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DANUŠE DUDKOVÁ

Lukostřelbě se začala věnovat v roce 1978. Jako aktivní
sportovkyně patřila v období 1983 až 1988 do TOP kategorie v České republice. Po skončení aktivní činnosti
se začala věnovat trénování především mládeže a dětí.
Její svěřenci se prosazovali jak v rámci ČR, tak i na mezinárodních závodech. Trénování dětí se věnuje až do
současného období. V roce 1995 byla zvolena do funkce
předsedkyně oddílu lukostřelby TJ OP Prostějov, kterou
vykonává dodnes. V současné době jí dělá radost, a to
jako trenérce i coby předsedkyni spolku, narůstající zájem
o lukostřelbu především z řad dětí a mládeže.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu i
za přínos k rozvoji lukostřelby v Prostějově.

MAGDALÉNA MAJAROVÁ

V letech 1964 až 1969 hrávala závodně volejbal za TJ
OP Prostějov, potom už jen rekreačně. Od roku 1992 se
aktivně zapojila do práce v oddílu fotbalu TJ Sokol Čechovice. Věnovala se zejména práci s mládeží ve funkci
vedoucí družstva dorostu, které v té době hrálo krajský
přebor. Současně také začala pracovat ve výboru oddílu
kopané, kde zprvu zastávala funkci hospodářky. V letech 2002 až 2007 úspěšně zastávala post předsedkyně
fotbalového klubu. Od roku 1997 byla za oddíl kopané také členkou hlavního výboru TJ Sokol Čechovice.
Tam převzala pozici hospodářky (ekonomky). Tuto
náročnou práci úspěšně zastává již více než dvacet let
nepřetržitě až dosud.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu
a za přínos k rozvoji fotbalu na území Olomouckého
kraje i v Prostějově.
Navrhovatel: TJ Sokol Čechovice (tajemník František Kohoutek)

toho, jak jednotliví komisaři předložili návrhy. Snažili jsme se ocenit
ty nejlepší z každého okresu. Jsou
to lidé, kteří se sportu věnovali celý
život bez nároku na odměnu,“ uvedl
předseda Komise pro mládež a sport
Petr Kudláček.
„Dobrovolní trenéři a funkcionáři
mají pro rozvoj sportu obecně v celé
České republice i konkrétně v Olomouckém kraji velký význam. Jen
díky takovým obětavcům se má v globálním měřítku kdo starat o pohyb
vyhledávající děti a mládež, umožňuje jim smysluplně trávit volný čas
a získávat lásku ke sportu. Krajské
vedení tohle dobře ví, proto se snaží kvalitní jedince veškerých oblastí
podporovat,“ zdůraznil Dušek.
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Navrhovatel: oddíl Lukostřelba Prostějov a Antonín i předškolních dětí v Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov. V současné době vykonává funkci náčelnice
Dušek (člen komise pro mládež a sport)
a členky předsednictva Sokolské župy Prostějovské
i místostarostky Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov.
$1721©1%µl(.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské
S atletikou začínal jako běžec středních tratí v Opavě. Od i obecně Sokola na území Olomouckého kraje.
roku 1972 je rozhodčím atletiky, současně ústředním
rozhodčím a krajským instruktorem rozhodčích v Olo- Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská.
JOSEF ŠPAÈEK
mouckém kraji. Coby aktivní rozhodčí je zapojen do
Atletického klubu Prostějov. Současně vykonává roli startéra při běžeckých soutěžích základních a středních škol Je cvičitelem všestrannosti III. třídy, v současné době
i mnoha ročníků Velké ceny města Prostějova. Je předse- župním vedoucím mužů. Jako cvičenec se zúčastdou kontrolní komise výboru AK PV. V minulosti zastá- nil všech sokolských sletů. Je i účastníkem Světové
val funkci trenéra atletiky mládeže a dospělých. Od roku gymnaestrády v Helsinkách. Vykonává funkci sta1972 je též rozhodčím biatlonu s nynější kvalifikací 1. tří- rosty Tělocvičné jednoty Sokol Kralice na Hané. Je
dy. Angažuje se v Klubu biatlonu Prostějov při organizo- náčelníkem a členem předsednictva Sokolské župy
vání již dvaadvaceti ročníků regionálních závodů České- Prostějovské.
ho poháru letního biatlonu ve Zdětíně ve funkci hlavního Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokorozhodčího a deseti ročníků Běhu ve Skalce jako ředitel le a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské
závodu i startér. Aktivně závodil v biatlonu a posléze byl i obecně Sokola na území Olomouckého kraje.
dlouholetým místopředsedou výboru Klubu biatlonu Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská
Prostějov. Tento skromný sportovec, funkcionář, rozhodčí a trenér je významnou osobností nejen prostějovského,
%521,6/$9$l¤.29
ale i regionálního sportu.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu
a za přínos k rozvoji atletiky i biatlonu v Prostějově Je trenérkou a cvičitelkou všestrannosti III. třídy.
V současné době vykonává cvičitelskou činnost předa Olomouckém kraji.
Navrhovatel: Atletický klub Prostějov (předseda Mi- školních dětí, rodičů s dětmi a mladšího žactva. Jako
lan Čečman) a Klub biatlonu Prostějov (předseda Ro- cvičitelka je účastnicí všech sokolských sletů a podílí
se na nácviku sletových skladeb pro děti i ženy. Je členman Večeřa a čestný předseda Antonín Dušek)
kou náčelnictva Sokolské župy Prostějovské a místostarostkou i náčelnicí v Tělocvičné jednotě Sokol
Vrchoslavice.
ZUZANA ŠPAÈKOVÁ
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v SokoJe cvičitelkou všestrannosti III. třídy a rytmické gym- le a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské
nastiky III. třídy. Specializuje se na cvičení rodičů i obecně Sokola na území Olomouckého kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská
a dětí
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Zdroj: Olomoucký kraj

Od mládí sportoval závodně v atletice, volejbalu i basketbalu. V letech 1985 až 1990 během studií na vysoké škole
hrál 1. ligu basketbalu za SK UP Olomouc. Od roku 1993
je trenérem a funkcionářem basketbalu TJ OP Prostějov,
v letech 2013 až 2016 zastával funkci místopředsedy a tiskového mluvčího klubu Orli Prostějov (muži Kooperativa NBL, mládež SCM - sportovní centrum mládeže). Od
roku 2016 až dosud je předsedou BCM Orli Prostějov
(VSCM - vrcholové sportovní centrum mládeže). Od
roku 2017 je místopředsedou BK Olomoucko (nový profesionální basketbalový klub - muži Kooperativa NBL).
Stál u zrodu oboru se sportovní přípravou na Gymnáziu
Jiřího Wolkera Prostějov (v pilotních sportech basketbal,
volejbal, fotbal, tenis, atletika).
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci ve sportu
a za přínos k rozvoji basketbalu v Prostějově i Olomouckém kraji.
Navrhovatel: Antonín Dušek (člen komise pro mládež a sport) a Miloš Sklenka (člen komise pro mládež
a sport)

MICHAL MÜLLER

Je členkou Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov
a cvičitelkou všestrannosti III. třídy se specializací
cvičitelky rodičů a dětí i předškolních dětí. V současné době je jednatelkou Tělocvičné jednoty Sokol
l Prostějov a členkou náčelnictva Sokolské župy Prostějovské.
Ocenění bylo navrženo za celoživotní práci v Sokole a za přínos k rozvoji Sokolské župy Prostějovské i obecně Sokola na území Olomouckého
kraje.
Navrhovatel: Sokolská župa Prostějovská

PETRA KOHOUTOVÁ
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PØEDSTAVENÍ OCENÌNÝCH Z PROSTÌJOVSKA

řekl Večerníku Antonín Dušek z komise pro mládež a sport, jež kandidáty tradičně navrhovala.
Myšlenka každoročně vybrat
a tímto způsobem vyzdvihnout
zásluhy lidí, kteří za své úsilí zpravidla nemají nic jiného než svůj
vlastní dobrý pocit, vznikla na
krajské půdě před několika lety.
A zrodila se v hlavě tehdejšího
předsedy sportovní komise Jiřího Kremly, na jehož bohulibý
záměr se nyní daří úspěšně navazovat komisi v současném složení vedené Petrem Kudláčkem.
Komise Rady Olomouckého kraje
pro mládež a sport navrhla ocenění
několika kandidátů z každého regionu. „Oceněné jsme vybírali podle
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Marek
SONNEVEND

mi si vážím toho, co jste pro sport
udělali. A nejen pro něj. Pomáhali
jste vychovat stovky lidí, pro které
se stal pohyb koníčkem, vášní nebo
dokonce profesí. Především jste jim
však vštěpili zásady fair play, což je
důležité pro celou naši společnost,“
řekl tehdejší náměstek hejtmana
a dnes již primátor statutárního města Prostějov František Jura.
Za dekorované pak promluvil Michal Müller. Setkání v krásném prostředí krajského sídla v Olomouci
provázela velmi přátelská atmosféra,
vše moderoval Miloslav Machálek.
„Věřím, že pro každého z oceněných
to byl pěkný zážitek a hlavně důkaz
vděku významné instituce za jejich
vytrvalé úsilí na sportovním poli,“
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Foto: Miloš Sklenka
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původní
zpravodajství
pro Večerník

Olomoucký kraj věnuje oblasti sportu velkou pozornost. Především se
zaměřuje na mládež. Spolkům, které
působí na území regionu, pomáhá
například dotační politikou a podporuje i výchovu kvalitních trenérů.
Pravidelně organizuje také vyhlášení
nejlepších sportovců Olomouckého
kraje.
František Jura všem oceněným vřele
poděkoval za jejich celoživotní obětavou práci ve prospěch sportu. „Vel-
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OLOMOUC, PROSTĚJOV V zasedací místnosti Rady Olomouckého kraje proběhl počátkem
listopadu loňského roku slavnostní akt, v rámci
kterého byli oceněni zasloužilí sportovní trenéři
a funkcionáři ze všech pěti regionů patřících pod
Olomoucký kraj. Za rok 2018 se této pocty dostalo hned osmi zástupcům Prostějovska! Pamětní list
a upomínkové předměty obdrželi z rukou v té chvíli
ještě náměstka krajského hejtmana a současně už
i primátora statutárního města Prostějova Františka
Jury následující laureáti: Danuše Dudková (fotbal),
Magdaléna Majarová (lukostřelba), Antonín Bůžek
(biatlon), Zuzana Špačková, Josef Špaček, Bronislava
Žáčková, Petra Kohoutová (všichni Sokolská župa
Prostějovská) a Michal Müller (basketbal).
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Představujeme osmičku zástupců Prostějovska, kteří byli mezi dekorovanými
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NA ZAVRAŽDĚNÉ DĚTI

VÝSTAVA JAKO VZPOMÍNKA

Na vizitkách se tituloval jako manažer společnosti, jejíž název by se dal přeložit jako „Královská vize“. Oč
honosnější bylo pojmenování, o to chudobnější bylo
vše, co za ním stálo. Už loni na jaře se Jan V. nacházel
v těžké finanční situaci. Přesto si půjčoval další peníze.
„Znali jsme se už nějaký čas, když loni v březnu za

Martin ZAORAL

mnou přišel s tím, že si chce koupit rodinný
dům v Náměšti na Hané a potřebuje hotovost na zálohu. Půjčil jsem mu tedy 2,6 milionu korun. Peníze měl vrátit do týdne. Nakonec mi dal pouze sto tisíc, další finance jsem z
něj už ani přes opakované urgence nedostal,“
prozradil exkluzivně Večerníku poškozený muž,
který na Jana V. podal trestní oznámení.

2À=?
ßNíN?H;
MNL;Hí
11

!)2Û¡
I BRATROVI

EXKLUZIVNĚ

DĚTKOVICE Čím výš míříte, tím z větší výšky můžete spadnout. To nepochybně platí i pro šestatřicetiletého Jana V. z Dětkovic. Specialitou finančního „experta“ měly být investice, úvěry a pojištění. Faktem je, že peníze
dokázal roztočit skutečně ve velkém. Dlouho mu to vycházelo a na své
okolí se snažil působit dojmem úspěšného mladého muže, který umí přijít k penězům bez větší námahy. Jednalo se však pouze o laciné pozlátko.
Nyní ale spadla klec!
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HOŘKÝ KONEC POKEROVÉHO HRÁČE
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Foto: Facebook

VEÈERNÍKU

To bylo keců, že se v Sušilově ulici staví nový barák výhradně pro
chudé důchodce... Skutek ale pořádně utek. Jak totiž vypátrala
všudypřítomná Agentura Hóser,
nájemné ve třech desítkách bytů je
tak drahé, že chudáci senioři by ho
spláceli ještě třicet let po smrti!
„Je fakt, že jsme to trošku s tím
nájemným přepískli. Když jsme
si ale spočítali ty miliardy, o které jsme přešvihli rozpočet stavby,
tak nějak tu hrůzu musíme dostat
zpátky. Proto se nám zdá těch pět-

Najdete nás na
www.vecernikpv.cz

Možná by na tom nebylo nic
divného, kdyby... Muž tyto úvěry
kvůli své mizerné finanční a majetkové situaci nesplácel, a navíc
se při podpisu smluv s věřiteli vydával za svého otce. Sám by totiž
na půjčky těžko dosáhl. Buď jak
buď, jde o podvod jako hrom
a muži hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
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Už mu opravdu nic jiného nezbývalo! Starší muž udal policistům
z prostějovské hospodářské kriminálky vlastního syna. A měl
pro to skutečně pádný důvod.
Jeho nezdárný potomek totiž
u různých úvěrových společností
vymámil třiačtyřicet půjček v celkové hodnotě 400 tisíc korun.

Ü½NGJ

KRIMI

Ètvrtek

DAVID FORGÁČ
se narodil 17. května 2005 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 13 do
14 let, měří mezi 163 až 168 centimetry,
má hubenou postavu, hnědočerné rovné
vlasy a mluví romským jazykem.
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POÈASÍ v regionu

Zastupitel Pavel Dopita má jasno
v tom, kolik a jakých osob se nastěhuje
do ubytovny v Pujmanově ulici
v případě Michala Tomigy

„TĚCH TURKŮ
NEBUDE
TŘI STA, ALE
JENOM STOVKA!“

ZASLECHLI JSME…

Na prknech Městského divadla
v Prostějově se minulé pondělí
představila plejáda vynikajících
českých herců. Kromě Petra Nárožného tam exceloval i Václav Vydra s Naďou Konvalinkovou.

Foto: internet

PETR NÁROŽNÝ

ZAUJAL NÁS...

se narodil 22. ledna 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 28. ledna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do
17 let, měří mezí 163 až 168 centimetry,
má hubenou postavu, hnědočerné vlnité
vlasy a mluví romským jazykem.

PATRIK HORVÁT

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

po dvojici hledaných

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

bude někdo žalovat, tak skončí na
galejích na fotbalovém hřišti,“ pohrozil primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Co ještě zjistila v této kauze Agentura Hóser? Že prostějovští důchodci, kteří měli zájem bydlet
v baráku v Sušilově ulici, chystají
vyhlášení protestní stávky. Údajně
mají vyběhnout do patra radnice
a vyházet všechny konšely z oken...

PÁTRÁNÍ

Po bytech se jen zaprášilo,“ posmíval se ještě náměstek primátora Juraj Všechnohnal. Jak ovšem Agentura Hóser vypátrala, všechny
bytové jednotky obsadili významní podnikatelé, a to nejen z Prostějova. Hned tři byty si zadal
Radeček Krejčířík, který se vrací
z dovolené v Jihoafrické republice,
další si pronajali například majitel pražské Sralty Křepčínský či šéf
čínské restaurace Jarda Luftjarda.
A napočítali bychom mnohé další.
Ale ani jeden z významných podnikatelů či byznysmenů nedosáhl
důchodového věku! „To ale vůbec
nevadí. Jednou i oni budou důchodci, takže jsme zachovali původní záměr stavby a nikdo nám
nemůže nic vyčítat. A jestli nás

Přes šest a půl tisíce přestupků
spáchali Prostějované během
uplynulého roku v ulicích města.
Pokud se vám to zdá příliš, tak
vězte, že pravý opak je pravdou.
Strážníci totiž vloni řešili o zhruba dva a půl tisíce přestupků
méně než v roce 2017! Že bychom se tak výrazně polepšili
v chování?
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ZACHYTILI JSME

Z očí do očí do nebude. Světová tenisová dvojka Petra Kvitová
bude už v úterý vypovídat u soudu
v případě svého přepadení. Oproti
původním proklamacím, že nebude mít strach postavit se čelem
obviněnému Radimu Žondrovi,
je všechno jinak. Soud vyhověl její
žádosti a výslech Kvitové proběhne
odděleně.

CO NÁS UDIVILO…

Přechody budou! Bezmála roční
handrkování s Dopravním inspektorátem Policie ČR je korunováno
úspěchem. Vedení prostějovského
magistrátu si vymodlilo obnovení
dvou přechodů pro chodce v Brněnské ulici. Jeden bude u školy
Jistota na Tetíně a druhý u autobusové zastávky naproti hřbitova.
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•• Pondělí ••
Vzpomínky na budoucnost. Také jste si toho všimli? Mladí často mají
ambice, které se jim nepodaří naplnit, zatímco staří často vzpomínají na
věci, které se nikdy nestaly… O tom, že paměť může být více než záludná,
třeskutě vtipně vyprávěl příběh „Já jsem Herbert“ z divadelního představení „Víš přece, že neslyším, když teče voda“. Komedie s Petrem Nárožným
v hlavní roli se hraje již od roku 1998.
•• Úterý ••
Popletený Smolíček. Jednoho dne přišel Smolíček k Jeskyňce na návštěvu a společně nasadili jelenovi parohy… Některé pohádky mohou být popletené, to však neplatí o těch, které jsou k vidění v rámci pásma pohádek
pro mateřinky Duhové dívánky. Tentokrát se v sále kulturního klubu Duha
hrálo právě o Smolíčkovi.
•• Středa ••
Moravský Lawrence z Arábie. Když musíš, tak musíš… Alois Musil získal díky svým četným cestám na arabský poloostrov přezdívku Lawrence
z Moravy. O jeho dobrodružných cestách vyprávěl v prostějovské knihovně Vladislav Raška.
•• Čtvrtek ••
Ženy a přátelství. „Přátelství mezi mužem a ženou je možné, když už nic
jiného nezbývá,“ poznamenal český humorista Miloslav Švandrlík. O síle
přátelství dívek, jež spolu sdílely pokoj č. 28 v koncentračním táboře v Terezíně, pojednává putovní výstava, která je k vidění ve Špalíčku prostějovského muzea. .
•• Pátek ••
Ples dospělosti. „Tak tanči, lásko sladká, protanči večer celý: ten bál – je
křižovatka, dospělí, nedospělí,“ zpíval svého času Karel Kryl v písni Zkouška dospělosti. Na konci týdne došlo i na maturanty Střední odborné školy
podnikání a obchodu, Prostějov, kteří tančili ve Společenském domě.
•• Sobota ••
Pohádka tisíce a jedné chuti. „Změna v jídlech zvyšuje chuť,“ všiml si italský spisovatel Pietro Aretino. Vyzkoušet neobyčejné množství nejrůznějších chutí mohli všichni, kteří dorazili na tradiční Zeliádu a košt ovocných
mlsů do Víceměřic.
•• Neděle ••
„Běhny“ v kině. Na filmu Ženy v běhu je dle samých diváků vůbec nejlepší to, že tak pěkně uteče… Pokud si chcete skutečně užít novou českou
komedii, je nejlepší se na vypravit s houfem kamarádek, nic neřešit a po
projekci zajít na skleničku vína. Určitě se pobavíte stejně dobře jako všichni, kteří navštívili kino Metro 70.
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advacet tisíc měsíčně za jeden byt
normální cena. Však těm důchodcům třeba někdo půjčí,“ uvedl
náměstek primátora pro výstavbu levných i drahých domů Juraj
Všechnohnal.
Na otázku, kdo tak asi osmdesátiletým stařečkům či stařenkám
půjčí peníze, náměstek opáčil. „Ať
si vezmou levný úvěr od města,
třeba na padesát let. Však splácet
mohou jejich potomci,“ šokoval
Všechnohnal, až redaktorovi naší
agentury sklapl hóseří zobák.
Ještě větší šok způsobila aktuální
zpráva, že všechny byty v původně komunitním domě pro seniory
v Sušilově ulici jsou už plné! „Vidíte to, a furt budete strkat ten svůj
bulvární zobák tam, kde nemáte.

Agentura Byty v Sušilce vykoupili podnikatelé
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„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov (mik) - Prostě přišel její
čas. Celý Olomoucký kraj varuje
před zvýšeným výskytem chřipkového onemocnění. A Prostějov je
na tom nejhůře! Hygienici v pondělí
28. ledna vydali statistiku, podle níž
v Prostějově registrují 2 106 případů
nemocných v přepočtu na 100 tisíc
obyvatel. A to je ze všech měst Olomouckého kraje zdaleka nejvíce.

Chøipka udeøila

Prostějov (mik)– Rok uběhl jako
voda a ten školní obzvláště. Odbor
školství prostějovského magistrátu
už minulý týden vyhlásil termíny
zápisů dětí do mateřinek i prvních
tříd základních škol v Prostějově.
„Zápisy žáků do prvních tříd základních škol pro školní rok 2019/2020
se uskuteční v pátek 26. dubna 2019
od 12.00 do 18.00 hodin. Zápisy do
mateřinek pak proběhnou ve středu
15. května 2019 od 8.00 do 17.00 hodin,“ uvedla Jana Gáborová, tisková
mluvčí statutárního města Prostějov.

Zápisy jsou urèeny

Prostějov (mik) – Stížnostmi od
obyvatel ulice Karla Svolinského byl
zahlcen prostějovský magistrát. Lidé
si stěžovali na postup města, které nechalo odřezat tři keře šeříků, ze kterých
zbyly jen pařezy. „Bylo to jediné, co tady
široko daleko kvetlo a vonělo,“ posteskla si Anna Boháčková z Prostějova.
Odpověď o odboru správy a údržby
města přišla záhy. „Na základě písemné
žádosti Společenství vlastníků Karla
Svolinského 9 a Městské policie Prostějov bylo nutné provést upravení těchto keřů. A to proto, že předmětné keře
využívali k „ubytování“ nepřizpůsobiví
občané Prostějova. Podotýkám však,
že keře šeříku mají výbornou výmladnost a brzy opět narostou do původní
podoby,“ ujistil Libor Vojtek, vedoucí
zmíněného odboru magistrátu.
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tích papírově slabších soupeřů (Dolní Cerekev, Maloměřice B), zatímco
zmíněné trable se zpočátku projevovaly v domácím prostředí. Tam utrpěli dvě bolestivé porážky o jediný gól
od kvalitativně srovnatelných protivníků (Bohunice, Velké Meziříčí), aby
zlom k lepšímu nastal téměř zázračným obratem duelu s Olomoucí.
Vzápětí přišlo nejcennější vítězství na
horké půdě silných Ivančic, skolení
nebezpečné Telnice opět díky otočení nepříznivého vývoje, bod z Juliánova. A úspěšný finiš v podobě triumfů
v derby nad Prostějovem i v hale Brna
B. Mančaft okolo kapitána, současně

ku dál od brankoviště a v první půlce
to moc nefungovalo. Potom jsme
vzadu opět něco změnili, hlavně přitvrdili, začali hrát víc fyzicky. No a Cerekvi v menším počtu hráčů postupně
docházely síly, v závěru odpadla. My
mladší jsme soupeře nakonec uběhali.“ (smích)
ƔƔ Jsou to asi velmi důležité dva
body, že?
„Jasně. Hlavně proto, abychom celý
prosinec včetně Vánoc nemuseli myslet na to, že jsme poslední zápas roku
prohráli. (úsměv) Když to řeknu vážně, oba týmy šly do dnešního utkání se
stejným dosavadním ziskem a bojovalo se tedy o čtyři body. My jsme potřebovali zvítězit, abychom se po trochu
smolném podzimu posunuli blíž klidnému středu tabulky. Což se povedlo.“
ƔƔPřed sezónou jste se vrátil z házenkářského důchodu s tím, že to
zkusíte a uvidíte. Šlo to dobře?
„Šel jsem do toho s plným respektem ke sportu obecně i k téhle soutěži a hlavně jsem spokojený, že se mi
všechno podařilo přežít. (směje se)
Nastřílené góly jsem si rozhodně nepočítal, kvůli tomu jsem se vůbec nevracel. Především jsem chtěl pomoct

mančaftu. Ze začátku obě strany
úplně nevěděly, co od sebe čekat,
museli jsme se s klukama trochu
sehrát. Ale postupem času si
všechno sedalo a vyzdvihnout
bych chtěl jednu věc: jak
tenhle tým dokáže bojovat.
Chyby se samozřejmě
udělají, ne vždycky se herně daří. Pokud však kolektiv tvoří takoví bojovníci jako
tady, dělá mi to velkou radost.“
ƔƔMotivací k návratu bylo i zahrát
si společně se synem Jakubem a synovcem Radkem. Za podzimní část
jste to stihli několikrát, jaké máte
z téhle rodinné záležitosti dojmy?
„Je to fakt supr. Já jsem nikdy ani nesnil
o tom, že by k něčemu podobnému
mohlo dojít, ale čas hrozně rychle
uplynul, kluci bleskově vyrostli a jsou
rázem skoro plnoletí. Tím se naskytla
tahle možnost, které jsme společně využili. A musím říct, že celý podzim prožívám strašně silné pozitivní emoce. Je
opravdu sranda nastupovat v jednom
týmu společně s Kubou i Radkem,
hrát v sestavě soutěžní zápasy vedle
sebe. Krásná věc, za kterou jsem vděčný.“ (usměje se)
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Nejlepší střelci
2. ligy mužů JM 2018/2019

1. Bohunice
2. Kuřim
3. Telnice
4. Ivančice
5. Kostelec
6. V. Meziříčí
7. Olomouc
8. Prostějov
9. Juliánov
10. D. Cerekev
11. Brno B
12. Maloměřice B

9
8
8
8
7
7
4
3
3
3
2
0

0
1
0
0
1
0
1
2
2
0
0
1

2
2
3
3
3
4
6
6
6
8
9
10

328:274
330:301
358:282
325:278
313:284
328:299
307:314
314:327
264:292
247:295
280:367
249:330
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1. Jan Smékal (Kostelec) 75 gólů,
2. Pavel Strašák (Velké Meziříčí) 74,
3. Vítězslav Večeřa (Velké Meziříčí)
68, 4. Jiří Houček (Dolní Cerekev) 66,
5. Jan Čelovský (Prostějov) 66, 6.
Zdenek Kukla (Telnice) 64, 7. Jakub
Vraný (Bohunice) 61, 8. Pavel Chýlek (Kuřim) 61, 9. Miroslav Vaverka
(Olomouc) 58, 10. Lukáš Varhalík
(Kostelec) 57.

„Loni jsme tradici zahájili akcí pro jednu věkovou kategorii, letos nás napadlo
přidat ještě druhou. Hráli tak MINI
starší, což jsou ročníky narození 2008
+ 2009, a MINI mladší od ročníku
2010 dál. Dorazilo dvacet plus patnáct
týmů z České republiky, Slovenska
a Chorvatska, dohromady jsme tady
měli okolo tři sta padesáti dětí. K tomu
samozřejmě trenéry, doprovod a fa-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

noušky z řad rodinných příslušníků,
takže v hale panoval strašný mumraj,“
prozradil s úsměvem hlavní organizátor
Patrik Coufal.
Ohromné kvantum účastníků vlastně
pojala celá kostelecká základní škola,
jejíž je sportoviště součástí. „Většina
aktérů byla ubytovaná přímo ve škole,
kde se i stravovala. A díky vyhlášenému
umění paní kuchařky si jídlo všichni
moc pochvalovali. Však to znáte: kdo se
dobře nají, hned má lepší náladu a může
odvádět výborné sportovní výkony,“
navázal pozitivně naladěný Coufal.
Z vydařenosti klání byl nadšený. „Sice šlo
o velice náročný zápasový maraton, kdy
se v sobotu hrálo od osmi hodin ráno do
půl osmé večer a v neděli zase od osmi

KOSTELEC NA HANÉ Celkem pětatřicet družstev dvou věkových kategorií ze tří evropských zemí se o minulém víkendu
sjelo do Kostelce na Hané, aby v tamní městské sportovní hale
absolvovalo druhý ročník velkého mezinárodního turnaje v miniházené Hanácké pohár 2019. A dvoudenní boje přinesly tu
nejvyšší možnou kvalitu v podání nejmenších mládežníků vyznávajících tradiční týmově-halový sport.

až do dvou odpoledne. Ale stálo to rozhodně za to, neboť řada přítomných se
i nezávisle na sobě shodla, že svou úrovní
Hanácké pohár 2019 předčil veškeré jiné
turnaje miníků, které dosud zažili. Navíc
mám spoustu zpětných ohlasů včetně
poděkování i za pořadatelské zvládnutí
akce, tudíž se náročné přípravy a pak dřina během samého konání určitě vyplatily,“ zdůraznil Coufal.
Na organizaci se podílelo přibližně pětadvacet lidí, vesměs dobrovolníků převážně z řad členů domácího oddílu TJ
Sokol Kostelec na Hané HK a rodičů
hrajících dětí. „Potřebovali jsme několik
zapisovatelů jednotlivých utkání, koordinátora všeho dění v hale, někoho do
občerstvení, vzhledem k vysokému počtu zúčastněných kolektivů bylo potřeba nově zavést i akreditaci. Všem, kteří
se na pořádání turnaje jakkoliv podíleli,
chci každopádně moc poděkovat, protože bez nich by Hanácké pohár 2019
nemohl mít takový úspěch. Což platí
také pro kvalitní rozhodčí, jež to zvládli
rovněž na jedničku,“ ocenil Coufal.

A jak to vlastně dopadlo? V kategorii
MINI starší obhájilo triumf z loňska
Nové Veselí před druhými Malackami,
třetím Záhřebem a čtvrtým Kostelcem.
„Naše děcka nepopulární bramborové
medaile oplakala, ale z mého pohledu
trenéra je i takové umístění v dané super
konkurenci skvělé a odpovídající tomu,
na co tým měl. Vždyť jsme za sebou nechali například Duklu Praha, Zubří, Náchod, Telnici nebo Velké Meziříčí, což
jsou mládežnické házenkářské bašty
ČR. Herní úroveň prostě byla skutečně
top,“ zopakoval Coufal klíčový faktor.
Kategorii MINI mladší ovládla Telnice,
stříbro získaly Malacky a bronz vybojoval Náchod, zatímco domácí výběr zde
skončil devátý. Vedle závěrečných duelů
play-off i slavnostního vyhlášení výsledků s předáváním přehršle hodnotných
cen se pak zlatým hřebem celého podniku stala už v sobotním večeru exhibice All Star Game. „Po každém střetnutí
turnaje sudí vybrali dva nejlepší hráče,
ze kterých jsme následně sestavili dva
All Star Teamy starších i mladších, jež

si to rozdaly proti sobě. Nevěděli jsme
úplně, co tohle přinese a jak budou na
hřišti spolupracovat děti, které se vůbec
neznají. Nakonec to však dopadlo nad
očekávání výborně, dá se říct až báječně.
Hlavně u starších měla exhibice neskutečnou kvalitu, já osobně jsem u miníků
tak parádní házenou ještě nikdy neviděl,
perfektní zážitek ještě umocnily živý
komentář Davida Ševčíka i doprovodná hudba pana Petříka, známého
DJ. Prostě super show,“ popisoval Pa-

trik Coufal s viditelným pohnutím.
Proto není divu, že již teď se těší na třetí
ročník. „Letos to byla pořádná jízda, tím
pádem za rok při Hanáckém poháru
2020 na shledanou!“
Poděkování partnerům: Olomoucký
kraj, Město Kostelec na Hané, SEMO
a.s., APEX medical centrum s.r.o., Vacula s.r.o., Polykemi s.r.o., MB TOOL s.r.o.,
SPEDITION FEICO s.r.o.
Výsledkový sevis z turnaje
najdete na straně 22.
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Mezinárodní Hanácké pohár 2019 miniházenkáøù mìl extra úroveò

ƔƔ Jak složité bylo zdolat papírově
slabšího soupeře?
„Bylo to těžké, protože jsme zase nastoupili oslabení, tentokrát bez našeho supr gólmana Jirky Hrubého, který právě čeká v porodnici na přírůstek
do rodiny. Do brány tak musel Slaďák
(druhý brankář Jiří Sladovník – pozn.
red.), pro něhož šlo o druhý reprezentační start, a popral se s tím fantasticky. Ze dvou absolvovaných zápasů
na pozici jedničky vychytal tři body,
klobouk dolů před ním. Obranu jsme
museli hrát trochu jinak než obvykle,
snažili jsme se hosty přerušovat ven-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Nebýt rodiny Flajsarovy, těžko říct, jak by házenkářům Sokola II dopadl druholigový podzim. Moc dobře však asi
ne. Proti Dolní Cerekvi nastoupili
všichni tři Flajsaři a činili se, dohromady vsítili sedmnáct z šestatřiceti prostějovských tref. Třiačtyřicetiletý týmový veterán Tomáš
F. skóroval pětkrát, po vydřeném
rezultátu 36:30 pak se svým typickým humorem ochotně odpověděl na otázky Večerníku.

Maloměřice B – Prostějov 28:28,
Prostějov – Kuřim 29:32, Ivančice –
Prostějov 31:24, Prostějov – Juliánov
22:18, Brno B – Prostějov 39:36, Prostějov – Bohunice 34:30, Velké Meziříčí – Prostějov 29:26, Prostějov –
Olomouc 25:25, Telnice – Prostějov
39:31, Kostelec – Prostějov 26:23,
Prostějov – Dolní Cerekev 36:30.
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ni vyhrávat častěji a tím pádem se
v pořadí pohybovat výš, ale za daných
okolností to bylo skutečně složité. Na
mysli mám to, že z objektivních příčin
pořád scházela kupa hráčů, vlastně nikdy jsme neměli k dispozici optimální sestavu. Klukům na hřišti přitom
nemůžu nic vytknout, pokaždé maximálně bojovali. Do výsledků se však
pravidelné oslabení logicky promítlo.
Nezbývá, než se přes zimu zkonsolidovat, v rámci možností co nejvíc
potrénovat a pokusit se o kvalitnější
jaro, abychom skončili přinejhorším
sedmí,“ zrekapituloval Tomáš Černíček pro Večerník.
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Foto: Marek Sonnevend

u mužstva předtím vůbec nepůsobil,
byť je Tomáš Černíček dlouholetým
členem klubového výboru. Natěšený a zároveň i zkušený kormidelník
každopádně rozšířil hráčský kádr, a to
dost výrazně. Přesto se vytoužené
pozvednutí úrovně výkonů, potažmo
35267¨-29 zlepšení výsledků oproti minulému
6$%6(1&(0,
ročníku dostavilo pouze v omezené
Házenkáři TJ Sokol II Prostějov před míře.
současnou sezónou též vyměnili kou- Na vině byly především pokračující
če, ovšem sem přišel člověk, který četné absence, kdy z různých důvodů
(pracovních, studentských, zdravotních, rodinných, osobních) v každém
kole chybělo minimálně několik
plejerů včetně stěžejních tahounů.
Někdy situace eskalovala až natolik,
že „dvojka“ nastoupila v počtu deseti nebo ještě méně jedinců, což je
v tomto sportovním odvětví opravdu
citelný handicap.
Proto se nedalo divit tomu, že prostějovský soubor v obvykle okleštěném
složení nedotáhnul do zdárného vyústění několik slibně rozjetých mačů,
například tradičně ostře sledované
derby v Kostelci. Daná sestava právě přítomných bojovníků sice vždy
udělala pro vítězství vše, leč zdolala
jen tři soupeře (Juliánov, Bohunice,
Dolní Cerekev) a se dvěma remizovala (Maloměřice B, Olomouc). Což
v součtu stačí na průběžný osmý post
daleko za horní polovinou tabulky,
naopak s malým náskokem na nižší
místa.
„Osm získaných bodů za celou podzimní část není samozřejmě nic moc.
Osobně jsem věřil, že budeme schop-

Dolní Cerekev – Kostelec 21:33, Kostelec – Bohunice 30:31, Maloměřice
B – Kostelec 26:27, Kostelec – Velké
Meziříčí 30:31, Kuřim – Kostelec
32:28, Kostelec – Olomouc 25:24,
Ivančice – Kostelec 28:30, Kostelec
– Telnice 32:29, Juliánov – Kostelec
20:20, Kostelec – Prostějov 26:23,
Brno B – Kostelec 19:32.
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pracovat, touží se zlepšovat. A v naší
soudržné partě se to podle mého názoru postupně, krůček za krůčkem
daří. Nesmíme se však uspokojit, naopak je potřeba přes zimu pořádně
zamakat,“ shrnul od léta nový hlavní
trenér HK Milan Varhalík.

