
„Naprosto báječně. Jsou tady lidé
a přátelé, které důvěrně znám. A pak

Michal KADLEC
ty úžasné secesní prostory překrásného Národního domu v Prostějově...
(usměje se) To se prostě nedá dělat nic
jiného než se skvěle bavit. Poklábosit
s lidmi nikoliv o politice, ale o životě
a běžných starostech. A samozřejmě
nějaké to vínko pro záblesk v oku...“
yy Všiml jsem si, že se svojí paní
jste si zatancoval. Takže vy a plesy jdou k sobě dohromady?
„No samozřejmě! Já tancuji hrozně
rád a v mládí jsem tak činil dokonce několik let i závodně. Snad jsem
tedy zde v Prostějově dokázal, že
jsem alespoň základní kroky ne-

PROSTĚJOV Jeho účast na devětadvacátém ročníku
Tradičního městského plesu v Prostějově byla hodně překvapivá. Zřejmě jej k návštěvě bálu v Národním domě navnadil
jeho náměstek Prostějovan Alois Mačák. Buď jak buď, ministr
kultury České republiky Antonín Staněk si to na parketu pořádně užíval a do kola vyvedl i svoji manželku. Ač zadýchán,
Večerníku věnoval pár minut k exkluzivnímu rozhovoru.
zapomněl. Ostatně alespoň moje
manželka si nestěžovla.“ (směje se)
yy A zdejší Starorežnou jste už
tady na plese ochutnal?
„To víte, že ano! Trošku ale Prostějovská režná soutěží se Spišskou
borovičkou či Zubrovkou. Jinak ale
zůstávám u vínečka. Aby byl
klid... Starorežnou zas mohu
spíše propagovat třeba v Parlamentu v Praze.“
(úsměv)
yy Lístky do půlnoční tomboly
jste si zakoupil?
„Ano, hned několik. Ale něco vám
řeknu, nečekám žádnou výhru, já na plesech vůbec nic nevyhrávám. Víte,
já mám spíš štěstí v lásce!“

„Čekám na tombolu, mám ale spíš štěstí v lásce!

Foto: Michal Kadlec

mohli potrhat smíchy u maturitního
videa znázorňujícího běžný školní den
vtipně proloženého českými a slovenskými písničkami, které textem zapadly do scénky. Na závěr první části
moderátoři představili maturanty, jak
je vidí třída, vtipná byla i tematická
otázka na každého žáka, co by si s sebou vzali na Měsíc. Následně se všichni přesunuli na tzv. Asteroid – prostory
Národního domu v Prostějově, ve kterých ples pokračoval. Nechyběly živá
hudba, tombola a občerstvení. Dále už
se jen tancovalo a žáci si užívali společně s rodiči a kamarády slavnostní chvilky plesu, než se ponoří do knížek a začnou se tvrdě připravovat na zkoušku
dospělosti – tedy maturitní zkoušku.
Všem maturantům přejeme její úspěšné zvládnutí.
(vp)
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PROSTĚJOV 1. reprezentační ples
SOŠ v Národním domě v Prostějově
byl ve znamení vesmíru. V pátek 25.
ledna Večerník zavítal na tento skvostný ples, kdy všem přítomným letošní
nastávající maturanti předvedli nacvičené scénky a poté prošli krásným
stužkovacím ceremoniálem, na který
se těší každý žák čtvrtého ročníku.
Bylo se opravdu na co koukat.
Zahájení celého plesu se odehrávalo
v městském divadle, sama škola ho nazvala Mezipřistání na Měsíci. K vidění
byly nacvičené krásné scénky, taneční
vystoupení, žáky připravená maturitní
videa a nakonec slavnostní stužkovací
ceremoniál. Vše doplňovali a výtečně komentovali moderátoři akce. Sál
divadla sledoval vystoupení se zatajeným dechem, naopak se přítomní
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Hasičský ples

Maturitní ples
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Maturitní ples

1. 2.

X2TQUV÷LQX÷
CLGJQQMQNÊ

klikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

<R÷X¾M,QUGH.CWHGTPGX[EJ¾\GN\×FKXWMF[åOW2GVTCèGTPQwMQX¾RąGFCNCVGPKUQXQWTCMGVW

PLESY

Jak už to v tenisových kruzích bývá,
tento ples se zároveň tradičně stává
událostí, při které jsou vyhlašováni nejlepší rekreační tenisté uplynulé sezóny.
Ocenění za vítězství ve 27. ročníku
Ligy rekreantů si převzali za dvouhru
Michal Šilhánek, za pánskou čtyřhru
pak dvojice Vladimír Sehnal s Miroslavem Černoškem a za mix Zdena a Marek Pelzlovi. Ale k vidění toho bylo
mnohem víc. Došlo i na překvapení,
když žijící legenda českého showbyznysu Josef Laufer obdržela jako dárek
tenisovou raketu z rukou Petry Černoškové nebo když šéf TK Plus Miroslav Černošek předal prostějovskému
primátorovi Františku Jurovi nádherný dort k jeho padesátinám.
Kromě vystoupení Josefa Laufera
hrála k tanci a poslechu všem hostům
Tenisového plesu v Prostějově skupina
Q-STYL.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV V pátek 25. ledna
večer se v Hotelu Tennis Club
uskutečnil další ročník Tenisového plesu v Prostějově. Hvězdou
večera byl zpěvák Josef Laufer, ovšem nejen zatančit si přišly i další
osobnosti politického, kulturního
a společenského života. A došlo
i na překvapení!
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+DQN\XĺSRÊW\ĕLFW¦
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yy Jak jste vůbec strávila nedávné
Vánoce?
„Úplně tradičně, v kruhu svých nejbližších s rybí polévkou, smaženým kaprem a bramborovým salátem. (úsměv)
A během svátků jsem navštívila několik příbuzných a známých. Právě
na těchto návštěvách nastal tentokrát
v mém případě problém. To víte, že se
každý chce pochlubit napečeným cukrovím a dalšími sladkostmi. A já jsem

Michal
KADLEC

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Osm let působila na
prostějovském magistrátu formou
plného úvazku, když hned dvě
volební období zastávala funkci
náměstkyně nejprve za primátora
Pišťáka, následně primátorky Raškové. Na starost měla z vlastních
zkušeností známou oblast školství
a k tomu ještě kulturu a životní prostředí. V minulém volebním období řešila i sportovní otázky. Ivana
Hemerková (na snímku) už ale po
komunálních volbách v říjnu 2018
svůj post neobhájila, i když její hnutí PéVečko u voličů celkem uspělo.
Díky hlasům Prostějovanů zůstala
řadovou členkou zastupitelstva,
přičemž ve veřejné funkci je činná
již od roku 2002. Profesionálně se
ale v listopadu loňského roku vrátila na své původní pracovní místo,
tedy post ředitelky Střední zdravotnické školy.
v minulosti nikdy neodolala, pak to se
mnou podle toho po Vánocích vypadalo. Nyní jsem si předsevzala, že budu
mít pevnou vůli. Skutečně jsem cukroví ochutnala jen naprosté minimum.“
yy A copak vy potřebujete držet
dietu?
„To zrovna ne, ale začíná plesová sezóna a šaty také něco stojí! (smích) A není
možné si vždycky v lednu pořizovat
nové nebo povolovat ty starší. Takhle
jsem to dělala v uplynulých letech, kdy
jsem po Vánocích vždycky tak nějak
nakynula. Letos už to nehrozí, protože
jsem se nepřejídala a sladkému jsem
holdovala jen minimálně.“
yy Vraťme se trošku zpět v čase do
října loňského roku. Post náměstkyně primátorky jste ve volbách neobhájila. Nemrzelo vás to?
„Ne, naopak jsem byla ráda...“
yy To myslíte vážně?
„Smrtelně vážně! Přivítala jsem, že se
po osmi letech můžu vrátit na Střední
zdravotnickou školu do funkce ředitelky.“
yy Proč jste ráda, že už nepracujete
na radnici?
„Podívejte, v životě každého člověka jsou určité etapy. A ta moje etapa
coby političky na profesionální bázi je
už zcela uzavřena. Osm let je strašně
dlouhá doba, kdy jsem se pohybovala v nejvyšších patrech komunálního
dění a dneska už je naprosto jiná doba.
Bohužel musím konstatovat, že hodně
zlá. Kritika existovala a existovat bude
vždycky, ale co se v posledních letech
dělo na radnici, to bylo už hodně přes
čáru... V zastupitelstvu působilo hodně lidí se zlou krví, kteří neupozorňovali, ale rovnou udávali! Tohle nikdy
předtím nebylo, alespoň to nepamatuji. A aby se jakákoliv mnou vyslovená
věta nebo jen slovo překrucovaly a používaly proti mně, k mému očerňování, to už bylo pro mě skutečně příliš.
Tyto nové zvyklosti jsou už v české politice normální a zaběhnuté, a v Prostějově obzvlášť. Ještě se tedy divíte, že už
jsem ráda vypadla z této atmosféry?!“
yy Takže jste už byla otrávena tím
věčným napadáním, jak ze strany
jednoho mladého aktivisty, tak
i od některých opozičních zastupitelů?
„Otrávená... Takhle bych to asi neformulovala. Ale řekněme, že už jsem
takto nechtěla dál žít a neměla jsem
chuť, aby něco podobného bylo další
součástí mého života. Každý člověk
se někdy musí zamyslet nad tím, co
chce v životě dál dělat. A já jsem věděla a rozhodla se, že na radnici v takové
podobě už dál pracovat nechci.“
yy Když jste řekla, že vaše politická
etapa života je uzavřena, tak to není
zcela pravda. Zůstala jste přece zastupitelkou města...?
„To je samozřejmě pravda. Ale už se
nehodlám v obřadní síni radnice při
jednáních zastupitelstva nějak vyjadřovat a nakrucovat se před kamerami,
jak to dělají někteří opoziční zastupitelé. Pokud budu mít konkrétní návrh
nebo připomínku, vždycky si osobně
zajdu na jednotlivé odbory magistrátu nebo za současnými radními.“
yy Ve funkci náměstkyně vás nahradila Milada Sokolová. Jaké máte
mezi sebou vztahy?
„Předně je nutné říci, že nejen ona.
Oblasti, o které jsem se z pozice náměstkyně starala já, byly nyní rozděleny na dvě části. Kulturu a životní
prostředí teď zastřešuje právě paní Sokolová a školství se sportem si převzal
Honza Krchňavý. Musím říct, že s oběma jsem měla a mám velice dobré
vztahy a pokud budou chtít, ráda jim
nějakou radou nebo konzultací vždycky pomůžu.“
yy Po komunálních volbách jste
se vrátila do známého prostředí.
Jaké to bylo po dlouhých osmi
letech znovu usednout za ředitelský stůl na Střední zdravotnické škole?
„Osm let je skutečně dlouhá
doba. I když jak se to vezme...
Už jsem řekla, uzavřela jsem
jednu životní kapitolu a strašně
jsem se těšila na novou. A musím říct, že zpátky na ‚zdravku’
jsem se těšila enormně. Je to
známé prostředí, na které
jsem byla hodně zvyklá.
Netvrdím, že za těch osm
let se tady nic nezměnilo, ale
co se týká kolegů pedagogů,
tak za tu dobu jsou pouze tři
noví. Jediné, čeho neskutečně přibylo, je administrativy.
To je opravdu na pováženou,
co se dnes všechno musí vypisovat a jakou vést evidenci! Ještě
jako náměstkyně primátorky
pro školství jsem samozřejmě
věděla, co všechno legislativa
vymyslela nového pro české
školy, ale praxe tedy předčila veškeré mé očekávání.
V tomto ohledu je doba
před osmi lety v porovnání s dneškem nebe
a dudy.“
yy Co se ještě za tu dobu změnilo?
„Vnitřně mě nejvíce štve to, že dříve jsem všechny studentky a studenty ‚zdravky’ poznala úplně všude i mimo školu, to znamená na
ulici, v obchodech či kdekoliv jinde.
Pozdravili jsme se, poklábosili o něčem úplně jiném než o výuce a bylo
to fajn. Teď jsem tu zpátky dva měsíce
a dosud bych podle tváře nepoznala
nikoho na ulici ani náhodou. Nejsem
zatím schopna si za těch několik týdnů jen tak lehce někoho zapamatovat.
Ale ‚makám’ na tom a vím, že se má
paměť zlepší.“ (úsměv)
yy Co studenti, ti vás poznávají,
a vědí, že jste působila dlouhá léta
na radnici?
„Jo, to vědí. Jsem mile překvapena tím,
že mě všichni studenti zdraví už když
přijdu do školy, jsou velice zdvořilí.
A mám teď skutečně velice dobré a pozorné studenty, což v minulosti nebylo
vždycky zvykem.“
yy Jak vás přijali kolegové, to znamená pedagogický sbor Střední
zdravotnické školy?
„To se zeptejte raději jich.. (směje se)
Ale z mého pohledu výborně. Je pochopitelné, že někteří s mým návratem
nemuseli souhlasit. Vím, že si mysleli,
jak na radnici ještě zůstanu...“

IVANA HEMERKOVÁ

vizitka

přáteli, které jsem kvůli politice zanedbávala. To teď bude můj život a já si
ho chci plně užívat.“
yy … a za další čtyři roky?
„Nepředpokládám, že se ještě budu
jakkoliv angažovat na politické scéně.
Ani jako řadová zastupitelka.“

✓ narodila se 10. ledna 1958 v Prostějově
✓ je vdaná, má dva syny a nedávno
narozeného vnuka Adama
✓ po absolvování základní školy v Rejskově
ulici vystudovala
„o patro
výš“ Střední
Foto: Michal
Kadlec
zdravotnickou školu, Prostějov,
kde v roce 1977 maturovala
✓ po studiu střední školy pracovala jako instrumentářka
na operačním sále prostějovské nemocnice
✓ úspěšně poté absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
✓ v roce 1983 nastoupila na Střední zdravotnickou školu,
Prostějov, nejprve jako učitelka, poté ředitelka
✓ do politiky vstoupila v roce 2002, kdy se za ODS stala zastupitelkou,
jehož členkou je dodnes, od roku 2014 za hnutí PéVéčko
✓ jako náměstkyně primátora a později primátorky působila
v letech 2010 až 2018
✓ mezi její koníčky patří sport, zejména lyžování, ráda chodí
do divadla či kina, navštěvuje koncerty vážné hudby, ale nejvíce
volného času akuálně tráví se svým vnoučkem Adamem
zajímavost: mezi srdeční záležitosti patří vystoupení dětského
souboru ZUŠ v Prostějově

yy Vy kromě ředitelování ještě i vyučujete, že?
„Ano, ve třech třídách psychologii
a ekonomiku.“
yy Jaké máte další životní plány?
„Teď to už chci tady na Střední
zdravotnické škole doklepat až do

důchodu. Mě to neskutečně baví,
teď například provádíme velkou
inventarizaci ve škole, což je mé
hobby. A chci i nadále vyučovat
a být ve styku s mými studenty. A ještě něco...
yy Povídejte.
„Za těch osm let na radnici
jsem ztratila úplně kontakt se
životem, odbývala jsem rodinu
a přátele, což mě hrozně mrzí
a chci to právě nyní napravit. Maximum času teď věnuji svému vnoučkovi, oběma synům a snažím se
obnovit vztahy se všemi

Kolegové na ´zdravce´mě z mého pohledu
přijali výborně. Je pochopitelné, že někteří
s mým návratem nemuseli souhlasit. Vím,
že si mysleli, jak na radnici ještě zůstanu...

„UDÁVÁNÍ
A HÁDKY? UŽ JSEM TAK NECHTĚLA DÁL ŽÍT...“
Ivana Hemerková se z radnice vrátila na post ředitelky Střední zdravotnické školy
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Pokud se mi někdo nechce sám svěřit,
nevyptávám se,“ zareagovala na dotaz Večerníku Sokolová. „Nechodil ale na polévku každý den, tudíž jsem se nedivila,
že v pondělí nepřišel. Během výdeje polévky zaznělo od jeho přátel, že mu není
dobře, tudíž nepřijde. Druhý den mě
zasáhla informace, že bohužel zemřel,“
dodala smutně náměstkyně primátora.