Tomáš Flajsar:„Hrát s Kubou a Radkem?
Pro mě strašně silné pozitivní emoce!“

Házenkářům TJ Sokol Kostelec na
Hané HK v létě definitivně ukončili kariéru další zkušení borci Martin Švec, Karel Diviš, Jiří Vymětal
i jiní. Tým byl proto znovu doplněn
o vlastní mladé odchovance, čímž se
věkový průměr posunul ještě víc dolů
a méně zkušený kolektiv měl mít v letošních druholigových bojích potíže
jak herní, tak výsledkové. K čemuž ale
došlo jen částečně.
Hanáci totiž v úvodu podzimu výborně zvládali venkovní zápasy na hřiš-

6('$´,/2
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nejlepšího kanonýra grupy JM Jana
Smékala, tak první polovinu bojů ve
druhé lize zakončil šňůrou šesti střetnutí bez prohry, tím pádem v tabulce
vyskočil na pěknou pátou pozici.
S šestibodovým náskokem na spodní
půlku pořadí a naopak s minimální
ztrátou na nejvyšší příčky, například
ta vedoucí je vzdálená pouhé tři bodíky!
„Myslím, že na místě určitě je spokojenost. Sice jsme zkraje tohoto
ročníku smolně ztratili dvě domácí
utkání, ale kluci pořád ohromně bojovali a nepříznivou bilanci našeho
hřiště pak zlomili. Navíc se skvěle dařilo při výjezdech k soupeřům, neboť
jsme za celý podzim prohráli jediný
ze šesti zápasů venku. Po herní stránce samozřejmě máme rezervy, protože tým je hodně mladý a za pochodu
se učí i získává potřebné zkušenosti.
Hrozně důležité je, že chlapci na sobě
chtějí v rámci možností maximálně

Pátý Kostelec dobře zvládá generační obměnu,
osmý Prostějov se stále rve s personálními problémy

PROSTĚJOV I v probíhající sezóně platí, že nejvyšší mužskou soutěží v házené hranou na území prostějovského
regionu je 2. liga ČR, skupina Jižní Morava. Nadále v ní působí dva kluboví zástupci, kteří mají za sebou podzimní
část z aktuálního ročníku 2018-2019. A my se teď pojďme
stručně ohlédnout, jaká pro ně byla.

Marek SONNEVEND
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Prostějov/lv – Los nadstavbové
části, která startuje již ve středu 6.
února, si pořádně zalaškoval s basketbalisty Olomoucka a Svitav. Oba
soupeři se utkali v závěru základní
části a do skupiny A1 vstoupí dalším
vzájemným duelem. I dějiště zápasu je stejné. Hraje se od 18 hodin
v hale prostějovského Sportcentra
DDM. „Má to dvě výhody. Za prvé
nemusím hráče na soupeře příliš připravovat. Poslední utkání mají jistě
v paměti,“ usmál se nad losem kouč
BK Olomoucko Predrag Benáček.
„Opravdu dobrou zprávou je skutečnost, že nemusíme nikam cestovat.
Hned v sobotu a neděli nás čeká finálový turnaj Českého poháru, a v takovém programu je každá hodina
volna navíc vítaná,“ uvedl Benáček.

Podruhé v øadì
proti Turùm

Prostějov (lv) - S bilancí čtrnácti výher a pouhých čtyř porážek zakončili
základní část první ligy basketbalisté
BCM Orli Prostějov. V závěrečném
utkání se představili v Olomouci, kde
hráli s výběrem Univerzity Palackého. Vysokoškoláky porazili přesvědčivě 92:76, přestože první čtvrtinu
prohráli 18:24 a v poločase vedli o jediný bod. Utkání se zlomilo ve třetí
desetiminutovce, kterou Orli vyhráli
o sedmnáct bodů. Hanáci postoupili do skupiny hrající o 1. až 6. místo
a v této části bude jednoznačným favoritem tým Basket Fio Banka Jindřichův Hradec. Jihočeši ještě v minulé
sezóně hráli Kooperativa NBL a ve
druhé nejvyšší soutěži vyhráli všech
dosavadních osmnáct zápasů.

Orli dominují
první lize

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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ROMAN
MARKO

Vedení se trefilo při angažování posil.
Především v obraně je nesmírně platný
Jure Pelko, velkou kometou celé soutěže se stal Javonte Douglas a s pozicí
lídra se skvěle vyrovnal Lukáš Palyza.
„Opravdu si nemůžeme stěžovat.
Měli jsme dobrou ruku. Jure, pokud je
zdravý, prodává své velké zkušenosti.
Javonte je jedním z nejlepších hráčů
celé ligy. Lukáš je pak opravdovým
tahounem, navíc jde o českého hráče,
což je vždy bonus navíc. Dozrál a je
velkou osobností na tréninku, v kabině i během zápasů,“ těší Pekárka.
Olomoucko se před sezónou netajilo
přáním zapojit do sestavy co největší

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

„Na začátku sezóny jsme měli trochu
problémy, což se ale dalo předpokládat, protože se v létě skládal nový
tým. Hráčům jsme věřili a do sestavy
nesahali. Postupem času se ukázalo,
že šlo o dobré rozhodnutí. Výkony šly
nahoru, hrajeme pohledný basketbal.
To je před startem nadstavby dobrá
zpráva,“ zhodnotil první části sezóny
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

Původní zpravodajství

PROSTĚJOV Basketbalisté BK Olomoucko si před sezónou
přáli, aby po základní části byli v tabulce do šestého místa. To je
týmu povedlo. Proto v klubu s výkony v první části panuje spokojenost, stejně jako s postupným zapojováním mladých hráčů
do základní rotace a s hrou předpokládaných opor sestavy.

počet mladých hráčů a odchovanců
prostějovského basketbalu. Nezůstalo
pouze u slov. Postupně roste vytížení
Adama Gogy, Františka Váni, Marka
Sehnala nebo Jiřího Dedka. První minuty v Kooperativa NBL má za sebou
také Lukáš Sychra a Erik Klepač.

Foto: www.bkolomoucko.cz

„Z toho máme snad největší radost.
Navíc kluci nechodí na hřiště za rozhodnutého stavu. Umí se prosadit i ve
chvílích, kdy je zodpovědnost za výsledek na nich a tuto situaci zvládají,“
všímá si herního posunu nadějných
basketbalistů Pekárek.

ztracené míče. Pardubice hrály v klidu
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

PROSTĚJOV Nesmazatelným písmem se do historie základní části
Kooperativa NBL zapsalo hned několik hráčů Olomoucka. Stanovili
několik sezónních rekordů a ovládli
statistiky v nejsledovanějších kategoriích.
Domácím vstup do utkání hrubě nevyšel. Po pěti minutách prohrávali 4:14,
když na své konto připisovali především

na soupeře dotáhnout. Velkou bojovností v obraně získal řadu míčů, rval se
i na útočném doskoku a vypracoval si
několik opakovaných střel. Koncovka
ale tentokrát nebyla jejich silnou stránkou, a když už se hráči prosadili, Svitavy
téměř pokaždé dokázaly odpovědět.
Hrálo se prakticky systémem koš za koš
a tomu odpovídal výsledek 52:60 po třiceti minutách. Poslední desetiminutovku
ovládl pivot Turů Charles Aiken, který
se nedal zastavit. V závěrečné čtvrtině
zaznamenal čtrnáct bodů, když využíval přesné přihrávky svých spoluhráčů.
Svitavským pomohly také nepřipravené střely domácí sestavy, která postupně ztrácela víru v obrat a protrápila se
až k závěrečné siréně.
(lv)

NA TISKOVCE...

Statistiky z utkání a výsledkový servis najdete na straně 22!

Domácí mají velký potenciál v útoku a na to jsme se soustředili. Téměř celý
zápas jsme dobře bránili, přesto měli domácí jednadvacet útočných doskoků.
To je ovšem jediná výtka k našemu výkonu. Podařilo se nám dát šestnáct bodů
z rychlého protiútoku. Pěkných je i třiadvacet asistencí. Hráči bojovali a myslím si, že tentokrát vyhrál tým, který byl o kousek lepší.

.WDQOÊT4čåKéMC t6WąK5XKVCX[

Svitavy hrají výborně celou sezónu a právem jsou v tabulce druhé. Ukázaly to
také na naší palubovce. V posledních zápasech dávaly hodně bodů. V útoku se
nám je docela podařilo zastavit, což ovšem neplatilo u Aikena, který naše pivoty vygumoval. Výborně hrál také Roman Marko. Byl lepší než naši rozehrávači.
Každá domácí porážka bolí, soupeř ale vyhrál zaslouženě.
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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 uděle-

ƔƔ Napadlo vás na začátku sezóny, že během základní části získáte třináct výher“
„Zpočátku to tak nevypadalo, nový
tým se v prvních kolech ještě sehrával. Hodně nám pomohly prosincové výsledky, kdy se nám dařilo
a neprohráli jsme ani jeden zápas.
Cením si naší bilance, protože jsme
museli průběžně řešit řadu problémů.“

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ rozhovor

ƔƔZkuste je přiblížit…
„Nebudu brečet, ale kompletní trénink jsme zažili pětkrát. Do zápasů
jsme šli v optimální sestavě snad
ve dvou případech a to ještě navíc
někteří kluci šli do utkání rovnou
z marodky. Při takových problémech není snadné být úspěšný.“
ƔƔ Vám se to dařilo, stejně jako
zabudovávání mladých hráčů do
sestavy. Čeho si ceníte více?
„To nejde určit. Od každého trenéra
se vyžaduje, aby vyhrával a současně vychovával mladé hráče. Je to
docela těžké, ale u těch nadějných
kluků je jasná jedna věc. Na střída-

PROSTĚJOV S velkým přehledem si basketbalisté
Olomoucka zajistili účast ve skupině A1 v nadstavbové části sezóny. Na první nepostupovou příčku získali propastný
náskok šesti výher a o vylepšení aktuální páté příčky budou
bojovat v dalších týdnech.„Musíme si našeho umístnění vážit. Je za ním hodně práce,“ míní trenér Predrag Benáček.

če se hrát nenaučí. Proto se jim snažím dávat šanci a už teď se to vrací.
Nedostávají minuty jako dárek, ale
protože si to zaslouží. Jde o platné
basketbalisty, kteří můžou naskočit
do utkání kdykoli, ne pouze za rozhodnutého stavu.“
ƔƔCo očekáváte od nadstavbové
skupiny A1?
„Čtrnáct těžkých zápasů. Budeme
se prát o vylepšení našeho postavení. Věřím, že se to podaří, zvlášť
když se nám už přestanou vyhýbat
zdravotní problémy.“

Benáček

říká trenér

Našich výkonů v základní části si cením,

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.

Foto: www.bkolomoucko.cz

ných 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)

Basketbalisté se prosazují i v individuálních statistikách

65:81

PROSTĚJOV Domácí porážku
65:81 museli přijmout basketbalisté BK Olomoucko, kteří přivítali
svitavské Tury. Hanáci vedli pouze
v několika případech v první čtvrtině, většinou ale marně stahovali
ztrátu na svého soupeře. Hvězdou
utkání byl svitavský Charles Aiken,
který dal jednatřicet bodů a přidal
čtrnáct doskoků.
Na první body Ainena odpověděl v první minutě trojkou Palyza a vzápětí Pelko
zařídil domácímu výběru vedení. Kdo si

BK OL
SVI

myslel, že to tak půjde i v dalších minutách, byl zklamaný. Dobře organizovaná
obrana Turů dokázala řadu střel zastavit.
Před hostující defenzivu se až na jednu
výjimku do konce čtvrtiny dokázal prosadit pouze kapitán Olomoucka a Javonte Douglas a to bylo málo. Přesto výsledek 17:21 nevypadal beznadějně.
Po návratu na palubovku navíc Palyza
další trojkou snížil na rozdíl jediného
bodu, vzápětí však Tuři opět odskočili
a začali své vedení navyšovat. Manko Hanáků narostlo až na 16 bodů,
když necelé dvě minuty před koncem
upravil skóre na 26:42. Závěr druhé
periody byl ve znamení domácího náporu, které přineslo snížení na 34:33.
Po obrátce se tým Olomoucka snažil

Aiken uhasil naděje Olomoucka na úspěch
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JURE
PELKO

Další povedený zápas odehrál americký
podkošový hráč Olomoucka a získal svůj
další double–double. Svoji aktivitu pod košem dokumentoval deseti doskočenými míči
a celkově třiceti nastřílenými body znamenal pro svitavské Tury největší
nebezpečí. Tímto výkonem si
vylepšil své maximum v sezóně
a to samé platilo u získaných
míčů. Hned v pěti případech
ukradl soupeři míč, pětkrát navíc protivníka donutil k faulu.

JAVONTE DOUGLAS

CÍL SPLNĚN. DO ŠESTKY
HRÁČ VEČERNÍKU PRVNÍ
POMOHLI I MLADÍ HRÁČI
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Dostala Petra strach?

zpravodajství

3

Celostátní média přišla minulý týden s informací, že dvojnásobná
wimbledonská šampionka a nedávná finalistka Australian Open bude
u soudu vypovídat odděleně od Radima Žondry. „Slečna Kvitová o to

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Dlouhou dobu deklarovala, že se nebojí
předstoupit před muže, který ji
měl 20. prosince 2016 přepadnout a nožem pořezat levou
ruku v jejím tehdejším bytě
v Jezdecké ulici v Prostějově.
Přímo v soudní síni na něj
chtěla ukázat prstem. Teď je
ale jisté, že Petra Kvitová bude
zítra u Krajského soudu v Brně
vypovídat oddělení od obviněného Radima Žondry!

požádala soud a ten jí vyhověl,“ řekla Večerníku do telefonu
Eva Angyalossy, tisková mluvčí
Krajského soudu v Brně. Když se
jí Večerník zeptal, jakým způsobem bude Kvitová vyslechnuta,
zda v jiné místnosti, nebo bude
v době její přítomnosti vyveden
Radim Žondra, odpověděla
jen velice zdráhavě.
„Mohu vám sdělit pouze to, že
slečna Kvitová bude
vyslechnuta jako
2GVTC-XKVQX¾RąKLGFGX×VGTÚFQ$TPCX[RQXÊFCVDWFGCNGQFF÷
svědek.
NGP÷QF4CFKOCäQPFT[
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
K tomu,
jakým
způsobem bude výslech probíhat, kauzy přepadení tenistky Petsoud dle instrukcí předsedkyně se- ry Kvitové je na pořadu v úterý
nátu nebude sdělovat podrobnosti,“ 5. ledna a ve středu 6. ledna. Možuvedla mluvčí krajského soudu.
ná bude již vynesen rozsudek
Buď jak buď, další projednávání a Večerník bude u toho!

PROSTĚJOV Jak Večerník dnes
informuje na jiném místě, počet
lidí na Prostějovsku nemocných
chřipkou již překročil hranici
epidemie. A v průběhu dalších
dní minulého týdne přišlo logické opatření ze strany vedení prostějovské nemocnice. „Z epidemiologických důvodů byl vyhlášen
na interním oddělení A Nemocnice Prostějov zákaz návštěv.
Toto opatření platí od pondělí
28. ledna až do odvolání,“ informovala Lucie Drahošová, mluvčí
společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici. „K zákazu
návštěv vedení nemocnice přistoupilo proto, aby byli chráněni
jak hospitalizovaní pacienti, tak
i ošetřující personál. Děkujeme,
že respektujete toto nařízení,“
přidává Lucie Drahošová vzkaz
všem, kteří se chystali na interním oddělení navštívit své blízké.
(mik)

NÁVŠTĚV!

ZÁKAZ

zjistili jsme

tění nových skutečností. Ještě před
tímto závěrem policie se však pár
týdnů po požáru podařilo Večerníku kontaktovat ředitele společnosti
Cheops Davida Kopečného. Ten už
v polovině února prozradil, že hodlá postavit novou budovu firmy.
Zároveň tvrdě odmítl spekulace
o pojistném podvodu, které se šířily
Prostějovem. „Samozřejmě si nešlo nevšimnout, co se na Facebooku a dalších sociálních sítích píše
a z čeho jsme lidmi obviňováni. Že
šlo z naší strany o pojistný podvod

Foto: Facebook

PROSTĚJOV Tři dny a tři noci si parta sedmi amatérských sochařských nadšenců dala tu práci, aby
v ulici Antonína Slavíčka na sídlišti Hloučela vytvořila sochu prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka. A to prosím čistě z ledu a sněhu!
(vp)
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a budovu firmy jsme zapálili sami,
to se na mě nezlobte, ale tomu se
musím hořce smát,“ řekl před rokem David Kopečný. „Co se týká
pojištění, tak smlouvu s pojišťovnou sice máme, ale případné pojistné jen sotva nahradí výstavbu nového firemního areálu. A my jsme
se rozhodli vyhořelý objekt v Olomoucké ulici strhnout a postavit
zbrusu nový. Chceme pokračovat
v práci a uspokojit tak zákazníky,
kterých máme dost. Činnost Cheopsu obnovím co nejdříve. Možná

se přejmenujeme na Fénix, protože
i my chceme rovněž vstát z popela,“
uzavřel tehdy krátký rozhovor s Večerníkem David Kopečný.
No, Cheops možná právě teď vstává
z popela jako bájný Fénix, protože
vedení firmy se rozhodlo přesně po
roce ohořelé zbytky budovy v Olomoucké ulici rozebrat. Kvůli uvolnění místa na novou výstavbu. Uvidíme, Večerník se bude snažit během
tohoto týdne znovu kontaktovat
ředitele Cheopsu a určitě se jej na to
zeptáme.

,CMwGNéCUU%JGQRUGO8PGF÷NKNGFPCDQLQXCNQFGX÷VJCUKéUMÚEJLGFPQVGMRQEGNÚFGPUPKéKXÚORQå¾TGODWFQX[6CCåFQOKPWNÆJQVÚFPG\čUVCNCDG\RQXwKOPWVÊ
CVXQąKNCPGRąÊNKwX¾DPÆ\¾MQWVÊ1NQOQWEMÆWNKEG6GRTXGXRQPF÷NÊNGFPCLK\CéCNCRTCEQXPÊéGVCTQ\GDÊTCV
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC/KEJCN-CFNGE

došli k závěru, že nejpravděpodobnější příčinou požáru bylo jeho
úmyslné založení. Zcela vyloučit
však nelze ani technickou závadu.
Protože se nepodařilo prokázat, že
čin byl spáchán konkrétní osobou,
bylo prověřování odloženo,“ uvedl
tehdy František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Případ byl tedy odložen a během
dalšího času jsme neobdrželi informaci, že by vyšetřování bylo
obnoveno, například z důvodu zjiš-
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žár budovu Cheopsu v Olomoucké
ulici v Prostějově. S ohněm bojovali
hasiči deset hodin a policisté záhy
uvedli, že hmotná škoda dosáhla
bezmála pěti milionů korun. Skoro
půlroční vyšetřování příčin zničujícího požáru však žádné výsledky
PŮVODNÍ
nepřineslo. Na začátku července
zpravodajství
roku 2018 policie přiznala, že určipro Večerník
té podezření kriminalisté pojali, ale
nejsou důkazy k tomu, aby obvinili
Michal
konkrétní osobu. „Po vyhodnoKADLEC
cení všech dostupných informací,
Zopakujme si fakta. V neděli odborných vyjádření a poznatků
28. ledna loňského roku zničil po- zjištěných prověřováním policisté
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PROSTĚJOV Většina Prostějovanů to má ještě v živé paměti. V neděli 28. ledna 2018 došlo
k jednomu z nejničivějších
požárů ve městě za posledních dvacet let. Na den
přesně, tedy v pondělí
28. ledna, začala pracovní četa vyhořelé trosky
budovy reklamní agentury Cheops v Olomoucké
ulici rozebírat. Zmizela již
skoro polovina dřevotřískové ruiny
včetně vnitřní ocelové konstrukce.
Už v únoru loňského roku jednatel společnosti Večerníku tvrdil, že
Cheops vstane jako Fénix z popela.
A to se zřejmě nyní děje.

DO ROKA A DO DNE! Cheops jde k zemi...

➢

sražené osoby má na svědomí muž
ze sousedních Vřesovic!
Večerníku se podařilo kontaktovat
manžele Kučerovy z Vranovic, kteří
se stali oběťmi řádění opilého žárlivce. Ten nejdříve napadl muže, jenž
tancoval s jeho manželkou, poté, co
mu ostatní hosté plesu chtěli zabránit
v tom, aby v podnapilém stavu odjel
autem, srazil trojici osob a vozidlem
to napálil do železné brány u rodinného domu. „Byl to naprosto cholerický
chlap, choval se jako blázen. Když přijeli policisté, nadýchal 1,89 promile
alkoholu. Já i manželka jsme skončili
v nemocnici,“ řekl Večerníku Michal
Kučera a ukázal na pořádnou bouli na
čele. To však nebylo jediné zranění,
které on a jeho žena utrpěli... (mik)

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 13
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Foto: z alba
 TQFKP[-WéGTQXÚEJ

VRANOVICE – KELČICE
Obvodní i dopravní policisté
vyšetřují brutální incident,
který se odehrál v neděli 27.
ledna hodinu po půlnoci na
plese ve Vranovicích – Kelčicích. Rvačku na tanečním parketu a následné
opilecké řádění za
volantem auta a tři

Opilý žárlivec po bále srazil tři lidi autem!

BRUTÁLNÍ NÁSILÍ VÝSLECH KVITOVÉ
NA OBECNÍM PLESE 2''ô/(1ô

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

milujeme vecerník
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taktovat majitele pozemku. „Já
důsledně plním veškeré podmínky,
které mi jsou státními orgány nebo
právními předpisy uloženy. To je
potvrzeno i tím, že když ze strany
odpůrců přišla řada udání, žádný
orgán neshledal na mé straně žádné
pochybení, ať už to byla inspekce
životního prostředí, generální inspekce bezpečnostních sborů, odbor dopravy nebo stavební úřad.
Činím také veškerá možná opatření,
aby obyvatelé nebyli hlukem
obtěžováni. Paradoxně však tuto
moji snahu komplikují samotní
odpůrci střelnice, když například
zmařili
původně
zamýšlené
umístění střelnice dále od komunikace do hluboké jámy po bývalém
lomu. Je také zvláštní, že odpůrci
střelnice namítají budoucí hluk z mé
střelnice, ale soustavný provoz kamenolomu přes cestu jim nevadí,“
zaslal do redakce své vyjádření
Tomáš Fiala.
(mls, pk)

ČTĚTE NA STRANĚ 10

➢

KOSTELEC NA HANÉ Tohle je z kompletní rekonstrukce, kterou je dlouhodobě zavřený a chátrá.
opravdu škoda. V objektu Hanácké aktuálně prochází, objekt rozlehlé Pomalu, ale jistě se z něj stává
restaurace ve středu Kostelce na restaurace se společenským sálem skutečný STÍN MINULOSTI...
Hané se svého času konala jedna
svatba za druhou, její současnost
je však více než tristní. Zatímco
sousední sokolovna se může těšit

*CP¾EM¾TGUVCWTCEGLGFNQWJQFQD÷\CXąGP¾CEJ¾VT¾$G\P¾MNCFPÚEJKPXGUVKEUGXPÊRTQXQ\QDPQXKVPGRQFCąÊ
Foto: Martin Zaoral

ØÍ SE
PODA MOVITÉHO
J
NA ÍT RÁNCE
ZACH ÍPADÌ
V PØ
JAKO ZLECHOV?
U
HOTEL

Prostějovští konšelé definitivně
zamítli koupi většinové plochy
fotbalového stadionu ve Sportovní ulici. Jak jsme zhruba v polovině roku 2008 informovali,
dosavadní majitel Bořivoj Kresta
hřiště nejprve nabídl menšinovému vlastníkovi SK Prostějov.
Ten však požadovaných sedm
milionů korun nemá a tak se prostřednictvím svého předsedy Borise Vystavěla obrátil se žádostí
o pomoc na město.
Právě Boris Vystavěl tento krok
vysvětloval Večerníku tím, že tam
existuje velká šance vybudovat v budoucnu ve Sportovní ulici konečně
odpovídající stánek jak pro fotbalisty, tak hlavně pro atlety. Půl roku

äLåNRYRQiPČVWt

maximum i pro prostějovský fotbal,
zejména pro mládežnická družstva,
jež v současnosti nemají potřebné
zázemí. A nemíníme mrhat penězi
daňových poplatníků za zbytečný
nákup dalšího hřiště,“ sdělil Večerníku Miroslav Pišťák, místostarosta
města. Podle něj je důvodem i fakt,
že současný stav hřiště ve Sportovní ulici, kam v minulosti chodily
tisíce diváků a kde viděly největší
úspěchy kopané v Prostějově, je
jednoduše řečeno divný. „Tam je
dnes podle našich informací tolik
nevyjasněných a někdy i komplikovaných majetkových vztahů, že
většina členů rady města by měla
obavu do něčeho takového vstoupit,“ dodal místostarosta.

V lednu 2009 se tak trochu promrhala šance dostat se zpátky k majetku, jenž tehdejší majitel zkrachovalého SK LeRK Prostějov Bořivoj
Kresta prodával za sedm milionů korun. Stadion nechtělo město, tak
ho získal soukromý podnikatel Marek Pořízka. A dnes? Ten samý Pořízka ho znovu nabízí magistrátu, tentokrát buď za dvacet milionů,
nebo za rodný dům Jiřího Wolkera na náměstí T. G. Masaryka. Že jde
o paradoxy? To bezpochyby! Město sice skutečně vybudovalo fotbalový areál za místním nádražím, kde v současnosti působí nejen mládež,
ale také druholigový tým, ovšem stále častěji se ozývají hlasy, že celý
klub 1.SK Prostějov se touží vrátit na slavný stadion do Sportovní ulice. A kdo o tom mluví nejvíce? Současný nový primátor František Jura,
který je zároveň předsedou onoho fotbalového klubu!
(mik)
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Příště: Hlaváčkovo náměstí

Bývalo tam kino JAS. äKåMQXQP¾O÷UVÊLGUQWé¾UVÊDG\RTQUVąGFPÊJQJKUVQTKEMÆJQEGPVTCO÷UVC
1FTQMWD[NQ\X¾PQ*QTPÊP¾O÷UVÊ 1DGT4KPI QFTQMWäGTQVÊPQXQP¾O÷UVÊ XNGVGEJ
 Cå  <KGTQVKP2NCV\  UQWéCUPÆ RQLOGPQX¾PÊ RNCVÊ QF éGTXGPEG  RQFNG JWUKVUMÆJQ
XQLGXčFEG,CPCäKåM[\6TQEPQXC5VGLP÷LCMQPCUQWUGFPÊOJNCXPÊOP¾O÷UVÊVCOXRąÊ\GOPÊEJ
RTQUVQT¾EJO÷wċCPUMÚEJFQOčLKåXOKPWNQUVKUÊFNKN[Tč\PÆQDEJQF[CåKXPQUVK4QJQXÚFčOUP¾
O÷UVÊO6)/CUCT[MCUGPC\ÚXCNRQFNGFQOQXPÊJQ\PCOGPÊ7UX4QEJC8FQO÷éÊUNQD[N[PC
\Cé¾VMWOKPWNÆJQUVQNGVÊTGUVCWTCEGMCX¾TPCCFKXCFGNPÊU¾NXNGVGEJCåVCOHWPIQXCNQ
MKPQ,#50CTQJWU-QOGPUMÆJQVąÊFQWLGXÚEJQFPÊHTQPVCP¾O÷UVÊWMQPéGPCFQOGOMFGFąÊXG
UÊFNKNCRTQUNWN¾*CDWUVQXCMCX¾TPC
2 x foto: SOkA a Martin Zaoral

ležela žádost na stole našich konšelů,
až minulý týden jsme se dozvěděli,
že radní odmítli zaplatit sedm milionů korun. Ty hodlá radnice investovat sice do výstavby nového hřiště, ale někde úplně jinde. „Důvod
našeho odmítavého stanoviska je
jednoduchý. Město totiž v současnosti věnuje maximum své energie
na projekt, který získal státní dotaci
30 milionů korun a který se týká
výstavby nového fotbalového areálu se dvěma hřišti u základní školy
v ulici E. Valenty. Kromě zmiňované dotace bude na úspěšnou výstavbu zapotřebí ještě dalších dvacet
milionů korun, ty pak vyčleníme
z vlastního městského rozpočtu.
Děláme to proto, abychom udělali

5DGQtRGPtWOLNRXSLWKíLñWĨ

toval zástupce veřejné ochránkyně
práv Stanislav Křeček pověřený
případem.
Střelnice by měla vzniknout zhruba
300 metrů od centra Kobeřic a 1
300 metrů od Brodku u Prostějova.
Místní občané se bojí zejména celodenního hluku. Předchozí obecní
zastupitelstvo v této věci již vyjádřilo
nesouhlas se stavbou, a to i přesto,
že tehdejší starosta Karel Svoboda
investorovi na střelnici prodal svůj
vlastní pozemek. Poté, co tyto informace vyšly najevo, se rozhodl, že už
nebude ve volbách svůj post obhajovat. „Nové zastupitelstvo s výstavbou
střelnice rovněž nesouhlasí,“ vyjádřil
se aktuálně Radomil Holík patřící
k hlasitým odpůrcům střelnice.
Dle našich informací terénní úpravy zhruba před rokem
ustaly. Od té doby došlo pouze
k napojení pozemku s nově vybudovanými valy na blízkou silnici. Večerníku se podařilo zkon-

jak šel čas Prostějovem ...

2. 2. 2009

Napsáno
pred
à

HRADČANY-KOBEŘICE Vlnu
odporu vyvolal záměr vybudovat střelnici nedaleko Kobeřic.
Místní se bojí hluku a dle nich už
došlo k nepovolenému pokácení
zdravých stromů. Nelíbí se jim
ani fakt, že prostějovský magistrát nedávno povolil připojení
pozemku na nedalekou silnici. Dle aktuálního vyjádření
zástupce ombudsmana nebyl
prostějovský stavební úřad
schopný dostatečně vysvětlit
důvod terénních úprav, které
v těch místech již proběhly...
Celou tuhle záležitost dlouhodobě
zahaluje opar mlčení. V místě, kde
by měla v budoucnosti vzniknout
střelnice, bylo vybudováno několik
valů. Přitom dosud nebylo ani
jednoznačně odpovězeno na otázku, zda v místě vznikne komerční
či soukromá střelnice. „Postup
stavebního úřadu považuji v této
věci za zcela nedostatečný,“ konsta-
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Absolutní špièka
z hlediska umístìní i zázemí

První dva zápasy přišly na řadu
hned v první den turnaje, tedy ve
středu 23. ledna. Olomouckému
kraji se nejprve postavil do cesty
Královéhradecký kraj, jeden z hlavních favoritů. Od začátku bojovné
a důrazné měření sil rozsekla jediná branka, které z dorážky docílili „Hanakische Deutsche“. Ti
těsný náskok udrželi až do konce,
na čemž měl velkou zásluhu jejich
brankář Jan Špunar z Olomouce.
Další těžký souboj přišel proti Ústeckému kraji. „Klukům jsme řekli,
aby pokračovali v dobrém výkonu.
První zápas sice vyhráli, ale dávali
jsme jim zdvižený prst, že musíme

Stoprocentní støeda

Celkový dojem představení jeho
družiny však poslední utkání nepoškodilo. Zůstal velmi dobrý, což
překvapilo snad úplně všechny,
včetně Michala Janečka a jeho trenérského kolegy Petra Rutara ze
Šumperka. „Nečekali jsme, že se
dostaneme až tak daleko. Je to historický úspěch, čtvrté místo je absolutní špička. Jsem strašně potěšený, že jsem u toho mohl být,“ liboval
si Prostějovan.
Jeho skvělé dojmy z akce se začaly
rodit v Chebu, kde nikdy předtím
nebyl a neznal stadion ani jeho okolí. „Byl ale malý a útulný. Měli jsme
perfektní zázemí, dobře se o nás
starali. Ubytovaní jsme byli v nedalekých Františkových Lázních, kde
bylo všechno na špičkové úrovni.
Kdo tuto destinaci a její hotely zná,
potvrdí to,“ prohlásil Michal Janeček, který s kolegy navštívil přímo
i vyhlášené lázně.

Mezi rodiči dětí z SK Prostějov 1913
figuruje několik bývalých profesionálních hokejistů. Marek Černošek a Pavel
Kumstát se angažují přímo ve výkonném
výboru klubu, hokeji se však nevěnují
pouze jejich potomci. Červeno-bílý dres
totiž obléká třeba i devítiletý Kuba, syn
jiného prostějovského odchovance – bývalého výborného útočníka Radka Procházky.
Radek Procházka se narodil v den významného svátku Tří králů roku 1978. Odrazový můstek do seniorského hokeje našel v Olomouci,
kde také mezi muže v sezóně 1995/1996 poprvé nakoukl.
To ještě netušil, že stojí na prahu bohaté ka-

33

riéry, jejíž převážnou část stráví na poli české
extraligy. V ní útočník nastřádal více než šest
stovek startů a dosáhl na metu 77 vstřelených
branek a 139 asistencí. Na nejvyšší soutěžní
úrovni v Česku působil dohromady v osmi klubech. Kromě Olomouce oblékal dres Karlových Varů, Havířova, Plzně, Vítkovic, Znojma,
Brna a také Vsetína.
Za Valachy ale Procházka stihl odehrát jediný
zápas. Hrací ročník 2003/2004 se u něj pojí
s angažmá v jiném městě – rodném Prostějově. V něm nastoupil ke 38 zápasům s bilancí
šesti tref a 26 asistencí. V letech 2011 až 2014
si vyzkoušel i zahraniční štaci. Neodešel ale
nijak závratně daleko, kanadské body sbíral
v polských klubech Oswiecim a Jastrzebie.

U našich severních sousedů si mimo jiné přišel na zisk národního poháru.
V létě roku 2014 se 176 centimetrů vysoký
hráč vrátil do Prostějova a zapojil se do přípravy s tehdy nově prvoligovým „A“-týmem.
Jeho zkouška ale skončila neúspěchem, načež
zamířil do nedalekého Přerova. Tomu dopomohl k vítězství ve druhé lize, zasáhl také do
čtyř utkání kvalifikace o ligu první. Sezóna
2014/2015 byla poslední částí jeho aktivní
hráčské kariéry.
Nyní se Radek Procházka, který má zkušeností
na rozdávání, snaží k hokeji vést svého syna Jakuba narozeného v červenci roku 2009. Potomek nastupuje za jeden z výběrů SK Prostějov
1913, konkrétně za čtvrtou třídu – pátou nej-
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Držet si hráče jako členy vlastního
klubu je důležité. Hodně důležité.
Jedině tak může hokej v daném
městě, ať je jakékoliv, smysluplně
a po všech stránkách pořádně fungovat. Od nejnižší mládežnické kategorie až po tu nejvyšší – mužskou.
Když vám hráče v dorosteneckém,
juniorském věku rozprodají do jiných oddílů, strašně těžko se pak
získávají zpátky. Už o nich totiž nerozhodujete vy, ale někdo jiný. Jejich
opětovné získání už se stává úsilím,
při kterém musíte projít velmi, velmi složitou cestu. Ta navíc v celé
řadě případů vede k neúspěchu.
Mnohem lepší a přínosnější je mladé
hokejisty vést ke klubismu, aby ve
vašem klubu, případně městě (pokud tam působí dva organizačně,
právně oddělené kluby) vydrželi
až do mužů. Spokojení pak budou
především fanoušci, kteří v dresu
svého oblíbeného týmu uvidí vlastní
odchovance. Když se těmto klukům
bude dařit, budou se radovat o to víc.
Proto by prostějovské děti neměly
nikam odcházet, při současném
vzestupu zdejšího mládežnického
hokeje není nikterak nereálné, aby
se do budoucna staly členy „A“-týmu. Kéž se jim to podaří! Pro Prostějov by to bylo opravdu skvělé.
(kom)
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starší kategorii. Na ledě se pohybuje i jeho starší
bratr Matěj, ročník 2006. Ten o víkendech pravidelně absolvuje individuální tréninky, které
pro skupinku dětí vede právě jeho táta.
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Foto: skprostejov1913.cz
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Olomoucký kraj se však z vysoké
porážky zvládl rychle oklepat. Tým
si vzal k srdci rady od trenérů a proti velmi silnému Plzeňskému kraji
sehrál svou nejlepší partii na turnaji. Od začátku nastoupil značně
koncentrovaně, perfektně bránil
střední pásmo, dobře bruslil, dohrával souboje a tlačil se do brány. Po
třech patnáctiminutových třetinách
si po zásluze odnesl výhru 4:2.
V pátek vyzval krajský výběr ze
střední a severní části Moravy dalšího favorita, tedy Prahu, jež do té
6ROG½QWRPÈOWÈzNÅ
doby ztratila jediný bod. „Kluci
ale nepropadl
z metropole nás předčili hlavně
v individuálních činnostech. Jejich I tak ale z jeho výkonu na druhém
útočníci se udrželi na puku, pře- konci republiky převládají jen a jen

Nejlepší zápas turnaje
SÔLvHOSURWL3O]HÎVNÙP
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pozitivní dojmy. Ostudu rozhodně neudělal ani bek Jakub Soldán,
jediný Prostějovák v sestavě. „Měl
to těžké, protože ostatní kluci hrají
dorosteneckou extraligu. Naskočil
snad jen jednou, možná dvakrát,
byl sedmý bek, ale popasoval se
Postup do TOP 4
s tím dobře,“ pochválil Janeček
Pokud chtěli Janečkovi a Rutarovi „svou“ ovečku.
svěřenci postoupit dál, museli v posledním zápase chebské skupiny
bezpodmínečně porazit Pardubický
kraj. Na hráčích byla od úvodního
buly vidět nervozita, ovšem vstřelili
důležitou první branku, ke které ve
třetí části přidali ještě další dvě. Své
pro otevření dveří do medailové
fáze turnaje si splnili. Postupovou
matematiku však úplně sami vyřešit
nemohli. Museli počkat na výsledky
zápasů Jihočeského a Plzeňského
kraje. Pokud by oba celky zvítězily,
v tabulce by se dostaly před ně.
Štěstí ale stálo při Olomouckém
kraji, oba konkurenti padli a rázem
tu byla vstupenka do bitvy o bronz.
Poslední překážka se jmenovala
Středočeský kraj. „Po přesunu do
Karlových Varů se kluci o zisk třetí
příčky snažili, na protihráčích bylo
ovšem vidět, že si za medailí jdou
více,“ všiml si Michal Janeček. Zápas definitivně rozhodla třetí perioda, kterou Olomoucký kraj prohrál
vysoko 0:5.

cházeli přes nás v situacích jeden
na jednoho, dobře stříleli,“ přiznal
Janeček. Olomoucký kraj ale držel
výborný gólman Špunar a prohra
o dva góly (0:2) byla tak vcelku přijatelná.
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hrát velmi odpovědně zezadu. To
se nám opět povedlo, sice jsme prohrávali 0:1, ale ve druhé třetině se
nám podařilo vyrovnat hru i skóre.
Ve třetí části jsme z protiútoku dali
na 2:1 a pak si ještě trefou do prázdné branky výhru pojistili,“ popsal
průběh utkání Janeček.
Díky stoprocentnímu zisku bodů
se z Olomouckého kraje rázem stal
jeden z kandidátů na přední umístění. Dvě výhry ale hokejisty ukolébaly a v pátek za to pykali. Jihočeský
kraj byl hratelný sok, jenže výsledek
vypadal úplně jinak. Došlo na první
prohru v poměru 1:6 a zároveň varování, že v každém zápase je potřeba hrát naplno od první do poslední
minuty.
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„Před mistrovstvím jsem se modlil,
aby přijeli všichni kluci. Jít do zápasů s velmi malým počtem hráčů by
se rovnalo malé sebevraždě. Všechno se ale nakonec povedlo a turnaj
jsme odehráli se ctí,“ potěšilo trenéra a sekretáře z řad SK Prostějov
1913, jenž byl za nemalou a přínosnou zkušenost moc rád. A navíc
Olomoucký kraj kromě toho, že
nepřišel o čest, dosáhl i parádního
úspěchu.
Na mistrovství konaném v Karlových Varech a Chebu od 23. do 26.
ledna se probojoval mezi nejlepší
čtyři a o jeho umístění těsně pod
medailovými příčkami rozhodl
jediný, závěrečný duel. Moravané

Velká a pøínosná zkušenost

Vedení krajského výběru složeného
z hokejistů narozených roku 2004
dostal Michal Janeček na starost
loni. Funkce schválená krajským
svazem mu přinesla nemalé úsilí,
před samou vrcholnou akcí musel
sestavu vlivem zranění a nemocí
různě lepit. Navíc neměl tak široký
výběr jako trenéři v jiných krajích.
Pro ilustraci poslouží například
Moravskoslezský kraj, kde se dá
vybírat z hráčů Vítkovic, Třince,
Havířova, Frýdku-Místku, Opavy,
Nového Jičína nebo Poruby. Naproti tomu od Pradědu po Hanou
se reprezentace Olomouckého
kraje skládala z extraligových dorosteneckých zástupců Šumperku,
Olomouce a Přerova. S tím, že Janeček s sebou vzal i jednoho hráče
z prvoligového Prostějova, obránce
Jakuba Soldána.