Případ samozřejmě vyšetřuje policie, příčina úmrtí Pavla Knotka je ale zatím nejasná. „Ve věci byla nařízena soudní pitva,
v tuto chvíli nic nenasvědčuje cizímu
zavinění,“ řekl stručně František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Večerník se o vyšetřování tragédie
bude samozřejmě zajímat i nadále.

,GwV÷RąGFFX÷OCVÚFP[UK2CXGN-PQVGMRąGX\CNVGRNQWRQ
NÆXMWQF/KNCF[5QMQNQXÆ
Foto: Michal Kadlec

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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Pronajmu garáž v Prostějově,
Fanderlíkova ul. Tel.: 602 775 607

Hledám k pronajmu místnost k bydlení.
I nezařízená. Tel.: 734 694 194

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

Koupím byt 2-3+1. Děkuji za jakoukoliv
nabídku. 605 011 594

RODINNÝ DŮM – sháním ke koupi.
605 913 562

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

Koupím garáž v Prostějově.
Tel.: 776 561 214

Koupím zahradu či pozemek k zahradnickým účelům. Tel.: 605 864 140

www.jhreality.cz

Kompletní nabídku najdete na:
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Úterní odročené projednání žaloby
společnosti Prior obchodní domy na
neplatnost smluv mezi městem Prostějov a společností Manthellan skončilo vynesením rozsudku. Ani Večerník
se tentokrát v soudní síni moc dlouho
nezdržel. Přesně jedenáct minut! Senát Krajského soudu v Brně zastoupený předsedou Jaroslavem Burianem
a přísedícími soudci Hanou Příhodovou a Ivanou Tomkovou se s tím moc
nepáral. „Přezkoumali jsme náš vlastní
rozsudek z roku 2016, kterým jsme
změnili rozhodnutí Okresního soudu
v Prostějově. Ten o rok dříve zneplatnil smlouvy mezi městem Prostějov

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

BRNO, PROSTĚJOV Desetiletá
anabáze plná nejistoty a v poslední
době také soudních tahanic skončila! Minulý týden v úterý Krajský
soud v Brně definitivně a pravomocně rozhodl o tom, že veškeré
smlouvy mezi statutárním městem
Prostějov a developerskou společností Manthellan jsou neplatné.
V centru města se tak nebude stavět
žádná Galerie Prostějov, na svém
místě zůstane stát také Společenský dům a Manthellan bude muset
rovněž kompletně odblokovat parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí. Nabízí se ale logicky další palčivá otázka. Co bude teď?

a společností Manthellan. Rozsudek
Krajského soudu v Brně však napadla
společnost Prior a Nejvyšší soud ČR
jí vyhověl. Nyní jsme tedy celou věc
znovu přezkoumali a rozhodli jsme se
akceptovat zásadní a hlavně závazný
nález Nejvyššího soudu, který deklaroval, že společnost Prior má přece
jen naléhavý právní zájem napadnout
smlouvy mezi Prostějovem a Manthellanem. Naše rozhodnutí tedy zní,
že Krajský soud v Brně nyní akceptuje dřívější rozsudek Okresního soudu
v Prostějově a prohlašuje smlouvy
uzavřené v letech 2009 a 2010 za
neplatné,“ prohlásil předseda senátu
Jaroslav Burian. Vzápětí přiznal, že
veřejně nehodlá číst celé odůvodnění
rozsudku, ale přece jen krátce pohovořil o tom, co senát Krajského soudu
v Brně v závěru vedlo k zásadnímu
rozhodnutí. „Naprosto hlavním důvodem k zneplatnění smluv je znevýhodnění jiných účastníků výběrového
řízení na využití prostoru v okolí Špalíčku v centru Prostějova. V konkurzu
byla nakonec vybrána jako nejlepší
nabídka od společnosti Manthellan.
Tato společnost ale zvítězila i proto, že v podmínkách konkurzu byla
výstavba nového kulturního sálu,
což i ostatní soutěžící ve výběrovém
řízení akceptovali. Záhy však došlo
k tomu, že město v rozporu s podmínkami konkurzu změnilo podmínky
a smluvně společnosti Manthellan povolilo, že nový kulturák stavět nemusí,
že si ho město Prostějov postaví na své
náklady a někde jinde. Tím byly zcela
zřetelně znevýhodněni ostatní účastníci výběrového řízení,“ uvedl předseda senátu Burian. „Jednalo se tak

Minulé úterý bohužel nebyl u vyhlášení rozsudku přítomen ani právní zástupce města Prostějova, ani advokát,
který zastupuje Manthellan. Ostatně
ani druhý den na otázku Večerníku
nechtěl nikdo ze strany developera
šířeji reagovat. Manažer projektu
Galerie Prostějov Lukáš Čepelka ale
Večerník odkázal na vyjádření mluvčího společnosti Manthellan. To bylo
ovšem velmi stručné. „Vypadá to, že
jednostranný požadavek bývalého

o zásadní rozpor s dřívějším záměrem
vyhlášeným městem Prostějov,“ dodala přísedící soudkyně Ivana Tomková.
Konkrétnější odůvodnění rozsudku
odmítl předseda senátu Krajského
soudu v Brně veřejně sdělit a jen pronesl, že ho v písemné podobě zašle
všem zúčastněným stranám sporu.
„Tento rozsudek je pravomocný a odvolání proti němu není přípustné.
Strany mají pouze možnost dovolání
k Nejvyššímu soudu České republiky,“
dodal na úplný závěr Jaroslav Burian.

Po pravomocném soudním
rozhodnutí se městu rozvázaly ruce

politického vedení města realizovat
kulturní sál ve vlastní režii se obrátil
proti nám a byl využit soudem k formalistickému rozhodnutí proti zájmům investora a obyvatel města na
revitalizaci centra Prostějova. Projekt
považujeme nadále za živý a výhodný pro obyvatele města. Po doručení
písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu se rozhodneme o dalších právních krocích,“ uvedl Juraj
Aláč, mluvčí Manthellanu.

Druhý den se konala tisková konference Rady statutárního města Prostějov po jejím úterním naplánovaném zasedání. Večerník samozřejmě
zajímalo, co si o rozsudku myslí například primátor Prostějova, a co se
nyní s prostorem u Špalíčku bude dít
dále. „Během úterního dopoledne
jsme dokonce na pár desítek minut
přerušili jednání rady města, neboť
jsme obdrželi zprávu o zásadním
rozsudku Krajského soudu v Brně.
Nelze nic jiného říct, že toto rozhodnutí je pro město strategické. Po
dlouhých deseti letech máme v ruce
rozsudek, podle kterého se nyní
prostě budeme řídit. Je bez debat,
že ukončení sporu zásadním způsobem ovlivní další plány města na to,
co uděláme se zanedbaným prostorem okolo Špalíčku. Čekáme nyní na
písemné vyhotovení rozsudku a ve
spolupráci s naší právní kanceláří budeme činit další kroky. Samozřejmě

že jiné právní kroky může činit i společnost Manthellan, proto bych zatím
nijak nejásal. Ale věřím, že k žádným
komplikacím by nemuselo už dojít,“
uvedl primátor Prostějova František
Jura. Zda město naplánuje rekonstrukci Společenského domu, nebo
jak hodlá zastupitelstvo naložit s tržnicí, parkovištěm a dalšími pozemky,
však nechtěl první muž Prostějova
předjímat. „Čeká nás spousta práce
a moře jednání, jakým způsobem se
rozhodneme ohledně využití těchto
pozemků. V tuto chvíli je ale předčasné o tom hovořit. Máme v ruce
zatím nový rozsudek Krajského soudu v Brně a jsme rádi, že se po deseti
letech tahanic městu konečně rozvázaly ruce. Budeme jednat o všech
návrzích, které padnou v souvislosti
s provozem Společenského domu
a využitím pozemků okolo něj. Ale
chce to čas,“ dodal primátor František Jura.
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Smlouvy s Manthellanem jsou neplatné. Ale co dál?

Pavel Knotek trávil den většinou na prostějovském náměstí, večer jeho kroky
směřovaly do polorozpadlého domu za
místním nádražím, ve kterém přespává početná komunita bezdomovců.
V poledne si však stačil dojít pro teplou
polévku, kterou tradičně před místním
nádražím rozlévá náměstkyně primátora Milada Sokolová. „V pondělí jej našli
ležet bez bundy a košile u nádraží. Poslední dobou byl divný, jakoby duchem
nepřítomný. Jo, chlastal a myslím, že si
pokoutně sháněl i drogy. Ale noc z neděle na pondělí s námi v baráku nebyl,“ řekl
Večerníku pod slibem zachování anonymity jeden z bezdomovců pobývajících
v domě za místním nádražím. Pavla
Knotka dobře znala také náměstkyně
primátora Prostějova Milada Sokolová,
která už čtvrtým rokem v rámci charitativní akce rozlévá bezdomovcům před
místním nádražím teplé polévky. „Pan
Knotek chodil na polévku od počátku
projektu, jsou to již čtyři roky. Nevím, co
jej v životě potkalo a proč skončil na ulici.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak avizujeme na titulní straně dnešního vydání, v Prostějově došlo k další tragédii. V pondělí 21.
ledna byl v blízkosti místního nádraží
nalezen bezdomovec Pavel Knotek.
Bez známek života a do půl těla nahý.
Těžko v tuto chvíli tvrdit, co zapříčinilo jeho smrt. Policie cizí zavinění zatím odmítá, výsledky pitvy ale dosud
nejsou známy. Nabízí se tak alternativa, že padesátiletý muž a známá postavička mezi prostějovskými bezdomovci zemřel na podchlazení či spíše
umrzl. Večerník se s tímto chlapíkem
potkal vloni v létě na prostějovském
náměstí. To si tehdy stěžoval, že byl za
místním nádražím okraden...

➢ z titulní strany

Pavel Knotek ]HPŐHOSRORQDKë

Dohnaly jej k smrti drogy a alkohol?

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

společnost

milujeme vecerník
á

Pondělí 28. ledna 2019
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hovoval páteční termín. Z hudby jsme
skutečně nadšení. Škoda jen, že podlaha
tady neklouže, což není pro tanec úplně
vhodné,“ vyjádřila se Jana Jurdová, která
se svým partnerem chodila tancovat
i do prostějovského Národního domu,
do klubu Duha či do Slatinic. „Muzika
je tady určitě ze všech nejlepší,“ srovnal
František Cemelský.
K tanci i poslechu hrálo v pátek na
Zlechově Duo Hvězda. „Jako dvojice
jsme se dali dohromady před dvěma
lety. Kromě Zlechova vystupujeme

také pravidelně v penzionu a restauraci Na Hvězdě v Jeseníkách. Lucie
hraje na akordeon a klávesy, já zase na
kytaru a baskytaru,“ svěřil se Milan
Skala, který je i s Lucií Góreckou součástí dalších ambiciózních hudebních

moc nezbývá,“ svěřil se sympatický pár.
Pokud si jejich hudbu i zpěv bude chtít
poslechnout na vlastní uši, budete mít
příležitost opět v pátek 8. února. „My
tady určitě budeme,“ přislíbili na závěr
Jana Jurdová a František Cemelský.
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projektů. Oba mimo jiné vystupují ve
skupině Pop Stars, která představuje
skutečnou evropskou raritu. Šest jejích
členů totiž imituje hned pětici slavných
světových kapel. Konkrétně dokonale
napodobují skupiny ABBA, Boney
M, The Beatles, Bee Gees a Robbieho
Williamse. „Mimo to také učíme děti
na ZUŠ v Českém Těšíně. Hudbou
prostě žijeme a na nic jiného nám čas už

MOSTKOVICE Ekocentrum
Iris v Prostějově uspořádalo akci
Putování za zimní královnou,
která se konala v sobotu 26. ledna dopoledne. Účastníci měli
sraz na zastávce v Mostkovicích,
odkud se šlo pozvolným tempem
přes Záhoří až do Domamyslic.
Český svaz ochránců přírody si
v sobotu 26. ledna připravil již známou akci konanou i předchozí rok,
při níž se mohli zúčastnění turisté
nadýchat čerstvého vzduchu a zároveň i trochu kreativně myslet.
Start pochodu byl v Mostkovicích

na autobusové zastávce a s minimálním zpožděním vyrazil průvod
za zimní královnou asi čtyři kilometry dlouhou trasu až do Domamyslic. Cestou malí i velcí turisté
objevovali krásy zimní přírody, byly
připravené hravé úkoly a posléze ledové překvapení. Z Mostkovic tedy
vyrazili na hráz přehrady Plumlov,
v lomech na Záhoří se chvíli zastavili a ohřáli o ohně, zkontrolovali
studánky a následně pokračovali
až do Domamyslic, kde se všichni
mohli občerstvit v místní hospodě
Na Splávku.
(vp)
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za ZIMNÍ KRÁLOVNOU

NA VÁŠ NÁMÌT

hračky. Starosta sboru pan Mlčoch předal předsedovi asociace panu Frantalovi
šek na 5000 korun na podporu jejich
činnosti.
V polovině prosince hasiči navštívili
Azylový dům Prostějov pro osamělé
matky s dětmi. „I pro ně jsme měli připraveny vánoční balíčky s ovocem a sladkostmi a dva vaky s plyšovými hračkami.
Opět je předaly Paní zima a sněhulák.
Překvapením byl i darovaný vánoční
stromeček,“ popsala Lenka Sosíková.
Děti velmi zaujal mimo jiné jeden ze členů sboru, který se oblékl do kombinézy
zásahové jednotky a vyzbrojil se sekyrou,
helmou i baterkou.
Těsně před Vánoci hasiči zamířili do
sociálního zařízení pro přestárlé občany
v Brněnské ulici v Prostějově. „Spolu
s panem farářem, který je členem našeho sboru, jsme dědečkům a babičkám
předali balíčky s mýdly ve tvaru andílka, krémy na ruce a malými plyšovými hračkami. Všem jsme popřáli pevné
zdraví do dalšího roku a zaposlouchali
se do krásných písniček a koled, které si
připravili žáci z naší základní školy,“ uzavřela Lenka Sosíková.
(mls)

Foto: Miss Ok

ji všem holkám, které se o podobné věci
zajímají,“ prozradila nám studentka 3.
ročníku oboru kadeřnice na SŠ automobilní.
Na Anetu nyní čeká čtyřdenní soustředění, po němž přijde na řadu semifinále.
Během něj se výběr dívek z Olomouckého kraje zúží na tři. Ty se pak společně
s devíti dívkami ze tří dalších krajů představí na závěrečném galavečeru, jenž se
bude konat v sobotu 1. června v krásných
prostorách zámku v Mikulově. (mls)
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Všechny
soutěžící dívky nejprve postupně předstoupily před porotu a představily sebe
i svoji domovskou školu. Poté následovala oblíbená promenáda v plavkách
a casting dívky zakončily rozhovorem
s porotou. Mezi desítku vybraných středoškolaček pronikla i Aneta Sokelová
z Kelčic. „O soutěži jsem se dozvěděla
na internetu. Chtěla jsem si to prostě
vyzkoušet, jestli to zvládnu. Nakonec to
byla skvělá zkušenost, doporučila bych

„Jsme hrdí na vaši práci,“ pozdravil je primátor Jura

První casting Miss OK 2019 se
konal v sobotu 19. ledna v OC
Olomouc CITY. Na dívky čekala odborná porota, castingem
provázel moderátor Frekvence
1 a Auto Moto Revue Petr Šimek.
Mezi deset nejhezčích dívek kraje pronikla i studentka prostějovské SŠ Automobilní.

ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Do prostějovského
muzea mohou až do 3. února zavítat
všichni zájemci o historii. Na stále
probíhající výstavě s dobovým heslem „Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem!“ s akcentem na
Vánoce lze nasát atmosféru té doby.
Vánoce v zákopech – tedy Vánoce,
které zastihly vojáky na bojištích 1.
světové války.
Je to výstava k roku 1918 čili k mezníku,
kdy ustalo válečné běsnění a kdy nastal
tolik očekávaný mír. Každá ze zúčastněných velmocí předpokládala rychlý
průběh války, ale opak byl pravdou. Když
Němci odjížděli na frontu, na vlaky psali
nápisy typu „Výlet do Paříže“. Jelikož se
ale „výlet” protáhl, Vánoce je zastihly
v zákopech. A právě na tento fakt upozorní návštěvníky jeden z panelů výstavy.
Uprostřed vší té zkázy němečtí vojáci
začali v zákopech zpívat vánoční koledy
a následně ze zákopů i vyšli. Vyzvali Brity,

aby se k nim připojili. Na západní frontě
se bez ohledu na rozkazy nadřízených
zapojilo do příměří na sto tisíc britských
a německých vojáků, odehráli dokonce
proti sobě několik fotbalových zápasů.
Zanedlouho však neoficiální příměří
bohužel skončilo, začaly další boje... Zajímavostí je, že to bylo možné pouze na
západní frontě, kde proti sobě bojovali
křesťané, pravoslavní na východní frontě
slavili Vánoce v jiný den.
V průchozí chodbě, kde se nachází uměle vytvořený zákop, je i výhled na bitevní
pole se zákopovým dělem. Večerník se
zeptal historika prostějovského muzea
Václava Horáka, zda má výstava úspěch.
„Zase tak slavné to není. Pokud výstava
není vyloženě nějaká senzace, lidé muzeum moc nenavštěvují,” konstatoval
smutně.
Výstava je nesporně zajímavá s poučným přesahem a máte možnost si ji
(nif)
prohlédnout až do 3. února.

PROSTĚJOV V pátek 25. ledna proběhlo v reprezentativních prostorách
obřadní síně Magistrátu města Prostějov slavnostní vyhlášení nejlepších
policistů a občanských zaměstnanců
územního odboru Prostějov za rok
2018. Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada významných hostů
nejen z řad Policie České republiky,
ale i ostatních složek integrovaného
záchranného systému a veřejného
života.
Program dne zahájil vedoucí územního
odboru Prostějov plukovník Miroslav
Spurný, který přítomné přivítal a v projevu za dobrou práci poděkoval všem
policistům i občanským zaměstnancům v rámci celého územního odboru
Prostějov. Krátké projevy pronesli také
ředitel Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje plukovník Tomáš
Landsfeld a primátor města Prostějov
František Jura.

Hlavním bodem dnešního slavnostního
setkání bylo udělení a vyhlášení nejlepších pracovníků jednotlivých oddělení
územního odboru Prostějov, nejlepšího
velitele a také nejlepšího občanského zaměstnance za rok 2018.
Čtyři policisté dnes obdrželi medaili
policejního prezidenta za věrnost 2. a 3.
stupně. Osm policistů, navíc jeden dnes
již bývalý policista, pak obdrželo ocenění
za práci v uplynulém roce, všichni se tak
mohou pyšnit titulem nejlepší policista
svého útvaru roku 2018. Obdobným
oceněním pak byl poctěn také nejlepší
občanský zaměstnanec a nejlepší velitel
územního odboru Prostějov.
Dva policisté za svůj aktivní přístup a vynaložené úsilí při prosazování dobrého
jména krajského ředitelství obdrželi medaili ředitele krajského ředitelství Olomouckého kraje I. stupně a jeden poli-

cista za dlouholetou spolupráci se články
územního odboru Prostějov obdržel
medaili územního odboru Prostějov.
Jako výraz vděku za dlouholetou spolupráci stejnou medaili vedoucí územního odboru plukovník Miroslav Spurný
udělil také bývalé primátorce a současné
náměstkyni primátora města Prostějov
doktorce Aleně Raškové a zástupci ředitele Městské policie Prostějov doktoru
Liboru Šebestíkovi.
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Kulturního zpestření slavnostního ceremoniálu se ujali žáci Základní umělecké
školy Vladimíra Ambrose v Prostějově.
Za dotvoření důstojné a příjemné atmosféry dnešního slavnostního ceremoniálu tak mladým akordeonistkám i jejich
paní učitelce patří veliké poděkování,
stejně jako zástupcům Magistrátu města Prostějov, kteří umožnili konání aktu
v reprezentativních prostorách prostějovské radnice.
(red)

VÁNOCE PŘED A PO Nejlepší policisté převzali ocenění
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URČICE Pomoc druhým dává životu smysl. Důkazem toho mohou být
hasiči z Určic, kteří v tomto ohledu
hýří aktivitou. Uplynulý rok zakončili
hned trojicí milých setkání. Nejprve
se sešli se zdravotně postiženými dětmi z asociace Radost, následně zašli
do Azylového centra pro osamělé
matky s dětmi a těsně před Vánoci
navštívili sociální zařízení v Brněnské
ulici.

Hasiči z Určic se nejprve zúčastnili
Mikulášské besídky v prostějovském
Národním domě, kde se setkali se zdravotně postiženými dětmi z Asociace Radost. „Nejdříve dětem a jejich rodičům
zazpívala Paní zima vánoční píseň od
Ewy Farné. Pak jí na pomoc přispěchal
její kamarád sněhulák,“ napsala do redakce Večerníku pokladní sboru Lenka
Sosíková.
To však nebylo vše. Paní zima a sněhulák
společně s hasiči rozdali dětem balíčky se
sladkostmi a ovocem, dále pak plyšové

+DVLÿL]8UÿLF]DNRQÿLOL„Všem bych podobnou zkušenost doporuèila,“
semifinalistka Miss OK z Kelèic
URNVSRWŐHEQëPLOLGPL vzkazuje
➢

Hudební večery se na Zlechově konají
pravidelně. Na ten poslední v aktuální
plesové konkurenci dorazil jediný taneční pár! Z každého jejich pohybu byla
cítit čirá radost. „Velká škoda, že o tom

Martin ZAORAL

pro Večerník

exkluzivní
reportáž

MOSTKOVICE Tohle mělo jedinečnou atmosféru! Kdysi totálně zchátralý hotel Zlechov
ožil uplynulý pátek hudebním
večerem. V krásně zrekonstruovaných prostorách zněly české i světové hity 60. až 90. let.
„Muzikanti jsou tady naprosto
skvělí. Široko daleko by těžko
hledali konkurenci,“ shodli se
na místě František Jemelský
a Jana Jurdová z Prostějova.
Oba přitom velmi dobře věděli, co říkají. Na parketu se
pohybovali se stejně ladnou tady lidé víc nevědí. My se to dozvěděli
samozřejmostí jako ryby pod z Večerníku a jsme tady vůbec poprvé.
hladinou nedaleké plumlov- Přijeli jsme z Prostějova, abychom si
pořádně zatancovali. Velice nám vyské přehrady.

Hudební večery se tam konají každý sudý pátek

Na Zlechovì se tancovalo na skvìlou muziku! V Mostkovicích putovali

24

ƔƔ Jaké to bylo střetnutí?
„Oproti prvnímu vzájemnému zápasu, který se nám
v Rumunsku vůbec nepovedl,
jsme tentokrát podaly o hodně lep-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

ší výkon. A díky tomu mělo utkání docela
vyrovnaný průběh, dařilo se nám většinu
času držet krok. Škoda prvního setu, po
jeho případném doražení do úspěšného
konce mohlo všechno vypadat jinak. Ale
co se dá dělat.“
ƔƔ Co ve zmíněném závěru úvodní
sady chybělo, abyste ji získaly?
„Pamatuju si, že zrovna já jsem měla na
ruce jeden útok při setbolu, který mohl
rozhodnout. Bohužel to soupeřky ubránily, ty další momenty během setbolových
výměn už si tolik nevybavuju. Každopádně tyhle zlomové míče bývají často
o odvaze a taky o štěstí, někdy stačí kousek
a všechno je jinak.“

ƔƔ Nakolik těžko se proti špičkovým
protihráčkám prosazovalo?
„Když jsme si dobře přihrály a nachystaly
útok, tak se prosadit vcelku šlo, i my jsme
Albě dokázaly dělat problémy. Horší situace nastávaly po slabším příjmu, tam
jsme pak bodovaly mnohem složitěji. Každopádně Blaj v tomhle složení má velkou
sílu.“
ƔƔ Celkové pocity z odvety jsou tedy
jaké?
„Určitě jsme rády, že se nám povedlo zahrát o dost lépe než v Rumunsku. Nebyl
to z naší strany špatný výkon, klidně jsme
mohly získat první set. A aspoň ta jedna
vyhraná sada chybí k větší spokojenosti.

V každém případě je dobře, že jsme před
blížícím se Final Four Českého poháru
mohly absolvovat takhle kvalitní zápas.“
Projevila se nějak na formě týmu sváteční
a reprezentační pauza od Vánoc až do poloviny ledna?
„Jestli se tahle přestávka projevila, tak podle
mě spíš pozitivně. Třeba já osobně jsem se
v nároďáku víc chytila, trenér Pommer mi
poradil zase něco trochu jiného než Luboš
Petráš. A po repre se cítím líp. Holky, které
zůstaly v Prostějově, trochu jinak potrénovaly v porovnání s normálním režimem
a připadne mi, že nám všem dohromady ta
pauza minimálně nijak neuškodila. Teď je
ale potřeba dál pracovat, ještě se zlepšovat.“

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.

Albě prosazovat. Jinak to bylo těžké“

Prostějov (son) - Dva nejtěžší dvojzápasy proti přímým konkurentkám
v boji o čelo tabulky krajského přeboru kadetek absolvovaly v minulých
týdnech volejbalové starší žákyně VK
Prostějov hrající tuto soutěž pod hlavičkou béčka. První náročný test zvládly,
druhý nikoliv. A v aktuálním pořadí –
na nejvyšších třech pozicích nesmírně
vyrovnaném – klesly z vedoucího místa
na druhé. Mladé Hanačky nejprve vyzvaly doma v Národním sportovním
centru PV družstvo Uničova, jež po
velkých dramatech udolaly 3:2 (-25,
23, 19, -22, 11) a 3:2 (-10, -25, 17,
21, 9). „Holky střídaly dobré pasáže
s horšími, ale hlavně jako obvykle
maximálně bojovaly,“ ocenil kouč
kolektivu vékáčka U15 Lukáš Miček.
Následně cestovaly prostějovské starší
žákyně do Přerova k derby s tamními
vrstevnicemi. A sokyně, které na ně v KP
vlastní věkové kategorie výsledkově zatím nemají, je tentokrát porazily nečekaně v obou střetnutích 3:1 (18, -10, 27, 8)
a 3:1 (21, -18, 22, 16). Tím se přerovský
„B“-tým bodově dotáhl na VK, zatímco
Uničov pronikl čtyři dějství před koncem o jediný bodík do čela.

6WDUvÉz½N\QÈ9.ERMXMÉ
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Prostějov (son) - V tažení evropskými
poháry 2018/19 pokračuje ze tří klubových zástupců ČR ženské kategorie už
pouze jeden. Volejbalistky VK Prostějov
vypadly z Poháru CEV, kde naopak jdou
dál jejich krajské rivalky z Olomouce. Liberec pak byl těsně vyřazen z Challenge
Cupu. Výběr UP vyhrál už první vzájemný duel v Belgii 3:1, aby stejným poměrem zdolal Asterix Beveren i v domácím
prostředí a tím postoupil do čtvrtfinále
CEV Cupu. „Je to náš největší úspěch
v pohárové Evropě od devadesátých let
minulého století, kdy jsme hráli Pohár
mistryň,“ zavzpomínal šťastný trenér
úpéčka Jiří Teplý, jehož svěřenkyně narazí mezi elitní osmičkou na rumunský
celek Stiinta Bacau. O patro níž – tedy
ve třetí nejvyšší oddílové soutěži starého
kontinentu – promarnila velkou šanci
na postup z osmifinále liberecká Dukla.
Po úvodním vítězství 3:0 nad izraelskou
Sabou podlehla v odvetě venku 1:3 (ač
vedly 1:0 na sady), a navíc nezvládla ani
zlatý set. Zajímavostí přitom je, že exit
Severočešek zařídila skvělým výkonem
včetně 26 dosažených bodů někdejší
Agelka Anna Velikiy. CEV Cup žen
2018/19 – osmifinále: Asterix Beveren
(Belgie) – UP Olomouc 1:3 (-26, 16,
-17, -15) a UP Olomouc – Asterix Beveren 3:1 (21, -17, 13, 15). Challenge
Cup žen 2018/19 – osmifinále: Dukla
Liberec – Hapoel Kfar Saba (Izrael) 3:0
(30, 15, 13) a Hapoel Kfar Saba – Dukla
Liberec 3:1 (-18, 13, 22, 24) + zlatý set
15:12.

83YHÄWYUWILQ½OH&(9
Cupu, Liberec vypadl
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Další z hanáckých derby odstartovalo
vyrovnaně, Sokolky dokonce chvíli vedly
(3:2). Od stavu 5:5 však hostující tým
udeřil pětibodovou šňůrou na 5:10 při
podání Kozmík, což znamenalo první
výrazný zlom. Ten další a ještě mohutnější následoval zanedlouho. Prostějovanky
stupňovaly svůj výkon na vysokou úroveň
všemi činnostmi, čemuž bezradné soupeřky nedokázaly nijak čelit. A skóre 7:11
se dost bleskově změnilo na výsledný dílčí
debakl – 10:25.
Druhá část měla podobný začátek jako ta
úvodní, papírově silnější družstvo znovu
otočilo z 3:2 na 3:5 a 5:8. Ale posléze si vybralo první slabší chvíli trochu delšího trvání, konkrétně měla podobu čtyř bodů TJ
za sebou (8:12 – 12:12). Nicméně tenhle

Marek SONNEVEND

ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Dva
sety to v utkání mezi volejbalistkami
Šternberka a Prostějova vypadalo na
hodně rychlý proces. Vékáčko mělo
duel plně pod kontrolou, jenže pak
soupeř zabojoval a ze zápasu ještě
udělal menší drama. Nakonec favorit potřeboval na očekávanou výhru
čtyři sady, tu poslední přitom urval
jen těsně.

výpadek Petrášovy svěřenkyně okamžitě
odčinily zařazením vyššího rychlostního
stupně, jejich volejbalová drtička se opět
rozjela na plné obrátky. Ani tenhle set tudíž
netrval dlouho – 15:25.
Dařilo se rychle uzdravené nahrávačce
Zatloukalové, na smeči tvrdila muziku
Kojdová s Novou, blokařský post držela
Kozmík, své odváděla i univerzálka Horká.
Leč pohoda třetímu celku průběžné tabulky nevydržela. Domácí plejerky notně
přidaly nejen servisem, dámám v růžovém
odešla nejen přihrávka a ze střetnutí se náhle stala rovnocenná partie. Co víc, šternberská ekipa v polovině třetí sady překvapivě
skočila na ještě hodnotnější level, zatímco
hosté spadli do vydatné krize. Ze 13:13 to
rázem bylo 24:17, a ačkoliv ženy VK zdatně finišovaly, na záchranu tohoto dílu již
nedosáhly – 25:21.
Nejvíc obhájkyně mistrovského titulu zlobila smečařka Schandlová (za svobodna
Mátlová), někdejší členka Olomouce. K ní
se přidávaly též Kotlabová na účku + ukrajinská posila Shvanska a polevivší favoritky
dál měly problémy. Zkraje čtvrtého pokračování natolik citelné, že rozpumpované
protivnice ucítily reálnou šanci na senzační
obrat mače, kterým by si zajistily postup do
play-off. Kouč Petráš si brzy musel brát od-

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2, 3:2,
3:4, 5:5, 5:10, 7:11, 7:14, 8:17, 9:22,
10:25. Druhý set: 3:2, 3:5, 5:6, 5:8, 7:8,
8:12, 12:12, 12:14, 13:17, 14:20, 15:25.
Třetí set: 0:1, 2:1, 2:4, 4:4, 7:5, 7:8, 10:8,
11:11, 13:11, 13:13, 15:13, 17:14, 20:15,
21:17, 24:17, 25:21. Čtvrtý set: 1:1, 5:1,
7:2, 7:7, 10:7, 11:11, 13:13, 15:13, 15:16,
17:17, 17:20, 20:21, 22:23, 22:25.