Petr
KOMÁREK

v něm podlehli Středočeskému kraji vysoko 1:7. „Sedmý zápas už byl
na kluky asi příliš. Vůbec se nám nepovedl,“ nezastíral Janeček.

Na mistrovství republiky krajských výběrů vedl jako jeden z trenérů Olomoucký kraj. Michal Janeček
z SK Prostějov 1913 se přitom podílel na velkém
a nečekaném úspěchu. Jeho svěřenci z ročníku
2004 v západních Čechách jen těsně nedosáhli na
medaili. Dělila je od ní jediná výhra.

S KRAJSKÝM VÝBĚREM

MICHAL JANEČEK překvapil

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

lední hokej
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rozhovor večerníku

milujeme vecerník
á
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yy Jak jste se dostal ke gymnastice?
„Přemluvil mě kamarád někdy ve
druhé nebo třetí třídě na základní
škole, tak jsem s ním začal chodit do gymnastiky. Potom jsem
šel na vojnu, a když jsem ji
ukončil, tak jsem se rozhodoval, zda půjdu do cirkusu.
(smích) Nešel jsem a nakonec se vrátil do Prostějova.”
yy Co vás přimělo
k tomu stát se trenérem a jak dlouho trénujete?
„Bylo to přirozené,
když jsem přestal
cvičit a viděl jsem,
že jsou tady šikovné
děti, bylo to jasné.
Trénovat jsem začal
ve třiadvaceti letech,
to znamená, že už to
brzy budou tři desít-

Nikola
FILIPENSKÁ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Oddíl sportovní gymnastiky má v Prostějově
přes dvě stovky členů, vedle
toho v jeho řadách vypomáhá
hned několik dobrovolných
trenérů a rozhodčích. Každý
z lodivodů se věnuje dané skupině svěřenců, kterou systematicky učí cvikům odpovídajícím jejich věku a výkonnosti.
V rámci našeho seriálu rozhovorů jsme tentokrát zavítali
právě k žíněnkám a ke kladině,
abychom vyzpovídali nejzkušenějšího z nich. Miloslav Musil
(na snímku) je současně i šéfem
gymnastického oddílu a působí
také jaké místopředseda Tělovýchovné jednoty Prostějov,
která sdružuje devět místních
sportovních odvětví.

ky roků této činnosti, která mě stále
naplňuje.“
yy Trénujete holky, nebo spíš
kluky?
„Jako jeden z mála trénuji i kluky i holky. Trénuji buď dohromady, nebo na střídačku.“
yy Trénujete již delší dobu. Je
gymnastika z pohledu disciplíny a zájmu dětí o sport jiná?
„Určitě se změnily děti, tak jak celá
společnost, protože norma, která
byla třeba před třiceti lety, je
aktuálně neprůchozí. Mys-
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tečností, na kterou může být člověk
pyšný, je, že se mi podařilo i z takového malého města i navzdory tlakům a síle větších klubů vybudovat
oddíl, který je schopen konkurovat
těm větším, a mnohdy je i porazit.
S tím souvisí, že nám oddíl funguje,
máme hodně členů. Jako jednomu
z mála měst se nám podařilo také
vychovat hned několik reprezentantů, kteří se zúčastnili mistrovství
Evropy a mistrovství světa.“
yy Jakých největších úspěchů
vaše družstvo za poslední dobu
dosáhlo?
„Mám tady dva sourozence, kteří
uspěli na mistrovství světa a byli
na mistrovství Evropy. Dominika
a Daniel Ponížilovi mají před sebou
určitě slibnou budoucnost. Co se
týče závodů, proběhlo mistrovství
České republiky – extraliga – kde
jsme skončili na čtvrtém místě.“
yy Jaký máte další cíl?
„Zodpovědně vypiplat ty děti, které
v současné době trénuji, a uvidí se,
co dál... Na závěr bych chtěl ještě
vyzdvihnout velice dobrou spolupráci s ředitelem Pazderou Základní školy v ulici Melantrichova. Vycházíme spolu dobře, jsme vděční
za možnost tam cvičit.“

✓ narodil se 23. ledna 1960 v Prostějově
✓ předseda a hlavní trenér prostějovského
gymnastického oddílu a místopředseda
Tělovýchovné jednoty Prostějov
✓ po absolvování základní vojenské
služby v Rudé hvězdě Praha a návratu
do Prostějova vystudoval dálkově střední ekonomickou školu
obor trenérství na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Bratislavě
✓ pracoval v různých zaměstnáních jako skladník, trhač třešní,
údržbář, řidič atd., po roce 1989 jako OSVČ – obchodník
✓ jako dobrovolný trenér sportovní gymnastiky toužil
po vybudování kvalitního zázemí pro svůj sport v Prostějově,
což se mu částečně podařilo v roce 1989 v tělocvičně
na ZŠ v ulici Melantrichova
✓ v letech 2010 až 2016 zastával funkce reprezentačního trenéra
žen a předsedy Technické komise České gymnastické federace
✓ je ženatý, má dvě děti a 4 vnoučata
zajímavost: ještě donedávna působil také jako čelní představitel
prostějovské buňky Občanské demokratické strany

MILOSLAV MUSIL

vizitka

„Jsem duchem i profesí tělocvikář a vždy jsem inklinoval
ke sportu, a to jak amatér, tak i aktivně. Jsem nesmírně rád
a vážím si toho, že gymnasté tady s námi v tělocvičně trénují a mohou využívat tohle krásné prostředí, které je z části jejich. Vycházíme jim vstříc, gymnastky mohou chodit
k nám na naši školu
5RPDQ3$='(5$ĜHGLWHO=â
do sportovních tříd.“
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lím si, že tohle se posunulo celkově,
jinak se až tak nezměnilo. Jiné jsou
také nářadí a podmínky. Dnes je
vše bezpečnější, lepší... A dělají se
náročnější cviky, například místo
dvojitých salt se dělají trojitá.“
yy V jakém věku je nejvhodnější
začít s gymnastikou?
„Na tohle mám dvě odpovědi. Ideální je, když začnou děti chodit
kolem čtvrtého až pátého roku a začnou si zvykat pomalinku na tělocvičnu. Tady se ale ještě nedá bavit
o gymnastice. Je to vyloženě pouze
hraní dětí v tělocvičně s mírným
učením se něčeho. Jde hlavně o to,
aby si děti začaly zvykat na nějakou
pravidelnost a zodpovědnost. Na
to, že musí poslouchat něčí povely,
že občas prostě musí, nikoliv jestli
se jim chce. Takhle to jde zhruba
do sedmi let. Pokud se mám bavit
o tom, kdy dítě začíná trénovat, je
to okolo devátého až desátého roku
až několikrát týdně.“
yy Jaký je váš největší dosavadní
trenérský počin?
„Rozdělil bych to na dvě sféry. První není přímo sportovní úspěch,
ale dobrý pocit z toho, že jsem se
podílel na vzniku gymnastické tělocvičny v Prostějově. Druhou sku-

Dobrý pocit mám z toho,
že jsem se podílel na vzniku gymnastické
tělocvičny v Prostějově. A podařilo se
mi také i navzdory tlakům a síle větších
klubů vybudovat oddíl, který je schopen
konkurovat těm větším,
a mnohdy je i porazit.

Gymnastický nadšenec Miloslav Musil má za sebou i reprezentační zkušenosti

„MÍSTO DVOJITÝCH SALT SE DĚLAJÍ TROJITÁ“
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Ve čtvrtek 31. ledna dvě hodiny
po poledni bylo přijato oznámení
o dvou ležících osobách v Určické
ulici, a to nedaleko azylového centra. Mělo se jednat o muže a ženu.
Hlídkou byla na místě zjištěna pouze ležící podnapilá žena. Muž před
příjezdem hlídky odešel neznámo
kam. Dotyčná byla podchlazená
a nebyla schopna samostatného pohybu. Orientační dechová zkouška
u ní prokázala požití většího množství alkoholu. Přístroj zaznamenal
2,08 promile. Strážníci si na místo
vyžádali příjezd lékaře k posouzení
zdravotního stavu opilé ženy. Bylo
rozhodnuto o převozu jednapadesátileté bezdomovkyně do záchytné
protialkoholní stanice v Olomouci,
kde byla předána personálu konajícímu službu.

Opilá a podchlazená

Při dohledu na veřejný pořádek
a kontrolní činnosti v areálu depa
na místním nádraží se strážníkům
okrskové služby podařilo v úterý
29. ledna vypátrat muže, o kterém
z místní znalosti věděli, že se jedná
o osobu hledanou Policií ČR. Přes
operační středisko bylo pátrání
po sedmadvacetiletém muži potvrzeno. Dotyčný byl předveden
na obvodní oddělení Policie ČR,
kde byl předán k dalším úkonům.
Předvedení se muž nebránil, nebylo užito donucovacích prostředku.
Nikomu nevznikla újma na zdraví
ani škoda na majetku.

Zadrželi jej na nádraží

V ranních hodinách v pondělí 28.
ledna vyjížděli strážníci prověřit
telefonické oznámení o sporu
mezi dvěma muži před domem
v Brněnské ulici. Na místě hlídka
zkontaktovala oznamovatele. Dle
jeho slov mu měl vynadat jeho
soused. Častoval jej sprostými
výrazy. Přiznal, že jejich neshody
trvají delší dobu. Proč jej soused
uráží, mu nebylo známo. Strážníci
se pokusili zkontaktovat i druhého
aktéra sporu, ten však na zvonění
nereagoval. Záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. O tom byli oznamovatel i přítomná svědkyně incidentu
hlídkou poučeni. V případě prokázání přestupkového jednání hrozí
čtyřiasedmdesátiletému muži pokuta do výše 10 000 korun.

Nadával sousedovi
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Před jedenáctou hodinou večer
vyjížděli strážníci prověřit přijaté
oznámení o spícím dítěti v baru
nedaleko Brněnské ulice. Na místě byla událost hlídkou potvrzena.
V době příjezdu strážníků se muž
i s dítětem chystal na odchod. Třicetiletý muž uvedl, že čtyřletou
dceru hlídá, jelikož její matka je
v práci. On si potřeboval jít vyřídit
něco za bratrem a dceru neměl kde
nechat, proto ji vzal s sebou. Bylo
zjištěno, že muž požil dvě piva, ale
nebyl ve stavu, kdy by se nedokázal
o dítě postarat. O celé události byl
vyrozuměn odbor sociálně právní
ochrany dětí.

Dítě usnulo v baru!
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v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody na tři léta až
osm let,“ prozradil po týdnu vyšetřování
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Z důvodu vyšetření všech okolností
uvedeného protiprávního jednání policisté žádají o pomoc přímé svědky jízdy
nákladního automobilu.
„Ten jel v době mezi šestou a sedmou hodinou ranní na trase
Tovačov, Hrubčice, Bedihošť,
poté přes prostějovské ulice Kojetínskou, Kralickou a Dolní a na
nájezdu Prostějov – centrum najel
na dálnici D46.
Tam po ujetí přibližně čtyř kilometrů
havaroval. V tuto chvíli mají policisté
řadu svědectví o nebezpečné jízdě
nákladního automobilu po uvedené

Se svými poznatky se svědci mohou
na policisty oddělení obecné kriminality územního odboru Prostějov
obrátit v pracovní dny v době od 7.00
do 15.00 hodin buď osobně na adrese
Újezd 12, Prostějov, nebo telefonicky
na čísla 974 781 320 či 974 781 457.
Případně kdykoliv prostřednictvím
bezplatné telefonní linky 158.
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trase, přesto by přivítali jakékoli další
informace. Například nedaleko autobusové zastávky v Kojetínské ulici
v Prostějově měl nákladní automobil
ohrozit přecházející nezjištěnou ženu
s berlou. Také svědectví této ženy by
mohlo do vyšetřování přinést důležité
poznatky,“ uvedl velmi podstatné podrobnosti František Kořínek.
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2017 tím, že u různých společností
sjednal celkem 43 úvěrových smluv
a smluv o zápůjčkách v celkové hodnotě přesahující 400 tisíc korun. Protože
však sám kvůli své finanční a majetkové
situaci by se žádostí neuspěl, vydával se
při tom za svého otce. Ten o celé věci
nevěděl, a proto věc oznámil, až obdržel
první výzvy k úhradě,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov. Jak dodal,
v případě prokázání viny a odsouzení
obviněnému muži za uvedené přečiny
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let.
(mik)

PROSTĚJOV Žádnou radost ze
své dnes už bývalé zaměstnankyně určitě neměl majitel prostějovské herny. Přišel totiž na to, že mu
v kase chybí značná suma peněz
z tržeb a marně hledal i zboží za
dvanáct tisíc korun, které si žena
společně s tučnou tržbou odnesla.
„Z přečinu zpronevěry podezírají
prostějovští policisté šestatřicetiletou ženu z Prostějovska. Tohoto
skutku se měla podezřelá dopustit
jako zaměstnanec jedné z prostějovských heren. Tam si v červenci
minulého roku během jednoho dne
měla přisvojit finanční hotovost

přesahující 150 tisíc korun, různé
zboží v hodnotě přesahující 12 tisíc
korun a čtyři jí k výkonu zaměstnání
svěřené klíče,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov. Dámu
středního věku, kterou majitel herny
pochopitelně na hodinu vyhodil,
čekají velké patálie u soudu. „Ve věci
je konáno zkrácené přípravné řízení.
Vzhledem k výši způsobené škody jí
v případě prokázání viny a odsouzení za uvedený přečin hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“
doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

ale upadla do bezvědomí. Muž se k činu
u soudu přiznal, uvedl, že svého činu
lituje, a omluvil se. Už dříve uvedl, že
přítelkyně po něm chtěla, aby si našel
byt v Prostějově, aby se osamostatnil
od rodičů, a on to nezvládl. „Na svojí
výpovědi trvám, měnit ji nebudu. Škrtil
jsem ji rukama, pak jsem si uvědomil tu
strašnou věc, že bych ji mohl usmrtit, že
to nejde vrátit zpět, svého činu jsem zanechal,” řekl u soudu. Zopakoval, že se

žena škrcení bránila, poškrábala ho na
obličeji, poté asi na půl minuty upadla
do bezvědomí. Když se probrala, podal
jí telefon, ať zavolá policii, seděl vedle ní
a utěšoval ji.
Podle odůvodnění předsedy senátu
Tomáše Kurfiřta muž činu dobrovolně
zanechal a žena nemá ani žádné následky. Soud tak podle něj nemohl postupovat jinak, než muže obžaloby zprostit.
(mik)
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Krajský soud se případem zabýval podruhé, muže zprostil obžaloby už dříve,
Vrchní soud v Olomouci ale případ vrátil po odvolání žalobkyně zpět. Podle
odvolacího soudu brněnský soud vyvodil předčasné závěry pro nevyvození
trestní odpovědnosti. Třiačtyřicetiletý
muž svoji partnerku téměř uškrtil v noci
3. srpna 2017. Nejdříve ji chtěl zadusit
polštářem, to si ale rozmyslel a začal ji
škrtit rukama. Žena se bránila, posléze

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

vyšetřování vedla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Svalnatý milovník bojových sportů
Daniel Vlachynský čelí obvinění, že
bez většího důvodu napadl muže na
Martin
diskotéce v Otaslavicích. V neproZAORAL
spěch absolventa Vysoké školy poliNa zaměstnance ozbrojených složek tických a společenských věd v Kutné
podal žalobu krajský státní zástupce, Hoře hovoří kromě svědků zejména

PROSTĚJOV Z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví
byl u prostějovského soudu obžalován Daniel Vlachynský. Vše
nasvědčovalo tomu, že uplynulou středu padne v předmětné
věci rozsudek. To se však nestalo.

Daniel Vlachynský se měl
poprat na diskotéce v Otaslavicích

kamerové záběry z interiéru sokolovny, kde k incidentu došlo. Rozsáhlé dokazování již po řadě odložených hlavních líčení mělo uplynulou
středu dospět ke svému rozuzlení.

Čekalo se pouze na výpověď posledního svědka, jehož předvedení měli
zajistit policisté. To se jim však nezdařilo. Hlavní líčení tak muselo být
odročeno na úterý 19. února.
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PŘIJDE O UNIFORMU? SOUD JEŠTĚ NEROZHODL

BRNO Krajský soud v Brně minulý
čtvrtek opětovně zprostil obžaloby
muže, který v srpnu 2017 Doloplazech na Prostějovsku skoro uškrtil
svoji přítelkyni. Za pokus o vraždu
s rozmyslem mu hrozilo až 20 let vězení. Protože se ale přiznal, a svého
konání zanechal, podmínka trestnosti podle soudu zanikla. Rozsudek
není pravomocný, státní zástupkyně
se na místě odvolala.

Škrtič z Doloplaz vyvázl podruhé bez trestu

PROSTĚJOV Nikdo by mu už nikdy
nedal ani korunu, tak si půjčoval na
svého otce! Policisté z hospodářské
kriminálky v Prostějově uzavřeli
případ podvodu, kterého se dopustil
muž středního věku na svém starém
otci. Třiačtyřicet úvěrů na jeho jméno potomek nesplácel, teď mu hrozí
až pět let kriminálu. „Z přečinu podvodu a přečinu úvěrového podvodu
viní kriminalisté prostějovského oddělení hospodářské kriminality pětačtyřicetiletého muže z Brna. Těchto skutků
se měl obviněný dopustit v období od
prosince roku 2015 do června roku

Vzal si na něj 43 úvěrů 2(/!)-"+¡7"&7,Û¡

PODVEDL VLASTNÍHO TÁTU

Jen připomeňme, že v pátek 25. ledna
krátce před sedmou hodinou ranní
došlo na 20. kilometru dálnice D46 ve
směru z Prostějova na Vyškov k havárii
jízdní soupravy nákladního automobilu Volvo s přívěsem s naloženými
betonovými panely. „Samé nehodě
předcházelo několik oznámení na
linku 158 o nebezpečné jízdě zřejmě
opilého řidiče jízdní soupravy. Po
havárii u osmačtyřicetiletého řidiče
nákladního automobilu policisté provedenou dechovou zkouškou změřili
hodnotu 3,2 promile alkoholu v dechu.
Vzhledem ke zjištěným okolnostem
policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze zločinu obecné
ohrožení. Za ten obviněnému muži

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOVSKO V minulém vydání Večerník informoval o trestuhodném nejen řidičském, ale především
lidském selhání osmačtyřicetiletého muže, který v pátek
25. ledna brzy ráno pod vlivem 3,2 promile alkoholu řídil
nákladní vozidlo s přívěsem plně naloženým betonovými panely. Totálně zpitý šofér se soupravou vyjel z dálnice a po proražení svodidel v délce šedesáti metrů havaroval v náspu vedle dálniční komunikace. Policisté nyní
i po týdnu vyšetřování hledají svědky, kteří vše viděli. Ve
známost veřejnosti okamžitě vešlo, že mnozí jiní řidiči
upozorňovali policisty již několik minut před nehodou
prostřednictvím linky 158 na podivnou jízdu řidiče kamionu „šněrujícího“ dálnici od krajnice ke krajnici...

Řidič kamionu málem srazil i ženu o berlích!

V úterý 29. ledna v podvečerních
hodinách navštívil služebnu obvodního oddělení v Prostějově
devětadvacetiletý muž ze Smržic.
Mírně překvapeným policistům
předal peněženku obsahující
mimo jiné i osobní doklady šestnáctiletého mladíka z Olomouce,
platební kartu, finanční hotovost
1 402 koruny, stravenky v hodnotě 320 korun, kartu do knihovny
a průkazku olomouckého dopravního podniku. Peněženku
měl nalézt na třídě Kosmonautů
v Olomouci, ale protože spěchal
na vlak, neměl čas hledat místní
oddělení policie.
Když policisté podle dokladů
kontaktovali majitele peněženky,
potvrdil, že při vrácení peněženka
obsahuje totéž co při ztracení. Dále
k věci uvedl, že ji ztratil před několika hodinami, zřejmě když spěchal
na autobus.

Poctivec od kosti!

Jak jsme informovali v minulém
vydání Večerníku, v úterý 15. ledna policisté z obvodního oddělení
Prostějov 2 v ulicích Prostějova
dvakrát kontrolovali osobní automobil typu Volkswagen Passat.
V dopoledních hodinách ho řídila
čtyřiadvacetiletá řidička a krátce
před půlnocí její osmadvacetiletý
přítel. U obou policisté zjistili, že
mají vysloven zákaz řízení a stejný
byl i výsledek testu na přítomnost
zakázaných látek. Ten u obou
ukázal přítomnost látky amphetamin/metamphetamin. Tím to
ale zdaleka neskončilo! Ve čtvrtek
31. ledna v patnáct hodin policisté
stejné vozidlo kontrolovali v ulici
Marie Pujmanové v Prostějově
znovu. Řídila uvedená žena s platným zákazem řízení. Určitým vylepšením situace proti kontrole ze
dne 15. ledna pak byla negativní
zkouška na přítomnost zakázaných látek.

Nepoučitelná slečna

V dopoledních hodinách ve čtvrtek
31. ledna odcizil dosud nezjištěný
pachatel ze školního batohu odloženého v šatně jedné z prostějovských
středních škol mobilní telefon typu
Apple iPhone 6S. Jeho majitelka
způsobenou škodu vyčíslila na 8
000 korun. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
skutku za přečin krádeže hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Okradená studentka

V pátek 25. ledna po osmnácté
hodině využil dosud nezjištěný
pachatel neopatrnosti třiapadesátileté ženy a zmocnil se její kabelky
uložené na zadním sedadle neuzamčeného automobilu na parkovišti u jednoho z prostějovských
supermarketů. S kabelkou její
majitelka přišla mimo jiné i o svazek klíčů, firemní mobilní telefon
a peněženku s osobními doklady,
platební kartou, dálniční známkou
a finanční hotovostí. Způsobená
škoda byla dosud vyčíslena na 6
600 korun. Hodnota odcizeného
telefonu dosud vyčíslena nebyla.
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.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Jednoduchý lup

Opilému šílenci hrozí osm let kriminálu ÿ(51É
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Jan Nagy

Marie ČUMPELÍKOVÁ
27. 1. 2019 49 cm 3,40 kg
Slatinky

Mia KRNÁČOVÁ
28. 1. 2019 49 cm 3,35 kg
Prostějov

Ema NOVOTNÁ
28. 1. 2019 49 cm 3,00 kg
Otaslavice

Jaroslav PAVLÍČEK
19. 1. 2019 50 cm 3,60 kg
Držovice

VE VRCHOSLAVICÍCH SE PES NAŠEL, V URČICÍCH ZTRATIL

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!
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PROSTĚJOVSKO Informace o dvou zatoulaných psech doputovaly až do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
V Určicích se v pondělí 28. ledna zaběhla fenka karelského
medvědího psa slyšící na jméno Bony. Majitelka prosí o pomoc.
Bony je velká, váží zhruba 20–25 kilogramů. Má černou barvu
se znaky bílé. Je kastrovaná a čipovaná. Viděna byla naposledy
v úterý ráno v Určicích. Obojek na sobě nemá. Není plachá a je
hodná k lidem. V případě nálezu či jen pouhého zahlédnutí volejte na číslo 606 959 492, zní prosba.
Naopak ve Vrchoslavicích byl o tři dny dříve pes nalezen. Není
čipován, jeho stáří se odhaduje do jednoho roku. Jestli psa znáte,
nebo o něj dokonce máte zájem, tak buď volejte na číslo 582 386
081, nebo se zastavte osobně na Obecním úřadě Vrchoslavice.
(mls)
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„Děti i učitelé si volno zaslouží,“ míní ředitelka ZŠ Jana Železného
Rozesmáté děti, třídní učitelé se
složkami s vysvědčeními v podpaží a slavnostně naladěná ředitelka
Ivana Liznová. Právě ona Večerník
nejdříve zavedla do třídy 1. A, ve
které třídní učitelka Lenka Kopecká
předstoupila před nejmenší školáky
nejen s vysvědčeními, ale i „tajemnými“ dopisy a také diplomy věnovanými za odměnu. „My si dnes na známky hrát nebudeme, protože pro mě
a pro děti je daleko důležitější, jestli
jsme se něco naučily nebo naopak
v něčem tápeme. A se svými malými
prvňáčky jsem naprosto spokojena,
jsou to hodné, učenlivé a nadané
děti,“ řekla před Večerníkem Lenka
Kopecká, načež se už potom obrátila přímo k dětem. „Kromě toho, že
vám předám pololetní vysvědčení,
jsem každému z vás napsala i dopis.
Můžete si ho přečíst jenom vy, a co
je v něm napsáno, si nechat pro sebe.
Nebo ho ukažte i kamarádům a rodičům a pochlubte se, jak jste si vedly
během prvního půlroku ve škole
a jak vás hodnotím,“ ukázala Lenka

Kopecká na barevné zalepené obálky, které následně rozestřela po podlaze, a každý z prvňáčků si mezi nimi
sám našel podle jména tu svoji.
Slavnostní nálada panovala také v 5.
C, kde třídní učitelka Renata Heinischová ještě předtím, než předala
vysvědčení do rukou jednotlivým
„páťákům“, je nevyvolávala jménem.
Nejdříve charakterizovala jejich chování, snahu při vyučování i přednosti
při mimoškolních aktivitách. Děti
pak na dotyčného samy ukázaly, neboť z vyprávění paní učitelky bylo po
chvíli zřejmé, o koho jde.
Polovina školního roku je tak za
námi. Večerník tedy pochopitelně
požádal ředitelku Základní školy Jana
Železného Ivanu Liznovou o krátké
hodnocení prvního pololetí. Nová ředitelka neměla jednoduchou úlohu,
protože v říjnu nahradila dlouholetého „velitele“ školy Jana Krchňavého,
jenž byl zvolen náměstkem primátora a jeho současné pracovní místo je
na prostějovské radnici. „Ten půlrok
na naší škole byl strašlivě náročný.

'0ä+

LGFGUGVKNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW,GVQRUÊDCDKéMC
MVGT¾D[NCXGNOKQUVT¾CNGWP¾UUG\MNKFPKNC8čéKP¾XwV÷
X¾OLGUV¾NGPGFčX÷ąKX¾5RQMQLGP¾DWFGPC\CJT¾FEG,G
FQDTÚJNÊFCé2ąÊRCFPÚ\¾LGOEGD[O÷NP÷LCMQWFQDW\CPÊ
FQEJ¾\GVC\ÊUM¾XCVUKLGLÊFčX÷TW

Po odchodu ředitele pana Krchňavého na magistrát se měnilo vedení.
Ve funkci jsem ho nahradila já jako
jeho zástupkyně, a protože jsem tehdy byla jediným zástupcem, museli
jsme zase najít náhradu za mě. Nakonec se to ale podařilo a dnes vedení
školy pracuje opět v plném složení.
Kromě toho jsme vybavovali a zprovozňovali novou přístavbu školy, což
nás enormně limitovalo, neboť jsme
se museli hodně věnovat výběrovým
řízením a podobně. A teď do toho
všeho celkem tři náročné kontroly ze
strany zřizovatele školy a dalších orgánů. Ještě teď se probírám stohy spisů
a toho papírování je skutečně mnoho,“ řekla Večerníku ředitelka školy
Ivana Liznová. Tvář se jí ale okamžitě
rozjasnila, když se jí Večerník zeptal
na hodnocení prospěchu žáků školy.
„V tomto ohledu jsem velice spokojena a radost mám také z jejich chování.
Nějaké ty škraloupky by se sice našly,
ale za celý půlrok jsme nezaznamenali
žádnou mimořádnou událost v prospěchu ani v chování žáků. A nyní se
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100 legálních míst k parkování

Michal KADLEC
poradě i primátor našeho města František
Jura,“ uvedl Jan Nagy.
Závěrem lze konstatovat, že stav veřejného pořádku v Prostějově je skutečně
dlouhodobě na dobré úrovni. „Velice
k tomu přispívá snižování kriminogenních faktorů, jako jsou ekonomická prosperita, nízká míra nezaměstnanosti, sociální systém, jistoty obyvatel, spokojenost
se životem v našem městě, preventivní
programy, vytváření příznivého bezpečného a moderního prostředí pro život
v našem městě a v neposlední řadě i činnost obou policií. Nemáme vyloučené
lokality, extremismus se také neprojevuje.
Přinejmenším je nezbytné udržet dobrý
stav veřejného pořádku. To se může podařit jen společně s veřejností. Základním
úkolem je poskytovat kvalitní veřejnou
službu občanům a vytvořit tak bezpečné prostředí pro rozvoj našeho města,“
uzavřel ohlédnutí za rokem 2018 ředitel
Městské policie Prostějov.
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že si odpočinou jak děti, tak i členové
pedagogického sboru, kteří rovněž
potřebují nabrat nových sil,“ usmála
se na závěr Ivana Liznová.



Stavební práce na rekonstrukci
Plumlovské ulice jsou rozděleny. Část
jde na vrub hejtmanství Olomouckého
kraje, část pak prostaví město Prostějov.
Do „svého“ dílu oprav město investuje zhruba 40 milionů korun. „Na této
rozsáhlé krajské akci se pochopitelně
podílíme také, a to nemalou měrou.
Prostějov se postará o rekonstrukci
chodníků a veřejného osvětlení. Také
zeleň čeká obnova včetně zavlažovacího systému. Pro motoristy budou
nové parkovací plochy, rekonstrukcí
projdou autobusové zálivy,“ vyjmenoval náměstek primátora Jiří Rozehnal
a doplnil, že rekonstrukci předcházely
přeložky plynovodu, telefonních kabelů, probíhala pokládka chrániček pro
optické sítě. Olomoucký kraj se jako majitel komunikace postará o vlastní rekonstrukci, v novém bude také její odvodnění. Hejtmanství, respektive Správa silnic
Olomouckého kraje, bude do obnovy
Plumlovské ulice investovat 10 milionů
korun. Motoristé musí počítat s dopravním omezením, které se dotkne také
autobusů. „Uzavírka je pochopitelně
projednána s dotčenými orgány státní
správy a samosprávy, a to včetně doprav-

PROSTĚJOV Původně se v rámci
již probíhající rozsáhlé rekonstrukce
Domu dětí a mládeže Sportcentrum
na Vápenici v Prostějově počítalo
také s výstavbou velké tělocvičny na
dvoře celého objektu. Krajský úřad
Olomouckého kraje však na popud
stěžujících si majitelů sousedních
nemovitostí projekt zrušil. Vedení
magistrátu ovšem i nadále počítá s tělocvičnou, ale projekt musí upravit
podle požadavků.
„V současné době zvažujeme možnosti,

ců. Na základě zkušeností z prosince
loňského roku, kdy probíhala první etapa rekonstrukce ulice, včetně
jednosměrné uzavírky směrem do
centra v době předvánočního intenzivního provozu, nepřepokládáme
dopravní komplikace. Ulice J. Lady
plně absorbovala intenzitu dopravy
z objízdné trasy,“ doplnil náměstek Rozehnal a přidal informaci pro cyklisty:
„Cyklisté mají k dispozici alternativní
trasu po ulici Melantrichova, nebo přes
Kolářovy sady.“ Po dokončení stavebních úprav bude v ulici Plumlovská
kolem 100 legálních parkovacích stání.
V rámci obnovy zeleně bude vysazeno
kolem 80 stromů a 7 000 keřů.

Pøímìstská autobusová

7åDąG\PCVQJQVQTQMWVQDWFGX2NWONQXUMÆWNKEKX[RCFCVRQFQDP÷LCMQPCUPÊOMW
8GéGTPÊMWĄKFKéKDWFQWOWUGVRQéÊVCVUFQRTCXPÊOKMQORNKMCEGOKCåFQMQPEGUTRPC

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

provozovány na základě smlouvy o ve- Prostějova bude objízdná trasa linek vedoprava
řejných službách v přepravě cestujících. dena z okružní křižovatky silnice II/150
Po předmětném úseku jsou v uve(Plumlovská) s odbočením na MK Josedeném termínu vedeny pravidelné Částečné uzavírky (fáze 1, 2, 3 a 6): fa Lady, Krapkova, Fanderlíkova, II/366
autobusové linky 780430, 780431, Po dobu částečných uzavírek (fáze 1, 2, (Kostelecká) a II/150 (Vápenice), dále
780432, 780433 a 780434 (provozo- 3 a 6) bude autobusům ve směru z Pro- dle platné licence. Zastávka Prostějov,
vané dopravcem ARRIVA MORAVA stějova umožněn průjezd. Zastávka Pro- Plumlovská sídl. nebude obsluhována.
a.s.), linka 780404 (provozovaná do- stějov Plumlovská sídl. bude přemístěna Zastávka Prostějov, Blahoslavova lázně
pravcem FTL – First Transport Lines, cca 50 metrů dál ve směru jízdy, zastávka bude přemístěna na MK Fanderlíkova.
a.s.) a linka 726261 (provozovaná do- Prostějov, Hliníky bude obsloužena dle
pravcem ČAD Blansko a.s.), které jsou platného jízdního řádu. Ve směru do
Částečná uzavírka (fáze 4)
a úplná uzavírka (fáze 5):
Po dobu částečné uzavírky (fáze 4 –
REKOSTRUKCE PLUMLOVSKÉ
z důvodu znemožnění výjezdu z MK
V ÈÍSLECH A OBJÍZDNÉ TRASY
Hliníky na ul. Plumlovská) a úplné
uzavírky (fáze 5) bude objízdná trasa
Délka uzavírky:
cca 900 metrů
Délka objížďky:
cca 3 500 metrů
linek obousměrně vedena z okružní
Stanovení trasy objížďky: doprava bude vedena po ulicích Josefa Lady, křižovatky silnice 11/150 (PlumlovU Stadionu, Kostelecká, Blahoslavova
ská) s odbočením na MK Josefa Lady,
Rekonstrukce bude rozdìlena do šesti fází:
Krapkova, Fanderlíkova, M/366 (Kostelecká) a M/150 (Vápenice), dále
dle platné licence. Zastávka Prostějov,
Plumlovská sídl. nebude po dobu úplné uzavírky (v žádném směru) obsluhována. Zastávky Prostějov, Blahoslavova lázně a Prostějov, Hliníky budou
přemístěny na MK Fanderlíkova.
· Od 18. 3. 2019 do 19. 4. 2019, částečná uzavírka II/150
· Od 22. 4. 2019 do 24. 5. 2019, částečná uzavírka II/150
· Od 27. 5. 2019 do 28. 6. 2019, částečná uzavírka II/150
· Od 1. 7. 2019 do 11. 8. 2019, částečná uzavírka II/150
· Od 12. 8. 2019 do 25. 8. 2019, úplná uzavírka II/150
· V termínech od 20. 4. 2019 – 21. 4. 2019, 25. 5. 2019 – 26. 5. 2019, 29.
6. 2019 – 30. 6. 2019, 26. 8. 2019 – 28. 8. 2019, částečná uzavírka II/150

jak využít dvorní trakt v objektu Domu
dětí a mládeže Sportcentrum na Vápenici. Už to proběhlo několikrát v médiích, že původní projekt výstavby velké
tělocvičny není z hlediska požadavků
a rozhodnutí krajského úřadu a stanoviska dotčených účastníků realizovatelný. To znamená, že v těchto týdnech
hledáme možnosti, čím původní projekt
nahradit. Zatím ze strany vedení města
nepadlo definitivní rozhodnutí. Celou
záležitost budeme projednávat a samozřejmě všem oznámíme výsledek.

Máme dopředu zajištěné kapacity,“ řekl
Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského
primátora, který má ve své gesci veškeré
stavební investice města. Večerník se jej
vzápětí zeptal, zda vůbec na dvoře bude
alespoň nějaká tělocvična, která by sloužila školní mládeži. „Záleží na novém
projektu, aby tělocvična byla využitelná
a hlavně aby upravený projekt byl už
v souladu s rozhodnutím krajského úřadu a neprotestovali proti němu majitelé
sousedních nemovitostí,“ odpověděl Jiří
Rozehnal.
(mik)

PROSTĚJOV Ubytovny sociálního
charakteru, které v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích vlastní statutární
město Prostějov, projdou výraznou
rekonstrukcí. Magistrát tam hodlá
investovat miliony korun, především
na zateplení budov.
„Jedná se o nemovitosti s byty, které
jsou pro město velice potřebné a zároveň frekventované. S tím samozřejmě
také souvisí dlouhodobá finanční náročnost pro město z hlediska nákladů
na provoz a údržbu. Nyní jsme přikro-

Mìstská autobusová
doprava:
Uvedeným úsekem projíždí linky
MHD 785032, 785021, 785009,
785006, 785005, 785002 všemi spoji.
Termín částečné uzavírky od 13. 3. do
11. 8. a od 26. 8. do 28. 8. 2019 – směr
z centra průjezdný. Objízdná trasa do
centra pro linky MHD 6. 5, 6, 9, 32
povede po ulicích Anglická, Anenská,
Drozdovice, Na Hrázi, Žeranovská na
Poděbradově náměstí vlevo po Palackého ul. a přes Jiráskovo náměstí na
zastávku Blahoslavova, lázně a dále dle
JŘ. Nebudou obslouženy Prostějov,
Plumlovská, sídl. a Prostějov, Plumlovská. Linky MHD č. 2, 21 pojedou od
nemocnice vlevo po ul. Josefa Lady,
U Stadionu a vpravo po ulici Kostelecká na Přikrylovo náměstí, kde odbočí
vpravo na Blahoslavovu ul. a obslouží
zastávku Blahoslavova, lázně a dále dle
platného JŘ. Nebudou obslouženy
Prostějov, Plumlovská sidl. a Prostějov,
Plumlovská. Náhradní zastávka Prostějov, Blahoslavova lázně.

Projekt se musí
změnit

čili k řešení situace ohledně úniků tepla a tím zbytečně velké nákladovosti
na energie. Uvažujeme tedy reálně
s projektem na energeticky úsporná
opatření v podobě zateplení budov, ve
kterých bydlí sociálně potřební lidé,“
uvedl Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova.
Se zateplením ubytoven ve vlastnictví
města by se podle všeho mohlo začít
už letos, na tyto investice je totiž možné použít štědrých státních i krajských
dotací.
(mik)
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PŘECHODY KONEČNĚ BUDOU!
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PROSTĚJOV Loňská rekonstrukce
Brněnské ulice v Prostějově po časových průtazích nakonec skončila
zdárně, ovšem nešlo si nevšimnout,
že z tolik frekventované ulice zmizely
některé přechody pro chodce. Obzvláště ten u hlavního hřbitova chyběl velice citelně. A ještě více překvapilo, že vrátit bílé zebry na původní
místa odmítl Dopravní inspektorát
Policie ČR. Přechody prý nesplňovaly normy... Po více než půlroce však
nyní přinášíme dobrou zprávu!
Nejen Večerníku na konci července
loňského roku vrtalo hlavou, proč na
zbrusu nové vozovce v Brněnské ulici
nenechal Krajský úřad Olomouckého kraje, coby investor celé rekonstrukce, znovu „nalajnovat“ původní
přechody. A hlavně ten u Městského

hřbitova využívaný chodci nejčastěji.
Notabene když na tom samém místě
zůstalo bezpečnostní osvětlení, které
kvůli většímu přehledu na bílé zebře
nechalo město instalovat před třemi
lety za nemalé peníze... „Šířka silnice bez středového ostrůvku nesmí
překročit sedm metrů. V tomto případě však dosahuje osmi,“ vysvětlil
během loňského léta důvod, proč
nešlo jen tak jednoduše nastříkat
barvu na vozovku, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu
Miroslav Nakládal.
Pokud si třeba pozorně všimnete přechodu u autobusové zastávky MHD
„Brněnská“, zjistíte, že v místě je silnice
z jedné strany zúžena nástupní plochou. Právě ta řeší onen nadbytečný
metr. Další přechody u ulice Krokovy

a kolem kruhového objezdu s ulicí
Okružní jsou zachovány, u Tetína zůstalo pouze místo pro přecházení, pod
stromy tam také vznikne pět parkovacích míst. „Jako ve všech podobných
případech musí být vypracována studie
úpravy celého prostoru, v níž půjde především o nástupní plochy na přechod,
ale také o úpravu zastávky městské hromadné dopravy se zvýšením nástupiště
a o výjezd z parkoviště,“ prozradil před
více jak půlrokem Miroslav Nakládal.
Ve zbytku roku 2018 tak probíhala
častá jednání vedení magistrátu s Dopravním inspektorátem a samozřejmě
také s Krajským úřadem Olomouckého kraje, kterému silnice patří. A výsledek? Více než pozitivní! „Obnova
zaniklých přechodů v Brněnské
ulici je jistě téma, které obyvatele

-TQO÷ DNÊ\MQUVK 6GVÊPC DWFG XT¾EGP RąGEJQF
RTQEJQFEGKPCVQVQXGNKEGHTGMXGPVQXCPÆOÊU
VQRąGF/÷UVUMÚOJąDKVQXGOX$TP÷PUMÆWNKEK
X2TQUV÷LQX÷
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

našeho města zajímá. Začátkem minulého týdne proběhla další jednání s Policií ČR, Prostějov, kde bylo
odsouhlaseno, že vznikne místo
pro přecházení nejen u Střední školy, základní školy a mateřské školy Jistota v lokalitě Tetín, ale také

u Městského hřbitova v Prostějově.
U hřbitova bude místo pro přecházení maličko posunuto a celá akce
se uskuteční společně s rekonstrukcí autobusové zastávky. V současné
době připravujeme projektovou dokumentaci, dále bude třeba vysoutěžit

dodavatele stavby a také ji provést.
Věříme, že nejpozději do Památky zesnulých – Dušiček by lidé už měli mít
místo pro přecházení k dispozici,“ ujistila nyní náměstkyně primátora Alena
Rašková, která má na starost dopravu
v Prostějově.
(mik)
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Tomáš HOLÁSEK
Radek VYBÍHAL

výborně připravená, proto dominovala
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Lipové se povedla obměna týmu a byla
PROSTĚJOV Aby měl jakýkoliv
sportovní klub v nějaké týmové soutěži po čtrnácti odehraných kolech
na svém kontě o třetinu víc bodů než
nejbližší pronásledovatelé, to se moc
často nestává. Fotbalistům SK Lipová
se ale právě tohle povedlo v podzimní
části I.A třídy mužů 2018/19. Úvodní půlkou sezóny propluli bez jediné
zápasové porážky (pokud nepočítáme dva prohrané penaltové rozstřely) a z vedoucí příčky shlíží hluboko
dolů na veškerou konkurenci.
Přitom by jejich trenéra něco takového
před úplným startem prý nenapadlo.
„Určitě jsme se chtěli pohybovat někde
v popředí tabulky, ale že se nám bude
dařit až takhle skvěle, to jsem nečekal já
a nejspíš ani nikdo jiný. Všechno se však
dokonale sešlo, díky velice dobrým výkonům i výsledkům jsme si vybudovali
před ostatními výrazný náskok. A samozřejmě jsme naprosto spokojení,“ pravil
s úsměvem kouč SK Pavel Růžička.
Jeho mančaft měl raketový vstup, nabranou rychlost navíc příliš neztrácel. „Proč

nám to od začátku tak šlo? Vyzdvihl
bych dva důvody. Za prvé se nám povedla menší generační obměna kádru, když
odešli zkušení Milan Macourek, Martin
Liška a Martin Dostál, které nahradili
mladší Adam Přikryl, Jan Horák, Sebastian Palla, David Pekař a Radek Štěpánek. Všichni vnesli do mužstva kvalitu
i velkou energii, okamžitě se začlenili do
party. A celý kolektiv společně šlapal. Za
druhé jsme brzy zahájili letní přípravu,
během níž panovala na třech trénincích
týdně vysoká docházka. A dobrá nachystanost se projevila v samé soutěži,“
zdůraznil Růžička.
Hlavně na vlastním hřišti byli Lipovští
vynikající, postupně zdolali všech sedm
protivníků! Konkrétně Čechovice 4:0,
Beňov 5:0, Určice 2:0, Slavonín 5:0,
Kostelec 3:0, Bělotín 3:2 a Chomoutov
2:1. Což znamená impozantní domácí
skóre 24:3 (po pěti střetnutích dokonce
19:0!). „Doma se nám skutečně dařilo,
věřili jsme si. A prosazovali se kombinačním nátlakovým fotbalem, kterému
většina soupeřů nedokázala čelit. Proto

tolik jasných vítězství. Neztratit před
svými fanoušky za celý podzim ani bod
je fakt super,“ těšilo Růžičku pochvalujícího si perfektní spolupráci s asistentem
Matějem Vybíhalem.
Ani venku jejich svěřenci v normální
hrací době neprohrávali. Připsali si tam
čtyři cenné triumfy (včetně těsného derby v Protivanově) + tři remízy, přičemž
závěrečné penalty jednou zvládli a dvakrát nikoliv. Dohromady tak eskáčko
posbíralo v celé úvodní polovině I.A třídy 37 bodů ze 42 možných! „Venku to
pochopitelně bývá těžší, přesto jsme se
i na trávnících soupeřů uměli prosazovat. A nepodlehnout tam ani jednou po
devadesáti minutách rozhodně je dílčí
úspěch, jen škoda dvou zbytečných porážek v rozstřelech, na něž vůbec nemuselo dojít. Každopádně jsme prošli výborným způsobem celým podzimem.
Kluci odvedli skvělou práci a zvládli to
na jedničku,“ pochválil kormidelník Lipové své hráče.
Otázkou zůstává, kam budou směřovat
další kroky jednoznačného lídra B sku-

K čemuž jsme samozřejmě potřebovali
dobrou výkonnost, ze které mohou vyplynout příznivé výsledky.“
ƔƔObměnil se kádr v létě nějak výrazně?
„Řekl bych, že ani ne. Tým jsem přebíral
po panu Kučerovi s tím, že by nebylo
špatné složení mančaftu trochu prokysličit. To se povedlo dle mého názoru optimálně, když tři nebo čtyři hráči odešli
a stejný počet přišel. Pomáhá nám spolupráce s 1.SK Prostějov.“
ƔƔ Vstup do soutěže však nijak skvělý
nebyl, zlepšovali jste se až postupně.
Souhlasíte?
„Ano, bylo to tak. Tým měl určité návyky
a já jsem chtěl do herního projevu vnést
některé své představy, na což je letní přestávka hodně krátká. Proto vše trvalo
trochu delší dobu, ale musím říct, že kluci
se přizpůsobili v rámci možností rychle.

A bylo vidět, že fotbalově jdeme během
podzimu nahoru. Já i mužstvo jsme se
navzájem lépe poznávali, s přibývajícím
časem věděli, co od sebe očekávat. Tím
pádem se zvedaly také výsledky a nakonec je z toho vysoké průběžné umístění.
Mrzí jen závěrečná porážka doma 0:3
s vedoucí Lipovou, ale jinak můžeme být
určitě spokojení. Tým má svou fotbalovou tvář a jeho dosavadní úspěšnost není
náhodná, i když ve vyrovnané soutěži
bude samozřejmě těžké uhájit vydobyté
pozice.“
ƔƔ Chcete některé svěřence zvlášť vyzvednout?
„Hlavně chci pochválit úplně celý mančaft. Těžili jsme z nadstandardní šířky
kádru, v němž během podzimní části
naskočilo do zápasů dvaadvacet borců.
Osobně nemám příliš v oblibě vyzdvihovat jednotlivce, neboť fotbal je kolektivní

Takže věřím tomu, že to zopakujeme podobným stylem. A vidíme na klucích, jak se na jaro těší. Já taky a nejraději bych byl,
aby začalo už nyní,“ usmívá se bývalý hráč Prostějova, Sigmy
nebo Žižkova.
Do karet mu hraje i velice vyrovnaná tabulka, oproti ročníku
2017/2018 ztrácí jen sedm bodů na druhou pozici a bod na
desátý Kostelec. „Bude to zajímavé jaro pro všechny, co tuto
soutěž hrají, očekávám, že zápasy budou mít správný náboj.
Některé týmy měly výborný začátek a pak se už modlily, aby
podzim skončil, my jsme to měli obráceně. Chytli jsme se
v polovině soutěže a odcházeli jsme do přestávky pozitivně
naladěni a s dobrými pocity,“ povšiml si.
A radost mu dělají i neustálá derby, kdy se téměř týden co
týden potkávají týmy z blízkého okolí. „To je v této soutěži
skvělá věc. Většina hráčů, trenérů i funkcionářů se zná a tato
soutěž je tím krásná. Stále se koná nějaké miniderby a sotva
jeden týden skončí, už následuje další zajímavý zápas. Panuje
tu díky složení mužstev zdravá rivalita, ale odehrává se plně ve
sportovní rovině, což je hrozně fajn,“ libuje si.
Osobně předpokládá, že jádro týmu zůstane pohromadě, řeší
se jen drobné věci. Před dotažením je podle Zbožínka příchod
jednoho hráče, naopak odchod Ondry Halouzky je v jednání. Přípravu odstartovalo mužstvo již na počátku ledna, od
té doby tréninky postupně nabírají na intenzitě. „K hale už se
nám přidalo i hřiště na eskáčku a za měsíc budeme hrát i první
přípravný zápas s Kostelcem. Přáteláky bychom chtěli od sedmadvacátého února sehrát celkem čtyři a jsem rád, že přípravu s námi absolvují i hráči dorostu. Budeme pracovat na jejich
plynulém přechodu do mužské kategorie,“ sdělil Zbožínek.
V podzimní části vinou zranění stihl na hřišti jen pět set padesát minut, nyní by toho chtěl odehrát více. „Na jaro se těším.
Snažím se i sám připravovat a mám z toho radost. Chtěl bych
ho s klukama absolvovat v pozici hráče i kouče a doufám, že
nám všem bude zdraví sloužit a všichni si jaro užijeme na plné
pecky,“ těší se na nadcházející týdny a měsíce.

sport, ale nějakou pevnou osu náš celek
pochopitelně má. Gólově často se prosazuje nejlepší střelec Luděk Jahl, vzadu
se opíráme o brankáře Davida Klimeše
a obránce Petra Haluzu s Tomášem Lakomým, ve středu pole se daří Františku
Kolečkářovi. Celkově platí, že se snažíme kluky výkonnostně posouvat tak,
abychom je potenciálně vychovávali pro
vyšší soutěže.“
ƔƔ Věříte v udržení tak vysokého tabulkového postavení?
„Rozhodně pro to uděláme maximum.
Nezbytným základem je dál poctivě
pracovat v přípravě, nedopustit žádné
uspokojení. A pokud budeme makat jako
doteď, můžeme se trvale prosazovat dobrým, rychlým, moderním fotbalem. Zůstat v horních patrech vyrovnané soutěže
bereme coby velkou výzvu. Náročnou,
ale splnitelnou.“
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Bořek CHMELÍK
14 344
Jiří JANČÍK
11 104
Petr JANSA
2 25
Josef KLVÁČEK
14 111
František KOLEČKÁŘ 12 1105
Tomáš MATULA
14 249
Radim MUZIKANT
13 64
Miroslav NĚMEČEK
2 22
Tomáš NOVÁK
12 1042

1
1
0
0
0
0
0
0

Obránci:
10 745
10 734
1 6
14 1209
6 206
8 732
11 623
7 401

Jiří BĚHAL
Petr HALUZA
František HANÁK
Štěpán HANÁK
Radek JANO
Tomáš LAKOMÝ
Jan VESELÝ
Jan WALTER

brankáøi
12 1103
2 182

David KLIMEŠ
Patrik ZAPLETAL

Filip HALOUZKA
Luděk JAHL
Marek SKOUMAL

6./,329
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brankáøi
8 678
7 547
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piny soutěže. Co případný postup do
krajského přeboru, který se už nyní dost
rýsuje? „Naším hlavním cílem je navázat
v jarní fázi na dosavadní úspěšnost, dál
předvádět kvalitní fotbal a pokud možno
neslevovat z dobrých výkonů i výsledků.
Zároveň můžeme s vedením klubu řešit,
jestli bychom využili postupového práva
v případě udržení prvního místa. Zatím
nic nevylučujeme, teprve jaro ukáže víc,“
odtušil Pavel Růžička na závěr.

0ODGìWìPÿHFKRYLF]DWtPMHGHQDGVWDQGDUG

PROSTĚJOV Fotbalisté TJ Sokol
Čechovice, to je v současnosti velice
mladý kolektiv vedený navíc i mladým
trenérem, pro něhož jde o premiérové
angažmá v dospělé kategorii. Přesto
tahle sázka na nastupující generaci
vychází, po podzimní fázi I.A třídy je
progresivní mančaft ve skupině B na
výborné třetí příčce. A sympaticky
komunikativní kouč Lukáš Koláček
mohl spokojeně bilancovat.
ƔƔS jakými představami jste šel do sezóny 2018/19?
„Jde o mé první působení v roli hlavního
trenéra mužů, proto jsem chtěl především
celkově obstát a nezklamat důvěru ve mě
vloženou vedením klubu. Žádný konkrétní cíl ohledně umístění jsme nedostali, ale protože jsem ambiciózní člověk
s touhou uspět, pomýšlel jsem určitě na to
pohybovat se v tabulce co nejvíc nahoře.
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milujeme vecerník
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Tìlocvièna ano, ALE... „Pujmanka“ se zateplí
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QD¾NM¾EJMVGTÆUKF÷VKUCO[PCwN[RQFNGUXÆJQLOÆPC
Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Kadlec

už všichni rozjedou na jarní prázdniny. V pátek je celostátní volno pro
všechny školy, od pondělí pak začínají
jarní prázdniny v Prostějově. Věřím,

LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MW\JTWDCVąKCå
éV[ąKTQM[,GXGNOKRą¾VGNUMÚRGLUGMMVGTÚO¾GPGTIKGPCTQ\
F¾X¾PÊWXÊV¾FNQWJÆRTQEJ¾\M[XÚNGV[CTč\PÆRUÊURQTV[,GVQ
XGNM¾JTCéKéMCMVGT¾FQUNQXCOKNWLGRąGVCJQX¾PÊ0GPÊXJQFPÚ
MGUNGRKEÊO0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

fotbal extra - 5. díl
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Nejvíce
RGHKUDQÙFKPLQXW
1289 – Patrik Huňka (Brodek u Přerova), 1287 – Antonín Dvořák (Protivanov), Daniel Simandl (Plumlov),
1286 – Jan Matůšů (Bělotín), Tomáš
Jura (Kojetín), 1285 – Lukáš Zelina
(Určice), 1284 – Tomáš Zelinka (Kostelec na Hané), Roman Vlček, Josef
Blaho (oba Slavonín).

Hráèi s nejvíce
zOXWÙPLNDUWDPL
8 – Martin Skoumal (Slavonín), 7
– Ondřej Halouzka (Určice), David
Klimeš, Štěpán Hanák (oba Čechovice), Tomáš Jura (Kojetín), Matěj Kubica (Lipník nad Bečvou), Aleš Lošťák
(Bělotín), Daniel Navrátil (Beňov).

2 – Filip Šebesta (Brodek u Přerova),
1 – celkem 12 hráčů, mj. Jiří Běhal, Petr
Haluza (oba Čechovice), Petr Halouzka (Určice).
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Martin HÝBL
Tomáš HÝBL
Petr ŠTEVULA

Petr VODÁK
Kamil ŽÁČEK

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz

Plumlovské se zakousnou bagry 18. března
0+¡Û&) Do
Po půlroční uzavírce bude v ulici
PROSTĚJOV A je to tady!
Dlouho avizovaná rekonstrukce
Plumlovské ulice v Prostějově začne 18. března a stavbaři se na ní
„vyřádí“ postupně až do 28. srpna! Přesné termíny jednotlivých
fází rekonstrukce včetně detailního popisu objízdných tras
zveřejnilo minulý týden vedení
prostějovského magistrátu po
dohodě s Olomouckým krajem.
Dlužno dodat, že radnice utratí
za rekonstrukci víc než olomoucké hejtmanství...

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

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:

Jiří ZDRÁHAL
28. 1. 2019 50 cm 3,75 kg
Němčice nad Hanou

Skoro jako v létě. Vysvědčení a hurá na prázdniny!
PROSTĚJOV Ve čtvrtek před
polednem se na prostějovských
základních školách rozdávalo
pololetní vysvědčení. Večerník
byl osobně u toho, když si děti
ze ZŠ Jana Železného přebíraly
od svých třídních učitelů hodnocení své půlroční práce a chování. Největší radost z vysvědčení
měli zřejmě prvňáčci, kteří něco
podobného prožívali vůbec poprvé v životě. Ale ani „páťáci“ neskrývali nadšení. Obzvláště když
mnohé z nich čekali v tu chvíli
před školou rodiče, aby společně
zamířili na hory. Od pátku totiž
dětem začaly jarní prázdniny!

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

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.

ROKY
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SMOOS I.B TØÍDA,
OLOMOUCKÉHO KFS SKUPINA „B“:
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Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, počet
bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
Zdroj: www.kfsol.cz

TABULKA DOMA
















Nejlepší støelci
VRXWÈzH
15 – Radek Štěpánek (Lipová), 14
– David Preisler (Kostelec na Hané),
11. Filip Machač (Beňov), 10 – Lukáš
Kovařík (Lipník nad Bečvou), 9 –
Simon Hejduk (Určice), Luděk Jahl
(Čechovice), Libor Žůrek (Kojetín),
Tomáš Vybíhal (Chomoutov), 8 –
Adam Hladký, Michal Spáčil (oba
Plumlov), Daniel Navrátil (Beňov),
Ondřej Čurin (Bělotín).
3 – David Preisler (Kostelec na
Hané), 2 – Filip Machač (Beňov), 1
– Radek Štěpánek (Lipová), Simon
Hejduk (Určice), Luděk Jahl (Čechovice), Ondřej Zatloukal (Brodek
u Přerova), Marek Lhotský (Bělotín),
Lukáš Kovařík (Lipník nad Bečvou).

Hráèi s nejvíce
ÄHUYHQÙPLNDUWDPL
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Brankáøi:
5 71
12 1101
2 184

0
0
0
0
0
0
0
1
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Obránci:
JoseF ADAMEC
4 277
Jaroslav FREHAR
6 328
Martin GRULICH
4 185
Tomáš KAPRÁL
3 109
Jan MIKULKA
4 183
Přemysl MLČOCH
11 804
Michal ROTSCHEDL 5 84
Vojtěch SLEZÁK
11 921
Pavel ZBOŽÍNEK
12 553
Lukáš ZELINA
14 1285
=½ORzQÉFL
Jakub ANTONÍČEK
1 45
Michal BUREŠ
7 362
Jaroslav DRAČKA
6 31
Ondřej HALOUZKA
13 961
Filip KOTLÁN
6 188
Vladimír KRAJÍČEK
7 23
Marek MAŠEK
4 162
Tomáš MENŠÍK
13 871
Richard PAUL
7 254
Matěj ŠNAJDR
6 320
Útoèníci:
11 1007
10 464
6 112
1 8
2 45
10 46
Petr HALOUZKA
Simon HEJDUK
David SOSÍK

David STŘEBSKÝ

URČICE Předsezónní ambice na horní polovinu tabulky
se Určicím naplnit nepodařilo. Hned na úvod inkasovaly
šestku od Kostelce, pak sice vyzrály na Lipník, ale v dalších třech duelech nebodovaly. Teprve střední část vyšla
týmu vedenému Pavlem Zbožínkem výrazně lépe, což
dokládají čtyři výhry v řadě nebo celkem čtrnáct bodů ze
šesti po sobě jdoucích duelů. Dohromady to „B“ skupině
I.A třídy dává mínus tři body v tabulce pravdy a čtvrté
místo od konce, ale jen s mizivou ztrátou na celky před sebou. V Simonu Hejdukovi navíc našli nového kanonýra,
dvaadvacetiletý mladík je s devíti góly pátým nejlepším
střelcem skupiny.
„Pocity jsou smíšené. V úvodu soutěže nás ale potkalo zranění hned několika hráčů a taky jsme počítali, že se nám do
úvodu soutěže uzdraví a vrátí do sestavy ti, co byli mimo hru
na jaře,“ nehovořilo se příliš radostně hrajícímu kouči. Mimo
hru se tak na nějakou dobu ocitl on, další pilíř Josef Adamec či
Petr Halouzka, jenž ke zdravotním obtížím přidal i vyloučení,
Jarda Frehar se vracel po zranění a na dlouhou dobu vypadl
i Jarda Dračka. Opakovala se tak situace jako před rokem, také
tehdy se mužstvo podzimní částí protrápilo, nakonec se dvanácti body přezimovalo dvanácté, nyní je na tom o šest bodů
a jednu pozici lépe.
„I když jsme udělali spoustu věcí, abychom navázali na úspěšné jaro, tak objektivními příčinami nám to sklouzlo do stejného formátu. Počítali jsme, že budeme mít k dispozici více
hráčů, proto jsme zvolili určitý model s dorostem včetně plánování zápasů. Vinou zranění a vyloučení to bohužel padlo,
ale všechno zlé je pro něco dobré a kluci zvládali zápasy dorostu i začlenění do našeho mužstva. Z toho mám výborný
pocit,“ odhalil pozitiva.
Stejně tak někdejší ligový fotbalista věří, že přijde i obdobně
úspěšná druhá polovina ročníku, loni byly na jaře jen tři týmy
úspěšnější než Určice.
„Já to vidím pozitivně. Zimní přestávka je daleko delší a můžete s mužstvem více zapracovat, léto je vždy takové hektické.
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Trenér: Pavel ZBOŽÍNEK
Asistent: Ivo ZBOŽÍNEK
Vedoucí týmu: Lubomír HALOUZKA

Útoèníci:
12 917
14 640
2 28

l. ¤.

0
0

7
1
2
1
0
7
2
4
1
1
0
1
0
1
2
1
1
0
4

2
9
1

2
1
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Trenér: Lukáš KOLÁČEK
Vedoucí týmu: Ondřej MADĚRKA

0
0

l. ¤.
0
0

0
0

= 0,1 * l. ¤.
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12 410
13 685
14 998
13 478
14 634
12 509
12 555
4 17
12 753
5 41

Petr DOSTÁL
David DREXLER
Jan HORÁK
Jakub JAMRICH
Sebastian PALLA
David PEKAŘ
Adam PŘIKRYL
Pavel RŮŽIČKA
Matěj VYBÍHAL
David VÝMOLA

obránci
8 208
14 826
13 374
14 1089
14 1181

Šimon ABRAHÁM
Martin MOŠTĚK
Petr NOVÁK
Michal TAKÁČ
František ŽILKA

útoèníci
1 18
1
14
6 125
14 399

Martin DOSTÁL
Martin LIŠKA
Roman PETRŽELA
Radek ŠTĚPÁNEK

0
2
2
0
2
2
2
3
1
3
2
3
0
3
0

0
0
2
0
2
0
4
0
0
2
0
1
0
5
0

1
1
0
15

0
0
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5($/,=$¤1©7¹0

Trenér: Pavel RŮŽIČKA
Vedoucí týmu: Alois ABRAHÁM
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brankáøi
14 1287

Daniel SIMANDL

Obránci:
Karel FAJSTL
7 274
Jiří KIŠKA
14 1195
Petr KUTNÝ
11 833
Ladislav ŠEVCŮJ
13 1107
Martin VYSLOUŽIL
13 1194
=½ORzQÉFL
Jaroslav AUJEZDSKÝ
7 157
Radek BUREŠ
14 394
Tomáš HLADKÝ
5 111
Jiří HRSTKA
8 182
Antonín KLVÁČEK
1 0
Vladimír KOTLÁN
13 987
Tomáš MUDROCH
1 20
Patrik PARÁK
13 827
Michal SPÁČIL
10 638
Marcel ZABLOUDIL
13 820
Adam HLADKÝ
Marek Chmelař
Jiří KRATOCHVIL
Pavel Voráč

Útoèníci:
12 1053
9 298
9 169
3 18

l. ¤.

0

1

1
1
1
0
1

0
3
2
0
0

1
0
0
2
1
1
0
4
8
0

0
0
0
0
0
0
0
1
2
0

8
2
0
0

0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
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Trenér: Pavel VORÁČ
Vedoucí týmu: Radek BUREŠ
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PROTIVANOV Na první pohled v poklidném středu tabulky a bez výraznějších výkyvů nahoru ani dolů se pro hráče
Protivanova vyvíjela úvodní část sezóny
2018/2019. Týmu z přibližně tisícového
městyse se vyhýbaly výraznější výkyvy
a dokázal si poradit i s vynucenou absencí gólmanské jedničky Milana Pitáka,
jenž se ze zdravotních důvodů dočasně
stal nehrajícím trenérem výběru.
ƔƔ Nacházíte se uprostřed tabulky, je to
podle představ?
„Mám trochu obavy, že tabulka je trochu
zavádějící. Když se na ni člověk podívá, tak
máme na dosah jak třetí místo, tak i předposlední. Osmá pozice je krásná, ale potřebovali bychom ji dvěma třemi povedenými
koly v úvodu jara potvrdit. Chtěli bychom
se co nejdřív dostat k hranici třiceti bodů, ta
by mohla stačit, abychom zbytek jara v poklidu dohráli a soustředili se na střílení gólů
bez nějakého rizika dohánění manka. Nahrát body třeba během úvodních pěti kol,
abychom si potvrdili sebevědomí, které
jsme si během podzimu vybudovali, a nedehonestovali dosavadní práci.“
ƔƔ V čem tkví vaše vyrovnaná bilance
výher, remíz i porážek?
„Většinou nedokážeme venku potvrdit dobrý výsledek doma, nebo obráceně. Ale je
potřeba zmínit, že jsme na podzim měli několikazápasovou venkovní sérii a o to víc teď
budeme hrát doma, tak doufám, že se nám
to trochu vrátí. Trápí nás ofenziva. Ne ve
smyslu, že bychom si šance nevytvářeli, ale
je to taková impotence. Prostě se nám někdy
nepodaří proměnit ani jednu ze šesti šancí.“
ƔƔ Co dalšího vás zatím trápilo?
Druhým problémem jsou pro nás penalty.
Pětkrát skončil zápas remízou a z toho jsme

jen jednou rozstřel vyhráli, to znamená mínus čtyři body. A taky v zápasech se nám
je příliš nedařilo proměňovat, z pěti jsme
hned dvě nedali. V tomto bolí třeba domácí zápas se Slavonínem, kdy jsme nedali
v osmdesáté minutě penaltu, skončilo to
nula nula a ještě jsme prohráli na penalty.
Ale na druhou stranu se nám podařilo zapracovat na bránění. Loni jsme s obranou
měli značné problémy a svědčí o tom jen
dvě čistá konta, teď se nám jen za podzim
podařilo udržet čtyři. To určitě kvitujeme
a právě na zlepšené obraně to dost stavíme.“
ƔƔ Co jste dokázali změnit, že jste se tak
zlepšili?
„Minimálně jsme kvůli mému zranění změnili gólmana. (úsměv) Na Markovi ale bylo
hodně vidět, že si na nový post relativně
rychle zvykl, dvě čistá konta v I.A třídě již
stojí za zmínku. Zajímavá změna, která ale
kupodivu vyšla. A na pozici obrany jsme minulou sezónu stále laborovali s tím, že jsme
nebyli schopni se sejít. Ještě proti Lipové
to vypadalo, že budeme hrát ve vysněném
složení a se čtyřmi statnými hráči od Marka Pospíšila přes kapitána Antoše Dvořáka
po Danka Nejedlého, ale trvalo to asi třicet
minut, během nichž se Marek i Dan zranili
a museli jsme ji znovu seskládat.“
ƔƔ Tak jste opět museli improvizovat?
„Ukázalo se, že do defenzivních činností
můžeme využít Ondru Milara. Na to, že
má teprve dvacet let, tak ukazuje velký
přehled na hřišti a právě on dokázal zacelit
naše mezery v obraně. Ta si pak po sedm
osm zápasů udržela stejné složení a tahle
stabilizace určitě vedla k tomu, že góly
v naší síti přibývaly spíše sporadicky a snížili jsme je na únosnou mez.“
ƔƔ Nechybí na druhou stranu příspěvek

Ondry Milara vepředu, vždyť loni dal
osmnáct branek?
„Hlavně při standardkách se stále dostával
do šancí a chodil i na penalty, ale nepadalo
mu to tam a padla na něj střelecká deka. Nepodařilo se mu dát to, co by za normálních
okolností dal, na druhou stranu se to může
přihodit každému a je jen otázkou času, kdy
to prolomí. Už v posledním zápase ukázal,
jak důležité budou jeho střelecké příspěvky.
ƔƔ Zmínil jste penaltové neúspěchy. Dá
se na ně připravit?
„Zrovna toto jsme řešili. Bavili jsme o tom
s klukama, ale máme trochu problém, že
kromě dvou tří stabilních hráčů, kteří chtějí
kopat penalty, nemáme dalšího člověka, který by řekl, že to půjde kopnout. Většinou jde
ten, na něhož vyjde Černý Petr, a je to spíše
o hlavě než o tom, že bychom nebyli schopni trefit bránu. O penaltách se vždy říkalo, že
jde jen blbě kopnout. Z pozice brankáře to
zní blbě, ale částečně to tak je.“
ƔƔ Kdy se vy osobně budete moci vrátit
zpět na hřiště?
„Stále se necítím stoprocentně. Je to ale to
poslední, co nás v této chvíli trápí. Víme,
že máme kvalitu vzadu, a když v posledním zápase došlo i k zranění Marka a přijela sanitka, tak nebyl problém vyslat do
brány dalšího hráče, který hned po pěti
minutách ukázal, že i on má kvality. Post
brankáře nás tak nejspíš trápit nebude.“
ƔƔ Jaké máte ambice pro jarní část?
„Chtěli bychom se pohybovat v rozmezí
pátého až osmého místa a dokazovat, že
nejsme průměrný tým. Nemáme ambice
být v top pět, ale ukázat, že umíme hrát fotbal pro diváky. Chceme co nejdřív vyřešit
záchranářské problémy a věřím, že budeme
předvádět i pohledný fotbal plný gólů.
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PROSTĚJOV Loňská jarní sezóna
Plumlovu náramně vyšla a z tohoto měřítka se těžce ustupuje. Proto i relativně
úspěšná podzimní sezóna byla zjevně
dobře naladěným trenérem Pavlem Voráčem hodnocena opatrněji. Nepříliš
povedený závěr sezóny znamená čtvrté
místo v průběžné tabulce, takže do jarní sezóny je jednoznačný cíl postoupit
o nějakou tu příčku vzhůru.
ƔƔ Jak hodnotíte celkově podzimní
sezónu z hlediska postavení v tabulce?
„Po loňské úspěšné sezóně jsem se netajil nejvyššími ambicemi. Nicméně na
základě rozlosování jsme věděli, že těžké
zápasy přijdou na konci sezóny. Takže
momentální čtvrté místo asi odpovídá
našim možnostem.“
ƔƔ Plumlov měl vynikající vstup do
sezóny, od konce září se už tolik výsledkově nedařilo. V čem spatřujete
příčiny?