Jan DREŠL – TJ Sokol Šternber
„Začali jsme nervózně a pomohla až změna nahrávačky, která udala naší hře jiný rytmus. Celkově
to byl z naší strany pěkný výkon, za který se holky nemusejí stydět. Máme se od čeho odpíchnout
a určitě nám to pomůže do klíčových zápasů sezóny. Chválím především Natálii Zemánkovou,
zejména za její nebezpečný a účinný servis.“
/XERPÉU3(75h – VK Prostìjov
„Dobře jsme do utkání vstoupili a odehráli hodně solidní dva sety především díky slušnému
podání i bodovým blokům, kterých jsme měli za celý zápas celkem devatenáct. Pak už toho důrazu bylo na naší straně méně, naopak Šternberk tlačil servisem a výborně mu zahrála kapitánka
Schandlová, jejíž útoky jsme nezvládali bránit. Ve třetím setu jsme navíc nakupili řadu nepřesností, naštěstí ve čtvrtém jsme to dorazili. A tři body se počítají.“
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dechový čas (5:1), jenž naštěstí pomohl,
neboť na trhák Sokola se podařilo bryskně
reagovat (7:2 – 7:7). Vzápětí sice Drešlovy
ovečky zase utekly na 10:7, ovšem i tentokrát se dostavila pádná odpověď (11:11).
Oba kolektivy se pak tímto způsobem
přetahovaly nadále (15:13 – 15:16), přičemž rozhodující význam měla série tří
bodů v řadě při podání Kojdové ze 17:17
na 17:20. Poté již soubor kapitánky Horké
navzdory ještě jedné vlně trablů (20:21)
závěr dramatu uhájil – 22:25 a 1:3.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis najdete na straně 22!

Foto: Marek Sonnevend

Už je to řada let, co v Prostějově působila slovinská
blokařka Sara Hutinski. Věrní příznivci VK však na vytáhlou krásku rozhodně nezapomněli, takže v úterý
večer po skončení bitvy evropského CEV Cupu proti
rumunské Blaji, kde Sara momentálně působí, byla
sedmadvacetiletá střeďačka u domácích fandů dost
v kurzu (viz snímek).

Fanoušci se
vítali s Hutinski
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smysl, náš omlazený tým nasbíral poFOTOGALERIE
třebné i cenné zkušenosti do dalších
klikni na
let. Včetně obou mladých nahrávaček, www.vecernikpv.cz
které solidně zvládly svůj mezinárodní křest ohněm v ženské kategorii. Tahle konfrontace snad mančaftu něco
dá a teď se můžeme plně soustředit
na české soutěže,“ zdůraznil
Luboš Petráš.
Na závěr přidejme doušku z rumunského tábora.
Lodivod CSM
Darko Zakoc nejprve
sympaticky ocenil zlepšení VK v porovnání s prosincovým soubojem na
transylvánské půdě, načež
se zamyslel nad možnostmi
svého kolektivu v letošním
CEV Cupu. „Celý jej vyhrát? To bychom pochopitelně moc rádi, ale půjde o strašně náročnou
misi. Hned ve čtvrtfinále
narazíme na Galatasaray
Istanbul, jemuž se daří
Foto: Marek Sonnevend
v našlapané turecké lize
a má evidentně velkou
kvalitu. Abychom takového soupeře vy- v semifinále Champions League a šanci
řadili, potřebujeme ještě mnohem lepší rozhodně máme i tentokrát,“ pověděl
výkon než tady v Prostějově. Nicméně Zakoč před rozloučením a opuštěním
loni se nám podařilo Galatasaray zdolat haly Sportcentra DDM.

„Když jsme měly dobře přihráno, dalo se proti

2. kolo
KP Brno B – Šelmy Brno 0:3 (-17, -9,
-21), Šternberk – Přerov 1:3 (-9, -21, 22,
-15), Dobřichovice – KP Brno A 3:2
(-17, -21, 21, 18, 14), Ostrava – Frýdek-Místek 3:0 (20, 22, 19), Loko Plzeň –
Olymp Praha 0:3 (-17, -20, -23), Žižkov
– Liberec 0:3 (-9, -19, -16).
Čtvrtfinále
Prostějov – Šelmy Brno 3:1 (20, -21, 15,
17) a Šelmy Brno – Prostějov 1:3 (-26,
24, -16, -23), Dobřichovice – Přerov 1:3
(21, -22, -18, -22) a Přerov – Dobřichovice 3:2 (23, 20, -22, -19, 15), Ostrava –
Olymp Praha 2:3 (-23, 22, 19, -20, -10)
a Olymp Praha – Ostrava 3:1 (13, 21, -21,
20), Olomouc – Liberec 1:3 (-18, 12, -19,
-18) a Liberec – Olo- mouc 0:3
(-18, -16, -22) +
zlatý set 2:15.
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18.30 hodin druhé semifinále UP Olomouc – Olymp Praha.
Neděle 3. února: 17.00 hodin finále.

PROSTĚJOV Žádnou senzaci volejbalistky VK Prostějov nezpůsobily,
sportovní zázrak se z jejich strany v osmifinále evropského CEV Cupu žen
2018/19 nekonal. Přesto dokázaly papírově mnohem silnější CSM Alba
Blaj během odvetného střetnutí potrápit a na vlastním hřišti sahaly minimálně po jedné získané sadě, což by se dalo považovat za dílčí úspěch. V konečném součtu si však předpokládaný postup přesvědčivě zajistil nejsilnější
klub současného Rumunska.
Zápasová naděje Hanaček žila zejména Ani další pokračování úterního duelu
v úvodním dějství, jehož většinu vedly nebylo marné, například ve druhém dílu
a v závěru si vypracovaly tři setboly. „Do Češky vedly 6:4 a ve třetím 8:5. Nabitá seutkání jsme šli s tím, že budeme víc ris- stava protivnic tažená zahraničními legiokovat na podání i v útoku. První set nám nářkami z několika zemí ovšem stav poto docela vycházelo, navíc soupeř se – každé rychle zvrátila, aby mač poměrně
částečně díky našemu tlaku – pomaleji s přehledem kontrolovala. „V některých
rozjížděl a udělal několik lehčích chyb. pasážích jsme se drželi dobře, ale v jiných
My jsme jako outsider neměli co ztra- se projevila velká síla soupeře, který nám
tit, odvážnou hrou se povedlo dostat až pak vždycky víc odskočil. Vynikající přido slibné koncovky,“ analyzoval kvalitní hrávkou dokázal ustát i naše ostré servisy
vstup kouč vékáčka Lubomír Petráš.
a následně se prosazoval úderným zaZa stavů 24:22, 24:23 i 25:24 dokonce končením, hlavně jsme vůbec nezvládali
jeho svěřenkyně několikrát smečovaly ubránit jeho střeďačky. V součtu je prostě
na vítězné zavření zahajovací části. Leč Blaj o dost lepší než my, o jejím zaslouneúspěšně. Naopak hosté vzápětí skóre ženém postupu nebylo větších pochyb,“
otočili a hned svůj první setbol proměnili. uznal prostějovský trenér.
„My jsme tam přestali být tolik agresivní, Navzdory vyřazení po dalším rezultátu
přišly několik zbytečných až naivních 0:3 nemusel tentokrát podléhat žádné
zaváhání a klíčový obrat. Nemyslím si, že sklíčenosti. „Toho úvodního setu je samoby nám zisk první sady otevřel cestu třeba zřejmě škoda, rozhodně jsme měli na to
k celkové výhře, ale měli bychom aspoň ho urvat. I tak mám ale z odvety mnohem
ten jeden set. Což by nám udělalo pro- lepší pocit než z prvního vzájemného záti natolik špičkovému družstvu radost. pasu. V Rumunsku jsme utrpěli debakl,
V rozhodujících momentech se však pro- zatímco dnes šlo o přijatelnou, dá se říct
jevila kvalita Alby, zkušenosti jejích opor,“ důstojnou porážku s vysokým favoritem.
pokračoval Petráš v rozboru.
Celé působení v Poháru CEV určitě mělo
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RYCHLÝ

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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verzí, kterou mohli zažít i Prostějované. Ani tentokrát publikum
nezklamali.
Z úst čtyř skvělých zpěváků v čele
s charismatickým Jiřím Kornem
opět zazněly známé melodie v úpravě pro čtyři mužské hlasy. A nejen to.
Tito showmani se na úvod nečekaně představili s pracovním náčiním
v rukou včetně hrábí, motyky nebo
kosy. Poté publikum bavili projekcí
komických výstupů z minulých let,
neobvyklými tanečními kreacemi,
jimiž doprovázeli svá vokální vy-

stoupení, nebo průpovídkami Jiřího
Korna. „Veškeré rekvizity na pódiu si
musíme od nynějška chystat sami.
Dosud jsme na to měli hostesku, ale
včera ji někdo z našeho týmu obtěžoval a dneska už nepřišla,“ zavtipkoval.
Vyprodaným sálem se nesl nejen
smích, doprovázely jej i jásání,
hvízdání, a dokonce i chrochtání
těch, co se smíchem až zajíkali. „Skupina 4TET je naprosto fantastická.
Nejenže všichni její hudebníci jsou
báječní zpěváci, ale také neuvěřitel-
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Foto: internet

neslyším, když teče voda. Bude se
konat již toto pondělí 28. ledna od
19:00 hodin a uvidíte v něm Petra
Nárožného, Václava Vydru nebo třeba Naďu Konvalinkovou.
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dne pravděpodobně zase objeví
a vy byste litovali, kdybyste jejich
vystoupení ani potom neviděli!
Další akcí, na niž se můžete v divadle těšit, je představení Víš přece, že
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„Na koncert těchto muzikantů se
vyplatí jet i do Argentiny!“ prohlásil
jeden nejmenovaný návštěvník jejich někdejšího vystoupení. A je to
tak. V minulém roce, kdy hudebníci
navštívili konický zámek, se po jejich
koncertu ze sálu ozývaly bouřlivé
ovace ještě dlouho poté, co dohráli
poslední píseň. Umění, jemuž vládnou, je totiž rozmanité, současně

PROSTĚJOV V Prostějově
uvidíte další z řady výstav. Tentokrát budou svá povedená
díla vystavovat absolventi ZUŠ
v prostějovské Galerii Linka,
a to od pátku 1. února. V ten
samý den se otevře také výstava
v Kulturním klubu Duha. Tam
uvidíte výtvarné fotografie Jaroslava Ircinga tematicky zaměřené na krásu podzemí. Tak se
přijďte podívat!
V prostějovské Galerii Linka v Kravařově ulici 14 vystaví v pátek 1.
února svá díla dvojice mladých absolventů výtvarného oboru ZUŠ
Vladimíra Ambrose. Uvidíte tam
práce Davida Majirského a Karolíny Kůrkové. Prohlédnout si je můžete až do 31. března 2019.

Taktéž v pátek 1. února bude k vidění
výstava s názvem Podzemní království
v Kulturním klubu Duha. Své originální fotografie ukáže Jaroslav Ircing.
„Výtvarně pojednané fotografie Jaroslava Ircinga nám přiblíží jedinečnou
krásu ukrytou v podzemí především
javoříčské lokality.“ Výstava je přitom
uspořádána k 50. výročí založení Speleologické skupiny České speleologické společnosti ZO 703 Javoříčko –
Jeskyňáři Prostějov. Vernisáž proběhne
v 17:00 hodin, podívat se na ni budete
moci až do 5. března 2019. Bude otevřena denně od 9:00 do 13:00 hodin,
při filmových projekcích a večerních
klubových akcích dle programu Duhy.
Prohlídku je ovšem možné domluvit
i mimo uvedenou dobu na telefonním
čísle 582 329 620.
(tem)

Linka v Duze

Výstavy v Galerii

PROSTĚJOV V Městském divadle
v Prostějově se uplynulé pondělí zastavilo pětičlenné uskupení
Escualo Quintet společně se zpěvačkou Gabrielou Vermelho. Společně tam protagonisté odehráli
velkolepý koncert v rytmu tanga.
Ale ne jen tak ledajakého! Představili širokou paletu podob hudebních stylů tango argentino.

a které jsou v jejich playlistu jedny
z nejhranějších. Přitom některé z písní
si s nimi zazpívala také držitelka ceny
Alfréda Radoka Gabriela Vermelho.
Jejich příští vystoupení si určitě nenechte ujít, po jeho navštívení ve vás
totiž vždy zůstane nesmazatelná stopa z poslechu velkolepých kousků
hodných nejlepších světových pódií.
(tem)

PROSTĚJOV V Městské knihovně Prostějov ve středu 30. ledna od 17:00 hodin budete moci
navštívit jedinečnou přednášku
o člověku, kterého možná znáte,
a možná taky ne. Ale každopádně
jej určitě rádi poznáte! Jedná se
o českého cestovatele, orientalistu, arabistu, spisovatele a kněze
Aloise Musila. Přijďte a dozvíte se
něco o naší další významné osobnosti.
Přednášku nazvanou Dobrodružné
cesty Aloise Musila povede PaeDr.
Vladislav Raška. „Beseda bude pojednávat o zmíněném světoznámém
českém arabistovi, orientalistovi
a cestovateli Aloisi Musilovi, který byl
zároveň také plodný spisovatel a kromě vědeckých prací se proslavil i dobrodružnými romány pro mládež.“
Je považován za jednoho z největších orientalistů a arabistů přelomu
19. a 20. století. Jeho zájem o arab-

ský svět přišel společně se snahou
prohloubit si svá teologická studia.
Studoval tedy na škole v Jeruzalémě
a Libanonu, cestoval do Jordánska,
Palestiny, Sýrie nebo Iráku. Poté žil
dlouhodobě v severní Arábii u beduínského kmene Rwala, jehož se
stal i členem. Studoval také místní jazyky, a protože byl výjimečně nadaný, ovládal kromě klasických a moderních světových jazyků pětatřicet
arabských nářečí. Kromě toho vydal
zjednodušené verze svých cestopisů
v osmi svazcích a řadu Dnešní Orient o politickém a hospodářském
vývoji v orientu v jedenácti svazcích.
A tak bychom mohli pokračovat dál.
To všechno a mnohem víc se ale už
dozvíte na zmíněné přednášce.
A pokud budete mít chuť, můžete
kromě ní navštívit v Galerii Na Půdě
Městské knihovny rovněž výstavu
fotografií Miloslava Koláře, které
mapují zdejší přírodu.
(tem)

O ALOISI MUSILOVI

V KNIHOVNĚ SE DOZVÍTE

energické i jemné, magické a jednoduše úchvatné.
Jejich repertoár tvoří filmové, koncertní i taneční tango. Rozličnou škálu
typů tohoto žánru skupina nabídla
opět ve zcela originálním, elegantním
a profesionálním provedení. Nechyběly přitom melodie Astora Piazzoly,
podle jehož stejnojmenné skladby
Escualo dostal sám kvintet svůj název

cen jak domácích, tak i zahraničních, výmluvné je absolutní vítězství
z Young Academy Award v Římě.
Diváci se zájmem sledovali a poslouchali, jak se sžívá s hudbou a klavírem. Zazněly například i skladby od
Leoše Janáčka. Pozoruhodné bylo
ticho, které publikum drželo až do
posledního tónu každé skladby, aby
nenarušilo atmosféru a soustředěnost nadaného klavíristy. Pavel Zemen svým uměním připravil milovníkům komorní hudby mimořádný
a nevšední zážitek.