„Začátek podzimu nám vycházel. I když
jsme museli párkrát improvizovat, mladí
kluci to zvládli skvěle. Teprve po porážce
od Lipové nám to začalo ve hře drhnout.
Možná i proto nám to v posledních asi
pěti zápasech už tolik neklapalo.“
ƔƔ Na tým z popředí tabulky máte
vysoký počet inkasovaných branek,
vnímáte rezervy v defenzivní činnosti?
„To asi ne. V první polovině jsem kluky
chválil, vycházelo to zhruba jedna obdržená branka na zápas. Já osobně neřeším,
jestli prohrajeme o jednu nebo o čtyři
branky, pro mě je to stejně prohra. Ale
často jsem míchal sestavou, aby si zahráli
všichni, často i z donucení, takže možná
proto. Nehrajeme ligu, takže to analyzovat nebudeme.“
ƔƔ Jaký zápas během podzimu považujete za nejvydařenější, který vás nejvíc potěšil?
„Tak to teď už přesně nevím, ale myslím,

že proti Určicím jsme hráli v tak zoufalé
situaci, že jsme se báli, že dostaneme výprask. Kluci však bojovali a nakonec jsme
s velkým štěstím vyhráli. Toho je potřeba
si vážit.“
ƔƔ Jaké očekáváte změny v kádru během zimní přestávky, které posty potřebujete posílit?
„Máme asi osm nových hráčů z divize.
Teď vedení vyhodnocuje, jak poskládat
mužstvo. (smích) Ne, teď vážně. Možná
se něco rýsuje, ale uvidíme. Budeme potřebovat brankáře a útočníka. Ale kvalitních hráčů na obou zmíněných postech
je málo.“
ƔƔ Jaký máte hlavní cíl pro jarní sezónu?
„Postup. Nebo aspoň potrápit Lipovou.
(zase úsměv) Samozřejmě nám bude stačit i druhé místo. Všechno ostatní beru
jako osobní selhání a budu vyžadovat
vlastní potrestání.“
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Útoèníci:
Marek GRMELA
13 459
Radek KROPÁČ
12 219
František POSPÍŠIL
14 1013
Radek SEDLÁK
11 127

1
0
0
1
1
4
0
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11 348
11 499
3 37
11 423
9 208
14 647
13 756

Jiří LIŠKA
Patrik MUSIL
Karel NEJEDLÝ
Vít NEJEDLÝ
Tomáš POSPÍŠIL
Dalibor SEDLÁK
Tomáš SEKANINA

Obránci:
1 14
14 1287
14 1197
7
119
14 1172
12 960

Miroslav BÍLEK
Antonín DVOŘÁK
Ondrej MILAR
Daniel NEJEDLÝ
Zdeněk POSPÍŠIL
Milan SEDLÁK

brankáøi
5 462
13 800

Milan PITÁK
Marek POSPÍŠIL

0
0
0
0
4
0
0
0

l. ¤.
0
2
0
1
1
0
1
4
0
1
0
2
0
2
0
0
2
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
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Hrající trenér: Milan PITÁK
Asistent: Dušan MILAR
Vedoucí týmu: Josef POSPÍŠIL
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brankáøi
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14 1284 0

Tomáš ZELINKA

Obránci:
Lubomír BALÁŠ
11 123
Jan HOLOUBEK
11 524
Ondřej CHYTIL
14 1147
Tomáš JURNÍK
1 14
Aleš MÓRI
14 1221
Tomáš PEKA
11 768
Milan SYNEK
2 93
Jaroslav VINKLÁREK 4 196
Jakub ZATLOUKAL
8 181
=½ORzQÉFL
Ivo GREPL
1 16
Lukáš GRULICH
13 852
Dominik HRUBAN
13 746
Matěj KLIMEŠ
13 1147
Peter PATORAJ
3 59
Martin POPELKA
13 1009
Jan VYMAZAL
13 709
Michal LUŽNÝ
Ondřej NAVRÁTIL
David PREISLER

Útoèníci:
14 392
4 115
13 1192

1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
4
2
0
3
0
1
0
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2
1
3
0
3
0
0
0
1
0
0
1
4
0
0
2
2
0
4

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5($/,=$¤1©7¹0

Trenér: Jaroslav KLIMEŠ
Asistent: Petr WALTER
Vedoucí týmu: Vladimír STANĚK
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PROSTĚJOV Podzimní sezónu
v Kostelci na Hané nemohou při nejlepší vůli hodnotit příliš příznivě. Jedním z důsledků je fakt, že trenér Jaroslav Klimeš (na snímku) po vzájemné
dohodě ukončil své působení v tomto
klubu. Sám ovšem nad svými nyní už
bývalými svěřenci hůl neláme. „Nemohu mluvit za druhé, ale pokud vyjde vstup do sezóny, tak pořád umístnění do pátého místa je reálné,“ myslí
si Jaroslav Klimeš.
Kostelci na Hané podzimní sezóna příliš
nevyšla. Až desáté místo s devatenácti
body zařadilo Kostelec o jediný bod a je-

diné místo před nejhoršího zástupce Prostějovska, a sice Určice. Je tedy nabíledni,
že odstupující trenér Jaroslav Klimeš s postavením v tabulce nemůže být spokojen.
Začátek sezóny přitom přinesl výrazné
výsledky, od nichž se mohlo odrazit sebevědomí jeho svěřenců. V prvním kole
deklasoval Kostelec Určice na jejich hřišti
6:1, Chomoutov dostal o branku méně
a výsledkem 5:0 skončilo měření sil
s Dubem nad Moravou. Pravda podobně
vysoká porážka 1:4 přišla od Lipníku nad
Bečvou.
„Se vstupem do sezóny panovala spokojenost, v létě se kvalitně potrénovalo

a vyšly první zápasy, dostali jsme se na
vlnku a tak nějak to šlo samo jako minulou sezónu,“ hodnotí letní start Klimeš.
„Pak se nám to trošku zadrhlo, dostávali
jsme laciné góly a nedávali tutovky. Fotbal
je především o hlavě a tam nám to začalo
haprovat. To, co nám šlo, tak to přestalo
jít,“ připomněl podzimní kouč Kostelce
známou pravdu.
V letní pauze došlo v Kostelci k obměně kádru a to chce vždy nějaký čas, než
si to sedne. To je další z možných příčin
a Klimeš pokračuje: „V rozhodujících
momentech chyběly persony typu Vítka
a Palce (Langra), kteří byli osobnosti ne-

jen na place, ale i v šatně. Ti by dali mančaftu řád. To mi tam chybí. Mladí sice
mají kvalitu, ale je potřeba tu kvalitu dát
ve prospěch kolektivu a nikoli to hrát na
sebe. Čím dřív to pochopí, tím lépe pro
mančaft.“
Při pohledu na tabulky nelze přehlédnout, že domácí bilance Kostelce byla na
podzim opravdu zoufalá. Předposlední
místo s deseti body, pokud nepočítáme
tristní výkon Dubu nad Moravou, je
opravdu na pováženou. V čem hledat
příčiny? „Loni jsme si udělali nějaké renomé, takže doma nám soupeři zalezli a my
jsme museli tvořit, což není náš šálek kávy.

Naše hra byla postavena na přechodové
fázi, rychlém přechodu do útoku,“ soudí
Klimeš.
Které zápasy zůstaly trenérovi v paměti?
„První zápasy mě uspokojily více méně
po všech stánkách. Dali jsme hodně gólů,
byli jsme dominantní. Pak stojí za řeč ještě ke konci sezóny zápas s Plumlovem,
ale ten nedopadl bodově,“ vzpomíná na
průběh své zatím poslední štace zkušený
kouč.
Příprava na jarní sezónu tak už není jeho
starost, přece jen ale může svému nástupci leccos doporučit. „Pokud jde o mě tak
by to chtělo posílit na pozicích stopera,

střeďáka a útočníka. Ale to v současné
době není vůbec jednoduché, protože
hráči obecně nejsou, a když jsou a umí
zatáčet doprava, tak mají nataženou ruku.
Jenže peníze v klubech více méně nejsou,“
uzavírá své hodnocení podzimní sezóny
Jaroslav Klimeš.
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9 – David Heil (Náměšť na Hané), 8 – Jakub Michalík (Paseka), 7 – Karel Bajza (Řetězárna), Lukáš Cejpek, 6 – Michal Kocourek
(oba Rapotín), Tomáš Pěruška (Haňovice),
Tomáš Vymětal (Náměšť na Hané).
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TABULKA VENKU

P

3

5









13

1296 – Michal Martinák, František
Kučera (oba Paseka), 1286 - Daniel
Beran (Maletín), 1276 – Zbyněk Telíšek, Radim Kopecký (oba Bohuňovice), Marek Vinkler, Tomáš Sklenář (oba
Bělkovice), Jakub Řípa, Martin Havlíček, Miroslav Fišara (všichni Náměšť na
Hané).

R



0











1 BoKXĖRYLFH
 &KYiONRYLFH
 +OXERþN\
 0DOHWtQ
5 Konice
 %RKGtNRY
 5DSRWtQ
 %ČONRYLFH
 3DVHND
 1iPČãĢQ+
 +DĖRYLFH
 ěHWČ]iUQD
 7URXEHOLFH
 /HãWLQD

V

11

9









1

2 – Jakub Michalík (Paseka), Michal Kocourek (Rapotín), 1 – celkem 12 hráčů.
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1 – Radim Toman, Petr Grossmann
(oba Chválkovice), Ondřej Goldscheid
(Hlubočky), Daniel Beran (Maletín),
Michal Hloušek (Paseka), Jiří Jurečka
(Bělkovice), Tomáš Režný, Michal Nguyen (oba Hlubočky), Jan Šmirják, Aleš
Fryčák (oba Bohuňovice), David Heil,
Miroslav Fišara (oba Náměšť na Hané),
Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice).
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13 – Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice), 12 – Michal Nguyen (Hlubočky), Jan
Šmirják, Aleš Fryčák (oba Bohuňovice),
11 – Tomáš Režný (Hlubočky), Daniel
Beran (Maletín), 9 – Roman Kamený
(Konice), 8 – Tomáš Radim (Chválkovice), Ondřej Goldscheid (Hlubočky), Miroslav Fišara (Náměšť na Hané).
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Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, počet
bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
Zdroj: www.is.fotbal.cz



7












TABULKA DOMA
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ALEA SPORTSWEAR
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Sokol Konice
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Jiří MOŽNÝ
Tomáš KALÁB
Marek SONNEVEND

původní zpravodajství pro Večerník

tu jsem cítil, že jsme se semkli. Ustálila se
nám sestava a od šestého sedmého kola
už zbytek sezóny probíhal podle mých
představ, výkony byly moc dobré.“
ƔƔ V jakém duchu se nyní ponese
zimní příprava?
„Pauza byla poměrně dlouhá a kluci si
odpočinuli. Prvního února jsme začali
ostře a opět se budeme scházet třikrát
týdně v domácích podmínkách. Máme
tam i osm kvalitních přátelských zápasů
s mužstvy z krajského přeboru a s ligovým dorostem. Soupeře jsem vybíral
pečlivě, aby nám to něco dalo, a kondiční část završíme od prvního do třetího
března soustředěním v Jaroměřicích,
společně s Jesencem a vybranýma klukama z dorostu, jak se nám to osvědčilo
loni. Máme dva měsíce a příprava bude
hodně pestrá. Když do toho opravdu
šlápneme, tak by jaro mohlo být dobré.“
ƔƔ Není osm přáteláků v porovnání
se dvanácti jarními koly až moc?
„Může se to zdát dost, ale máme široký kádr a chci do něj posunout hodně
dorostenců, které máme v dorazovém
ročníku, ať už jde o Paše, Ošťádala,
Růžičku, Cetkovského, oba gólmany.
Chci si vyzkoušet i Vaška Faltýnka
a spoustu dalších talentů, k tomu budeme namixovaní i s klukama z Jesence a budeme zkoušet různé hráče na
různých pozicích. Kluci jsou zdravě
nahecovaní a osm přáteláků je tak akorát, aby nás prověřily.“
ƔƔ Kam byste se tedy chtěli ve zbytku sezóny vyšvihnout?
„Dostali jsme se do problémů s naším
dorostem, který neuhrál tolik bodů, kolik měl, a budeme se na něj muset trochu zaměřit, aby udržel krajský přebor,
což je pro nás priorita. Budu tedy muset
hráče, kteří už pravidelně nastupují za
‚áčko‘, také trochu vytěžovat v něm, aby
se posunuli do klidných vod. Současně ale ztrácíme jen šest bodů na druhé
Chválkovice a tři na Hlubočky, to není
4'#.+<#è0ª6º/
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Trenér: Pavel RŮŽIČKA
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František BÍLÝ
Vojtěch CETKOVSKÝ
Jakub KOŘENOVSKÝ
Jaromír KRÁSA
Jakub KŘESALA
Martin PAŠ
Filip RŮŽIČKA
Lukáš RYP
Adam ŠIRŮČEK
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Ladislav BÍLÝ
Ladislav BLAHA
Filip DREŠR
Michal OŠČÁDAL
Ondřej PROCHÁZKA
Jaromír RUS
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loni Litovel, ale naším cílem pro jaro
bude porvat se o druhé místo. Kladu si
velké ambice, vždy chci mít ty nejvyšší
cíle, a budeme se snažit čtvrté místo
vylepšit. Mám tomu uzpůsobenou
přípravu, abychom opravdu byli velice kvalitně připraveni na jaro. Věřím,
že je v našich silách porvat se o druhé
místo.“

51-1.-10+%'
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žádná hrůza. Hned úvod nás čeká hodně těžký a bude se v něm lámat chleba,
již v úvodním kole jedeme do Bohuňovic, k suverénnímu lídru soutěže, poté
máme doma Chválkovice.“
ƔƔ Kalkulujete s variantou, že i druhé místo by mohlo být postupové?
„Nebudeme spoléhat na to, že nebude.
Bohuňovice mají ještě větší náskok než

neměly hrozit vážné sestupové starosti. Neboť případného úbytku některého ze sedmi regionálních
reprezentantů směrem dolů by po pár sestupech
v minulých ročnících byla opravdu škoda, náš okres
by tím znovu tratil potřebnou úroveň.
Co se naopak týče případných postupů nahoru,
kromě zmíněné Konice i potenciálně ambiciózního
Plumlova tu logicky máme dosud suverénní Lipovou. Leč právě vzhledem k minulosti SK se osobně
příliš nedivím určité zdrženlivosti tamního vedení
s myšlenkami na posun do výrazně zkvalitněného
přeboru. Šponovat rozpočet a pak stejně bojovat dole
o záchranu asi nikoho moc neláká, tady rozum velí
spíš užívat si zápasových vítězství v čele pelotonu. Byť
o soutěžní patro níže.
Každopádně nezbývá než všem našim zástupcům popřát dobrou zimní přípravu a především
co nejlepší jarní pokračování v obou I.A třídách!

nezastírá konický trenér Petr Ullmann

KONICE Devět výher, jeden penaltový neúspěch a čtyři porážky,
v součtu kladné skóre a čtvrtá pozice
se ziskem osmadvaceti bodů. Tak
dopadl řečí základních čísel podzim
konického „áčka“ ve stejnojmenné
skupině I.A třídy. Kouč Petr Ullmann je ve výsledku spokojen, pro
jaro ale pomýšlí ještě výše. „Podzim
se mi hodnotí velice kladně. Navázali
jsme na minulou sezónu a opět jsme
mezi čtyřmi nejlepšími týmy soutěže, což je výborné. Doufám, že to tak
bude i nadále pokračovat, na jaře bychom naše současné postavení chtěli
ještě vylepšit,“ pošilhává po ataku
směrem vzhůru.
ƔƔ Úvod podzimu se vám příliš nevydařil. Mohly za to i změny v mužstvu, jak zmínil Roman Kamený?
„No, určitě to bylo i zabudováním
nových hráčů, ať už šlo o Jardu Krásu,
Ondru Procházku, nebo Marťu Lišku.
Opět tři nové tváře, které si postupně
vydobyly místo v sestavě a byly přínosem. Velkou radost mi udělal Filip
Drešr, že se tak brzo po těžké zlomenině
uzdravil, a následně opět patřil k oporám týmu. Horší začátek bych přikládal
i krátké a dovolenými rozhozené letní
přípravě, taky se mi zdálo, že zpočátku
neměli někteří hráči dobrou fyzickou
kondici ani herní vytížení.“
ƔƔ Hrálo rovněž velkou roli, že právě v úvodu jste potkali celky ze špice
soutěže?
„I takhle se to dá říct, ale dovolím si poznamenat, že s Bohuňovicemi to bylo
remízové utkání, ale soupeř jej šťastně
vyhrál. V Bohdíkově jsme smolně prohráli 0:1, když i domácí říkali, že jsme je
celý zápas válcovali, ve Chválkovicích
jsme byli lepší, ale zápas jsme ztratili na
penalty. Fotbal je někdy takový a cením
si kluků, že domácí papírově lehčí zápasy
dokázali otočit. S Haňovicemi i Leštinou
jsme v poločase prohrávali, ale z mančaf-

o pevnější stabilizaci v patře pod KP. O krůček dál
se zdají být v tomto směru Protivanovští nejen díky
osmému místu, zatímco personálně obměňovaná určická ekipa je na jedenáctém fleku o něco blíž spodku
pořadí.
Pouze o jeden stupínek výše figuruje FC Kostelec na
Hané, jemuž možná postupně vyprchává nováčkovský entuziasmus z předchozích let a poznává náročnější realitu druhé nejvyšší krajské soutěže. Nicméně
z desáté pozice se při troše progresu může klidně dostat o poznání výš.
Za podstatný se dá celkově považovat jeden fakt: že
by snad žádnému z oddílů Prostějovska v I.A třídě

-1/'06Ą

„Naším cílem bude porvat se o druhé místo,“

I.A třída mužů Olomouckého KFS 2018/19 byla na
podzim fotbalovou soutěží Prostějovsku (téměř) zaslíbenou. Když to vezmeme plošně, týmovým zástupcům našeho regionu se v obou jejích skupinách dařilo
během úvodní poloviny této sezóny buď výborně, nebo
alespoň dobře – samozřejmě i s ohledem na možnosti
či ambice toho kterého mančaftu. Nikdo vyloženě nezklamal, jeden klub absolutně zazářil.
Tím hvězdně třpytícím se kolektivem samozřejmě je
SK Lipová, jež zatím neomezeně ovládá FGP studio
I.A třídu, skupinu B. Maximálně se vydařilo letní posílení, stoprocentní úspěšnost doma (!) byla podpořena
velice dobrými výsledky z venku a rázem vznikl ohromující dvanáctibodový náskok v čele! Klobouk dolů.
Vynikající start měl rovněž do kvality přebudovaný
Sokol Plumlov, který prvních sedm kol pouze vítězil.
Stejná porce zbylých utkání sice tak úspěšná už zdaleka nebyla, ale přesto průběžný součet stačí na čtvrté
místo. Přesně opačným vývojem prošel mladě složený
Sokol Čechovice, neboť se po slabším úvodu postupně
zlepšoval. Až se ve vyrovnané tabulce, kde druhou
a dvanáctou příčku dělí jen osm bodů, vyšplhal na lichotivou třetí pozici.
V ALEA sportswear I.A třídě, skupině A má prostějovský okres tradičně jediného vyslance – Sokol Konice.
Jeho dlouhodobým cílem je pohyb v popředí soutěže
s případným útokem na postup do krajského přeboru.
Momentálně z toho rezultuje díky solidním výkonům
čtvrtý post, ze kterého půjde reálně atakovat stříbro.
Pokud se vrátíme do béčka, podobně jako Lipová tam
na svou minulost ve vyšších sférách divize vzpomínají
další dva soubory. SK Protivanov ani TJ Sokol Určice
už nemají aktuálně tak smělé myšlenky, spíš jim jde
Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz

Průběžné vysvědčení Prostějovska v I.A třídě:
Jedna výborná, tři chvalitebné a třikrát dobře
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I přesto, že je činnost hlídek Městské policie nadále zaměřena zejména na oblast
veřejného pořádku, podíl dopravních
přestupků zůstává poměrně vysoký a činí
81,5 % celkového počtu. Je to dáno hlášením občanů. Značnou část tvoří i přestupky spáchané při blokovém čištění
(12,5 %), nejvyšší podíl však představují
nedovolená stání a zastavení, která jsou
předmětem kritiky. „Co se týká veřejného pořádku, také v loňském roce jsme
se zabývali nejčastěji rušením nočního
klidu a chováním bezdomovců. Daří se
zjišťovat pachatele odkládání odpadů
mimo určená místa, velmi pozitivní je,
že při různých akcích, kde bylo vyšší nasazení hlídek, například během Dušiček
na hřbitovech nebo při různých akcích
na náměstí T. G. Masaryka, nebyly registrovány krádeže a podobně. Za dosažené
výsledky patří strážníkům poděkování za
jejich mnohdy nelehké úkoly. Poděkování městské policii vyjádřil ostatně na

$(1

:

Jaký byl fotbalový podzim v "A" skupině I.A třídy Olomouckého KFS?

PROSTĚJOV Po další kratší pauze se na stránky
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vrací seriál FOTBAL EXTRA,
který tradičně každý půlrok monitoruje dění na zelených
trávnících v uplynulé podzimní či jarní části sezóny.
Nejinak je tomu i tentokrát, neboť fotbalový podzim na
regionálních kolbištích definitivně zatáhl ruční brzdu již
v listopadu loňského roku. Tím se nabídla možnost bilancování a hodnocení všeho, co se nejen na krajských a regionálních pažitech, ale také v rámci nejvyšší moravské
soutěže, v průběhu první části ročníku 2018/19 událo.
Hodnocení, které jste zvyklí dvakrát během roku
nacházet právě na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika, pokračuje dnes už pátým dílem. A vězte,
že se jako vždy dostane na všechny. V úvodních dvou
číslech jsme začali prvotním ohlédnutím za mužskými,
mládežnickými i ženskými soutěžemi, ve třetí části
jsme podrobili drobnohledu účinkování 1.SK Prostějov
ve Fortuna:Národní lize, druhé nejvyšší soutěži ČR
a napočtvrté přišel na řadu zástupce Prostějovska v krajském přeboru, tedy FC Kralice na Hané.
Tentokrát se podrobně věnujeme všem sedmi zástupcům
našeho okresu v obou skupinách I.A třídy Olomouckého
KFS. Dál následovat postupně budou I.B třída, Přebor OFS
Prostějov a obě grupy III. třídy, neopomeneme ani týmy
fotbalistek z regionu, nakonec pak nahlédneme i do kabin
mládežnických družstev všech věkových kategorií.
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Možná už tento týden bude rozhodnuto o vině či nevině Radima Žondry
obžalovaného z přepadení tenistky Petry Kvitové. V úterý a ve středu proběhne u Krajského soudu v Brně další přelíčení v této věci, která vzbudila zájem
i celosvětových médií. Jestliže soudkyně vynese už nyní rozsudek, bude to jen
dobře. Skončí, tedy alespoň doufám, tak všechny spekulace, které krvavé napadení tenisové star provázely. Karty jsou už rozdané. Přestože Žondra stále
tvrdí, že v době činu byl úplně někde jinde, nedisponuje jediným uznatelným
důkazem. Ovšem ani obžaloba nedrží v rukách bůhvíjaké trumfy. Jak jsem
u soudu vypozoroval, policie zajistila pouze jakousi pachovou stopu a podezření na Žondru je postaveno výhradně na tom, že jej Petra Kvitová poznala při
rekognici. Uvidíme, jak si senát brněnského soudu s tím vším poradí. Rodákovi ze Ptení ale není co závidět, on i jeho jinak velmi zdatná obhájkyně budou
mít co dělat, aby zřejmě jen „vytřískali“ co nejnižší trest.
Sám jsem zvědav také na to, jak tenisová hvězda na tom bude po psychické stránce, až se postaví čelem muži, který ji měl přepadnout a drasticky nožem zranit
levou ruku.
Už zítra tedy dvojnásobná wimbledonská vítězka ukáže na Žondru prstem.
Bude to soudkyni stačit, aby recidivistu s bohatým trestním rejstříkem poslala
na dvanáct let za mříže?

Ještě jednou se vrátím na konec
letopočtu 2018. Silvestr je poměrně náročný den v roce. Všude je
přespříliš jídla, ze kterého vás bolí
žaludek, alkoholu, po jehož požití
vás příští den bolí hlava, a rušného
hluku z četného množství petard.
Ten největší problém posledního
dne v roce pro mě osobně ovšem
představuje nedostatek spánku.
Přes rok jsem kvůli mnoha povinnostem velmi vytížená, a tak
se snažím chodit rozumně spát,
abych mohla každý den fungovat.
Pak ale přijde Silvestr a já musím
vydržet v bdělém stavu až do půlnoci. Do času mého jinak nejhlubšího spánku. Proto jsem si letos
připravila několik životabudičů

– kolu obsahující nálož cukru,
chlebíčky coby přátele utěšující mě
v těžkých chvílích a hry zaměstnávající můj postupně stále více
ochabující mozek.
Poté přišla půlnoc, kterou dala
vědět záplava rachejtlí. Otevřeli
jsme sekt, přiťukli si a vzájemně si
s přítelem popřáli vše nejlepší do
nového roku. A to byl můj vrchol.
Lehli jsme si do postele s tím, že
společně zrekapitulujeme uplynulý rok. Z těchto okamžiků si
pamatuji jen útržky. „Nejvíc jsem
si užil chvíle, kdy jsme...“ „Nezapomenu na to, jak…“ „To byl
zážitek! Tehdy…“ „A vzpomínáš
si, jak…“ Já nepromluvila ani slovo, protože jsem už dávno hrubě

P

D

kal jeden pán, který ve společnosti
své již téměř dospělé dcery vyrazil
spolu s námi na týdenní zájezd do
Alp. Přestože měl veškeré vybavení
včetně lyží a lyžáků, na sjezdovce
se za celých sedm dní neukázal
ani jednou. Když už se někam vypravil, pospával vždy pod svahem
natažený přes sedadla vytopeného autobusu. Jeho dcera se za
něj strašlivě styděla. Přestože ona
sama měla lyžování ráda, podobný
výlet se pro ni stal skutečným martyriem.
výšený zájem návštěvníků
hor nepochybně přinesl
nebývalé zkvalitnění a rozšíření
služeb. Je skvělé, že si nyní můžete užívat moderních vleků, upravených sjezdovek, fungujících
občerstvení či dobře vybaveného
ubytování. Na druhou stranu to
v poslední době přineslo nebývalý
nárůst cen zvyšovaných pod heslem „Bez peněz na hory nelez!“.
Nedá se však nic dělat, doba se
prostě mění. Je tedy zbytečné ohlížet se nostalgicky za romantikou
prvních lyžníků, kteří ve vlastním
potu stoupali do prudkých svahů,
aby za to byli odměněni krátkým,
ale o to opojnějším pocitem jízdy
z neupravovaného kopce. Stejně

7

MARTYHO
SLOUPEK

klimbala. Ožila jsem až dvě hodiny poté, tehdy se totiž muž zeptal:
„Tak co, půjdeme spát?“ A já mu
s úsměvem prozrazujícím mou nesmírnou úlevu, že se konečně vypovídal, který jemu ovšem říkal:
„Jsem opravdu ráda, že mám takového sdělného a citlivého chlapa,“ odpověděla: „Ano.“
Říká se „jak na Nový rok, tak po
celý rok“. Nevím tedy, co přesně čekat od nadcházející dlouhé
šňůry dnů roku 2019. Nevadilo
by mi, kdybych pokračovala v nekonečném obžerství, pití sladkých
limonád a hraní her. Ale nevím, co
by mi přítel řekl na to, že bych pokaždé, když otevře pusu, vytuhla.
Inu, necháme se překvapit...

NA HORY UŽ NEJEZDÍ JEN ANDĚL, ALE I VŠICHNI ČERTI
Kdyby filmový revizor pražských drah Gustav Anděl vyrazil
na hory dnes, určitě by to tam nepoznal. Musel by si připadat jako středověký rytíř v továrně na automobily. Na horách lze kromě čiré radosti z pohybu na čerstvém vzduchu
čím dál častěji sledovat také snobismus v jeho nejčiřejší
podobě.

8*# )

zimu mělo. Ve skutečnosti je to ale
vůbec nebaví.
atrné je to třeba na boomu
lyžařských škol. Ty stejně
jako v podstatě každá jiná škola či
kroužek neslouží pouze k tomu,
aby se děti něco naučily, ale
i k tomu, aby je rodiče měli kde odložit, a nemuseli se o ně starat. To
je ovšem často velká škoda pro obě
dvě strany. Rodiče minimálně přicházejí o šanci sdílet se svými potomky jejich radosti i strasti spojené s učením něčeho nového. Děti
zase provádějí něco, k čemu si ony
samy nezískaly svůj vlastní vztah.
Činí tak jen proto, že absolutně
netuší, jak se z celé situace vyvlíknout. A tak tu více, tu méně dělají
alespoň to, co se po nich chce.
alším pozoruhodným fenoménem je spojení hor a alkoholu. Nikdy mi hlava nebrala,
proč mnozí, jakmile uvidí první
sníh, vytahují placatku „s něčím
ostřejším“. V tomto ohledu vyni-

JAKÝ BYL FOTBALOVÝ PODZIM
9,$7´©'¨08lµ2/2028&.¥+2.)6"

,CMRQRUCNwÆHRTQUV÷LQXUMÚEJUVT¾åPÊMč,CP0CI[MTQO÷LKPÆJQUGXNQPKRQFCąKNQRQJNÊFCV
KPWNQXQWMTKOKPCNKVWWJąDKVQXčD÷JGO&WwKéGM
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

A

uvedl primátor města František Jura,
který soutěž vnímá jako jasný signál
toho, že lidem není jedno, v jakém
prostředí žijí.
Třídit obalové odpady je už každodenní rutinou většiny českých domácností, v třídění elektroodpadu se
ve všeobecnosti poněkud zaostává.
Ne však v Prostějově. „Rád bych občanům Prostějova za třídění elektroodpadu poděkoval. Ocenění, které
jsme získali, patří zejména jim,“ řekl
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
s tím, že za druhý ročník krajské soutěže AKTIVNÍ OBEC získal Prostějov
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Petra Kvitová JAK NA NOVÝ ROK…
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volání, což je pětadvacet oznámení denně. Je to také o 2 422 volání více než v roce
2017. Předmětem těchto oznámení je
celé spektrum událostí, a sice od nedovoleného parkování, nedovoleného záboru
veřejného či soukromého prostranství,
skládek, podezřelého chování osob, oznámené ´drobné´ krádeže až po stání ve
vjezdu, narušování občanského soužití či
rušení nočního klidu. Také díky oznámení od občanů se podařilo zadržet v mnoha případech pachatele trestné činnosti
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Úklid podle plánu
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Ahoj všichni,
tak a máme tady plesovou sezónu,
a to tak, že v plném proudu. Tančí se prakticky všude, kde se dá,
v Prostějově především v Národním domě (stále v rekonstrukci)
a Společenském domě (stále pod
hrozbou zbourání). Každý považuje právě ten svůj ples za nejlepší,
ale pokud si člověk zanechá odstup, tak jej pak potěší, že na plese
Pomáháme tancem se zase vybralo o něco více peněz než v letech
předchozích, že na charitu nezapomněl ani Městský ples.
Myslím, že každý, kdo ples pořádá,
ať už ve městě, nebo na malé obci,
kde jsou to tedy především a většinou hasiči, sokolové nebo místní
sportovci, si zaslouží velký obdiv
a poděkování. Jen málokdo totiž
tuší, co to dá za práci takový ples
zorganizovat. Na ples se pak vydají
dámy v róbách a pánové v oblecích,
aby zas po roce předvedli ladné taneční figury, společensky pokonverzovali, vyhráli eventuálně něco
pěkného v tombole. A pak, to se
týká především vesnických plesů,
se řádně najedli, jelikož poctivý gulášek, řízek přes celý talíř, domácí
svíčková a v případě mysliveckých
plesů také něco z divočiny vždy
potěší mlsné jazýčky a žaludky.
Náladu dělá také kapela, takže tancovat za příjemného hudebního
doprovodu je vždy lepší, než když
se umělci nepotkají ani s rytmem,
ani s intonací.
Tady asi má zase výhodu magistrát,
jelikož v rámci rozpočtu lze pozvati
nějaké to slavné zpěvácké jméno,
na kterém pracovali odborníci
a vlastní píle, na druhé straně někdy i neznámá kapela umí roztančit sál až k nevíře.
A tak si užívejme plesovou sezónu
plnými doušky, přestože druhý den
toho člověk pravda moc neudělá
a příjemně vyhřátá postel je jeho
nejbližším kamarádem, ale co už...
Žijeme jenom jednou, a protože již
zase tak nějak přibývá blbé nálady,
radujme se ze života a problémy
Marty
nechejme na chvíli spát.

jako tehdy i dnes platí jedna zásadní věc: koho hory a lyžování
baví, ten si je dokáže užít za každé situace. Kdo na ně však míří
jen proto, aby se neřeklo, pro něj
by bylo lepší, kdyby zůstal doma
a bez výčitek svědomí dělal něco,
co by mu bylo bližší...
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Snad každý týden čtu v novinách, jak městští strážníci nahánějí prodejce energií otravující lidi v jejich domovech a nabízející levnější elektřinu nebo plyn.
Musím říct, že u nás na Sídlišti Svobody je to zcela běžné každý den! Dva nebo tři mladí pánové, velice slušně oblečení v černých oblecích, se doslova a do
písmene dobývají do bytů. A hlavně oblbují seniory, kteří jim jako málokdo důvěřují. Oni je skoro vždycky umluví na „výhodnější“ tarify u jiných dodavatelů. Přitom každý člověk v Prostějově ví, a vědí to zcela jistě i dealeři energií, že podomní prodej je v Prostějově protizákonný. Viděla jsem často, jak
někteří lidé na ty pány v oblecích zavolali policisty. Když se strážníci objevili u nás v paneláku, tak do těch kravaťáků jako kdyby vždycky střelilo a rozutekli
se po celém sídlišti. Těžko říct, jak se proti nim bránit, na to asi nijaká poučka neexistuje.
Marie Otáhalová, Prostějov

Elektroodpad třídíme nejlépe...
OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOV Druhý ročník krajské soutěže
o titul AKTIVNÍ OBEC zná vítěze.
V Olomouckém kraji zvítězilo město Prostějov! O vítězi rozhodovaly
celková výtěžnost sběru v červených kontejnerech za dané období
a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení
v tisku nebo v online médiích.
„Je třeba říci, že soutěž nezvýhodňuje
větší města, kde je kontejnerů více,
a nediskriminuje obce, kde je třeba
jen jeden. Klíčovým kritériem je výtěžnost v kilogramech na obyvatele,“

fotbal extra 5.díl

zpravodajství

Jednání o Vrahovické

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Na høbitovì zavøeno

tější Jan Nagy, ředitel Městské policie
Prostějov.
Plnění úkolů v rámci místních záležitostí
je každodenní činností našich strážníků.
„Prostějov patří mezi města s nižší kriminalitou a stabilizovanou úrovní veřejného
pořádku. Potvrzují to i statistické údaje,
které jsou porovnávány vždy s výsledky
sociologického průzkumu. Dlouhodobě
je celých 83 % občanů spokojeno se životem v Prostějově. Naprosto nezbytná je
velmi úzká spolupráce s veřejností, kdy se
díky oznámení podařilo i zadržet pachatele různé protiprávní činnosti,“ konstatoval Nagy, který Večerníku z loňské statistiky prozradil, že naopak tísňových volání
od Prostějovanů na všeobecně známou
linku 156 přibylo. „V průběhu loňského
roku bylo přijato celkem 9 128 tísňových

a předat je policii. Tak tomu bylo vloni ve
čtyřiceti případech, kdy policistům byly
předány události s podezřením na spáchání trestného činu. Dále bylo strážníky
zadrženo deset pachatelů trestných činů
a osm celostátně hledaných osob. Občané oznamují i dopravní nehody, kterých
bylo hlášeno celkem dvaadvacet. Z celkového počtu oznámených událostí je 4 546
událostí, jako je podezření na přestupek či
trestný čin,“ vypočítal Jan Nagy.
Celkový počet přestupků v Prostějově v letech 2014 až 2017 je relativně
téměř stejný. V roce 2018 však došlo
k poklesu o neuvěřitelných 21 %! „Nejvyšší počet přestupků byl v roce 2017.
Současný rapidní pokles počtu přestupků
odpovídá i stavu veřejného pořádku a je
v souladu i s trendem statistiky kriminality. Odráží stav veřejného pořádku. Je ve
shodě s indexem kriminality ve městě,
která také klesá,“ uvědomuje si šéf prostějovských strážníků

„Skáču dobře, skáču rád,“ pochvaloval si Rudolf Deyl mladší v komedii Anděl na horách. Kdyby vyrazil na sjezdovku dnes, zřejmě by
tuto hlášku změnil na „Oblékám
se dobře, oblékám se rád“. Zasněžené hory se pro některé z nás
změnily v módní molo, lunapark
a přehlídku nejrůznějších technických vymožeností v jednom.
si nikde jinde nelze víc pozorovat změnu, kterou naše
společnost prošla. Přitom ještě
před takovými sto lety do zasněžených končin prakticky nikdo nechodil. Před padesáti lety do nich
mířily první větší skupiny nadšenců a dnes to na nich žije jako nikde
jinde. Přibyli ve velkém lidé, kteří
tam míří hlavně proto, že to dělají ostatní. Z pobytu na horách
se stala společenská povinnost
srovnatelná například s letní dovolenou v Chorvatsku. Čím dál
častěji můžete narazit na ty, kteří
lyžují hlavně proto, že by se to přes




dy, ke kterým ve městě došlo během
31. prosince 2018 a 1. ledna 2019.
Opilí vandalové se vyřádili především
na odpadkových koších.
„Přesně tak. Vandalové se nejčastěji zaměřují na odpadkové koše, které dokážou zcela zničit. Škoda se pak každým

rokem šplhá do výše desítek tisíc korun.
Finance, které budeme muset vložit do
oprav a do nákupu nových nádob, mohly sloužit daleko smysluplněji, například
na podporu seniorů, škol či třeba opravu
chodníků,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Během oslav konce roku
2018 došlo v ulicích Prostějova k poškození nebo úplnému zničení celkem
31 kusů odpadkových košů. Celková
výše škody je vyčíslena na 43 729 korun
s DPH. „Všechny podklady předáme
Policii ČR k zahájení šetření poškození
majetku města. Po jeho ukončení, pokud
nebude dohledán pachatel, bude následně škoda předána k uplatnění pojistného
plnění z pojištění majetku města,“ doplnil
první náměstek Pospíšil. Jak ještě dodal,
odpadkové koše budou opraveny nebo
opětovně instalovány podle vhodných
klimatických podmínek, nejpozději do
konce března 2019.
Večerník se tímto tématem bude podrobně zabývat za čtrnáct dní v pravidelném tématu týdne.
(mik)

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz
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„Volání na tísňovou linku je ale naopak víc“ sdělil ředitel Městské policie

PROSTĚJOV Větší klid i pořádek a daleko méně prohřešků
Prostějovanů. To je jen velice stručná statistika počtu přestupků řešených Městskou policií Prostějov během loňského
roku. Výsledná čísla a komentář předal exkluzivně Večerníku
jako prvnímu z médií již předminulý týden velitel prostějovských strážníků Jan Nagy. Ten si pochopitelně pochvaluje
značný úbytek přestupků v Prostějově. Svědčí to o polepšeném chování našinců? Doufejme, že to tak je a nastolený
trend bude pokračovat i v příštích letech.

Prostějov (mik) – Vedení prostějovského magistrátu i nadále intenzivně jedná
s investorem, tedy Krajským úřadem
Olomouckého kraje, o harmonogramu
rekonstrukce Vrahovické ulice a vzniku
přechodů v ulici Brněnská. „Zatím stále
zůstává v platnosti, že v letošním roce
dojde k úpravě povrchu Vrahovické ulice,
a to konkrétně od železničního přejezdu
k odbočce do ulice Průmyslová. Zároveň
bude odstraněna železniční vlečka, která
je dlouhodobě nevyužívaná a ve špatném
stavu. Celková rekonstrukce Vrahovické
ulice pak proběhne v roce 2020,“ ujistil
náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Michal
KADLEC

Prostějov (mik) – Magistrát informoval
o dočasném opatření na Městském hřbitově v Prostějově. „V termínu od pondělí 4.
února do pátku 8. února bude z provozních
důvodů uzavřena kancelář správce městských hřbitovů v Brněnské ulici,“ uvedla
tisková mluvčí radnice Jana Gáborová.

Městská policie Prostějov každoročně
vyhodnocuje stav veřejného pořádku
komplexně za uplynulý rok. Zpráva
týkající se letopočtu 2018 je velice
optimistická. „Vloni došlo na území
města celkem k 6 553 spáchaným
přestupkům, které řešili strážníci.
V konečném součtu je to o 1 807 přestupků méně než v předchozím roce
2017,“ sdělil Večerníku to nejdůleži-

Projekt pokraèuje
Prostějov (mik) – Projekt prevence kriminality v Prostějově v oblasti vyšší kvality
městského kamerového systému bude
pokračovat i v letošním roce. V rámci
zkvalitňování výtěžnosti dat dohlížecího
systému je například navrhován projekt
pro možnost forenzní analýzy videa. „Jedná se o software, který nabízí inovativní
funkce a nástroje pro forenzní funkce ke
sledování objektů. Dojde tak ke zkrácení
času přehrávání videa pro vyšetřovací
účely, které je minimalizováno řádově
z hodin na minuty. Software umožňuje
i detailní identifikaci objektů, například
rozpoznávání registračních značek, obličejů, opuštěných objektů a napojení do
policejních databází například hledaných
osob,“ vysvětlil primátor města František
Jura. Celkové předpokládané náklady na
projekt jsou ve výši 550 tisíc korun.

Prostějov (mik) – Plán zimní údržby
komunikací a chodníků v Prostějově
probíhá v nastávající zimě podle plánu, jak
zní z vyjádření radních. Úklid od sněhu
nebyl nijak zkomplikován ani minulé
pondělí, kdy město pokryla bílá peřina. „V prvním pořadí důležitosti byly
zprovozněny úseky místních komunikací, na kterých je vedena městská
hromadná doprava, a to včetně hlavních tahů na komunikacích v majetku
města, dále úseky chodníků s velkou
frekvencí pohybu obyvatel a zastávky
MHD. Následně jsou ve druhém a třetím pořadí důležitosti zprovozněny
ostatní komunikace, chodníky, aleje,
přechody pro chodce a ostrůvky,“ okomentoval Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora.

6HÄWHQÙDSRGWUzHQÙ Silvestr
PROSTĚJOV Konec starého roku
a příchod toho nového většinou provázejí bouřlivé oslavy, bohužel ruku
v ruce se silvestrovskou nocí vznikají
na majetku města nemalé škody. Nejinak je tomu v posledních letech v Prostějově. Radní teď sečetli všechny ško-
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tři tisíce korun. „Peníze poslouží ke
zlepšení nakládání s odpady. Někde
ještě drobné elektro a baterie končí
v komunálním odpadu, místo aby je
lidé vhazovali do specializovaných
červených kontejnerů nebo je odnášeli do sběrných dvorů, odkud putují
k recyklaci. V Prostějově jsme ale na
velice dobré cestě. Děkuji všem, že
jsme v Olomouckém kraji na špici,"
uzavřel Jiří Pospíšil.
Město Prostějov tak postoupilo do
celorepublikového finále, a pokud se
mu opět podaří zvítězit, získá částku
20 tisíc korun.
(mik)

8zWRQHEXGHWDNRY½KUÕ]D
Je dobře, že se konečně po třiceti letech začne opravovat ten hnusný
panelák v Nerudově ulici, který slouží jako domov seniorů. Nemám nic
proti panelovým domům, vždyť v jednom z nich na sídlišti Hloučela bydlím. Jenže zatímco naše paneláky jsou už dávno opravené a vypadají trošku k světu, tak na Nerudovce připomíná tento barák stále komunistickou
hrůzu. Tak se těším, že brzy bude tato nemovitost rovněž pěkná a nebude
ostudou Prostějova.
Jan Sýkora, Prostějov Bohužel.

1DG½Y½PHQDWRYvLFKQL
Chápu, že spor města s Manthellanem asi jen tak brzy neskončí, ale nemohlo by se
i tak město zaměřit na neutěšený stav chodníků a dlažby parkoviště před Společenským domem? Je to naprostá ostuda města! Chodit se tam pomalu nedá kvůli výmolům a blátu v místech, kde má být normálně dlažba. Účastníky koncertů a plesů
nebo jen náhodné kolemjdoucí zlobí tento fakt stejně jako mě, která tudy procházím
několikrát za den. Myslím si, že nějaká úsporná oprava by vůbec nebyla od věci.
Jana Korytářová, Prostějov

3URVHQLRU\WRQHQÉ
Nejen já jsem vzteky bez sebe, když si pomyslím, co se vyklubalo ze slavné stavby komunitního domu v Sušilově ulici. Už to, že jedna bytová jednotka přišla město na více než tři miliony korun, svědčí o tom, že žádné levné bydlení pro důchodce to tedy rozhodně nebude. A když nedávno město zveřejnilo
výši nájemného za jeden byt, tak jsem se z toho osypal! Sám jsem uvažoval o tom, že se společně s manželkou začneme ucházet o jeden z bytů v tomto
domě, ale teď vidím, že to ani náhodou neuděláme! A proč taky, když dnes platíme za dvoupokojový byt na Šárce méně, než město bude požadovat za
jednopokojový byt v Sušilově ulici?
Jindřich Dvořák, Prostějov
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Jak být zdravý? To je tak trochu otázka do pranice. Bereme vitamíny, snažíme se pestře stravovat,
cvičíme, sportujeme, přesto nemusí být naše zdraví zcela stoprocentní. Čím to je? Někdy genetikou, někdy slabou imunitou, a naopak množstvím užívaných léků, jindy zase stresem – ten je
jednou z hlavních příčin nemocí. Také to může být negativním pohledem na některé aspekty
v našich životech a důvodů by se asi našlo více. Pojďme se ale podívat na to, co můžeme zlepšit
Texty připravila: Aneta KŘÍŽOVÁ
nebo sami ovlivnit…

negativními slovy. Pomoci může opakování: „Já jsem mládí, Já jsem zdraví, Já
jsem síla, Já jsem oceán klidu“.
Zkuste
alternativní medicínu
Není rozhodně všelék, ale to není ani klasická medicína, jak je již dnes známo.
Tam, kde klasická medicína a lékaři
selhávají, tam je potřeba zavčas vyzkoušet alternativní medicínu. Alternativní
medicína může pomoci jak s běžným
nachlazením, tak s chronickými nemocemi, ale i s poruchami orgánů včetně
rakoviny. Za alternativní medicínou
nutně nestojí žádní šarlatáni, i když
i ti se bohužel najdou, ale představují ji především léčitelé, a těch je celá
řada, dále jsou to homeopati, bylinky,
tinktury, různé přírodní přípravky, ale
i alternativní metody. Každému sedí
něco jiného, je však potřeba stavět se
k těmto věcem pozitivně, nikoliv předem negativně, či dokonce s odporem.
Je třeba také počítat s tím, že doba léčby
může být trochu delší, ale komplexnější
a účinnější.

Stravujte se bez glutamátu,
aspartamu, GMO
a palmového oleje
Stokrát nic umořilo osla a to právě platí
o výše jmenovaných látkách. Jakmile spatříte tyto látky ve výčtu složení výrobku, je
lepší se jim buď vyhnout, nebo alespoň nekupovat tyto potraviny pravidelně. Uvedené látky mohou při dlouhodobém užívání
působit negativně na náš organismus. Tak
například aspartam, ten patří mezi nejpoužívanější umělé sladidlo, které je nevhodně propagováno jako náhražka cukru pro
diabetiky. Přidává se do dietních pokrmů,
dětských pokrmů, jogurtů, zákusků, lahůdkových salátů, nápojů, některých minerálek, ale i do léků a vitamínů. Na přebalech
výrobků ho poznáte pod označením E951
a skládá se z fenylalaninu, kyseliny asparagové a metanolu. Dokonce se uvádí, že
aspartam byl používán jako bojová zbraň,
měl ovlivňovat myšlení nepřítele na bojišti. Pozor dejte i na glutamát sodný neboli
E620, E625 či také MSG, což je látka,
která je označována jako zvýrazňovač

Vybírejte si svoji společnost. Proč se
nacházet mezi negativními lidmi nebo
lidmi, v jejichž přítomnosti vám není
dobře, nebo vám snad způsobují neradosti, trápení a křivdy. Všechny tyto
faktory se negativně podílejí na našem
rozpoložení, dovedou nás dostat do nepříznivých poloh, navíc ubírat na zdraví.
Ne vždy je však možné se těmto lidem
vyhýbat, nicméně dospělý člověk už má
právo na to vyskytovat se tam, kde chce
a kde je mu dobře. Starejte se o sebe a začněte tím, že ze svého okolí vyloučíte
lidi, kteří vám něco způsobují.

Vyskytujte se mezi
GREUÙPLOLGPL

Proč se ptám? To je totiž půl zdraví.
Jak všichni víme, na Titaniku byli
lidé zdraví a k čemu jim to bylo?
Pokud člověk není šťastný, po delší
dobu se cítí nešťastný a neshledává
ve svém životě pozitivní pocity a nenachází žádné nadšení, se zdravím
to dřív nebo později začne cloumat.
A tohle je třeba zavčas zastavit. Nikdo vám nedá recept na štěstí, ten
musíme najít každý sám, od toho
tady také všichni jsme. Nicméně jde
vědomě dělat určité kroky k tomu,
abychom byli šťastnější. Zkusit tedy
můžeme následující postup…

Pozor na to, rozčilování, zlost, hněv či třeba
dlouho uchovávaná křivda na nás zanechávají své následky. Každá nemoc či zdravotní problém má svoji příčinu v psychice.
Zmíněné negativní emoce si představte
jako například kámen, který v člověku
postupem času roste, až se z něj najednou
stane skála, která nás tíží. Pokud tohle neumíme zpracovat a neustále si tyto emoce v sobě nosíme, můžou vyústit v řadu
zdravotních komplikací. Od bolestí hlavy

=EDYWHVHNÔLYG\]ORVWL
KQÈYX]½vWL

Je někdy hodně těžké se smířit s minulostí, ale i ta se děla z nějakého důvodu
a slouží dalším účelům. I když se s tím někdy těžko srovnáváme, vše je tak, jak má
být. Minulost nás dokáže sužovat a trápit,
ale nic s ní už nenaděláme. Jediné a hlavní
je vzít si z ní ponaučení. S pokorou poděkovat za vše, co se nám stalo a nechat ji
konečně jít. Učiní nás to zdravými a šťastnými. Žijte tím, co je teď a tady, a čiňte tak,
aby vám bylo dobře hlavně dnes. Všímejte si malých věcí a přestaňte cokoliv očekávat, zkuste změnit pohled na věc, jako
to udělal Phil z filmu Na Hromnice o den
více. Až budete mít chvíli čas, zkuste se na
tento film podívat.

2SXVyWHPLQXORVW
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Neberte si nic osobně. To, co nám druzí
říkají, je projevem jejich vlastních vzorců, ke kterým nějakým způsobem přišli. Pokud nechceme být obětí názorů
druhých, neberte si nic osobně, ať už je
to chvála, nebo křivda. Každý člověk se
nějak vyvíjel, někde vyrůstal a postupem
času se nacházel v různých životních etapách i situacích. Ať už jedná pozitivně, či
negativně, vždy jedná na základě vlastního přesvědčení, bude vám lépe. Stejně
tak dělejte vše, jak nejlépe dovedete, jedině tak si budete připadat šťastní, klidnější
a naplnění. S klidem v srdci budete moci
každou noc usínat, protože jste se dnes
snažili vše dělat tak, jak nejlépe dovedete.
Více o tom, jak si nebrat věci osobně či
jak dělat vše tak, jak nejlépe dovedete, se
dočtete v knize Čtyři dohody.
Chtějte být šťastní a budete šťastní!

1HEHUWHVLQLFRVREQÈDGÈOHMWH
YvHMDNQHMOÅSHGRYHGHWH

přes bolesti zad, v krku až po onemocnění ledvin, jater, žaludku či třeba srdce atd.
Ne nadarmo se říká „nedokázal to přenést přes srdce“. Zdravotní stav je odraz
emocí člověka. Pokuste se tedy oprostit
od staré křivdy, bolesti, strasti a různých
neshod a uvidíte, že se vám uleví, ale
mohou zmizet i potíže, které vás obtěžovaly a budete konečně šťastní.

-DNEìWåġDVWQì"

To je základ! Pokud člověk nechce být
vědomě zdravý, tak zdravý zkrátka nebude. Možná si říkáte, že každý člověk chce
být zdravý, to je sice fakt, ale někteří mají
nastavené vlastní vzorce tak, že si vlastně zdraví nechtějí být, i když si to přejí.
Díky nemocem se člověk někdy dostane
do role oběti, která je opečovávaná, je jí
tak konečně dobře, nevědomky dostane
pozornost, kterou třeba vždycky chtěl
nebo potřeboval. Tato role mu pak nějak
vnitřně vyhovuje. Jsou lidé, kteří chtějí
být zdraví, ale neustále opakují, jak jsou
nemocní, jsou lidé, co jsou nemocní
a neustále vykládají, jak je jim hůř a hůř
(i když to tak třeba není). Pokud uvedený stav trvá dlouhodobě, což není pro nikoho nic příjemného, je nutné se podívat
na věc jinak. Zkusit otočit negativní v pozitivní, nebo alespoň neutrální. Snažit se
tedy vnímat to, že se zdraví nezhoršuje,
ale je stejné, i to je pozitivum. Je dobré
přestat neustále opakovat to, jak je nám
zle, to vážně ještě nikdy nikomu nepomohlo, ba naopak. Pokud chci být tedy
vážně zdravý, nebudu si zdraví zhoršovat

chuti. Najdete ji koření, v polévkách omáčkách, hotových jídlech, v jídlech z fastfoodů
atd. Glutamát je označován jako neurotoxická
látka a pro zdraví člověka může být nebezpečný. Je spojován s neurodegenerativními
nemocemi, vývojovými poruchami mozku,
autismem atd. Na paškál přichází i palmový
olej, ten však není škodlivý jen našemu zdraví, ale také životnímu prostředí. Proč je dnes
tolik lidí s vysokým cholesterolem a infarkty?
Protože mimo jiné prostřednictvím pokrmů
konzumujeme palmový olej, který obsahuje
nasycené mastné kyseliny. Ve sto gramech
palmového oleje najdeme neuvěřitelných
devětačtyřicet gramů nasycených mastných kyselin, což značně přispívá k ucpání
cév atd. Je obsažen téměř všude, a to od
sušenek, čokolády přes brambůrky, tyčinky,
margarín, pomazánky, pečivo, výrobky pro
děti a v mnohém dalším. Navíc produkce
palmového oleje nezvratně poškodila a nadále poškozuje pralesy i zvířata v Malajsii
a Indonésii. Dále si dejte pozor na GMO,
konkrétně na geneticky modifikované potraviny, zejména pak na kukuřici či kukuřičný škrob, ale i na sóju, řepku atd. Geneticky
modifikované organismy mohou způsobovat nejen degenerace a nádory...
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bych určitě skrečoval,“ přiznala česká
jednička.
Dobrý vstup do utkání neprožil ani
Lukáš Rosol. Do duelu proti Robinu
Haasemu sice šel s pozitivní bilancí pěti
výher a jediné porážky, v prvním setu
ale vršil chybu za chybou, dvakrát ztratil
podání a výrazně soupeři ulehčil cestu
za vedením. Ve druhém dějství se český
tenista držel do stavu 3:3, v sedmé hře
ovšem ztratil svůj servis a Haase bezchybným výkonem zvrat nepřipustil.
„Robin dneska zahrál excelentně. Po
všech stránkách mě přehrál, nenašel
jsem žádnou odpověď na jeho hru.
Skvěle servíroval i returnoval. Dělal
jsem, co jsem mohl, ale trápil jsem se na
servisu a soupeř byl prostě lepší,“ uznal
Rosol.

Výsledkový obrat dokonali Nizozemci
ve čtyřhře, která nabídla vyrovnanou
bitvu. Domácí pár Rosol, Veselý sice
v tie-breaku ztratil první sadu, pak ale
vyrovnal a vynutil si rozhodující třetí
set. O držiteli klíčového bodu rozhodovala zkrácená hra. Češi prohrávali
již 0:3, za stavu 6:4 ale měli k dispozici dva mečboly a pak ještě jeden. Ani
v jednom případě nebyli úspěšní, jejich soupeř naopak nabídnutou šanci
neodmítl.
„Porážka velmi bolí, měli jsme tři mečboly, dva při vlastním servisu. Sice jsme
sehráli kvalitní zápas, ale převládá velké
zklamání. Šance jsme měli,“ hodnotili
zklamaně porážku domácí tenisté.
Do následujícího zápasu poslal nehrající kapitán Jaroslav Navrátil překvapivě Jiřího Lehečku. Nejmladší český
debutant v sedmnácti letech statečně
vzdoroval zkušenému Haasemu.
Hráče šesté světové desítky pořádně
potrápil a vzal mu dokonce jeden set.
V rozhodujícím dějství měl za stavu

<VTCEGPÚFGDN
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1:0 dokonce šanci vzít soupeři podání,
ostřílený soupeř však kritickou situaci
ustál a nakonec svému týmu vydřel
postupový bod.
„Nechal jsem na kurtu všechno, více se
ze mě nedalo vytáhnout. Bohužel jsem
prohrál, ale myslím, že se nemám za co
stydět. Nějaká předzápasová nervozita
byla, na kurt jsem šel dobře připravený,
ale bohužel to nevyšlo,“ uvedl po své
premiéře v soutěži Lehečka.

ƔƔ Chválil vás i Jiří Veselý…
„Je to hodně povzbuzující. Ale
skutečně to není nic jiného
než motivace do nadcházejících turnajů. Abych na
hře pracoval mnohem více,
protože stále je co zlepšovat.“
ƔƔI servis, kterým jste často Haaseho zaskočil?
„Docela ušel. Na servisu jsem teď
dlouhou dobu pracoval a musím
říct, že se zlepšuji. Mým cílem je, aby
byl konzistentnější, a podle mě
(QVQ2CXGN.GDGFCèGUM¾URQTVQXPÊ
je to na dobré cestě.“

PETROHRAD, PROSTĚJOV Na
druhém místě světového žebříčku
zůstane Petra Kvitová, přestože na
turnaji v Petrohradu nedokázala obhájit loňské vítězství. Ve čtvrtfinále
česká tenistka nestačila na Donnu
Veikičovou. Chorvatská hvězdička byla lepší především ve druhém
setu. Od stavu 0:1 vyhrála šest her
v řadě, když velkým úsilím a bojovností tlačila soupeřku do defenzivy.

„Cítila jsem se velmi unavená. Bojovala jsem, první set jsem zvládla docela slušně, ale únava neustupovala.
Soupeřka pak začala hrát skvěle a já
byla velmi pomalá, z čehož pramenilo
hodně chyb,“ uznala Kvitová, kterou
čekají další náročné týdny. Nejprve
bude vypovídat u soudu o svém přepadení z prosince 2016 a pak bude
startovat na turnaji v Dauhá, kde ji
čeká další obhajoba
(lv)

CESTU KVITOVÉ ZA OBHAJOBOU
ZASTAVILA BOJOVNÁ CHORVATKA

„Prohráli jsme a z toho pochopitelně žádnou radost nemáme. Chtěli jsme
do Madridu, to se nepovedlo. Sen se nám nepodařilo uskutečnit. Přesto
jsem s výkonem týmu spokojený. Kluci nechali na kurtu duši. Kdyby nešlo
o Davis Cup a reprezentaci České republiky, Jirka Veselý by do čtyřhry
nešel. Klobouk dolů před jeho přístupem. Stejně tak velice vysoce hodnotím výkon Jirky Lehečky. Jsem u týmu třináct let a takovou premiéru
jsem ještě nezažil. Podal výborný výkon. Nebyl nervózní, přestože šel na
kurt za nerozhodnutého stavu a věděl, že jde o hodně. Myslím si, že tento
tým má stále před sebou slušnou budoucnost, pokud ovšem bude zdravý.“
Jaroslav Navrátil, nehrající kapitán daviscupového týmu ČR

1éKOC,CTQUNCXC0CXT¾VKNC
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ní Bréda-Mucha, Filip Jícha by měl
pilovat brankářské dovednosti v třetiligové Kroměříži. Obrana funguje
v osvědčeném složení, velkou posilou
do zálohy se ukazuje být Lutonský se
skvělým přehledem a schopností v případě potřeby zakončit.
Problémem je složení útoku. Marián
Kovařík, který měl být koncovým
hráčem spolu s Kroupou, se naprosto
neprosadil a spolupráci s prostějovským klubem ukončil. Vhodnou náhradou a posilou ofenzivy mohl být
testovaný kanonýr Silný, jenže ten se
na podmínkách spolupráce s Prostějovem nedohodl. Kapitán Kroupa je
tak poměrně osamělý a je otázka, kdo
jej v útočných aktivitách podpoří.

Jednu možnost mají Prostějovští
stále v rukávu, ale je stále více třeba
myslet i na situaci, že do kádru již
nikdo vhodný nepřibude. Je tady
samozřejmě alternativa přesunout
Koudelku na hrot, koneckonců hrotového hráče odehrál třeba při svém
půlročním angažmá ve Vyškově těsně před přestupem do Prostějova.
Dále se nabízejí Píchal nebo nováček
Baďura, jenže těm k rychlosti při jejich mládí přece jen mohou chybět
potřebné zkušenosti.
Pokud by samozřejmě Kroupovi vydrželo zdraví stejně jako na podzim,
lze v takové sestavě hrát, jenže trenéři
musí počítat se vším. V případě dlouhodobějšího výpadku prostějovského

botu opět v Holici, kde se utká s tradičním soupeřem z Uničova. Tomu se
sice na podzim nedařilo podle představ, ale šesté místo stále svědčí o slušné kvalitě uničovského fotbalu.
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kapitána by mohlo být zaděláno na pořádný problém. A eskáčko střílet góly
musí, závěr podzimu byl dostatečně
výmluvným varováním.
Další ostrý test čeká eskáčko tuto so-

4
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OLOMOUC – HOLICE V průběhu
února čekají prostějovské fotbalisty čtyři přátelská utkání se soupeři
z Moravskoslezské ligy. Hned ten
první mohl patřit k nejatraktivnějším, jenže Frýdek-Místek teď prožívá
krizové období a je jen stínem bývalého druholigisty. Zajímavostí byl
start tří bývalých hráčů Prostějova
v soupeřově dresu, v němž se představili Kofroň, Hloch a Skwarczek.
První střelu na soupeřovu branku vyslal
po pár minutách zleva Šteigl, brankář
Kalina musel míč odvracet na roh. Jak
je dobré míti Lutonského, se ukázalo
po pěti minutách hry, kdy si zkušený
záložník posunul míč na střed hřiště
a přízemní střelou otevřel skóre zápasu.
Za dalších pět minut bylo ovšem překvapivě srovnáno. V hlavní roli byl brankář
Mucha. „Snažil jsem se zabránit rohové-

1.SK PV
MFK FM

mu kopu po tečovaném míči, proto jsem
šel hodně z branky, jenže míč mě trefil do
kolen a odrazil se,“ popisoval gólman po
zápase situaci, z níž vzešel pokutový kop,
který s přehledem proměnil Förster.
Eskáčko ovšem mělo jasně viditelnou
herní převahu, kterou vzápětí zúročilo.
Biolek poslal do brejku Kroupu, který
naservíroval míč nalevo Šteiglovi a ten
dostal favorita opět do vedení přes vehementní protesty soupeře ohledně
ofsajdového postavení.
Později si oba aktéři role vyměnili,
Šteiglův centr ovšem Kroupa přetavil
v hlavičku těsně nad břevno. Kroupa
se ale gólu nakonec dočkal, když pohotově reagoval na situaci a dopravil
míč za Kalinova záda.
O střelbu tentokrát nebyla nouze,
Koudelka prověřil brankáře, Fládr
z přímého kopu zatočil míč těsně nad
branku, další brance zabránil zvednutý praporek sudího. Na druhé straně
musel své umění prezentovat Mucha,
když míč po rozehrané standardní situaci uklidil na roh.

malou domů překvapil vlastního brankáře. Bréda se pak vyznamenal při brejku Visiče a při přímém kopu Qorriho.
Míč však jen vyrazil a na dorážku Mrkvičky už nedosáhl.
Frýdek-Místek se snažil až do samého
závěru o vyrovnání stavu, zapojil do toho
i lokty, na což doplatil Zapletal, který se
ve druhém poločase sotva vrátil do hry.
Těsné vítězství se ale nakonec Hanákům
podařilo udržet.
(tok)
Statistiky z utkánínajdete na straně 22

„První poločas byl excelentní a myslím si, že jsme mohli dát daleko víc branek. První
obdržený gól byl dost hloupý, to se prostě nemůže stávat, vypadne nám balón a dostaneme gól. Druhý gól si dáme vlastní po malé domů. To si musíme pohlídat, protože
pak zápas dostane úplně jiný náboj, soupeř začne běhat a dostáváme se pod tlak.
Ve druhém poločase jsme si vyzkoušeli hru na dva útočníky, ovšem v prvním poločase
jsme hráli daleko lépe, protože jsme udrželi balóny. Ve druhém jsme neudrželi žádný,
takže jsme byli pod tlakem. Máme sice rychlé hráče, ale musíme uhrávat souboje. Karel Kroupa je uhrál, Šteigl, který tam měl výborný náběh, také. Šance, které jsme si po
přestávce vytvořili, jsme nedali, naopak jsme hloupě inkasovali.“
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Ještě do přestávky navýšil skóre Koudelka,
když si po zachyceném odkopu převzal
míč a střelou z hranice šestnáctky počtvrté
překonal Kalinu. V té chvíli opravdu nikdo
netušil, že půjde o gól vítězný.
Po změně stran se změnilo i rozestavení z 4-5-1 na 4-4-2, na hrotu operovali
Píchal s Baďurou. Ti se ovšem zásoby
míčů příliš nedočkali, naopak eskáčko
začalo být pod stále větším tlakem. Pomohla tomu i velmi kuriózní nešťastná
branka Pernackého, který dlouhou

OLOMOUC Specifičnost hry proti
svému bývalému klubu si v utkání
vyzkoušelo hned několik hráčů.
Zatímco na opačné straně to bylo
trio Kofroň, Hloch a Skwarczek,
v prostějovském dresu to byl v prvním poločase Matěj Biolek. Na
pravé straně běhal jako vítr a zápas, ƔƔSoupeř působil hodně odevzdav němž odehrál poločas, mu vylože- ně, byl správný pocit, že jste si v příně „sedl“.
pravě konečně pořádně zahráli?
„Na zápas jsme se těšili, celý den
Tomáš KALÁB
jsme na něj čekali, protože ráno
ƔƔZahrál jste si proti svému bývalé- jsme měli pouze rozcvičení a pak
mu klubu, který ovšem prošel hodně byli ještě na hotelu. To samozřejmě
změnami...
trochu vzbuzovalo obavy, protože
„Je to myslím poprvé, co jsem po svém jsme se nehýbali, ale první poločas
odchodu proti Frýdku-Místku hrál. jsme zvládli dobře a bylo vidět, že si
Na zápas jsem se celkem dost těšil. všichni s chutí zahráli. Bavilo nás to,
Musím říci, že v současném kádru zů- teď jde o to přenést takový výkon do
stali snad dva hráči a jeden, který kdysi ligového utkání.“
hrával ještě třetí ligu, takže ten kádr je
Celý rozhovor najdete
úplně obměněný.“
na www.vecernikpv.cz

Matěj Biolek

Koudym si na lajně vyhovujeme,“
Šťavnatý výkon eskáčka. Jen do poločasu „Spochvaloval
si

Tomáš
KALÁB

se do sestavy zapojili uzdravení Slaninka
s Polákem, naopak absentoval Pančochář, mající potíže s nártem, a stále Žikol
s nespecifickým svalovým zraněním.
pro Večerník
Lze jen doufat, že se k nim po sobotě
nepřipojí Zapletal, který dostal v souboji loktem protihráče do hlavy a musel jít
v druhém poločase ze hřiště, aby se zoriPřestože není přes zimu marodka entoval v čase a prostoru.
eskáčka nikterak rozsáhlá, přece jen na Jasno začíná být o kádru pro jaro. Branní jakýsi pohyb je. Proti Frýdku-Místku kářská dvojice bude fungovat ve slože-

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Do posledních čtyř týdnů zimní přípravy vstoupil druholigový 1.SK Prostějov. Po krátkém soustředění téměř
„za humny“ nedaleko Olomouce odehrálo eskáčko první ze
čtyř přátelských zápasů proti třetiligovým soupeřům. Finální
obrysy začíná dostávat i kádr pro jarní sezónu, byť nějaký ten
jednotlivý příchod je samozřejmě stále možný.

Z ÚTOČNÍKŮ ZBUDE JEN KROUPA?

podívám na kurt. Snažil jsem se důkladně
připravit na zápas. Chtěl jsem předvést svůj
nejlepší výkon, a to se, myslím, povedlo.“
ƔƔ Byl jste při vstupu do arény klidný?
„Samozřejmě předzápasová nervozita
tam byla, ale myslím si, že to nebylo nic
šíleného. Že bych se z toho nějak hroutil,
to zase ne.“
ƔƔ Přímo v hale vás podporoval i Radek Štěpánek. Mluvili jste spolu před
Ladislav VALNÝ
zápasem?
ƔƔ Kdy jste se dozvěděl, že půjdete „Ano. Bavili jsme se o různých věcech.
proti Nizozemí na kurt?
Přišel mě do šatny povzbudit i po utkání.
„Kapitán mi to oznámil před začátkem Jsem rád, že tu byl a viděl to. Je to pro mě
čtyřhry. Měl jsem obrovskou radost, že se motivace na sobě makat dál.“

OSTRAVA, PROSTĚJOV Skvělou
premiéru v Davisově poháru absolvoval Jiří Lehečka. Sedmnáctiletý mladík
z prostějovské tenisové líhně ve třech
setech potrápil Robina Haaseho a nebojácným výkonem potěšil fanoušky
i vedení celého českého tenisu. „Ostudu jsem snad neudělal,“ uvedl po prvním utkání v týmové soutěži Lehečka.
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První bod českému týmu zajistil Veselý,
přestože do utkání vstoupil nervózně,
rychle prohrával 0:3 a ztratil první set.
Pak se dokázal zlepšit, vyrovnal a zdálo
se, že míří za výhrou. V průběhu třetí
sady si však vykloubil prst na levé noze
a zdravotní problém duel maximálně
zdramatizoval. Veselý se sebezapřením
pokračoval v utkání a přes zřetelné pohybové omezení zajistil týmu první bod.
„Je to moje nejsladší vítězství v Davis
Cupu. Úvod byl ode mě klasicky nervózní, pak jsem přestal kazit a mé údery
měly lepší délku. Ve třetím setu to bylo
obrovské drama, vykloubil se mi prst.
Pokud by nešlo o Davis Cup, zápas
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Ve PŮVODNÍ
finálovém turnaji nového for- zpravodajství
mátu Davisova poháru si tenisté České republiky nezahrají. pro Večerník
V kvalifikačním utkání měli si- Ladislav
ce v Ostravě výhodu domácíVALNÝ
ho prostředí, z vítězství v poměru 3:1 se však radovali hosté z Nizozemí.

Finálový turnaj letošního Davis Cupu v pozměněném herním modelu tak bude bez české účasti

Tenisté proti Nizozemsku získali pouze bod
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34 lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
/8.hl/¤©.
Prostějovský snajpr obhájil své ocenění z předchozího týdne.
Znovu se totiž bodově prosazoval, a tentokrát opravdu výrazně. V pondělí proti Českým Budějovicím vstřelil oba góly
LHK při těsné prohře 2:3 po samostatných nájezdech.
A v sobotu na ledě Kadaně sice neproměnil několik
vyložených šancí, ale místo toho asistoval hned u pěti branek (!) svých parťáků vedoucích k jasnému
triumfu 7:2. Celková bilance 2 + 5 z pouhých dvou
střetnutí je exkluzivní a zastínila například i hattrick Tomáše Divíška ze severu Čech.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb pohledem
Matouše Venkrbce
„V pondělí proti Budějovicím jsme mohli prohrát i vyhrát za tři body, nakonec po remíze
a prodloužení rozhodovaly až nájezdy. Musíme uznat, že herně byl soupeř většinu času
díky výbornému pohybu o něco lepší, ale když jsme díky dvěma Žálčovým gólům rychle
za sebou otočili na 2:1, určitě to chtělo výsledek udržet až do konce. Tam jsme byli nedisciplinovaní a dvě vyloučení umožnila Motoru vyrovnat. Závěrečný rozstřel už je vždycky
loterie, každopádně získaný bod byl doma v naší situaci málo. V sobotu v Kadani pak
nepřicházelo do úvahy nic jiného než naše tříbodové vítězství. A myslím, že o něm nebylo
žádných pochyb. Z velkého tlaku v první třetině jsme dali čtyři branky, zbytek zápasu pak
měli pod kontrolou. Prvoligová tabulka okolo postupové osmičky pro play-off je dál hrozně
vyrovnaná a našlapaná, my si teď můžeme pomoct zvládnutím středečního utkání v Porubě.
Vyhrát tam hodně potřebujeme. Jinak bude během týdne čas kvalitně potrénovat, abychom
do posledních dvou týdnů základní části šli co nejlíp připravení. O vyřazovací fázi to bude
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov
ještě těžký boj.“

letos slavíme
milujeme
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„Soupeř se výborně pohyboval, což
nám dělalo celý zápas problémy. Také
jsme měli určitý neklid na hokejkách
a jednu z chyb hosté využili k vedoucímu gólu. Naše zvýšená aktivita s blížícím se závěrem vedla jak ke šťastnému
vyrovnání, tak k okamžitému otočení
skóre. Nemůžeme si však vzápětí dovolit pět minut před koncem dvě vyloučení za sebou. Z tohoto pohledu je
porážky a zisku pouze jednoho bodu
na vlastním ledě škoda, byť jsme nastoupili proti silným Budějicím,“ ohlížel se za vzrušující bitvou hlavní trenér
elhákáčka Jiří Vykoukal.
O dva dny později výsledkově uspěli
všichni prostějovští rivalové pohybující se mezi pátou až desátou příčkou,
tím ještě víc vzrostla nutnost sobot-

ního triumfu v Kadani. Tamní Trhači
prohrávají poslední měsíc a půl jako
na běžícím pásu, klopýtnutí u beznadějně posledního celku Chance ligy
mužů ČR 2018/19 by bylo za daných
okolností fatální. Naštěstí k němu
nedošlo, Jestřábi naopak vybrakovali
severočeské kluziště outsidera přesvědčivě 7:2.
„Do Kadaně jsme samozřejmě jeli s jasným cílem přivézt tříbodové vítězství.
Věděli jsme, že důležitý bude vstup
do utkání, abychom soupeři pokud
možno rychle odskočili a nenechali ho
držet vyrovnaný krok, nebo dokonce
jít do vedení. Velkou převahu jsme
sice měli hned od úvodu, ale trvalo
deset minut, než se podařilo poprvé
skórovat. Přesto bylo cítit, že je pouze
otázkou času, kdy rozhodneme. Což
následně přišlo ve zbytku první třetiny. Zbytek zápasu jsme pak bezpečně
kontrolovali, snad jen s výjimkou začátku třetí části. Jednoznačný výsledek
se však ani tak nedostal do vážnějšího
ohrožení,“ zrekapituloval Vykoukal pohodové vystoupení v komorním prostředí zimáku SK.

Na Budějovice dorazilo jen 1297 diváků…
PROSTĚJOV Zdá se, že v hokejovém městě, kterým Prostějov díky
dlouhodobě vysokému zájmu fanoušků o tento lední sport nezpochybnitelně je, už současní Jestřábi
přestávají diváky táhnout. Na duel
proti Českým Budějovicím coby
jednomu z nejatraktivnějších soupeřů totiž do hlediště zavítalo podle
oficiálního údaje pouhých 1297 lidí.
Za nečekaně nízké číslo samozřejmě
mohl i pondělní termín, který tradičně
je nejméně navštěvovaným. Přesto se
předpokládalo, že Motor jakožto celek
řazený mezi největší favority Chance

ligy i kandidáty na postup do extraligové baráže přece jen naláká o něco
početnější obecenstvo.
Leč nestalo se. A je zřejmé, že kromě
pondělka za to nejspíš mohly i zhoršené výkony LHK z uplynulého období
promítající se rovněž do slabších výsledků, včetně porážky 1:4 v derby na
ledě Přerova v posledním utkání před
bitvou s Jihočechy. Otázkou zůstává,
kam až může klesající zájem prostějovských fandů spadnout. Uvidíme
hned po reprezentační pauze, kdy opět
v pondělí (11. února) přijede na Hanou další lákavý sok – Kladno. (son)
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Foto: www.lhkjestrabi.cz
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PROSTĚJOV Většinu svého času
směřovalo utkání 51. dílu Chance
ligy mezi hokejisty Prostějova a Českých Budějovic k zasloužené výhře
hostů. Ti byli celkově lepší a dlouho
vedli, leč zásluhou výborného brankáře Neužila pouze o gól. Domácí
pak sedm minut před koncem dvěma slepenými trefami průběh dokonale otočili, ale vzápětí o výhodu
zase přišli. A nakonec podlehli v samostatných nájezdech.