PROSTĚJOV Do Městského divadla v Prostějově přijedou dnes večer,
tj. v pondělí 28. ledna, známí čeští
herci včetně Petra Nárožného, Václava Vydry nebo Nadi Konvalinkové.
V divadelní hře Víš přece, že neslyším, když teče voda vás prostřednictvím tří příběhů přenesou do situací
směšných, ale také lidských, prostě
takových, které mohou potkat každého z nás.
Komedie Roberta Andersona Víš přece, že neslyším, když teče voda zahrnuje
tři příběhy Poznání šokem, Stopy holubic a Já jsem Herbert. „První z nich
pojednává o zdrcující touze uplatnit se,
zviditelnit se, dosáhnout úspěchů stůj

co stůj. Druhý je o tom, jak veškeré vžité
představy o ‚posvátném svazku manželském‘ mizí, jakmile více než zralému
muži přeběhne přes cestu půvabné
mládí. A konečně třetí nabídne dialog
starých manželů, jimž se vzpomínky na
prožitý svazek a lidé, s nimiž měli co dělat, pletou až k absurditě,“ zní popis hry.
A jaká známá jména se na divadelních
prknech tedy objeví? Uvidíte Petra
Nárožného, Václava Vydru, Naďu
Konvalinkovou, Jiřího Ptáčníka, Evu
Janouškovou / Danu Morávkovou a Libuši Švormovou. Na představení, které
potrvá 130 minut, jsou vstupenky momentálně už bohužel vyprodané. Tak
snad příště...
(tem)

Nárožný a Vydra
v divadle už dnes

Do Konice přijel ve středu bakalář
Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění pan Pavel
Zemen, majitel několika prvních

VendulaPROVAZOVÁ

KONICE Konický zámek navštívil ve středu mladý a velmi nadaný
klavírista Pavel Zemen. Několika
zahranými skladbami ohromil
publikum v sále. Předvedené klavírní vystoupení bylo zaplněným
hledištěm oceněno bouřlivým
aplausem.
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DOSLOVA OHROMIL
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Po dvou letech se do Městského divadla v Prostějově vrátilo se
svým unikátním programem známé uskupení 4TET. Koncem roku
2016 představilo svou čtvrtou
koncertní verzi a od poloviny října
2018 již vystupuje s novou pátou

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

publiku to ale očividně nevadilo. Na hudebníky si počkali a možná i o to víc se bavili. Zažili jedinečnou a velice různorodou show plnou výjimečných vokálních výkonů, tanečků, průpovídek
i promítání. A návštěvníci se smáli, až chrochtali… A Večerník byl u toho!
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ní baviči, kteří se nebojí si ze sebe
udělat legraci. Musím říct, že u žádného vystoupení jsem se takto nezasmála, nejvíce mě přitom pobavily
tanečky Jiřího Škorpíka, který se
úžasně vlnil do rytmu písní,“ zhodnotila koncert jedna z návštěvnic.
Jak vidno, šlo o jedinečný koncert,
na němž se bavili všichni napříč generacemi. Gentlemani v cylindrech
opět připravili originální podívanou, přičemž nová pátá koncertní
verze byla scénicky a obsahově
zcela jiná než verze předchozí. Ale
pořád neotřelá, osobitá a profesionální. Pokud jste se nedostali na
PROSTĚJOV Uplynulé úterý se konal koncert uskupení 4TET, který byl původně naplánován úterní představení, určitě si vstujiž na středu 12. prosince. Kvůli nemoci člena skupiny Jiřího Korna musel být ovšem odložen, penky kupte na nějaké příští. Skupina 4TET se v Prostějově jednoho

7(76-,ìÌ0.251(0
52=(60É/&(/e',9$'/2

kultura v Prostějově a okolí...

Sál byl vyprodán do jediného místa

milujeme vecerník
á

Tomáš KALÁB

=YÙvHQÉPLQLP½OQÉFK]½ORK
QD]GUDYRWQÉPSRMLvWÈQÉ

=YÙvHQÉPLQLP½OQÉFK]½ORK
QDVRFL½OQÉPSRMLvWÈQÉ

Nařízení, které zrakově postižené osvobozuje od EET, bylo zrušeno kvůli roz- Zvyšuje se i minimální záloha na důchodové pojištění, a to na 2 388 Kč
hodnutí Ústavního soudu k 31. prosinci 2018. Ministerstvo financí v novele, kte- z původních 2 189 Kč. Pokud podnikáte na vedlejší činnost, zvyšuje se
rou připravilo, navrhuje zrakově postižené OSVČ z EET opět vyjmout.
minimální záloha na 955 Kč z původních 876 Kč. Rozhodná částka pro
vedlejší činnost pro rok 2019 je 78 476 Kč. V případě, že vaše příjmy z ved0LQLP½OQÉP]GDVH]Y\vXMHR.Ä
lejší činnosti po odečtení výdajů nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za
Minimální mzda se začátkem letošního roku zvýšila z původních 12 200 Kč na daný rok platit sociální, resp. důchodové pojištění a v příštím roce 2020
13 350 Kč. Tím se mění i základní hodinová sazba, a to ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. ani zálohy.
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Vzhledem k předpokládanému růstu průměrné mzdy dochází k růstu mi=PÈQ\XVD]HE'3+
nimálních záloh na sociálním a zdravotním pojištění. Na rok 2019 platí miSazba daně z přidané hodnoty na dodávky tepla a chladu se má snížit z dosa- nimální zálohy na zdravotním pojištění ve výši 2 208 Kč z původních 2 024
vadních 15 na 10 procent. Stejně tak má klesnout DPH z 15 na 10 procent Kč v roce 2018. Zvýší se i odvody na pojistném osobám bez zdanitelných
u jízdného ve vlacích, autobusech nebo přívozech a lanovkách. Obecně však příjmů (OBZP), a to z 1 647 Kč na 1 803 Kč.
platí, že snížení sazeb se na ceně daných služeb určitě nepromítne.

Poslanci totiž na konci minulého roku schválili zvýšení limitů pro využití výdajových paušálů u živnostníků z nynějšího jednoho milionu korun na dva miliony.
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Od začátku roku 2019 jde na pobočkách Finančního úřadu ČR zaplatit
správní poplatky a daňové dluhy platební kartou. Na placení daně přes
platební kartu se ale dál čeká. Stát se totiž s karetními společnostmi
stále nedohodl na modelu vybíraných poplatků, protože se bojí, že by
mohl v případě velkého zájmu o tento způsobu platby přijít o podstatnou část daňových výnosů.
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téma Večerníku

Asi vůbec nejméně populární
výdaj. Ať už jste zaměstnanec, živnostník, podnikatel,
majitel nemovitosti či pronajímatel, odvádět příslušnou
daň státu se nikomu příliš
nechce. Odhlédněme od faktu, že stát se prostřednictvím
politiků a úředníků chová
jako pověstná černá díra, povinnost je prostě povinnost.
Na samotné daňové přiznání
je sice ještě dost času, ale jsou
tu další s tím spojené záležitosti, které se sice daněmi
nenazývají, ale ve skrytu jsou
jimi také. Třeba zdravotní a sociální pojištění. Změnám se
nevyhnul ani začátkek tohoto
kalendářního roku, proto pro
vás PROSTĚJOVský Večerník
shrnul přehledné shrnutí toho
nejdůležitějšího, co byste měli
ve spojitosti s odvody státu vědět.
Texty připravil:
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Změny nastávají i v rámci nemocenského pojištění. Mění
se minimální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské
pojištění, a to na 6 000 Kč pro rok 2019. Minimální měsíční platba pojistného pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost nově činí 138 Kč.
V tomto případě vám ale nikdo žádnou platbu neodpustí.
V lednu tedy musíte do 21. ledna 2019 zaplatit pojistné za
prosinec ve výši 115 Kč, a navíc ještě do konce ledna poslat pojistné za leden ve výši 138 Kč.

NEMOCENSKÁ

V roce 2019 se mění pravidla pro platby sociálního
pojištění, a to na základě novely zákona o pojistném
na sociálním zabezpečení.
To hlavní, co se mění, je splatnost záloh na sociální pojištění. Dosud platilo, že například zálohu za leden jste mohli zaplatit do 20. února. Nově ale musíte zálohu za leden
uhradit od 1. ledna do 31. ledna. Na zaplacení sice máte
celý měsíc, ale zálohu musíte uhradit v tom měsíci, na který se vztahuje. Platí přechodné ustanovení, abyste nemuseli v lednu 2019 posílat dvě zálohy najednou – tedy jednu
za prosinec se starou splatností do 20. ledna a druhou na
leden, s novou splatností od 1. do 31. ledna. Záloha na
pojistném, kterou zaplatíte v lednu 2019, se počítá jakožto
záloha na leden 2019. Zálohu za prosinec nemusíte uhradit vůbec. K její úhradě dojde až v souvislosti s vyčíslením
doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech
a výdajích OSVČ za rok 2018.
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Dne 31. ledna 2019
by se dožil 80 let
pan Ladislav HAVLÍČEK.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

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

Dnes, tj. 28. ledna 2019
je tomu rok, co nás opustil
ve věku 58 let
pan Petr KREJČÍ
z Drahan.
S láskou vzpomínají manželka,
synové, maminka, bratr, sestra
a všichni, kdo ho měli rádi.

Život je krásný, Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát..

Dne 31. ledna 2019
uplyne 21 roků od úmrtí
pana Jindřicha TÁBORSKÉHO
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomíná
manželka a synové.

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

Dne 30. ledna 2019
uplyne 26 let, co nás navždy
opustil náš milovaný
manžel a tatínek,
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcera Milena
a synové Pavel s rodinou a Petr.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
společně s námi.

Smutno je žít bez drahého
člověka,stále se ohlížíš, zda někde
nečeká. Osud nám bohužel
nevrátí, co vzal,zůstanou jen
milé vzpomínky a s nimi žal.

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

Dne 29. ledna 2019
tomu bude 5 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Pavel DOLEŽAL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 30. ledna 2019
tomu bude 20 let co nás
navždy opustila naše milovaná maminka Libuše ŘEZNÍKOVÁ
z Prostějova.
Stále s láskou vzpomínají
dcera Martina a Olga s rodinou.

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

Dne 25. ledna 2019
uplynulo 2. výročí od úmrtí
paní Miroslavy NOVOTNÉ
z Kralic na Hané.
S láskou v srdci vzpomínají
děti s rodinami.

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

Dne 30. ledna 2019
by se dožil 98 let
pan Dobroslav THIEL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Markéta
s rodinou, vnučka Zuzana
a syn Dobroslav a vnuk
Martin.

Škoda je,
že už tu s námi nemůžeš
být, abys mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.
Život je krásný, Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý a musel
Ti ho brát...

Dnes, tj. 28. ledna 2019
vzpomínáme 3. smutné výročí
úmrtí našeho milovaného
manžela a tatínka,
pana Miroslava GROMUSE.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Děkujeme za cestu, kterou jsi
s námi šel, za ruce, které nám pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 9. února 2019
by oslavila 90. narozeniny
paní Anička ČERNÁ
z Otaslavic.
S láskou vzpomínají dcera
Martina s rodinou
a rodina Vysloužilova.

Dne 17. ledna 2019
by oslavila 60. narozeniny
paní Tonička ČERNÁ
z Otaslavic.

Ruku už Vám nepodáme, abychom
Vám mohli přát, jen kytičky na hrob
dáme a budeme vzpomínat.

Dne 26. ledna 2019
uplynulo 7 roků od náhlé smrti naší
milované manželky,
maminky a babičky
paní Libuše VYROUBALOVÉ
ze Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel František, syn Petr
s rodinou, dcera Pavlína
s rodinou a sestry s rodinami.
Děkujeme všem, kteří ji znali
a měli rádi a vzpomenou s námi.

Odešla...
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
každého potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jenž nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejlepší vzpomínka,
Ta bytost nejdražší – to byla maminka.

Dne 27. ledna 2019
by se dožila 90 let
paní Františka BÍLÁ
z Horního Štěpánova
a dne 1. února 2019
vzpomene 5. výročí
jejího úmrtí.
Za vzpomínku děkuje syn
Mojmír s rodinou a sestra
Ludmila s rodinou.

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešla a nevrátíš se zpět…
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 29. ledna 2019
uplyne 9 bolestných roků
od chvíle, kdy od nás odešel
milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Josef ŠVEC
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 27. ledna 2019
tomu byly 4 roky co nás
navždy opustila manželka,
maminka a babička
Jaroslava BLAHOVÁ
z Kostelce na Hané.
Tiše vzpomínají manžel,
synové Jirka, Jaroslav
a Pavel s rodinou.

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

Dne 29. ledna 2019
uplynou dva roky od úmrtí
paní Marie ADAMČÍKOVÉ.
Za vzpomínku děkuje
manžel Jan s rodinou.

Co vděkem za lásku a péči tvou
můžem dnes dát? Na hrob jen
květů pár a pak jen vzpomínat.

Dne 31. ledna 2019
uplyne 15 roků od úmrtí
naší maminky
paní Františky JANČÍKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

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

Dne 2. února 2019
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
pana Milana ŠOUSTALA
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
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Dnes, tj. 28. ledna 2019
by se dožil 90 let
pan Břetislav FRANTIŠEK.
S láskou vzpomínají dcery
Irena a Dana s rodinami.

Dne 30. ledna 2019
uplyne rok od úmrtí
pana Františka KOMÁRKA
z Vrahovic.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
maminka a bratr
s rodinou.

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

Dne 21. ledna 2019
uplynulo 9 roků od úmrtí
paní Jolany KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dnes, tj. 28. ledna 2019,
vzpomínáme s velkým
zármutkem nedožitých 75 let
pana Karla MICHLA,
našeho milovaného druha,
tatínka, dědečka a kamaráda.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu Ludmila

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

řádková inzerce / vzpomínky

Pátek 1. února 2019
Miroslav Kroisl 1932 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Poslední rozlouèení

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ilja Baksa 1960
Prostějov
Jiří Kyselý 1950
Klopotovice

Poslední rozlouèení
Středa 28. ledna 2019
Bohuslav Műller 1934 Hluchov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ladislav Prokop 1949 Mostkovice

Pohřební služba FCC Prostějov

Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miluška Skalická 1943
Prostějov Pondělí 28. ledna 2019
Vojtěch Roman 1947
Drahany Bedřich Křenovský 1947 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ing. Radomír Pořízka 1956 Prostějov Pátek 1. února 2019
Metoděj Huťka 1930
Plumlov Marie Voráčová 1948 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Kalous 1944
Konice Zuzana Dvořáková 1970 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 2. února 2019
Svatava Menšíková 1928
Čechy pod Kosířem Růžena Zatloukalová 1930 Mostkovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Tomková 1939
Stínava
Brodek u Prostějova Růžena Vyroubalová 1950 Prostějov Hedvika Klemešová 1917

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 2. února 2019
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí
pana Jana PIŇOSE
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcera s rodinou.

Život je poznání, loučení
a vzpomínání...

Dne 1. února 2019
si připomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel SEKANINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcery s rodinami.