Marek SONNEVEND
Do atraktivního mače dvou spolufavoritů soutěže přitom Jestřábi vlétli jako
skuteční dravci. Od začátku soupeře
zavřeli v jeho obranném pásmu, několikrát se pokusili vystřelit či nahodit a ve 4.
minutě Miklišova dělovka rozezvučela
spojnici tyčí! Jihočeši se postupem času
ze sevření vymanili, aby sami postupně
přebírali otěže dění na ledě. Jejich aktivitu sice přerušila v 10. přesilovka LHK,
leč během té k ničemu nebezpečnému
nedošlo. Po jejím skončení jedovku Doležala kryl Neužil, vzápětí Endál špatně
zakončil hezkou akci s Gilbertem a zanedlouho rána Vydareného do šibenice

skončila v Neužilově lapačce. Poté měl
první početní výhodu i ČEZ, na jejím
sklonku tutovku Heřmana skvěle vychytal „Neužka“. Krátce před odchodem do
kabin ještě zhoustla atmosféra na zimáku kvůli spornému vyloučení Čápa.
Ani ve druhé přesilové hře však energetici nic extra nevytvořili, načež ve 23. Divíšek finalizoval svůj nájezd z levého křídla
do boční tyče. O čtyři minuty později šel
protivník do vedení. Všichni bránící Jestřábi se vrhli na pravou stranu, vlevo zůstal naprosto volný Endál a po přihrávce
do jízdy od M. Nováka překonal Neužila
blafákem do bekhendu – 0:1. Hanáky
pak mohla zvednout početní převaha,
ovšem spíš je srazila ještě víc dolů, neboť
se kromě jedné rány Žovince + dorážky
zlikvidované Meidlem vůbec nepovedla. Totéž se dá říct o další přesilovce
o chvíli později, kterou navíc zrušilo
vlastní vyloučení. Přesto prohrávající
tým viditelně zvyšoval otáčky, ale při
střelách Pšeničky, Račuka i Husy chyběla buď větší razance, nebo přesnost.
Brzy po startu třetí periody podobně
zahrozil Starý, Kváča byl připraven. Na
opačné straně se dopustil „tradiční“ hrubky při rozehrávce Žovinec a Neužil měl co
dělat, aby šanci Motoru natřikrát zmařil.
Potom přišla nová zpackaná přesilovka
elhákáčka, na což fandové už reagovali
hlasitým pískotem. A ten ještě zesílil deset
minut před koncem po opětovně protrá-

pené situaci pěti proti čtyřem. Zdálo se,
že zápas neodvratně směřuje k hubenému vítězství ČB, leč závěr vše pronikavě
změnil. Rostoucí nápor Prostějované korunovali v 53. i s notnou dávkou štěstí tím,
že Žálčík získal u zadního mantinelu puk,
z nulového úhlu jej poslal zprava na Kváču a s pomocí teče brusle jednoho z bránících plejerů černá pryž zapadla k bližší
tyči – 1:1. Budějovičtí byli v šoku a přesně
za jednašedesát sekund inkasovali znovu.
Paradoxně se tak stalo v přesilovce, které
domácím vůbec nešly, ale tentokrát hned
po jejím zahájení Račuk nabil zpoza brány najíždějícímu Žálčíkovi, jenž v pádu
zavěsil k levé tyčce – 2:1! Soupeř však
v čase 55.48 – tedy necelé dvě minuty
nato – odpověděl stejnou mincí. V početní výhodě napřáhl z pravého kruhu
Doležal, jehož prudká šumivka propálila

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Jestøábi pomáhali srdcem, ale pøišli o Zdráhala.
Potom pøivedli
útoènou posilu
Volfa z Ústí!
➢
Marek SONNEVEND

V případě soboty aspoň někteří tabulkoví sokové padli, takže zneklidňující
stav soutěžního pelotonu se mírně vylepšil k tomuto obrazu: 1. Jihlava 102,
2. Vsetín 92, 3. Kladno 91, 4. České
Budějovice 89, 5. Havířov 82, 6. Litoměřice 82, 7. Přerov 82, 8. Prostějov
79, 9. Frýdek-Místek 77, 10. Třebíč
74, 11. Slavia Praha 70, 12. Poruba 62,
13. Benátky 52, 14. Ústí 42, 15. Kadaň
28. Mančaft LHK má tedy už jen dva
body náskoku na nepostupový devátý
post, na druhou stranu ztrácí pouhé
tři bodíky na páté až sedmé místo.
Co to znamená? Že nutně potřebuje
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Nejzkušenější bard Jestřábů se po
dlouhé nemoci evidentně dostává do
větší pohody i obvyklé formy. V Kadani napálil gólový hattrick, svůj už
čtvrtý v tomto ročníku! A dohromady pět kanadských bodů (3 + 2)
za pouhé dva mače minulého týdne
taky není k zahození.

¶SOQÙ]½YÈU
V0RWRUHP
Na prostějovském zimáku zavládla
velká euforie, když se na přelomu
53. a 54. minuty podařilo otočit
bitvu proti Českým Budějovicím
z 0:1 na 2:1. Následnou koncovku
však borci elhákáčka nezvládli. Po
zbytečných vyloučeních dovolili
soupeři hned vyrovnat a ztratili i samostatné nájezdy.
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0C MQJQ *CP¾EK PCTC\Ê XG
éVXTVHKP¾NG RNC[QHH" 0C èGUMÆ
$WF÷LQXKEG MVGTÆ CPK RQF XG
FGPÊO JT¾éUMÆ NGIGPF[ 8¾E
NCXC 2TQURCNC PGRąGFX¾F÷LÊ
DčJXÊLCMÚ JQMGL # \čUVCPQW
éVXTVÆ \C UWXGTÆPPÊ ,KJNCXQW
FTWJÚO-NCFPGOKVąGVÊO8UGVÊ
PGO 1UOKéMW RTQ X[ąC\QXCEÊ
MQ DKVX[ RCM FQRNPÊ wGUVÚ 2ąG
TQX UGFOÆ .KVQO÷ąKEG C QUOÚ
(TÚFGM/ÊUVGM 6÷UP÷ QUVTQWJCLÊ
FGX¾VÚ*CXÊąQXKFGU¾V¾6ąGDÊé
FGEJ \VTCVÊ LGFGP¾EV¾ 5NCXKC
2TCJC#NQIKEM[UGPKEPG\O÷PÊ
PC X RQFUVCV÷ LKUVÆO WOÊUV÷PÊ
FXCP¾EVÆ 2QTWD[ VąKP¾EVÚEJ
$GP¾VGMPCF,K\GTQWéVTP¾EVÆ
JQ·UVÊPCF.CDGOKRCVP¾EVÆ
-CFCP÷
6CMUEJX¾NP÷MQNKMQDUC\GPÚEJ
RQ\KE RąGUP÷ VTGHÊO C U MÚO
éÊO  DWFW PCMQPGE ×RNP÷
XGFNG" 8\JNGFGO M VQOW åG
LUGO UXčL VKR VÊOJNG \RčUQDGO
\XGąGLPKNQéGM¾X¾OURÊwPÊ\MQW
×UR÷wPQUV *NCXP÷ XwCM Cċ RQ
UVQWRÊRVCéÊFTCXEKRQMWFOQå
PQ\EQPGLX[wwÊRąÊéM[
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S Budějovicemi sice urvali bodík a pak venku smetli
Kadaň, ale i kvůli volné středě klesli na osmé místo

PROSTĚJOV Průběžný pád hokejistů LHK Jestřábi Prostějov prvoligovou tabulkou směrem dolů zatím pokračuje. Byť v obou
svých duelech uplynulého týdne bodovali (jednou částečně,
podruhé naplno), jejich konkurenti v boji o lepší střed průběžného pořadí většinou také. Kromě toho měli k dispozici
o střetnutí navíc ve středu, kdy na ptačí letku připadl volný los.
Všechno v součtu tak vedlo k poklesu na osmou pozici, čímž se
účast v play-off dostává do opravdu akutního ohrožení.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Trochu výhodnější mohla momentální
situace být, kdyby Hanáci v pondělním
šlágru doma udolali České Budějovice.
Dlouho s nimi prohrávali 0:1 a vzhledem k tomu, že Motor působil herně
lépe, směřovalo vše k porážce. Leč sedm
minut před koncem Lukáš Žálčík dvěma slepenými trefami bleskově zvrátil
nepříznivý vývoj, čímž se náhle rýsoval
cenný tříbodový zisk! Hosté ale vzápětí
vyrovnali a po nerozhodném prodloužení zdatněji zvládli samostatné nájezdy.

HOKEJOVÉ
-

Nejkrásnější
akce
Dva klíčoví dravci ptačí hokejové letky z Hané předvedli proti
budějovickým energetikům to, co
oba umí nejlépe. Režisér hry Marek Račuk podržel puk za bránou
a počkal, až kolega najede do palebné pozice mezi kruhy, aby mu
přesně přihrál. A kanonýr Lukáš
Žálčík v pádu zakončil natolik
prudce i přesně, že gólman Motoru Kváča neměl šanci u levé tyčky
zasáhnout. Domácí šli v tu chvíli
do slibného vedení 2:1.

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

Mezi hokejovými mantinely
6KRQX¾PÊ OK PKMF[ OQE PGwNQ
+MF[åLCMUGVQXG\OG8ON¾FÊ
LUGO RTQEJ¾\GN QDFQDÊO RQ
O÷TP÷ éCUVÚEJ P¾XwV÷X U¾\MQ
XÚEJMCPEGN¾ąÊCVCOPÊJQ\MQW
wGPÊ wV÷UVÊ MNCUKEM[ \C FXCEMW
OCZKO¾NP÷ \C RCFGU¾V PGDQ
UVQ MQTWP ,GPåG VGPJNG JC\CTF
OKPKMF[OQEPGX[EJ¾\GN<CVQ
MF[åLUGOUKP÷EQVKRPWNLGPVCM
FQOC DG\ HKPCPéPÊJQ XMNCFW
×UR÷wPQUV D[NC PGRQTQXPCVGN
P÷ X÷VwÊ /QåP¾ K RTQVQ OK VQ
VGò PGFCNQ CD[EJ UGFO MQN
RNWU FQJT¾XM[  RąGF MQPEGO
FNQWJQFQDÆ H¾\G %JCPEG NKI[
PG\MWUKNQFJCFPQWVLCM
XwGFQRCFPG
,CMQTQFKNÆJQ2TQUV÷LQX¾MCO÷
UCOQ\ąGLO÷ PGLXÊE \CLÊO¾ EQ
RąKPGUG HKPKw \¾MNCFPÊ é¾UVK ,GU
Vą¾DčO#OWUÊOUGRąK\PCVåG
LKO PCX\FQT[ RTčD÷åPÚO RTQ
DNÆOčO K MQNÊUCXÆ XÚMQPPQUVK
UV¾NGX÷ąÊO8ÊV÷\UVXÊOX2QTWD÷
UG FQV¾JPQW PC UQWRGąG RąGF
UGDQWé¾UVGéP÷\CDQFWLÊRTQVK
-NCFPW RQTCFÊ UK U ·UVÊO # \G
éV[ą MNÊéQXÚEJ UQWDQLč X *CXÊ
ąQX÷6ąGDÊéKU.KVQO÷ąKEGOKKXG
(TÚFMW/ÊUVMW ×UR÷wP÷ \XN¾F
PQWOKPKO¾NP÷FX÷URÊwCNGCå
VąK%QåXUQWéVWUG\¾X÷TGéPÚO
UOGVGPÊO2QTWD[FQOCX[PGUG

Neužila – 2:2. Nečekaně divoký závěr
normální hrací doby ještě okořenilo další
hanácké vyloučení, které naštěstí Vykoukalovi svěřenci výborně ubránili. A tak se
šlo do prodloužení.
V něm se dlouho rodily jen neškodné
pokusy, až na přelomu 64. a 65. minuty málem uhodilo na obou stranách.
Nicméně Doležala v ložence vychytal
Neužil, vzápětí Husu v tutové příležitosti pro změnu Kváča. Ještě těsně před
koncem extra timu neuspěl ze slibné
pozice Nouza, jehož příklep trefil Kváčův beton. Vše tedy musely rozhodnout
samostatné nájezdy. Ty postupně nedali
Pýcha, Žálčík, Doležal, Račuk, Karabáček a Nouza, teprve pak uspěli Babka,
Starý i Přikryl! Načež Pšenička v poslední páté sérii minul klec a bodová dělba
tudíž zněla: jeden ku dvěma.

¸67<75(1§5č
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„Vypadalo to, že si z utkání neodneseme ani bod, a nakonec jsme mohli mít všechny tři.
Motor nás sice dvě třetiny přehrával a vedl o gól, ale pak jsme dvěma slepenými brankami
vývoj otočili a byli velice blízko vítězství. Tím víc nás všechny porážka po nájezdech bolí, ze
zápasu mám celkově rozporuplné pocity.“
9½FODY35263$/s¤(=0RWRU¤HVNÅ%XGÈMRYLFH
„I když vezeme domů dva body, myslím si, že jsme tady jeden nechali. Domácí si určitě
za tu poslední část bod zasloužili, nicméně jsme byli po čtyřicet minut lepším mančaftem. Líbilo se mi, že i přes rychle inkasované góly na 2:1 jsme nesložili zbraně, hned
v přesilovce vyrovnali a nakonec urvali i bonusový bod v nájezdech.“

PROSTĚJOV Třináct tisíc pět set korun vybrali mezi sebou prostějovští
hokejisté v rámci charitativní akce Movember 2018, aby je minulý
týden osobně předali speciální škole Jistota přímo na ledě místního zimního stadiónu v rámci krásné akce společně s handicapovanými dětmi. Prostě POMÁHALI SRDCEM!
Zároveň však Jestřábům odešel do extraligových Pardubic
jejich suverénně nejproduktivnější obránce Jan Zdráhal.
A naopak dobrá personální zpráva? LHK se podařilo získat
jednu kvalitní posilu do ofenzivy – nejproduktivnějšího
hráče Ústí nad Labem Lukáše Volfa!

2x foto: www.lhkjestrabi.cz

VÍCE ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 34 a 35

Tenistky zahájí fedcupovou 0ČVWVNpGLYDGORY3URVWČMRYČ
sezónu, jedničkou týmu je EXGHKRVWLWQHMOHSãtNUDMVNp rubriky
Večerníku

KAROLÍNA VSRUWRYFH]DURN
PLÍŠKOVÁ

OSTRAVA, PROSTĚJOV V hodně silné sestavě odehraje český
fedcupový tým první utkání roku.
Cestu za obhajobou loňského triumfu v soutěži zahráli zápasem
proti Rumunsku. Hrát se bude
v Ostravě 9. a 10. února. V kabině obhájkyň chybí Petra Kvitová,
o postup však budou usilovat Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková a Markéta
Vondroušová.
„Jsem rád, že nastoupíme v silné sestavě. Absenci Petry vzhledem k jejímu programu naprosto respektuju
a chápu. Doufám, že se ještě v nějakém utkání setkáme,“ uvedl nehrající
kapitán družstva Petr Pála.
Jedničkou týmu je Karolína Plíšková, kterou kapitán na začátku roku
pečlivě sledoval. „Líbila se mi hodně.
Vyhrála v Brisbane a následně došla
do semifinále, čemuž předcházela
vítězství nad Muguruzaovou a Serenou Williamsovou i těsný zápas
s pozdější vítězkou Ósakaovou. Byla
výborná,“ chválil tenisku Pála.
V singlu se pravděpodobně představí poslední fedcupová hrdinka Kateřina Siniaková, přestože jí vstup do
sezóny úplně nevyšel. „Určitě čekala,
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že nějaké utkání v hlavní soutěži na
turnajích vyhraje. Ale rok je dlouhý.
Z mého pohledu vypadá lépe než
loni. Třeba jí Fed Cup pomůže a zase
pojede na vítězné vlně,“ poznamenal
Pála.
Společně se Siniakovou by se mohla
v deblu představit Barbora Krejčíková. Úspěšný pár sice na Australian
Open vypadl ve čtvrtfinále, Krejčíková ale vyhrála smíšenou čtyřhru.
Nastoupit může také Markéta Vondroušová, která si v Melbourne s Barborou Strýcovou zahrála deblové
semifinále. „Variant máme několik.
S týmem jsem spokojený,“ tvrdí
kouč národního týmu.
Rumunky dorazí v plné síle. Hlavní
oporou bude světová trojka Simona Halepová. V první světové stovce jsou i další hráčky rumunského
výběru Mihaela Buzarnescuová,
Irina-Camelia Beguová, Ana Bogdanová a Monica Niculescuová.
„Je to silný soupeř a pro diváky
velmi atraktivní zápas. Šance jsou
padesát na padesát. Určitě to bude
těsné. Nebudu se zlobit, pokud by
došlo na rozhodující čtyřhru. Tam
bychom mohli být mírnými favority,“ uvedl Pála.
(lv)

MAJSTRŠTYK:
Skvěle si vedli na mezinárodní dráhové šestidenní v Berlíně dva cyklisté TUFO-PARDUS Prostějov.
Wojciech Pszczolarski skončil mezi
mužskou elitou pátý, mladá Patricie
Müllerová vyhrála žákyně! Podrobnosti přineseme za týden.
DEBAKL:

0CUPÊOMW\VKUMQXÆMQPHGTGPEGMCPMGV÷5RQTVQXGE1NQOQWEMÆJQMTCLGLUQWP¾O÷UVGMJGLVOCPC2GVT8T¾PC
WRTQUVąGF ąGFKVGN6-2.752GVT%J[VKN XRTCXQ COCPCåGT6-2.75&CXKF.GP\ XNGXQ 
Foto: www.olkraj.cz

OLOMOUC, PROSTĚJOV Již po
osmnácté budou vyhlášeni nejlepší sportovci Olomouckého kraje.
Úspěšnou anketu pořádá vedení
regionu ve spolupráci s marketingovou agenturou TK PLUS.
Vrcholem bude slavnostní večer
s předáváním cen, který proběhne
11. února od 19.30 hodin v prostějovském Městském divadle.
„Byli jsme prvním krajem, který
sportovní anketu zavedl, a jsme
rádi, že v tradici můžeme pokračovat,“ prohlásil náměstek hejtmana
Petr Vrána, který odhaduje, že
výsledky budou těsné. „Loňský
rok byl v oblasti sportu hodně
úspěšný. V regionu máme řadu
špičkových sportovců. Jsme rádi,

že to platí i v juniorské kategorii.
Dnešní hvězdy budou mít své nástupce, což je skvělá zpráva,“ dodal
náměstek Vrána.
Kritéria pro účast v anketě jsou stejná jako v minulých letech. Hodnotí
se sportovní výkon dosažený v roce
2018 a jeho držitel musí být členem
klubu, který je registrovaný na území Olomouckého kraje.
V hlavní kategorii jednotlivců v minulých letech dominovali tenisté.
Není vyloučeno, že se historie bude
opakovat, stejně jako se může stát,
že anketu ovládne zástupce jiného
sportovního odvětví. Bez šancí rozhodně není například prostějovský
parašutista Jiří Gečnuk, který se
stal absolutním mistrem světa.

Když se řekne korfbal, většina lidí asi hned odvětí: co
to je? Nejčastěji dojde k záměně s podstatně známějším i rozšířenějším florbalem, byť společného mají
pouze to, že jde v obou případech o kolektivní sporty.
Já osobně mám výhodu, že jsem s korfbalem přišel do styku již velice dávno, jen několik roků po
jeho začátcích v ČR, potažmo v Prostějově zkraje
devadesátých let minulého století. A v průběhu
času jsem si k tomuto smíšenému odvětví podobnému basketbalu vybudoval fanouškovský vztah
zvláštních sympatií.
Když tedy místní korfbalový oddíl SK RG PV hostil finálový turnaj evropského poháru klubů Europa
Shield 2019, chtěl jsem být v rámci pracovních možností co nejvíc u toho. Povedlo se a díky tomu jsem
si mohl naplno vychutnat jeden ze svých nejintenzivnějších sportovních zážitků za mnoho posledních
měsíců.
Způsob, jakým organizačně špičkoví Hanáci doslova vydupali z palubovky sportovní úspěch v podobě
těžce vydřeného mezinárodního bronzu, byl nesmírně emotivní i euforický. A vůbec se nedivím, že
spoustě prostějovských korfbalistů všeho věku pak
tekly po tvářích slzy štěstí.

Obrovskou sledovanost po celém světě měl za poslední dva roky návrat tenistky Petry Kvitové (pevně
spjaté s TK AGROFERT Prostějov) po loupežném
přepadení spojeném s vážným zraněním levé ruky,
kterou hraje.
Příběh statečné mladé dámy postupně získával
na intenzitě tím, jak až neuvěřitelně úspěšný
comeback dokázala. A po famózním postupu
do finále grandslamového Australian Open
byl hodně blizoučko dílčí happy end v podobě
úžasného dosednutí na planetární trůn bílého
sportu.
Pro Hollywood sice chybělo vítězné dotažení téhle
super jízdy, ale co nevyšlo teď, může přijít někdy
v budoucnu. Momentálně však PK čeká z životního
hlediska jeden ještě mnohem důležitější i těžší boj
mimo tenisové kurty.
Ano, na mysli mám zítřejší stání u brněnského soudu. Z vlastní zkušenosti vím, jak opravdu zlý a špatný
člověk dokáže zacloumat s životem člověka i celé
rodiny. Proto Petře a všem dobrým slušným lidem
přeji, ať má/mají sílu čelit zlu. A řečeno slovy prezidentského klasika: nechť pravda a láska zvítězí nad
lží a nenávistí!
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„Zajímavých jmen je v nominacích hodně. Přestože anketa
nebude nikdy úplně objektivní,
jedná se vždy o důstojnou tečku za předchozím rokem. Jde
o možnost poděkovat sportovcům za reprezentaci regionu
a jsme rádi, že můžeme být opět
u toho,“ řekl ředitel TK Plus Petr
Chytil.
Ceny budou předány v sedmi kategoriích. V seniorské a juniorské
kategorii se budou předávat jednotlivcům i týmům. Vyhlášeni
budou i nejlepší handicapovaní
sportovci a trenér roku. Zvláštními kategoriemi budou také letos
Čestná cena a Cena Olomouckého
kraje.
(lv)
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Je to takový věčný svár. Na jedné straně máte takzvané velké sporty, které zajímají početné masy
příznivců, jsou extrémně sledované a jejich provozování se těší plně profesionálním podmínkám.
Na straně druhé pak existují menší či malé sporty,
jež se většinou netěší kdovíjakému zájmu aktivních provozovatelů ani diváků a přežívají na amatérské bázi jen zásluhou ryzích nadšenců.
Po mediální stránce jsou pochopitelně mnohem
vděčnější fotbal, hokej a spol., neboť jakákoliv
zpráva z nich zaručí mnohonásobně větší sledovanost v porovnání s informacemi z méně známých
odvětví. Bez ohledu na to, ve kterém konkrétním
médiu byla zveřejněna. Jestli v televizi, na YouTube, všemožných sociálních sítích nebo v klasicky
tištěných novinách.
Osobně tuhle rovnici dobře chápu a je mi jasné,
že i Večerník nejlépe prodají informační špeky
z fanouškovsky nejvíc oblíbených sportů. Přesto
jsem bytostně přesvědčený, že své místo si zaslouží rovněž ne tolik exponované aktivity. Určitě jim
to aspoň částečně pomáhá a také jde o způsob
odměny obětavcům, kteří ve svém volném čase
nenechávají malé sporty padnout.

Basketbalisté BK Olomoucko už si
pomalu brousili zuby na atakování
stříbrného postu v Kooperativa NBL
2018/19, leč po sérii vydařených
utkání s dobrou formou tvrdě narazili. Doma podlehli právě druhým
Svitavám jasně 65:81 a zůstali pátí.
ĠÌ6/2
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Podvanácté v řadě za sebou hrály
volejbalistky VK Prostějov finále
Českého poháru žen. Desetkrát
z toho dokázaly rozhodující mač
vyhrát a druhou nejvýznamnější
trofej ČR získat, dvakrát (2017
a čerstvě nyní) v boji o ni podlehly
rivalské Olomouci.
9ă52.
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Hlavní trenér fotbalistů SK Lipová
Pavel Růžička na téma, zda klub
v případě ovládnutí I.A třídy 2018/19
(vede ji o dvanáct bodů) půjde do
krajského přeboru
.20(7$

JIŘÍ LEHEČKA

Foto: internet

Teprve sedmnáctiletý tenista TK AGROFERT Prostějov sice svůj premiérový zápas v Davis Cupu nakonec prohrál, ale na svůj věk absolvoval skvělý
debut. Nizozemskému Robinovi Haasemu z šesté desítky světového žebříčku
byl naprosto vyrovnaným soupeřem.

Červený domek, ve kterém žil básník Petr Bezruč, je sice kulturní památkou, přesto byl dlouhodobě ve
velmi špatném stavu. I kvůli němu
musel být už v roce 2005 uzavřen.
To bylo příčinou, proč se před třemi
roky zvažovala jeho demolice. Po
protestech z řad veřejnosti k ní ovšem nedošlo, naopak následně byl
zpracován dlouho odkládaný projekt jeho kompletní rekonstrukce.
Ta již byla v uplynulých dnech zahájena. Odstartovala ji demolice
sousedního bílého domku, na jehož
místě by měla v budoucnu stát replika původního zahradního altánu
a vzniknout parčík. I proti tomuto
záměru vznikla petice upozorňující
mimo jiné na fakt, že oba objekty
tvoří jednolitý celek a Petr Bezruč

Martin ZAORAL

KOSTELEC NA HANÉ Tak přece! Po řadě odkladů začala oprava
Bezručova domku v Kostelci na
Hané. Rekonstrukci spustila demolice sousedního bílého domku.

a půl milionu korun. Hotovo by
mělo být ještě letos. „Objekt bude
následně sloužit jako sezónní expozice Petra Bezruče. Budou zde umístěny depozitář a sklad. Po opravě
nebude dům trvale využit. Nebude

$ÊNÚFQOGMLKåD[NUTQXP¾PUG\GOÊPCLGJQOÊUV÷D[O÷NCLGwV÷NGVQUX[TčUVTGRNK
MCRčXQFPÊJQ\CJTCFPÊJQCNV¾PWCX\PKMPQWVRCTéÊM
Foto: Martin Zaoral

přijímal návštěvy právě v bílém
domku. Hejtmanství však tuto variantu odmítlo s tím, že by se kvůli
tomu nepatřičně zvedly náklady.
Nezbytná rekonstrukce červeného
domku už nyní vyjde asi na čtyři

Do rozsáhlého nicméně neúspěšného
pátrání po Vladimíru Jurovi byli před
více jak třemi lety nasazeni nejen potápěči či psovodi, ale i policejní vrtulník.
Situaci komplikoval fakt, že řeka byla
v té době značně rozvodněná. Říčka
Haná přitom protéká Ivanovicemi
a dále pokračuje přes Chvalkovice,
Dřevnovice, Nezamyslice a Mořice
k Vrchoslavicím, kde nakonec bylo objeveno jeho tělo.
(mls)

zde tedy zřízeno hygienické zařízení
pro veřejnost, ale pouze pohotovostní WC pro občasnou přítomnost
personálu muzea,“ uvedla Eva Knajblová z Odboru kancelář hejtmana
Olomouckého kraje.
(mls)

SKŘÍPOV Policistům uvedl, že se lekl
auta jedoucího v protisměru, a proto
strhl řízení. Jízda staršího řidiče každopádně nedopadla dobře, u Skřípova narazil se svojí zánovní škodovkou
do mostku přes potok. Naštěstí se při
manévru nezranil.
„V pátek 25. ledna po třinácté hodině
došlo na komunikaci v lesním prostoru mezi obcemi Skřípov a Úsobrno
k havárii osobního automobilu značky
Škoda. Pětašedesátiletý řidič se podle
svých slov zalekl hrozícího střetu s protijedoucím vozidlem, strhl řízení vlevo

2QFNGUXÚEJUNQXUGX[JÚ
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předcházet. „Na základě informací
o zhoršené kvalitě vody byla zvýšena
frekvence pravidelného odkalování
potrubí,“ reagovala Bártová. Rovněž nás zajímalo, zda mají obyvatelé
Brodku po opakovaných potížích

(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

výlukového jízdního řádu,“ řekla
mluvčí ČD Vanda Rajnochová.
Rychlíky budou nahrazeny autobusovou dopravou v úseku Olomouc,
Prostějov a Nezamyslice. Rychlíky
budou zároveň souběžně vedeny
odklonem přes Přerov. „Cestující
nebudou doplácet rozdíl jízdného
za jízdu odklonem,“ dodala Rajnochová.
Autobusy budou v době výluky od
pondělí do čtvrtka jezdit také místo
osobních vlaků, a to v úseku mezi
Olomoucí a Prostějovem.
(mls)
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www.
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Klenovice na Hané (mls) O bezmála dvě stě metrů prodlouží vodovod v Klenovicích
na Hané. Stavba bude sloužit
k zásobování pitnou vodou pro
novostavby a stávající rodinné
domy. Obec v této souvislosti
žádá o stavební povolení.

Pøírodní ochrana
pøed povodnìmi

Brodek u Prostějova (mls) Stavbu na ochranu před povodněmi plánují v Brodku u Prostějova. V prostoru „Za sýpkami“
by měly vyrůst suchá retenční
nádrž, mokřad a tůně. Vše bude
začleněno do stávající krajiny
a naváže na stávající biokoridor
do Sněhotic. Vznikne tak nové
biocentrum, kde budou vysázeny stromy a keře. Obec již v této
souvislosti získala stavební povolení.

Mají novou kuchyò

Plumlov (mls) - Novou kontejnerovou kuchyň za bezmála milion korun pořídili v autokempu
Žralok v Plumlově. Olomoucký
kraj v této souvislosti přispěl dotací ve výši 480 tisíc korun, zbytek doplatilo město ze svého.

8NCM[PGRQLGFQWXåF[QFFQJQFKP

PROSTĚJOVSKO Je tady další
výluka. Právě dnes, tedy v pondělí 4. února, bude zastaven provoz
na frekventované trati mezi Olomoucí, Prostějovem a Nezamyslicemi. Výluka skončí ve čtvrtek 7.
února.
Výluka bude denně od 8:00 do
13:00 hodin v úseku mezi stanicemi
Olomouc hlavní nádraží a Prostějov
hlavní nádraží. „Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném
úseku nahrazeny autobusovou dopravou. Ta bude organizována podle

a začal prudce brzdit. V důsledku toho
se vozidlo dostalo do smyku a narazilo do zábradlí mostu přes potok.
Ke zranění osob při havárii nedošlo,“
konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 52 tisíc korun.
„Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou. Jeho
přestupek vyřešili uložením pokuty na
místě,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

nárok na slevu na vodném. „O náhradu případných škod, které byly
způsobeny dodávkou nekvalitní
vody, mohou zákazníci žádat v souladu s obchodními podmínkami,“
uzavřela Markéta Bártová.

2QFQDP÷\CMCNGP¾XQFCVGMNCPGF¾XPQKX$TQFMWW2TQUV÷LQXC+NWUVTCéPÊ
foto: internet

Objevili smrtelnou
Aujezskyho chorobu
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Horní Štěpánov (mls) - V okolí
Horního Štěpánova byl zaznamenán výskyt nebezpečné Aujezskyho choroby. Přitom Česká
republika je po masivním očkování již od roku 1988 považována
za zemi, kde se tato nemoc nevyskytuje. Choroba postihuje
zejména prasata, ze kterých se
přenáší na ostatní zvířata. Jedná
se především o krávy, ovce, kozy,
psy a kočky. Z volně žijících zvířat se nemoc vyskytla u potkanů,
myší, lišek, divočáků, srn či zajíců. Virus napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. U všech
zvířat kromě prasat končí úhynem. Dobrou zprávou je, že na
člověka se nepřenáší.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

region

nahradí autobusy.
Bezručův domek je už bez svého bílého souseda Vlaky
AŽ DO ČTVRTKA!

se ztratil 5. dubna 2015 při venčení psů.
Tuto variantu policejní šetření potvrdilo. „Totožnost ostatků těla nalezených
u břehu řeky Hané mezi obcemi Němčice nad Hanou a Vrchoslavice byla na
základě odborného zkoumání ustanovena. Ostatky patřily muži z Vyškovska
a v současnosti nic nenasvědčuje cizímu
zavinění,“ uvedl policejní mluvčí František Kořínek s tím, že prověřování všech
okolností úmrtí muže stále trvá.
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NĚMČICE NAD HANOU Lidskou
kost i s ponožkou dle místních přinesl svému pánovi pes při pravidelném
večerním venčení u cyklostezky na
břehu říčky Haná. K události došlo
začátkem loňského listopadu. Policisté již znají totožnost utonulého.
Hned od počátku se hovořilo o tom,
že torzo lidského těla by mohlo patřit
sedmadvacetiletému Vladimíru Jurovi
z nedalekých Ivanovic na Hané, který

vody do bazénu v sauně. Nejhorší
situace pak panovala ve čtvrtek 17.
ledna. „Velmi zakalená voda tekla v podstatě po celé obci. Na její
kvalitu si stěžovalo velké množství
občanů, dále vedoucí školní jídelny
a rovněž hasiči, kteří se snažili napouštět vodu z hydrantu do hasičské
cisterny, která slouží jako zásahové
vozidlo naší jednotky,“ popsal starosta Brodku u Prostějova Radek

3ĆËêLQRXE\OROHNQXWË
TOTOŽNOST
MRTVOLY
POTVRZENA
V Hané se skutečně utopil mladík z Ivanovic NAPRAL TO DO MOSTKU

Martin ZAORAL

V obci již s vodou měli problémy
v loňském roce. Letos si nejprve stěžovala jedna z občanek, která si znečištěné vody všimla při napouštění

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Rozmánek. Ten apeloval na zástupce Moravské vodárenské, která vodu
do městyse dodává, aby se uvedená
situace již neopakovala.
Brodek u Prostějova je zásobován
vodou z Ondratice. „Dle provozních
záznamů byl 17. ledna zaznamenán
nárazový odběr, který čtyřnásobně
převýšil běžné průtoky v potrubí.
Tento odběr byl s největší pravděpodobností příčinou změny hydraulických poměrů v potrubí, což vedlo
ke zhoršení kvality dodávané vody
v ukazateli barva a železo,“ reagovala
na náš dotaz tisková mluvčí společnosti Moravská vodárenská Markéta
Bártová, které jsme se zeptali, jak
chce společnost těmto problémům

milujeme vecerník
á

odběr, potrubí se má častěji odkalovat

BRODEK U PROSTĚJOVA Životodárná tekutina nepříjemně
překvapila. Když lidé z Brodku u Prostějova otočili kohoutkem,
začala z něj téct pořádně zakalené a„rezavá“ voda. O tom, že by
ji někdo pil, nemohlo být ani řeči. Nebyl to přitom první případ
potíží s vodou v městysi.

U
DO
VO
S
VDleBRODKU
MAJÍ
OPAKOVANÉ
PROBLÉMY
vodáren za nesnázemi stál výrazně zvýšený

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz
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Další „upír“
V době od 17. do 25. ledna na parkovišti v ulici 1. máje v Nezamyslicích navrtal dosud nezjištěný
pachatel palivovou nádrž dodávkového automobilu značky Peugeot.
Z nádrže poté pachatel odčerpal asi
20 litrů motorové nafty. Tím majiteli vozidla způsobil škodu ve výši
600 korun odcizením a 3 000 korun
poškozením automobilu. 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.

Vyvrátil sloup a ujel
V tenáctou hodinou došlo na parkovišti u čerpací stanice v obci na
Němčicku k dopravní nehodě nákladního automobilu s návěsem.
Dle dosavadního šetření měl osmačtyřicetiletý řidič Volva při parkování zadní částí vozidla částečně
vyvrátit sloup veřejného osvětlení.
Poté v místě čerpal povinnou devítihodinovou přestávku, po které odjel. Podle vlastních slov si kontaktu
se sloupem nebyl vědom. Poškození sloupu bylo zjištěno až dodatečně. Konkrétní řidič byl zjištěn provedeným šetřením policistů. Výše
způsobené škody byla vyčíslena na
10 000 korun. Příčiny, okolnosti,
míra zavinění i právní kvalifikace
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního šetření.

milujeme vecerník
á

Podvod přes internet

milujeme vecerník
á

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

NA ZELIÁDĚ V „MEXIKU“ PO LETECH OPĚT USPĚLI DOMÁCÍ Inspekce uzavøela sklad!
Dvanáctý ročník oblíbené akce nabídl celkem 115 vzorků úžasných domácích pochoutek

VÍCEMĚŘICE Větší delikatesy vám ani věhlasné obchodní řetězce jsou stále pohodlnější. Možná v tom
nenabídnou... Pochoutky vyrobené z nesporně kvalitní domácí ze- hraje roli i fakt, že někteří byli v minuleniny a ovoce upravené podle těch nejlepších rodinných receptů lých letech přesvědčení o tom, že jejich
mohli ochutnat všichni, kteří v sobotu po obědě zavítali do koší- vzorek je prostě nejlepší a nakonec nekárny Domova u rybníka ve Víceměřicích. Jelikož se této obci vše- vyhráli, tak se zatvrdili a rozhodli se, že
už k nám nic nedají,“ konstatoval Petr
obecně přezdívá Mexiko, místní zahrádkáři tam letos uspořádali již Buriánek z místního svazu zahrádkádvanáctý ročník oblíbené„Mexické zeliády“.
řů, jenž akci pořádal. Letos na Zeliádě
uspěli zejména domácí. „Je to po něEXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
kolika letech, kdy u nás vítězili hlavně
pro Večerník
přespolní,“ poznamenal Adam Burda.
V době všeobecně řádící chřipkové
epidemie byla účast na Zeliádě skuLetos se ve Víceměřicích sešlo celkem kord to určitě není. Už jsme tady měli tečně skvělým tipem. Nejenže si na ní
115 vzorků nejrůznějších pochoutek, i sto padesát vzorků. I loni jich bylo lidé pochutnali, navíc díky velkému
jež se utkaly v šesti kategoriích. „Re- o zhruba dvacet víc. Přijde mi, že lidé množství vitamínu C, které zelí a dal-

Martin ZAORAL
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ší ovoce i zelenina obsahují, byli před
touto chorobou velmi dobře chráněni. Příští rok by se akce měla do Víceměřic opět vrátit. „Dokud seženeme
alespoň padesát vzorků, tak budeme
určitě pokračovat,“ přislíbil Buriánek,
jemuž při organizaci pomáhalo dalších zhruba deset členů a členek místního Svazu zahrádkářů.
Zeliáda rozhodně není jedinou akcí
pořádanou tímto aktivním spolkem ve Víceměřicích. Už v sobotu
16. února od 14:00 hodin společně
s místními hasiči připraví veřejnou
degustaci pálenek Víceměřická gořalka.