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

Dne 30. ledna 2019
si připomeneme 6. výročí úmrtí
paní Věry VENCOVSKÉ.
Za tichou vzpomínku s bolestí
v srdci děkuje manžel,
syn a vnuci s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 29. ledna 2019
by se dožil 75 let
pan Karel POLÁK
z Čechovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka a synové s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají...

milujeme vecerník
á
výsledky
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VWUDQD

TENIS

NRORSRQGčOtOHGQD
7ĜHEtþ  9VHWtQ   +DYtĜRY  -LKODYD
.DGDĖ  3ĜHURY .ODGQR  6ODYLD 3UDKD
/LWRPČĜLFH  3RUXED 3URVWčMRY  þHVNp
%XGčMRYLFH, Ústí nad Labem - Benátky
NRORVWĝHGDOHGQD
%HQiWN\7ĜHEtþýHVNp%XGČMRYLFH.DGDĖ
-LKODYDÒVWtQDG/DEHP9VHWtQ/LWRPČĜLFH
3RUXED)UêGHN0tVWHN  3ĜHURY.ODG
QR  6ODYLD3UDKD+DYtĜRY 
NRORVRERWD~QRUD
.ODGQRýHVNp%XGČMRYLFH  ÒVWtQDG
/DEHP6ODYLD3UDKD)UêGHN0tVWHN9VHWtQ
.DGDė  3URVWčMRY /LWRPČĜLFH  %HQiWN\
+DYtĜRY  3ĜHURY   7ĜHEtþ  -LKODYD
 

.$03ĜÌã7Č

1. Jihlava
46 27 6 3 10 162:97 96
2. Vsetín
46 26 6 2 12 177:122 92
3. Kladno
47 25 4 4 14 162:124 87
 ý%XGČMRYLFH     
 +DYtĜRY
    
 3URVWčMRY    
 /LWRPČĜLFH     
 3ĜHURY
    
 )UêGHN0tVWHN     
7ĜHEtþ
    
11. Slavia Praha 46 19 0 11 16 133:151 68
12. Poruba
46 16 6 2 22 145:146 62
13. Benátky
47 13 3 6 25 121:159 51
ÒVWtQ/
     
.DGDĖ
     

å(1<
$XVWUDOLDQ2SHQ²0HOERXUQH
'YRXKUD²NROR.DU3OtãNRYi  ±0XJX
UX]DRYi âS    ÿWYUWÀQiOH Kvitová
 ±%DUW\RYi $XVWU .DU3OtãNRYi
±6:LOOLDPVRYi 86$ VHPL
ÀQiOH .YLWRYi ± &ROOLQVRYi 86$   
.DU3OtãNRYi±ÏVDNDRYi -DS 
ÀQiOH.YLWRYi±ÏVDNDRYi
þW\ĝKUD ² ÿWYUWÀQiOH Strýcová,
9RQGURXãRYi ± .OHSDþRYi 0DUWtQH]RYi
6ORYLQâS    VHPLÀQiOH StrýFRYi9RQGURXãRYi±6WRVXURYiýDQJâXDM
$XVWUýtQD 
NROR
-81,2Ĝ,
$XVWUDOLDQ2SHQ²0HOERXUQH
3íHURY3URVWĨMRY
4:2
 YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX 'YRXKUD²NROR/HKHþND±/HUE\ 1L] 
6YUþLQD  ±5RGULJXHV %UD] 
'DOätYëVOHGN\NROD 6ODYLD3UDKD².D NROR6YUþLQD±6RQ-RQJKDQ .RUHD 
GDė      %UDQN\  / .UHMþtN /HKHþND±:HQGHONHQ %ULW NROR
02QGUiþHN.XELFD 1DMPDQ 9UGORYHF  /HKHþND±.KDQ 86$   6YUþLQD±
9UGORYHF 3URFKi]ND-1RYiN âWHLQHU .LQJVOH\ 86$ ÿWYUWÀQiOH/HKHþND
9DOtNâDJiW /.UHMþtN +UGLQNDâWLELQJU  ±1DYD ý5 
±  +RPHU 7XSê - 6YRERGD   1RYiN þW\ĝKUD²NROR)RUHMWHN6YUþLQD  ±.R
'LYiFL 843 * %HQiWN\Q-²+DYtĝRY  GDW 6WU|P 86$âYpG    /HKHþND
 %UDQN\'âSDþHN %LWWQHUâtU  0DUHN ý53RO ±=HSSLHUL0XVHWWL ,W 
.ODSND %XUGD ±3RĜt]HN *ĜHã%DP
5:7, 5:10, NROR)RUHMWHN6YUþLQD±.ORSSHU
EXOD +DDV 0DUXQD59HVHOê 3RĜt
zek. Diváci: 201 * 3RUXED²7ĝHEtÿVQ  0RQWVL -$5 ÿWYUWÀQiOH)RUH
     %UDQN\  - .iĖD .DQNR MWHN 6YUþLQD ± .DOHQGHU 0D\RW &KRUY)U 
=GHQČN 9iFODYHN 'XIHN 7-iFK\P 6:4, 6:4, VHPLÀQiOH)RUHMWHN6YUþLQD±0X
.DQNR ±+DYOiW 3.UDWRFKYtO01RYiN  VHWWL=HSSLHUL ,W ÀQiOH)RUHMWHN
.XVNR +DYOiW3VRWD /9iJQHUUR]K 6YUþLQD±.LQJVOH\1DYD 86$ 
08å,
QiM7+DYUiQHN'LYiFL )UëGHN0tVWHN
5HQQHV )UDQFLH ,7)FKDOOHQJHU
²/LWRPčĝLFH  %UDQN\15.
0LNXOtN 1RYRWQê+XViN &KULVWRY +ODGR 'YRXKUD²NROR.ROiĜ±%DUUDQFR&RVDQR
QLN+DPDQ .RIURĖ &KULVWRY 1RYRWQê âS NROR5RVRO  ±%DUWHUH )U 
5XGRYVNê 0DUW\QHN±âLN 0.DGOHF  .ROiĜ±+RDQJ )U 
 âþHJRONRY 0 .DGOHF  'LYiFL 1232 * NROR5RVRO±3DLUH )U 

'DOät YëVOHGN\  NROD 7ĝHEtÿ ² )UëGHN
0tVWHNVQ  %UDQN\17.
9RGQê .XVNR/9iJQHU /9iJQHU 6WĜRQ
GDOD9RGQê UR]KQiM.XVNR±+ODGRQLN
3HWHUHN 5XGRYVNê 3HWHUHN 'LYiFL 847
* þHVNp%XGčMRYLFH²3ĝHURYSS 
 %UDQN\+HĜPDQ 3êFKD3DYOLQ 
='ROHåDO 53ĜLNU\O ±.ULVO 5ýHUQê
Navrátil). 'LYiFL 5306 * ÓVWt Q/ ² 3RUXED
SS  %UDQN\ 15. Grim
%ĜH]iN &KORXED 76 .UOLã âĢRYtþHN
-9HVHOê ±2YþDþtN 6ODYtN9\PD]DO 
=GHQČN - .iĖD .DQNR   =GHQČN 9iF
lavek, Mamajev), 65. Guman. 'LYiFL 444 *
+DYtĝRY²9VHWtQ  %UDQN\
.RWDOD 5HKXã)6HPDQ 23URFKi]ND
'XGHN 3RĜt]HN %DPEXOD*ĜHã 5H
KXã 0DUXQD+DDV *ĜHã 3RĜt]HN ±
3HFKDQHF  5XGO 9iYUD .RSWD  'LYiFL
1642 * .ODGQR ² %HQiWN\ Q-   
 %UDQN\=LNPXQG 0DFKDþ/DNRV 
-HOtQHN 0DFKDþ.HKDU 0HOND -6WUQDG
=LNPXQG 9LOGXPHW] 1DVK+DMQê 7
.DXW 5HGOLFK ±1DMPDQ .XQVWýHUQRFK 
'LYiFL 1520 * .DGDė²-LKODYD 
 %UDQN\)ROWêQ .RQiãHN7XSê 
:iJQHU 1RYiNâXOHN ±.OtPD âWHELK:HU
ELN :HUELN.OtPD -+ROê :HUELN
-+ROê 6NRĜHSD $QGČO 'LYiFL 290.

STRANA 34

-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ

9SUYQtWĝHWLQčQiVSRGUæHO.XED
1HXæLODSDNMVPHXWNiQtUR]KRGOL
ÿW\ĝPLJyO\U\FKOH]DVHERX

ýiS ±)XUFK5R]KRGÿt3ĜLNU\O%DUHN±
Kreuzer, Lukš. 9\ORXÿHQt 3:7. 9\XæLWt 3:0.
9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 1289.
6HVWDYD3URVWčMRYD1HXåLO±äRYLQHF0LNOLã
ýiS .ROiĜ .UHMþt +XVD %DåDQW ± /XĖiN
'LYtãHN1RX]D±äiOþtN0HLGO6WDUê±0DWêV
3ãHQLþND 'YRĜiþHN ± 9HQNUEHF 3URNHã
.UHMþLĜtN7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYD6ODYLHâRUI±+UGLQND1RYiN'U
WLQDâWLELQJU'XGD6DĖD9DOtN±âPHUKD
9UGORYHF9OþHN±.UHMþtN.XELFD2QGUiþHN
± )XUFK âDJiW %URå ± +HOGiN 1DMPDQ
âWHLQHU 7UHQpĝL0LORãětKDD-DQ6UGtQNR

CHANCE LIGA
'RKUiYNDNROD þHVNp%XGčMRYLFH²/L
-LKODYD².ODGQRVQ  
WRPčĝLFH  %UDQN\6. Pýcha
%UDQN\âWLQGO 6NRĜHSD ýDFKRWVNê
='ROHåDO %DEND ='ROHåDO3êFKD  3HNU $QGČO:HUELN 2VPtN +UQtþNR
*LOEHUW (QGiO01RYiN %UDGOH\ 3DYOLQ .OtPD UR]KQiMýDFKRWVNê±-ětKD .H
= 'ROHåDO   (QGiO ±  0DUFHO - .OR]  KDU -HOtQHN =LNPXQG -HOtQHN 0D
'LYiFL 5095.
FKDþ=LNPXQG 0HOND 1DVK6YHGOXQG 
'LYiFL 3013 * 9VHWtQ ² ÓVWt Q/  
NROR
 %UDQN\5RE 3HFKDQHF-RQiN 
3URVWĨMRY6ODYLD3UDKD
âLOKDYê 6ORYiþHN9tWHN .RSWD -HĜi
6:1 (0:0, 4:1, 2:0) EHN3LWXOH 3HFKDQHF -RQiN .DUD
%UDQN\  0DWêV 3ãHQLþND 'YRĜiþHN  ILiW 6ORYiþHN .RSWD 5XGO%ĜH]LQD 
 3URNHã .ROiĜ   'YRĜiþHN 0DWêV .DUDILiW 0LNXã %ĜH]LQD .RSWD)UROR 
3ãHQLþND   äiOþtN ýiS äRYLQHF   3LWXOH .RSWD .XFKDUF]\N±âĢRYtþHN
äiOþtN 'LYtãHN1RX]D 1RX]D 'LYtãHN &KORXED7-DQGXV 'LYiFL 2830.

HOKEJ

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR
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52:85
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Nymburk 20 20 0 1933:1485
Svitavy
21 15 6 1809:1603
'ČþtQ
   
Pardubice 21 13 8 1807:1685
2ORPRXFNR    
ÒVWtQ/
   
Opava
21 9 12 1672:1743
86.3UDKD   
Brno
21 7 14 1528:1667
Ostrava
20 6 14 1606:1847
Kolín
21 6 15 1769:1896
Hr. Králové 21 3 18 1653:1927
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Zadejte si

'DOät YëVOHGN\ ÿWYUWÀQiOH SRKiUX 1\P
EXUN  .ROtQ     
1HMYtFH ERGĥ +UXEDQ  - %RKDþtN D 0
3HWHUNDSR%HQGD.ĜtåD9\RUDOSR
'DYLV0\HUV3XULIR\:DOWRQýtå
0DFKDþ%UDWþHQNRY 2SDYD+UDGHF
.UiORYp     'čÿtQ  6YLWDY\
  1HMYtFHERGĥ$XWUH\&DUO
VRQ3RPLNiOHNâLãND2¶%ULHQ
3XUãO$LNHQ0DUNR0DWČM6YRERGD
D.RYiĜSR



2ORPRXFNR3DUGXELFH

þWYUWÀQiOH

15. kolo - 31. ledna 2019, 18:00 hodin:
0[ODWTM1UVTCXC  -QNÊP·UVÊPCF
.CDGO   *TCFGE -T¾NQXÆ  1RCXC
 2CTFWDKEG5XKVCX[  USK
Praha - Olomoucko (89:99)&÷éÊP$TPQ
(69:63)
MQNQ×PQTCJQFKP
1UVTCXC1RCXC2CTFWDKEG-QNÊP75-
2TCJC0[ODWTM&÷éÊP·UVÊPCF.CDGO
$TPQ*TCFGE-T¾NQXÆOlomoucko - Svitavy.

1.
2.

4.


7.

9.
10.
11.
12.

'DOätYëVOHGN\NROD 1\PEXUN'čÿtQ
  1HMYtFHERGĥ
Vyoral 23, Davis 15, M. Peterka a Benda po
+UXEDQ$XWUH\&DUOVRQ-HåHN
 )HãWU D 3RPLNiOHN SR   .ROtQ  86.
3UDKD      1HMYtFH
ERGĥýtå%UDWþHQNRY:DOWRQ$
7KRPSVRQ0DFKDþ$SSOHE\9XNR
VDYOMHYLþ  6WHYDQRYLþ D 2 6HKQDO SR 
* 2SDYD  3DUGXELFH   
 1HMYtFHERGĥ.RXĜLO.OHþND
âLĜLQD  'UDJRXQ   :LOOLDPV  âYUGOtN
 0LFKDO 6YRERGD  1HþDV  -DFNVRQ
7 * 6YLWDY\2VWUDYD 
 1HMYtFHERGĥ.RYiĜ2 %ULHQ
6OH]iN0DWČM6YRERGD$LNHQ3XUãO
%RJJV%DåDQW6WRMDþLþ1iEČ
lek 9 * ÓVWtQDG/DEHP%UQR 
   1HMYtFH ERGĥ Wallace 22,
6YHMFDUâRWQDU3+RXãND.HHO\
22, Geiger 18, Nehyba 12, Stegbauer 7.
7$%8/.$32.2/(
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WUHQpU3URVWČMRYD2OGĜLFK0$&+$/$

Å6SUĥEčKHP]iSDVX
LSĝHGYHGHQRXKURXMVHPVSRNRMHQ´

%UDQND 25. Silný.
6HVWDYD'XEQLFL'LJDĖD±%HĖRâWHIiQHN
-iQRãtN âYHF 3OHYD 0LNXã 1RVLFNê
-DN~EHN -DQFR 9XMRãHYLü 1iKUDGQtFL
.QLåND 3DJiþ .OHPHQV .UHOD %XþHN
ýDVWXOtQ
6HVWDYD 3URVWčMRYD %UpGD ± %LROHN 
0DFK\QHN 3HUQDFNLM6FKXVWHU -DQtþHN 
=DSOHWDO ± .RXGHOND  âWHLJO  )OiGU 6XV
/XWRQVNê%DćXUD±6LOQê
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

0:1 (2:0)

'XEQLFDQ93URVWĨMRY

3ĜÌ35$91e87.É1Ì

FOTBAL

Průběžná tabulka:
1. Technika Brno 33, 2. Prostějov 30, 3. Uherský Brod 25, 4. Boskovice 23, 5. Černí Vlci Rožnov pod Radhoštěm 22, 6. Orlová 16, 7. Frýdek-Místek 14, 8. Nový Jičín 12, 9. Karviná 8.
Tabulka odpovídá informacím na serveru
Hosys.cz k neděli 27. 1. 17:00 – pozn. red.

Juniorka
SK Prostějov 1913 – HC Boskovice 4:2
(0:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 28. Vlček (Kuba, Janeček), 38. Ševčík (J. Tichý, Šabršula), 45. J. Tichý
(Fojt, O. Tichý), 46. Ševčík (Poledna, Píchal)
– 22. P. Pospíšil (E. Pospíšil), 58. Ošlejšek.
Vyloučení: 8:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.
Diváci: 46. Průběh zápasu: 0:1, 4:1, 4:2.
Prostějov: Křupka – Černý, Zeman, Šabršula,
Fojt, Hladiš, Vlček – O. Tichý, Mikeš, Kuba,
Poledna, Tábor, Píchal, J. Tichý, Mrázek, Janeček, Ševčík. Trenér: Jaroslav Beck.
Boskovice: Kützer – Němec, Hrubeš, Bouzek,
Miloš, Ošlejšek – P. Pospíšil, Šmíd, Formánek,
Kytka, Vondrák, Kvasnička, E. Pospíšil, Šmahel. Trenér: David Šebek.

Jako jediný ze čtyř nejstarších mládežnických týmů SK Prostějov 1913 se o víkendu představila juniorka. Doma přivítala
Boskovice vedené bývalým prostějovským
hokejistou a trenérem Davidem Šebkem.
Po bezbrankové první třetině se hosté
ujali vedení, když se po nahrávce od Erika Pospíšila prosadil Petr Pospíšil. Krátce
před polovinou základní hrací doby zaveleli Prostějovští k obratu. Vše odstartoval vyrovnáním Vlček, na nějž o deset
minut později navázal Ševčík. Definitivně
překlopit zápas na svou stranu se výběru
Jaroslava Becka podařilo v rozmezí 45. a
46. minuty, kdy se trefili Jan Tichý a znovu Ševčík. Boskovice už pouze zásluhou
Ošlejška snížily, prostějovští junioři v duelu nadstavby prvoligové soutěže zvítězili
poměrem 4:2.

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

Foto: BK Olomoucko

6HVWDYD3URVWčMRYD
1HXåLO±äRYLQHF0LNOLãýiS.ROiĜ.UHMþt+XVD
=GUiKDO±/XĖiN0HLGO1RX]D±äiOþtN5DþXN
6WDUê±0DW\V3ãHQLþND'YRĜiþHN±9HQNUEHF
3URNHã.UHMþLĜtN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

%UDQN\3ãXUQê 'ROHåDO.ULVO 3ãXUQê 1DYUiWLO 3DOD
7RPL ýHUQê   6êNRUD 3DOD  ±  5DþXN 1RX]D ýiS  
äiOþtN ýiS6WDUê 5R]KRGÿt.RSHþHN9RNĜiO±0ČNêã2WiKDO
9\ORXÿHQt1DYtF7RPLPLQXW9\XæLWt2:1. 9RVODEHQt 0:0.
'LYiFL 2590.



.OLPHã ± .ULVO ýHUQê 3DOD =ERĜLO 1RYRWQê
0DOLQD ± 'ROHåDO 3ãXUQê 1DYUiWLO ± 6LNRUD
6êNRUD0.UDWRFKYLO±*RLã+HMFPDQ0RXþND
±7RPL'YRĜiNâ.UDWRFKYLO
7UHQpĝL9ODGLPtU.RþDUDD-LĜt6NOHQiĜ

6HVWDYD3ĝHURYD

2

4

%.2ORPRXFNR%.-,33DUGXELFH

Ä2G]DþiWNXMVPHE\OLKRGQČQHUYy]Qt6WUDãQČ
MVPHFKWČOLSRVWRXSLWGR¿QiORYpKRWXUQDMH³


5R]KRGÿt
+RãHN %ODKRXW .DSDĖD
'LYiFL 383.

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

milujeme vecerník
á
+&=8%53ĝHURY²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

þ(6.ê32+É5þ7957),1É/(

Foto: Jan Gebauer

%7URMN\7:7.7+'RVNRN\43:38.
$VLVWHQFH24:18.)DXO\25:31.
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
'RXJODV-DYRQWH*RJD$GDP3DO\]D/XNiã1RUZD0LFKDO
9iĖD)UDQLWãHN'XQDQV7KRPDV'HGHN-LĜt0LNXOLþ-RVLS
6HKQDO0DUHN0RþQtN-DQ3HONR-XUH6\FKUD/XNiã
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

VWUDQD

-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ

Å=E\WHÿQčMVPHLQNDVRYDOLJyO\
YHGUXKpWĝHWLQčSRFK\EiFK
XWNiQtVHWtP]ORPLOR´

22
3

18:25

6HVWDYD3URVWčMRYD

9.3URVWčMRY²&60$OED%ODM
VHW

1

3

25:21
22:25

6HVWDYDãWHUQEHUND

7-6RNROãWHUQEHUN²9.3URVWčMRY

VWUDQD

/XERPtU3(75ÈâKODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

VHW
VHW

85


52

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

53
43

30
28
25
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VOLEJBAL
UNIQA EXTRALIGA

MQNQtUQDQVC×PQTCJQFKP
1NQOQWE  1N[OR 2TCJC   .KDGTGE
2TQUV÷LQX8-$TPQ1UVTCXC-2$TPQ
2ąGTQX

1. Olomouc
18 18 0 54:8
2. Liberec
18 15 3 47:21
 3URVWčMRY
   
4. Olymp Praha 18 10 8 38:31
5. VK Brno
18 9 9 36:30
6. KP Brno
18 8 10 30:34
 3ĜHURY
   
8. Ostrava
18 3 15 17:46
 )UêGHN0tVWHN    
âWHUQEHUN
   
.$03ĜÌã7Č

)LQiOH
%HF±ýHVNp%XGČMRYLFH

2PtVWR
3URVWčMRY²9DOOSDUDGLV**

6HPLILQiOH
%HF ² 3URVWčMRY  ýHVNp %XGČMRYLFH ±
Vallparadis 14:13.

2PtVWR
%RQV'LDV±6FKZHULQHU

2PtVWR
6]HQWHQGUHL±+D\GDUSDVD

=iNODGQtVNXSLQD$
ðWHUQEHUN3URVWĨMRY 1:3 *'%RQV'LDV 3RUWXJDOVNR ±/LVHVL+D\

YtFHYKODYQtPNXSyQX GDUSDVD 7XUHFNR .&%HF $QJOLH 
'DOät YëVOHGN\  NROD 2VWUDYD  2OR ±6RNROýHVNp%XGČMRYLFH ýHVNR 
PRXF      1HMYtFH ERGĥ %HF±+D\GDUSDVDýHVNp%XGČMRYL
'LDWNRYi  1HþDVRYi  0DNDXVNDLWpRYi FH±%RQV'LDV%HF±%RQV'LDV
D=HPDQRYiSR'HGtNRYiâHQNRYi  ýHVNp %XGČMRYLFH ± +D\GDUSDVD
Napolitano 11, Kossányiová 10 * 2O\PS 19:8.
3UDKD  9. %UQR       3RĝDGt%HFERGĤýHVNp%XGČMRYLFH
1HMYtFHERGĥ.DOKRXVRYi6WDĖNRYiD 3. Bons Dias 3, 4. Haydarpasa 0.
âLPiĖRYiSR.RPiUNRYiD9RMtNRYiSR
0DWXV]NRYi-DQHþNRYi%HUJUR =iNODGQtVNXSLQD%
vá 14 * .3%UQR3ĝHURY  .&6FKZHULQHU 1ČPHFNR ±+.6]HQWHQ
 1HMYtFHERGĥ)ULFDQRYi9\NOLFNi GUHL 0DćDUVNR 6.5*3URVWčMRY
 6NLEDRYi  3DYOtNRYi   0ČUNRYi þHVNR  ² &. 9DOOSDUDGLV ãSDQčOVNR 
21, Personová 14, Svobodová 9 * /LEHUHF 9DOOSDUDGLV±6]HQWHQGUHL**
)UëGHN0tVWHN  1HM 3URVWčMRY²6FKZHULQHU, VallparaYtFHERGĥ3LãWČOiNRYiâRWNRYVNi GLV±6FKZHULQHU3URVWČMRY±6]HQ
+ROXEFRYi0LNãtNRYiâQHOO\RYi tendrei 18:9.
3RĝDGt9DOOSDUDGLVERGĤ3URVWč
+DGiþNRYi%RURYFRYi
MRY6FKZHULQHU6]HQWHQGUHL
1(Ó3/1É7$%8/.$SR.2/(

NROR

Foto: www.bkhk.cz

VWUDQD

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

Ä1HþHNDOLMVPHVQDGQpXWNiQt9ãHFKQ\WêP\
NWHUpY+UDGFLKUiO\PČO\SUREOpP\³

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
0LNXOLþ-RVLS'RXJODV-DYRQWH6HKQDO0DUHN3HONR
-XUH'XQDQV7KRPDV*RJD$GDP1RUZD0LFKDO9iĖD
)UDQWLãHN'HGHN-LĜt.OHSiþ(ULN6\FKUD/XNiã
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

%7URMN\6:9.7+'RVNRN\42:49.
$VLVWHQFH14:22.)DXO\14:19.

6RNROL+UDGHF.UiORYp%.2ORPRXFNR

5R]KRGÿt
Kec, Nejezchleb, Komprs
'LYiFL 100.



6HVWDYD3URVWčMRYD

Nová 16, Bezhandolska 4,
Horká 14, Kojdová 19, Kozmík
11, Zatloukalová 3, libero Slavík/XERPtU3(75Èâ RYi ± 5XWDURYi  âPtGRYi
KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD Weidenthalerová.
7UHQpĝL Lubomír Petráš
VWUDQD

D/XNiã0LþHN

Ä2GWĜHWtKRVHWXMVPHNXSLOL
ĜDGXQHSĜHVQRVWtQDãWČVWt
YHþWYUWpPWRGRUD]LOL³

10:25
15:25

Hudylivová 4, Mircheva 2, Schandlová 15, Dias 6, Kotlabová 5,
6KYDQVND  OLEHUR .DĖNRYi ±
Zemánková 3, Oborná.
7UHQpĝL Jan Drešl
5R]KRGÿt Grabovský a Horký. þDV 87 minut.
'LYiNĥ 100.
a Lenka Oborná.
VHW
VHW


81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

Foto: Marek Sonnevend

Karakasheva 13, Ninkovic 17, KitiSRYD 1HZFRPEH  2Q\HMHNZH
=KLGNRYDOLEHUR9XMRYLF±5XV
$OHNVLF&LURYLF'HOURV
7UHQpĝL Darko Zakoc a Petru Ban.

6HVWDYD%ODMH

Ä=D]LVNDVSRĖMHGQRKRVHWXE\FKRP
E\OLPRFUiGLE\ĢGQHãQtSRUiåND
Y\]QČODLWDNGĤVWRMQČ³

5XVNR þDV 79 minut. 'LYiNĥ 700.

25:27
19:25

7RXIDURYi%H]KDQGROVND+RUNi
.RMGRYi.R]PtNâPtGRYi
OLEHUR6ODYtNRYi±:HLGHQWKDOHURYi
1RYi  'YRĜiþNRYi 5XWDURYi 
9ëVOHGHNSUYQtKRXWNiQt3RVWXSXMH$OED%ODM
7UHQpĝL Lubomír Petráš
5R]KRGÿt $NGHPLU 7XUHFNR  D 1HVWHUHQNR 
D/XNiã0LþHN
VHW
VHW

0

&(9&83å(1²260,),1É/(2'9(7$

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz
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ƔƔDo nadstavbové části UNIQA
extraligy žen ČR 2018/19 vstoupí
volejbalistky VK Prostějov v sobotu
9. února utkáním v Liberci, poprvé
doma se ukážou až o dva týdny později v derby proti Olomouci.
Více čtěte v příštím vydání.

ƔƔ O příspěvky magistrátu na kastraci koček je v Prostějově čím dál
tím větší zájem, už nyní je možné podat žádost o dotaci na radnici.

ƔƔ Primátor František Jura poblahopřál strážníku Františku Matouškovi,
který u Městské policie Prostějov pracuje už neuvěřitelných třiadvacet let.

ƔƔ Po loňských úspěšných prohlídkách prostějovského zámku připravila
Střední odborná škola podnikání a obchodu Prostějov netradiční prohlídku
kostela Povýšení svatého Kříže, v sobotu 23. února odpoledne se zájemci mohou těšit na komentovanou prohlídku
hlavní chrámové lodi, nové i staré sakristie a kaple Nejsvětější Trojice s unikátní secesní výzdobou.

JEDNOU 2é0+1

Marek SONNEVEND

MELBOURNE, PROSTĚJOV První grandslamový turnaj roku 2019 byl pro český ženský tenis famózní, chybělo jediné: nádherná titulová tečka. Dvě hráčky
(ať už bývalé, či současné) TK Agrofert Prostějov totiž zůstaly těsně pod vrcholem – a obě zastavil japonský přízrak. Karolína Plíšková vypadla s Naomi
2À=?
Ósakaovou v dramatickém semifinále, Petra Kvitová podlehla rozjeté Asiatce
?H;
v ještě dramatičtějším finále. Přesto platí: NAŠE HOLKY, BRAVO! Navíc jeden ßNíN Hí
L;
MN
šťastný konec přece jen přišel, když mladý člen TK Agrofert Dalibor Svrčina
30
ovládl v Melbourne společně s Jonášem Forejtkem juniorskou čtyřhru!

2x foto: internet

KONCE…

TENISOVÁ POHÁDKA!
$O HE H] åĢDV WQp KR

SPOLEČNOST

KULTURA

šokoval ziskem medaile na domácím
Europa Shieldu 2019.
strana 39

ƔƔ Tým SK RG Prostějov příjemně

EVROPSKÝ BRONZ
KORFBALISTŮ

v Přerově skončila tradičně – porážkou
LHK.
strana 35

ƔƔ Bitva prostějovských hokejistů

JESTŘÁBI ZASE
RUPLI V DERBY

ƔƔ V obřadní síni radnice byly
nejlepším prostějovským policistům
rozdány medaile a ocenění za jejich
práci
strana 24

OCENĚNÍ
POLICISTŮM

Naleznete
uvnitř

Pondělí 28. ledna 2019

Číslo 4•Ročník 23

Na plese nechyběla tradiční cimbálová muzika reprezentovaná skupinou
VINÁR od Uherského Brodu. Zkušeným členům souboru to krásně

BYLI JSME
U TOHO

znělo, zvukový zážitek tvrdily krásně
zdobené kroje. Přítomní uvítali i pečlivě připravené občerstvení v podobě
výborných dezertů a klasických řízků

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

s bramborovým salátem. A v neposlední řadě si na své přišli i milovníci
vín, vybírali z pestré palety vín moravských. Součástí programu nemohl
být nikdo jiný než Divadelní společnost Větřák Pivín s improvizovanou
scénkou ze života, k níž se Večerníku
vyjádřil bývalý prezident spolku Jiří
Vrba: „Na kulturní akce nejen v Pivíně připravujeme scénky podle toho,
co kde člověk slyší nebo vidí. A dnes
jsme hráli o zapomínání, byla to taková scénka ze života. Po sepsání to
z nedostatku času dvakrát až třikrát
zkusíme, pochopitelně improvizujeme, což mi nevadí, naopak to mám
rád.” V kontextu s Farním plesem ještě dodal: „V Boha věřím bez pochyb,
ty mám jen někde hluboko v sobě,
ale věřím. Čím víc mi přibývají léta
života, tím víc.” Farní ples se náramně
vyvedl, místní i přespolní si ho s chutí
užili.
(nif)

PIVÍN Minulá sobota se v Pivíně nesla ve znamení 16. farního plesu. Pořádalo ho farní společenství
z Pivína za podpory farností Dobromilice, Klenovice na Hané, Vřesovice a Výšovice. Pohodovou
atmosféru si nenechalo ujít přes sto lidí. Tombola oplývala bohatostí, program přitažlivostí.

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
NA DVOUSTRANĚ 34-35

➢

vs.

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi stále
tvrdě bojují o postup do vyřazovací
fáze Chance ligy mužů ČR 2018/19.
Aktuálně se pohybují okolo pátého
místa a drží slibný, ne však rozhodující bodový náskok na klíčovou devátou příčku.
K uhájení či dokonce vylepšení stávající pozice
může prostějovským borcům hodně pomoci dnešní
duel 51. kola soutěže doma proti Českým Budějovicím hraný od 18.00 hodin. Motor byl před sezónou považován společně s Jihlavou za největšího favorita na průnik do baráže o extraligu, leč tuhle roli plnil jen necelou polovinu základní části. Potom
klesnul z čela tabulky dolů až na současný čtvrtý post, leč v těsném
závěsu za třetím Kladnem a na dohled druhému Vsetínu.Každopádně platí, že pokud by oba dnešní soupeři zůstali v prvoligovém pořadí na stejných místech jako teď, střetli by se ve čtvrtfinálové sérii
play-off. Což by byla po loňských dramatech s Jágrovým Kladnem
další pecka pro diváky. Výběr ČEZ je hodně atraktivní sok, kterého
navíc Hanáci dokázali minule na vlastním ledě zdolat 5:3. Na jihu
Čech naopak utrpěli v tomto ročníku porážky 3:4 a 1:7. „Určitě nemyslíme na to, že bychom se s Budějkami mohli utkat ve čtvrtfinále.
Nejdřív se totiž vůbec musíme dostat do play-off a k tomu potřebujeme bodovat v co největším počtu zápasů do konce základní části.
Věřím, že navzdory síle Motoru uhájíme s velkou podporou našich
fanoušků domácí prostředí,“ řekl k pondělnímu šlágru hlavní trenér
LHK Jiří Vykoukal.
(son)

SKLIDIL ÚSPÌCH o play-off. I jeho předzvěst?

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

FARNÍ PLES V PIVÍNÌ Dnešní tahák s Motorem: boj

strana 23

Nestárnoucí legenda
VHVYÙPXVNXSHQÉP
UR]HVP½ODFHOÙV½O

Foto: internet
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KOUPÍM
PRODÁM

Prodám vybavení ložnice + obývací skříně. Tel:737 530 066 nebo 737 054 277.

Prodám invalidní chodítko.
Tel.: 739 205 015

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

ZVÍŘATA

Koupím různé vojenské věci vyznamenání, AKCE
hodinky, mince. Tel.: 605 138 473
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví – krácené. Cena 550,-/prm. Doprava
zajištěna. Tel.: 605 405 953

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
ZD Moravan Domamyslice
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Sad Mostkovice
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Prodej jablek
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitKonzumní i do kvasu
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší (pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Tel.: 602 510 465
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

FINANCE

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

Pøedplatné
levnìji
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pružná prac. doba
pružná prac. doba
dvousměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Provoz

ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSV
vyšší odborné
středně odborné
základní+praktické
základní+praktické

Kvalifikace

MürdterDvořák,OlšanyuProstějova
Mateřská škola Ivaň
Žaluzie Neva, Kralice na Hané
HŽP, Prostějov
Statutární město Prostějov
CROPAGRO, Kobeřice
SIDA, Prostějov
JASUTEX s.r.o.

Firma

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Přihlášky je možné podat do: 10. 2. 2019

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

v rubrice Občan – Magistrát - Volná místa na MMPv
nebo na úřední desce

www.prostejov.eu

Veškeré informace a požadavky na tyto pracovní
pozice naleznete na internetové adrese:

1$2'%2582%(&1Ì
þ,91267(16.ăÔì$'

.21752/25.$

hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní
pozice 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.

Obsluha strojů pro výrobu
elektrických kabelů
95 Kč/hod.
dvousměnný
střední odborné
OP Cable, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Pozice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Samostatná/ý účetní
Asistent/ka pedagoga
Montéři – dělníci ve výrobě žaluzií
Pracovník/pracovnice vývojového odd.
Technici – referenti stavebního úřadu
Obsluha zemědělských strojů
Vrátní
Šič/ka

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

Plat (Kè)
25 000-34 000 Kč
12 100 Kč
120 Kč/hod.
28 000-35 000 Kč
19 760-29 740 Kč
180 Kč/hod.
10 713 Kč
88 Kč/hod.

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

HLEDÁTE PRÁCI?

milujeme vecerník
á

Prodám nádherná štěnata „maltezáčky“.
Koupím staré filmové plakáty, ale i dal- Cena dohodou. PV-tel.: 606 166 853
ší druhy plakátů (divadelní, výstavní,
Zednictví Vančura nabízí veškeré reklamní apod.). Vše pouze z období
SEZNÁMENÍ
zednické a stavební práce, např. re- 1900-1990. Klidně pište sms, zavolám zpět.
konstrukce koupelen, bytů a rod. 775 246 824. Děkuji.
Ozvi se samotářko, budeme společně
domů, odvodnění základů a mnoho
spolu, okolí Pv. Auto mám. Rozvedený,
dalších odborných prací, vše na klíč.
74/174. Tel.: 776 210 670
Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz,
www.zednictvivancura.cz

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

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.

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.

15021020132
18072610772

SPORT

16011421482


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

18050570474

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

18111511284

PRÁCI NABÍZÍ
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.

19012420125

zpravodajství / nabídka pracovních míst

19012320123

18

19012410122
19011810091

SADAŘ, KOALA, ARCHAR, OBĚDY, DENIS, KŘEČE, DRÁPY,
PODRUH, BUDOVY, TŘPYT, RADAR, DOHAD, POHÁR, MAČKAT,
AGORA, PAMIR, VIŠNĚ, TAINE, TIKET, JAVOR, TALÁR, KAPAT,
MYČKA, DUNĚT, FLITR, PADAT

TANCEM K .........

OSMISMĚRKA

19011160068

Výherce získá 96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUW

Výherce získá 96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDSOHVRYRXDNFL

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 'È5.29é%$/Ëý(.
NYDOLWQtFKYtQYKRGQRWČ.þ

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili hráčku prostějovského TK Agrofert, která nedávno postoupila na
tenisovém turnaji v Honkongu do finále...

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þSURNRQ]XPDFLYUHVWDXUDFL

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
Výborně se najíte a pobavíte v pizzerii Solo Mio
Helena BOHÁČOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment pizzerie.

SU
DO
KU

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 2, 8, 4
Vladimír MUCHA, Brodek u Prostějova
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

OSMISMĚRKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
FOLKLORNÍ
Dana VLKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚVSTUPENKYvhodnotě400Kčnaakci.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jiří Rozehnal
Barbora VOJTKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.

Husovo náměstí
Anežka SVOBODOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.



KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD
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N
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SUDOKU

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

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă

I čtvrté 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 31. 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.

á
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zveme vás ...

oheň nespálil,“ prozrazuje ředitelka prostějovského muzea Soňa Provazová.
Paní Maud Beerová žije dnes v Tel Avivu a o dění v Prostějově se stále zajímá.
„S Maud jsme v kontaktu a, pokud to
bude jen trochu možné s ohledem na její
věk, rádi bychom se s ní v průběhu vernisáže spojili prostřednictvím internetu.
Každopádně materiály, s nimiž se budou
moci návštěvníci výstavy seznámit, vycházejí z její knihy a z korespondence se členy
našeho spolku. Věříme, že takto ještě více
Prostějovanům přiblížíme tragické osudy
našich někdejších sousedů, kteří nedobrovolně opustili Prostějov a z nichž drtivá
většina byla vyvražděna nacisty,“ uzavírá
předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.
Vernisáž výstavy, která bude v prostějovském Špalíčku k vidění až do konce
března letošního roku, se koná tento
čtvrtek vpodvečer.

Vápenice 9, Prostějov
úterý 29. ledna
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
desátý ročník oblíbené výtvarné dílny, tentokrát bdue zkoušena technika drátkování
středa 30. ledna
17:00 DOBRODRUŽNÉ CESTY
ALOISE MUSILA
přednáška PaeDr. Vladislava Rašky
o světoznámém českém arabistovi,
orientalistovi a cestovali Aloisi Musilovi, který byl zároveň také plodný
spisovatel a kromě vědeckých prací se
proslavil i dobrodružnými romány pro
mládež

Knihovna

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 28. ledna
19:00 VÍŠ PRECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA
„Poznání šokem“, „Stopy holubic“
a „Já jsem Herbert“ – tři směšné, ale
i lidské příběhy, odkrývající kouzlo
zcela obyčejných situací. Hrají: P.
Nárožný, V. Vydra, N. Konvalinková, L.
Švormová, J. Ptáčník, D. Morávková/E.
Janoušková

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Školní 1, Prostějov
pondělí 28. ledna
14:00 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
dobrodružné fantasy USA
17:30 PSÍ DOMOV
rodinný film USA
20:00 MLADÍ ZABIJÁCI
americký thriller
úterý 29. ledna
14:00 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
17:30 FAVORITKA
životopisné drama USA
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
středa 30. ledna
15:30 PSÍ DOMOV
17:30 NARUŠITEL
české drama
20:00 MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA
dokument ČR
čtvrtek 31. ledna
17:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
20:00 TICHO PŘED BOUŘÍ
americké drama
pátek 1. února
15:30 PSÍ DOMOV
17:30 ŽENY V BĚHU
20:00 ÚNIKOVÁ HRA
horor USA
sobota 2. února
15:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
animovaný film USA
17:30 ŽENY V BĚHU
20:00 TICHO PŘED BOUŘÍ
neděle 3. února
10:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
15:30 PSÍ DOMOV
17:30 ŽENY V BĚHU
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY

Kino METRO 70

Y
ŠPALÍÈEK

Kravařova 14, Prostějov
pátek 1. února
ABSOLVENTI SE PŘEDSTAVUJÍ
výstava obrazů David Majirský
- Karolína Kůrková

ZUŠ V. Ambrose

do 22. února
PAVEL VEDRAL
výstava obrazů
do 31. ledna
JARMILA LHOTSKÁ
- PODMALBY NA SKLE
výstava obrazů

Zámek Konice

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

Zámek Prostìjov

Uprkova 18, Prostějov
do 28. ledna
NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME
Na výstavě o železničním modelářství
jsou prezentovány historické předměty
vztahující se k tématice. Modeláři z Prostějova představí modelovou železnici,
modely a doplňky k ní, včetně fotografií.
Pro děti je připraven zajímavý doprovodný program. Nejde jen o akci zaměřenou na úzce specializované zájemce,
ale na celou rodinu. Výstava představuje
hry, náměty pro hobby a modelářské
záležitosti, které přimějí lidi se sejít, být
spolu a trávit společně volný čas.
čtvrtek 31. ledna
17:00 DĚVČATA Z POKOJE 28,
L 410 TEREZÍN
vernisáž výstavy fotografií

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Sokolovna
do 3. března
Skálovo nám. 4, Prostějov
MILAN KNÍŽÁK - 30 PORTRÉTŮ
unikátní výtvarný projekt, který zachycuje neděle 3. února
chronicky známé, ale i méně známé osob- 14:00 a 16:00 ZAČAROVANÝ
KAŠPÁREK
nosti ovlivnivší napříč obory dějiny, přičemž
každý portrét doplňuje autorský komentář loutkové divadlo
do 3. února
VÁNOCE PŘED A PO....
výstava „Lide československý, tvůj odvěký
sen stal se skutkem!“ se proměnila ve výstavu s akcentem na Vánoce
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 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
pátek 1. února
17:00 PODZEMNÍ KRÁLOVSTVÍ
vernisáž výstavy, která je uspořádaná k 50.
výročí založení Speleologické skupiny
České speleologické společnosti ZO 703
Javoříčko - Jeskyňáři Prostějov, výtvarně
pojednaných fotografií Jaroslava Ircinga
ukáží jedinečnou krásu ukrytou v podzemí především javoříčské lokality

DUHA

Kulturní klub

Školní 4, Prostějov
úterý 29. ledna
9:00 a 10:15 DUHOVÉ
DÍVÁNKY SMOLÍČEK
pásmo pohádek ČR

DUHA

Kino klub

2.§1.2$9»STAVY kde děje…

Všechny texty na zmíněných panelech
budou navíc doplněny komentářem nebo
výpověďmi jednotlivých pamětnic. „Budeme se věnovat i osudu obyvatelek pokoje
25. Tam přežívala v průběhu války prostějovská rodačka Maud Beerová, tehdy
Steckelmacherová, autorka knihy Co oheň
nespálil,“ dodává Provazová. Nakonec expozice návštěvníky seznámí s poválečnými
osudy dívek, jež přežily. A v jednom ze sálů
Špalíčku budou dokonce k vidění materiály
týkající se speciálně Prostějova.
Panely zapůjčilo prostějovskému muzeu
Židovské muzeum v Praze. V Prostějově
budou vystaveny poprvé. Jeden ze sálů ve
Špalíčku bude navíc doplněn o materiály
týkající se speciálně Prostějova. „Ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém
se budeme věnovat i osudu obyvatelek
pokoje 25. Tam přežívala v průběhu války
prostějovská rodačka Maud Beerová, tehdy Steckelmacherová, autorka knihy Co

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

V prostějovském Špalíčku proběhne
tento čtvrtek další z výstav. Tentokrát
vám unikátní expozice prostřednictvím života židovských dívek přiblíží
prostředí terezínského ghetta. A nejen
to. Dozvíte se také pozadí událostí,
které vedly ke zbudování podobných
ghett. Přijďte a zjistíte zase něco víc
o české, respektive československé historii.
Děvčata z pokoje 28, L 410 Terezín, tak zní
název jedinečné výstavy, která „zachycuje
život židovských děvčat uvězněných v terezínském ghettu na základě jejich osobních
vzpomínek. „Celkem dvanáct panelů přiblíží politické události třicátých let minulého
století, nástup Adolfa Hitlera k moci, i vznik
Protektorátu Čechy a Morava,“ říká ředitelka prostějovského muzea Soňa Provazová
s tím, že další část se pak věnuje období pronásledování židovského obyvatelstva před
deportacemi.

KDY: ÈTVRTEK 31. LEDNA, 17:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁMÌSTÍ 1, PROSTÌJOV
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2. 2. 2018 v 18:00 hodin

BK OLOMOUCKO
vs. 78Ő,69,7$9<

Pondělí 28. ledna 2019
www.vecernikpv.cz

2.2.

13.45 - 15.45

Neděle

3.2.

14.15 - 16.15

LEDNÍ HOKEJ:

www.

vecernikpv.cz

najdete nás na

<<< www.vecernikpv.cz

pátek 1. února:
13:30 SK Prostějov 1913 – Valašský
hokejový klub (Liga mladších žáků „D“,
ročník 2007-2008, sk. 29, Víceúčelová
hala-zimní stadion Pv)
16:00 SK Prostějov 1913 – HC Orlová
(Regionální liga dorostu, nadstavba Y,
Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)
neděle 20. ledna:
13:30 SK Prostějov 1913 – HC ZUBR
Přerov „A“ (Krajská liga přípravek na
velkém hřišti, Víceúčelová hala-zimní
stadion Pv)

MC Cipísek

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

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 28. ledna od 14:00 hodin je na
programu „HUDEBNÍ VYSTOU* ve středu 30. ledna se od 14:00 hodin
uskuteční posezení v cukrárně Sladká tečka
* ve čtvrtek 31. ledna se od 9:00 hodin
koná „PLETENÍ Z PEDIGU“

PENÍ S KYTAROU“

PŘÁNÍ A DŘEVĚNÁ SRDÍČKA“

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 31. ledna od 17:00 hodin se
koná tvořivá dílna „VALENTÝNSKÁ

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.

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

KDE SE CO DÌJE?

Toto úterý 29. ledna od 14:00 hodin
pořádá Akademie seniorů na tradičním
místě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov besedu „O PAMĚTI TROŠKU JINAK“.

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).

Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
15, Prostějov 796 01, tel.
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokro- Svatoplukova
775 549 777
čilé 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
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 pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky
s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin - příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle aktuální nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Abymalébylovelké“
zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let

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

Sobota

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Tohle bude velká premiéra! Město Kostelec na Hané pořádá I. ročník akce s názvem
Košt pálenek a slivovice, která se bude konat v sobotu 2. února od 16:00 hodin v sokolovně v Kostelci na Hané. Odborní porotci z řad soutěžících a návštěvníků budou
porovnávat a hodnotit přihlášené vzorky pálenek. Podmínkou pro zařazení do soutěže
je odevzdání 0,5 litru pálenky do středy 30. ledna. Pálenky se budou hodnotit v šesti
kategoriích.

V Kostelci budou poprvé koštovat pálenky

Víceměřičtí zahrádkáři srdečně zvou na již 12. ročník oblíbené akce Zeliáda a košt ovocných mlsů. Tyto degustační
soutěže, které jsou určené nejen pro dospělé, ale i pro děti, proběhnou v košíkárně Domova u rybníka v sobotu 2. února 2019 od 14 hodin. Zeleninová
degustace proběhne ve třech kategoriích: zelí, okurky a přílohová zelenina.
Ovocná degustace zase v kategoriích džemy a marmelády, kompoty a domácí
medy a ostatní. Pokud máte zájem účastnit se soutěže, přineste své vzorky! Občerstvení a náladová hudba jsou zajištěny, vstupné je dobrovolné.

Zeliáda ve Víceměřicích

akce v regionu...

neděle 3. února:
8:00 21. kolo Olomoucké ligy mladších
žáků (týmy SK K2 Prostějov, FBC Lipník,
FBC Přerov Panteři, T.J. Sokol Náklo, FbC
Asper Šumperk Blue, SH ve Studentské
ulici v Pv)

FLORBAL:
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