Jakk to
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to vy
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na Zeeliiá
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dě v Mex
exiku
ku??
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Jel po „sedmičce“ vína
Podezřelým ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky je šestačtyřicetiletý muž
z Přerova. Jako řidiče osobního
motorového vozidla jej v sobotu 2.
února dopoledne na Prostějovsku
zastavila a kontrolovala policejní hlídka. Policisté řidiče vyzvali
k provedení dechové zkoušky na
alkohol, a ta byla pozitivní s výsledkem 1,55 promile alkoholu
v dechu. Muž policistům uvedl, že
předchozí večer vypil „sedmičku“
vína. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další
jízdu. Dle trestního zákoníku lze za
tento čin uložit mimo jiné trest odnětí svobody až na jeden rok.

Na podvodníka na internetovém
bazaru zřejmě narazil jednačtyřicetiletý muž z Prostějovska. Začátkem letošního roku zareagoval na inzerát nabízející k prodeji
osobní automobil Škoda Octavia
Combi a poslal prodejci z účtu dohodnutou částku v celkové výši 7
000 EUR, což je v přepočtu bezmála 200 tisíc korun. Po odeslání peněz však prodávající přestal
komunikovat a do současné doby
auto nedodal. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného
činu podvodu, za který pachateli
hrozí až pět let vězení.
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S autem mířil do popelnic
aneb když se omylem sešlápne

plyn...

BYLI JSME
U TOHO

Potraviny U Jelínků v Určicích obstály

URČICE Potraviny U Jelínků v Určicích navštívila v pátek 25. ledna
Státní potravinářská a zemědělská
inspekce (SZPI). Zatímco s obchodem v centru Určic neměli inspektoři větší problém, sklad prodejny byl dle nich v nevyhovujícím
stavu. Proto se jej rozhodli uzavřít.
Zákazníků se vzniklá situace žádným způsobem nedotkla.
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Auto obrátil na střechu

STUDENEC Nepřizpůsobil rychlost a skončil na střeše! Takto velice stručně by se dala charakterizovat havárie mladého řidiče poblíž
Studence. Nezkušený šofér podle
všeho podcenil zledovatělou vozovku, a když došlo k nejhoršímu,
nezvládl ani smyk. A ten jej „vyhodil“ ze silnice do příkopu.
„Ve středu 30. ledna před třináctou hodinou došlo na komunikaci
mezi obcemi Studenec a Olšany
u Prostějova k havárii osobního
automobilu značky Nissan. Dvaadvacetiletý řidič nepřizpůsobil
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Důvodů pro uzavření skladu Potravin U Jelínků objevila inspekce hned
několik. „Mimo jiné šlo o výrazné
znečištění všech prostor. Nečistoty
se objevovaly na podlaze, na regálech
či zařízeních. Poškozeny byly i stěny.

rychlost jízdy stavu a povaze vozovky. Z toho důvodu došlo ke smyku
vozidla, jeho vyjetí vlevo mimo komunikaci a převrácení na střechu.
Při havárii došlo k lehkému zranění řidiče. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
50 tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek pak
vyřešili uložením pokuty ve výši
jednoho tisíce korun,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
(mik)

Sklad nebyl zabezpečen před pronikáním škůdců, byl zde objeven
myší trus,“ odůvodnila SZPI svůj krok s tím, že prodejna jakožto celek
uzavřena nebyla.
Sklad zůstával ještě na konci uplynulého týdne stále uzavřený. „Vše jsme
nechali deratizovat a dali do pořádku. Čekáme pouze na příjezd inspektorky, abychom sklad mohli opět uvést do provozu. Věřím, že začátkem
týdne se to podaří,“ vyjádřil se za provozovatele Antonín Jelínek s tím, že
na fungování obchodu se uzavření skladu nijak neprojevilo.
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KOSTELEC NA HANÉ
Člověk by se i pousmál, kdyby nebylo škody za čtyřicet
tisíc... V sobotu 26. ledna
o čtvrt na devět ráno došlo
ve Sportovní ulici v Kostelci
na Hané k havárii osobního
automobilu značky Toyota. Jeho jinak zkušený šofér
udělal začátečnickou chybu.
„Podle slov pětapadesátiletého řidiče k tomu mělo dojít
poté, co omylem sešlápl ply- 0C UXčL ąKFKéUMÚ QO[N FQRNCVKN ąKFKé MVGTÚ UXÚO
nový pedál. V důsledku toho CWVGO dTQ\UGMCNq \ÊFMW RąÊUVąGwMW PC RQRGNPKEG
vozidlo vyjelo mimo komu(QVQ2QNKEKGè4
nikaci a narazilo do přístřešku
na popelnice. Ke zranění osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody na vozidle
a přístřešku byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun,“ popsal nešťastný karambol
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek pak vyřešili uložením pokuty na místě.
(mik)

KOSTELEC NA HANÉ Spolu se sousední sokolovnou nepochybně patří
mezi dominanty centra Kostelce na
Hané. Před revolucí se přitom v objektu Hanácké restaurace konala řada akcí.
Nástup nového režimu přežila relativně
bez úhony.
Dokonce to svého času vypadalo, že se
dočká potřebné kompletní opravy. Jenže
tu se nepodařilo dotáhnout do konce
a zůstalo jen u efektních nicméně nikterak
zásadních úprav. Poté už to s budovou šlo
z kopce. V kdysi oblíbené restauraci
se přestalo vařit a před třemi lety musela být po kontrole ze strany Státní
zemědělské a potravinářské inspekce
dokonce zavřena. Důvodem byl fakt, že
v restauraci v té době nebyl zajištěn přístup
k teplé vodě a nebylo tedy možné umýt
nádobí a výčepní sklo... Nefungovaly tam
ani toalety, navíc byly objeveny nečistoty

na stěnách i na podlaze. Strop v prostoru kuchyně byl poškozen a její prostory připomínaly spíše hodně zanedbané
skladiště.
„Je pravdou, že do kuchyně zatéká a je tu
prasklý strop, ze kterého opadává omítka.
Jenže se v ní už asi dva roky nevaří. Jsem
tu pouze v nájmu a tohle by mělo být věcí
majitele, kterého jsem na danou situaci
opakovaně upozorňoval,“ vyjádřil se před
třemi roky tehdejší provozovatel Hanácké
restaurace Martin Dombi, kterému se ještě
podařilo podnik na nějaký čas znovuotevřít.
Poté, co definitivně zavřel krám, nepodařilo
se náhradu za něj dodnes najít. Koncem uplynulého roku to vypadalo, že tam vznikne
velká herna se zhruba patnácti automaty.
Tomu ovšem vedení města zabránilo
vyhláškou, která znamenala konec hazardu
na celém území Kostelce na Hané.
Z katastru nemovitostí vyplývá, že
současným majitel objektu je daňový
poradce z Prostějova Miroslav

Šmatera. Na toho se Večerník obrátil
prostřednictvím e-mailu s dotazy, jaké
má s objektem záměry a zda vidí šanci,
že by se v ní v dohledné době opět obnovil provoz. Odpovědi jsme se však
ani po několika týdnech nedočkali.
Navzdory tomu je patrné, že se majitel
snaží objekt prodat. V nabídce realitní
kanceláře je za bezmála 2,5 milionu korun. Potenciální kupce však zřejmě odrazují hlavně jeho aktuální technický stav
a potřeba nákladných investic.
Najde se tedy v případě Hanácké restaurace movitý zachránce, jako se to podařilo
u hotelu Zlechov, který na tom byl ještě
hůře? „Věřím, že se využití pro tento objekt
v dohledné době objeví, přestože to určitě
bude něco stát. Klasická větší restaurace
totiž v našem městě chybí. Navíc objekt se
nachází přímo v centru a je u něj rozlehlé
parkoviště,“ míní s vírou v lepší zítřky starosta Kostelce na Hané František Horák.
(mls)

MOSTKOVICE Lidé poškození tragickým výbuchem v Mostkovicích si
do konce února mohou podat žádost
o příspěvek z veřejné sbírky. K ní se
připojil i Olomoucký kraj. Z jeho prostředků bylo na oba transparentní účty
rozděleno celkem 750 tisíc korun.
Na konci ledna se na dvou transparentních účtech zřízených obcí Mostkovice
sešlo celkem 1 728 756 Kč. Z toho se
zatím na účet obětí výbuchu vybralo
1 270 689 Kč a na účet pozůstalých pak
458 067 Kč. Nově se ke sbírce připojil
i Olomoucký kraj, ten by na ně v dohledné době měl poslat 750 tisíc korun.
Tím se stal zatím jednoznačně největším
dárcem. Fyzickým osobám pak vévodí
kladenský důchodce Ján Trgiňa, jenž obětem přispěl částkou 150 tisíc korun.
Uplynulou středu se konala schůzka, na
níž se mělo rozhodnout, jak budou do-

sud vybrané peníze rozděleny. „Shodli
jsme se na tom, že postižení, kteří chtějí
žádat o finanční pomoc ze sbírky, by si
měli do konce února na obecním úřadu
podat žádost a jejím prostřednictvím
uvést konkrétní částku, o kterou žádají.
K tomu by měli doložit například fakturu
za provedené opravy, či další dokumenty,“
shrnula výsledky schůzky starostka Prostějoviček Zdeňka Růžičková s tím, že vybrané peníze na pokrytí všech škod určitě
stačit nebudou.

Zářijový tragický výbuch dle odhadů zástupců Charity Prostějov napáchal škody za zhruba 25 milionů
korun, poškozeno mělo být celkem
65 domů. Odhadem dvě třetiny škod
by mohly uhradit pojišťovny. Lidé stále mohou přispívat na transparentní
účty u Komerční banky číslo 1158118390207/0100 (pomoc poškozeným) a 115-8118330247/0100 (pomoc pozůstalým). Sbírka bude probíhat
až do 1. 9. 2019.
(mls)
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DĚTKOVICE Hazardní hry mohou člověka snadno svézt ze správné
cesty života. Vystoupit z kola ven pak
bývá hodně těžké. Okolí leckdy neví,
v jakém bahně se dotyčný pohybuje...
„Teprve později jsem se dozvěděl, že
už v té době dlužil stavební spořitelně
bezmála milion korun a dalších osm
set tisíc měl vracet svému bratrovi.
A to zdaleka nebylo vše, jeho celkové
dluhy hodně přesahovaly tři miliony,“
dodal devětašedesátiletý muž, který se
snažil s dlužníkem dohodnout. „Nakonec mi poslal dopis, ve kterém se
zavázal, že mi bude splácet dva tisíce
korun měsíčně. Pokud by mi tímto
způsobem vracel dva a půl milionu,
co mi dluží, činil by tak sto čtyři let!
Na svůj věk se cítím sice docela dobře,

DLUŽÍ I BRATROVI

přesto si myslím, že tak dlouho na na internetu, zjistí, že jeho jméno
světě už nebudu...,“ neztrácel dobrou figuruje ve světové databázi Hendon
náladu muž.
Mob Pokeru sdružující hráče této karetní zábavy, ve které často jde o velké
6YÈWQHSDWÔLONDzGÅPX peníze. Zároveň se proslýchá, že Jan
V. byl schopný na sportovní výsledky
NGRE\OKU½Ä
vsadit naráz i hodně přes milion korun. Přitom ne vždy mu to přineslo
očekávaný zisk, častěji spíše prohrával.
Celá věc aktuálně směřuje k soudu.
„Mohu potvrdit, že ve vámi uváděné
věci již byla podána u Okresního soudu
v Prostějově obžaloba pro zločin podvodu,“ konstatoval státní zástupce Jaroslav Miklenda.
(mls)
Jan V. žije v domě s rodiči, vlastní rodinu nemá. Přestože si oblíbil motorky
a snažil se na okolí působit dojmem bohatého mladého muže, nijak zvlášť nad
poměry si nežil. Kam se tedy všechny
peníze poděly? Vše nasvědčuje tomu,
že drtivou většinu z nich prohrál
v hazardu! Zabrouzdá-li totiž člověk
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PROSTĚJOV Už to vypadalo, že
spolek, jehož tradice sahá až ke
konci druhé světové války, zmizí
z prostějovské mapy občanských
organizací. Loni v říjnu si totiž místní Český svaz bojovníků za svobodu
odhlasoval ukončení činnosti. Ve
středu 23. ledna se však za přítomnosti předsedy ústředního výboru
Jaroslava Vodičky ujal funkce nový
oblastní výbor a svaz tak bude i nadále vyvíjet svou činnost.
„Rozhodujícím faktorem je čas, klíčoví funkcionáři se buď blíží k hranici
devadesáti let věku, nebo ji už dokonce překročili. S tím souvisí i trvalý pokles členů,“ vysvětlil dlouholetý předseda prostějovské organizace ČSBS
Zbyněk Zubalík.

Pomocnou ruku nakonec podala
sesterská organizace Vlastenecké sdružení antifašistů ČR, která se od ČSBS
v roce 1992 odštěpila a která v Prostějově dbá na udržování vzpomínek na
protifašistický odboj českých vlastenců
za druhé světové války. „Český svaz
bojovníků za svobodu je v naší republice stěžejní organizace pečující o odkaz
národního odboje proti německému
nacismu v době druhé světové války.
Naši nedávnou historii je třeba si zvlášť
v dnešní době neustále připomínat,“
vysvětlil nový předseda oblastního výboru v Prostějově Tomáš Kaláb.
V novém výboru zasedly některé známé tváře. Místopředsedou se stal bývalý
náměstek primátorky Pavel Smetana,
dalším členem je amatérský historik

Zdeněk Bezrouk, jenž má na svém
kontě dvě historické publikace a díky
rozhovorům s více než dvěma stovkami
pamětníků je respektovaným odborníkem na problematiku druhé světové
války na Prostějovsku.
„Chceme se více zaměřit na osvětu
mezi mladou generací, aby si byla vědoma toho, díky jakým obětem při osvobozování naší vlasti je možný dnešní
mírový život. Je to nejen povinnost vůči

odkazu našich předků, ale i vklad do
života našich následovníků, kteří si tak
budou moci udělat kritický obrázek na
dění u nás i ve světě,“ shrnul hlavní cíle
do budoucna nový předseda.
„Náš svaz musí čelit problémům, které
dnešní doba přináší, proto mně obnova
organizace v Prostějově dala potřebnou
vzpruhu do další práce,“ poděkoval
místním předseda ÚV ČSBS Jaroslav
Vodička.
(tok)
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vek. Občané města Prostějova si
mohou o něj zažádat na odboru životního prostředí. Žádosti jsou uveřejněné i na webových stránkách
města,“ připomněla ještě Milada
Sokolová.
(red)

Součástí plesu bylo ovšem kromě tradiční zábavy i vyhlášení nejlepších prostějovských rekreačních tenistů roku 2018,
kteří se umístili na nejvyšších příčkách
celoročního žebříčku. 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.

PROSTĚJOV Konec ledna je
v českém hokeji ostře sledovaným
termínem, neboť úderem prvních
únorových minut každoročně vyprší termín pro hráčské přestupy.
Aktivní na tomto poli tradičně bylo
i vedení LHK Jestřábi Prostějov,
2TQUV÷LQXUMÚ MCPQPÚT .WM¾w ä¾NéÊM leč k žádnému výraznému posílení
R¾NÊ PC DT¾PW èGUMÚEJ $WF÷LQXKE mužstva nedošlo.
X RQPF÷NÊ FCN /QVQTW QDC IÐN[ .*- Jeden kvalitní plejer naopak odešel,
Foto: www.lhkjestrabi.cz
konkrétně nejproduktivnější obránce
týmu Jan Zdráhal. Na střídavé starty zamířil do extraligových Pardubic. „Honza má střídavé starty vyřízené i zpětně
k nám, takže se v Prostějově může během zbytku této sezóny ještě objevit,“
vysvětlil sportovní manažer a kouč
elhákáčka v jedné osobě Jiří Vykoukal.
Reálně však Zdráhal za Hanáky v aktuálním ročníku již s největší pravděpodobností nenastoupí. A jeho
uvolnění vzhledem k vysokým ambicím prostějovského klubu po pravdě

zvládnout další mač venku – nadcházející dohrávku 45. kola soutěže v Porubě
během jinak volného reprezentačního
týdne. Ptačí dravci nastoupí na severu
Moravy ve středu 6. února od 18.00
hodin, a pokud stoprocentně uspějí,
poskočí na šestý flek o skóre za Havířov.
Současně se víc vzdálí pronásledovatelům z Frýdku-Místku i Třebíče. „Stejně
jako na Kadaň se musíme co nejlépe
připravit, absolutně nic nepodcenit.
A prostě jít za třemi body,“ zdůraznil
Vykoukal před cestou za Toraxem.

překvapilo. „Po vzájemné dohodě
s Pardubicemi jsme se takhle rozhodli.
Honza u nás odvedl dobrou práci, ale
možnost nastupovat v nejvyšší soutěži je asi pro každého hráče o něčem
jiném,“ naznačil Vykoukal, proč nechtěli ofenzivnímu bekovi (28 kanadských bodů za 4 góly + 24 asistencí
ve 42 absolvovaných duelech) bránit
v možném štěstí.
Zamýšlená náhrada za Zdráhala v osobě libereckého Jana Nika reprezentujícího převážně Benátky nad Jizerou
nevyšla. Nedlouho před uzávěrkou
přestupového okna se však povedlo
přivést aspoň jednu posilu do ofenzivy, kterou se stal Lukáš Volf. Rovněž
tento plejer patří extraligistovi – konkrétně Mladé Boleslavi – aby během
probíhající sezóny předváděl kvalitní
výkony o patro níž.
Volf se narodil 28. července 1995, má
tedy třiadvacet let, měří 187 centimetrů a váží 96 kilogramů. Urostlý forvard
má dosud na kontě 31 startů mezi

tuzemskou elitou, zatímco v tomhle
ročníku 2018/19 dosud zářil v podprůměrném Ústí nad Labem. Důkaz?
30 dosažených bodů (9 + 21) ve 33
odehraných utkáních. „Teď zrovna
je Lukáš zraněný, ale brzy by se měl
uzdravit a potom nám svým důrazným pojetím určitě pomůže. Přesně
takového útočníka jsme potřebovali,“
kvitoval Vykoukal zisk personálního
střípku do týmové mozaiky.
Zároveň se snažil uklidnit rostoucí napětí
mezi prostějovskými fanoušky na téma
hrozícího odchodu trojice Tomáš Nouza,
Lukáš Žálčík a Zdeněk Čáp na střídavé
starty do extraligy. „Je pravda, že kluci
mají střídavé starty vyřízené: Nouzik do
Plzně, Žálča do Sparty Praha a Čapíno
do Hradce Králové. Nikdo z nich však
teď neodejde, primárně budou k dispozici nám až do konce naší sezóny. Teprve
pak můžou zamířit výš, pokud o ně jmenované kluby ještě projeví zájem,“ uvedl
Vykoukal na pravou míru sílící spekulace
ze sociálních sítí.
(son)
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„Příspěvek na kastraci koček město
poskytuje od roku 2009. Celkem
jde o 300 korun na první kočku
vykastrovanou v kalendářním roce
a 150 korun na každou další v témže
roce. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou již několik let nezměněné,“ nastínila náměstkyně primátora
Milada Sokolová. K žádosti je třeba
přiložit doklad od veterináře, který
je vystavený na žadatele. Dále se
žadatel musí prokázat občanským
průkazem. „V současnosti město
Prostějov téměř neeviduje stížnosti
na volně žijící kočky. Každoročně je
z rozpočtu města čerpáno zhruba
padesát tisíc korun na tento příspě-
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Ceny převzali nejlepší rekreační tenisté
partneøi:

PROSTĚJOV Jak jsme veřejnost
informovali v předchozím vydání
Večerníku, 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.

Tolik zástupců mají momentálně Jestřábi v elitní desítce hráčů
Chance ligy 2018/19 podle kanadského bodování. Za vedoucím
Lubošem Robem ze Vsetína (61)
je druhý Tomáš Divíšek (58),
sedmý Marek Račuk (48), devátý
Lukáš Žálčík (46) a desátý Tomáš
Nouza (45).

Výrok:
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Představy jsou
jedna věc
a realita druhá.
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Jarní prázdniny v Němčicích PŘIJĎTE SI VYROBIT VLASTNÍ MANDALU

NĚMČICE NAD HANOU Jarní
prázdniny si vaše děti mohou užít
hravě. Pokud navštíví němčickou
knihovnu, o zábavu budou mít
postaráno, a to hned od pondělí 4. do
čtvrtka 7. února. Bude se číst, tvořit,
hrát a koukat na pohádky. Program
bude vskutku bohatý a byla by škoda
do něj vaše ratolesti nezapojit!
Jarní prázdniny dětí se blíží a vy pořád
nevíte, jak byste je mohli v nastalém
volnu zabavit? Řešení pro vás má
Městská knihovna Němčice nad
Hanou, kde chystají pestrý program
včetně tvoření, her nebo pohádek.
První únorový týden bude v němčické

knihovně tedy věnován dětem ve věku
od šesti do třinácti let. Každá z akcí se
bude konat vždy od 9:30 do 12:00
hodin a vstup na ně je zcela zdarma.
Pondělí 4. února se ponese v duchu
hesla „čteme a tvoříme“. Úterý 5.
února pak bude patřit milovaným
deskovkám. Přitom klidně děti
mohou s sebou přinést i svou
oblíbenou, fantazii se meze nekladou.
Ve středu 6. února se bude opět tvořit.
Pořadatelé mysleli na blížící se svátek
svatého Valentýna, a proto se rozhodli
v tento den vyrobit něco hezkého
právě k Valentýnu. A nakonec ve
čtvrtek 7. února proběhne v knihovně

kino. „Pustíme si na velkém plátně
oblíbené pohádky a filmy dle výběru
dětí, které dorazí,“ upřesňují pracovníci
knihovny. „Přijďte mezi nás. Těšíme
se na všechny milé děti!“ vzkazují
s úsměvem.
Příští akcí v knihovně bude takzvaná
schůzka s knihou naslepo. Od pondělí
11. do pátku 15. února můžete zajít ve
výpůjční hodiny do knihovny a vybrat
si podle jednoduchých popisků
jednu z připravených knih. Poté si své
překvapení už jen odnesete domů.
„Dejte knize šanci, možná potkáte tu
pravou…,“ upozorňující knihovníci.
(tem)

PROSTĚJOV V úterý 5.
února se bude od 15.30 hodin
v informačním centru mládeže v
Komenského ulici 17 v Prostějově
konat workshop, na němž si budete
moci zhotovit vlastní mandalu. Ta
symbolizuje jednotu a rovnováhu.
Pokud tedy chcete do svého obydlí
vnést vyrovnanost a klid, určitě
byste si měli jednu přijít vyrobit!
Slovo mandala pochází ze sanskrtu
a znamená kruh. Jak již zaznělo, značí
jednotu a rovnováhu a představuje
diagram, který ukazuje, jak se
chaos stává harmonickou formou.

Harmonický celek utváří barva (ženská
energie) a tvar (mužská energie). Nese
přitom určitou energii, která během
práce s obrazcem působí na duši
malíře nebo pozorovatele. Jejich duše
se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává
a dochází k léčení na všech úrovních.
V psychologii a psychoterapii je proto
mandala často užívána jako relaxační
pomůcka či doplněk k tradiční léčbě.
Do informačního centra mládeže
v Komenského ulici si můžete
tyto magické tvary přijít vyrobit,
a to pod odborným dohledem.
„Chvíli na zastavení se vám nabídne

dobrovolnice Maria na workshopu
zaměřeném na tvorbu mandaly.
Dozvíte se více o konceptu mandaly,
o technice, která vychází z metody
Ursuly Irrgang a kterou využijete
k tvorbě vlastní mandaly během
workshopu. Tato technika využívá
k tvorbě mandaly matematické
výpočty odvozené z Fibonacciho
posloupnosti.“
Nutno dodat, že celý workshop bude
veden v angličtině a je určen osobám
starším 15 let. Přihlásit se na něj můžete
na e-mailu maria@icmprostejov.cz.
(tem)

PROSTĚJOV V posledních týdnech prostějovští hokejisté stále po
kouscích klesají prvoligovou tabulkou dolů. Jejich trenér a sportovní
manažer Jiří Vykoukal však s blížícím se koncem základní části zvýšený tlak prý necítí.„My sami víme, o co hrajeme a že musíme postoupit do play-off. Na tom žádný tlak z okolí nic nezmění,“ konstatoval
věcně někdejší špičkový obránce v rozhovoru pro Večerník.

Marek SONNEVEND
yy Jak zpětně hodnotíte uplynulý
týden?
„Pondělní porážka s Budějovicemi
samozřejmě mrzí. Sice jsme dlouho
prohrávali, ale pak průběh rychle
otočili. A když je pět minut do konce,
musí se i těsné vedení prostě udržet.
My jsme místo toho dvakrát za sebou
faulovali a v oslabení i vinou špatného postavení v obranném pásmu
inkasovali vyrovnávací gól. Nevyšly
nám pak tentokrát ani nájezdy, výsledku byla škoda. Bod doma je i proti tak silnému soupeři málo.“
yyA co hladce zvládnutá Kadaň?
„Věděli jsme, že po těch Budějkách
musíme splnit povinnost tříbodovým vítězstvím v Kadani, které se
poslední dobou nedaří. Žádné utkání

sice není snadné, ale my jsme si pomohli čtyřmi brankami hned v první
třetině a za stavu 4:0 pro nás byl zbytek zápasu jednodušší. Zvládli jsme
to celkem v poklidu.“
yyPřesto jste momentálně v pořadí soutěže až osmí pouhé dva
bodíky před devátým Frýdkem-Místkem. Cítíte zvyšující se tlak
nebezpečného boje o play-off?
„Já žádný extra tlak nevnímám, protože postup do vyřazovacích bojů je
naším cílem dlouhodobě od začátku
sezóny a na tom současná situace
nic nemění. My všichni do play-off
chceme a víme, že je potřeba se tam
dostat, k čemuž je nejlepší jít zápas
od zápasu. Jak pořád opakuju: pravidelně bodovat, pokud možno vítězit.
Vše každopádně máme ve vlastních
rukou.“

yyČeká vás týden s jediným dohrávaným střetnutím v Porubě.
Bude tréninková náplň jiná než
obvykle?
„Ne, příprava bude standardní. Od
pondělka se chystáme na středeční
souboj v Porubě, potom normálně
trénujeme na rychlý závěr základní
části. Tam přijde sedm utkání během
šestnácti dnů, což musíme dobře
zvládnout. Čas ani prostor na nějaké
dohánění kondice teď už určitě není.“
yyCo považujete za nejdůležitější
pro zmíněný duel na severu Moravy?
„Abychom měli konečně celé mužstvo zdravotně v pořádku, což se
nám nepoštěstilo někdy od třináctého kola. A abychom se vyvarovali
zbytečných individuálních chyb, se
kterými se potýkáme celou sezónu.
Pokud tyhle dvě podmínky budou
v Porubě splněny, zvýší to naše šance
na úspěch tam.“
yyNepředstavoval jste si větší posílení hráčského kádru před uzávěrkou přestupů?
„Představy jsou jedna věc a realita

druhá. Prostějovský klub má určitý
omezený rozpočet, hokejisté se sem
po pravdě tolik nehrnou. Zájem
jsme měli o několik zajímavých hráčů a oslovili je, ale oni spíš chtěli jít
do mančaftů z horních pater tabulky, jako třeba do Jihlavy či podobně.
A když už jsme byli domluvení na
příchodu Honzy Nika, vyšlo najevo, že byl jeho mateřským oddílem
omylem zaregistrován do konce této
sezóny v Liberci. Lukáš Volf je v každém případě hodně dobrá posila,
ale pro změnu teď doléčuje zranění.
Šli jsme do rizika, že se do nějakých
dvou týdnů dá do kupy, aby byl k dispozici pro závěr základní části a hlavně pro play-off. Za ještě mnohem
důležitější však považuji, aby
všichni stávající kluci byli
fit. Když bude tenhle
náš tým zdravotně
v pořádku, má
svou sílu. A já věřím, že to v rozhodující fázi
soutěže ukážeme.“
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KADAŇ, PROSTĚJOV Věděli, že
musí. A tak se podle toho zařídili.
Hokejoví Jestřábi tvrdě bojující
o holý postup do play-off Chance
ligy nastoupili v 53. kole soutěže na
ledě beznadějně poslední Kadaně,
která kupí jednu vysokou porážku
za druhou a již více než měsíc marně čeká na jakýkoliv bodový zisk.
Ani Hanáci jí ho nedovolili, svou
roli jasného favorita splnili naprosto spolehlivě rozdílem minimálně
dvou tříd.

Marek SONNEVEND
19020110159
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O všem přitom rozhodla hned úvodní
třetina. Viditelně lepší hosté od začátku šli do výrazného tlaku, brzy měli
dvě po sobě jdoucí přesilovky a během nich několik vyložených šancí.

Například Divíšek v sólu ztroskotal na
Lukešovi, Mikliš dělovkou od modré
napálil horní tyč. Pak dostali početní
výhodu i domácí, ale byli v ní zcela
neškodní, navíc brzy po jejím skončení „konečně“ inkasovali. Běžela 11.
minuta, když se Račuk s obráncem
na zádech prosadil k bekhendovému
zakončení z mezikruží, jež Lukešovi
prošlo mezi betony – 0:1. Borci LHK
soupeře dál mleli, Krejčí trefil další
tyčku. A následně se už naplno protrhla gólová stavidla. Čas 14.55: Divíšek
nabil zpoza brány Nouzovi, který pohotovou střelou zblízka zavěsil k levé
tyči – 0:2. Čas 17.59: Venkrbec vystihl
chybnou rozehrávku a jeho následný
pokus odražený od zadního mantinelu
dorazil do odkryté klece Prokeš – 0:3.
Čas 19.11: přesilovkovou ránu Čápa

protlačil za ležícího Lukeše úspěšným
doklepnutím Divíšek – 0:4!
Každému bylo jasné, že za dané situace je o osudu střetnutí předčasně rozhodnuto. Však i Prostějované sundali
nohu z plynu a zkraje druhé periody
dovolili do té doby neexistujícímu
protivníkovi několik zajímavých akcí.
Se dvěma projektily Uřídila, nepříjemnou tečí Rindoše i Homerovou
jedovkou si vesměs poradil pozorný
Neužil, načež muži v černém zase
přidali. A ve 32. minutě navýšili skóre
zásluhou Račuka, který zblízka dorazil
svůj předchozí švih z mezikruží odražený od zadního mantinelu – 0:5.
Zanedlouho měl největší kadaňskou
příležitost zápasu Wágner, leč ekvilibristickým doklepnutím ze vzduchu minul odkrytou svatyni. Zbytek

prostřední části potom znovu patřil
papírově silnějšímu týmu, ovšem bez
efektu.
V nástupu do třetí části neudrželi ptačí
dravci plnou koncentraci a výběr SK
toho ve 44. využil ke korekci, neboť
Homerovo křížné uvolnění zužitkoval
švihem z pravého kruhu Svoboda –
1:5. Navíc o necelé čtyři minuty později Tupý prchnul do samostatného
úniku a Neužila přelstil blafákem do
forhendu – 2:5. Žádné drama se však
nekonalo, protože vzápětí jestřábí letka využila početní převahu. Žálčík se
hezky uvolnil, nezištně přihrál doprava
Divíškovi a ten neomylně trefil odkrytý kout Lukešovy brány – 2:6. O chvíli
později právě gólman Trhačů zázračným zákrokem vychytal obří loženku
Žálčíka, nicméně v 53. opět z přesilové

hry po další marné snaze Žálčíka skórovat pečetil výsledek pohodlně dorážející Divíšek, jenž tím zkompletoval svůj
hattrick – 2:7! Závěr jednoznačného
duelu pak uplynul v poklidu bez většího vzrušení. Statistiky a kompletní
servis najdete na straně 22!

SK KAD
LHK PV

2:7
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„Věděli jsme, že proti nám nastoupí soupeř, který nám moc nesedí. Prostějov je výborný, co se
útoku týče. I přesto jsme si ale věřili a něco si řekli, avšak rozhodla bohužel hned první třetina. Se
čtyřbrankovým náskokem nás hosté do hry už příliš nepustili.”

-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Do Kadaně jsme jeli s jasným cílem, a tedy odvézt si odtud tři body. To se nám taky hladce podařilo, za což jsem velice rád. Nyní se už budeme soustředit na konec sezóny, v první řadě zvládnout postupově zbytek základní části.”
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JEDNIČKA VK PODLE

VEČERNÍKU
Veronika BEZHANDOLSKA

Bulharská blokařka se během závěrečného Final
Four Českého poháru prezentovala velice dobrou
formou. Nestala se sice nejčastěji skórující hráčkou prostějovského týmu ani v sobotním semifinále s Přerovem (3:1), ani v nedělním finále
proti Olomouci (1:3), neboť tuhle roli pokaždé naplnila kapitánka Helena Horká.
Nicméně Bezhandolska zaznamenala
na střeďačku dostatečně výživných 12
a 11 bodů, k tomu hlavně patřila mezi
nejplatnější plejerky vůbec. Žádná
z parťaček totiž neměla tak vysokou
celkovou užitečnost jako ona, první den
turnaje + 11 a druhý +10.

ŽHAVÁ NOVINKA

Ü½NGJ

Z VÉKÁČKA 6,/1
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Již dříve jsme informovali o tom, že
volejbalový oddíl VK Prostějov začal
na přelomu minulého a současného
kalendářního roku zkoušet nového
statistika Jakuba Krčmaře. Poprvé
si tuhle práci víc vyzkoušel v rámci
lednového přípravného utkání proti
Šelmám Brno, a protože neměl žádný
problém se na daném postu chytit,
rychle se stal plnohodnotným klubovým statistikem na (téměř) plný
úvazek.
„Jsme dohodnutí tak, že stoprocentně
budu dělat všechny domácí zápasy.
A když to půjde, tak i venkovní. Mám
za sebou KP Brno i Albu Blaj, byl jsem
taky ve Šternberku. A teď oba souboje
Final Four Českého poháru s Přerovem i Olomoucí. Baví mě to, kluky trenéry Luboše Petráše s Lukášem Mičekem znám už dlouhé roky z Hanácké
volejbalové ligy smíšených družstev.
Rozdíl je v tom, že na utkání vékáčka
teď nechodím jako divák, ale člen realizačního týmu,“ smál se Kuba Krčmař
v Králově Poli během vrcholného pohárového víkendu.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Teprve druhou porážku utrpěly volejbalistky Prostějova
v Českém poháru za dvanáct
let jejich účinkování v této soutěži. Premiérově podlehly před
dvěma lety ve finále Olomouci
2:3, repete přišlo nyní za stejné
situace – tedy v rozhodujícím
duelu s UP – tentokrát poměrem 1:3.

milujeme

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz

ÈAS I PROSTOR NA ZLEPŠOVÁNÍ

milujeme vecerník
á

společnost
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ÏèåÞãÛÚåâìíäòï(ÉÝëîáhóÚÈåèæèîÜq Dvacátý bál SOŠPO se vlnil v rytmu muzikálu Mamma Mia
Závěrečný turnaj pohárové soutěže
nepřinesl vékáčku ani výrazné
zklamání, ani velký úspěch

BRNO Průměrně vyznělo vystoupení žen VK Prostějov Původní zpravodajství
v rámci brněnského Final Four pro Večerník
Českého poháru 2018/19, které Marek
hostila stejně jako loni Městská SONNEVEND
hala míčových sportů v Králově
Poli. A zatímco před rokem tam volejbalistky vékáčka splnily úlohu
největších favoritek rozhodujícím vítězstvím 3:1 nad konkurenční
Olomoucí, tentokrát si oba kluby své role zrcadlově vyměnily. Ze
zisku trofeje se tudíž po přesně opačném finálovém výsledku radovala ekipa UP, stříbro tentokrát bral prostějovský ansámbl.
V SOBOTU ÚMORNÁ DØINA

Semifinálový duel proti papírově slabšímu Přerovu se pro obhájkyně trofeje
nevyvíjel vůbec dobře. V závěru ztratily úvodní sadu plnou zvratů, zkraje
druhé prohrávaly 7:10. „Do Brna
jsme jeli už ráno v devět hodin, abychom tam potrénovali. A během toho
tréninku byla na holkách znát velká
nervozita, stejně jako před utkáním
i v jeho začátku. Pro některé naše mladé šlo o první podobný zápas rozhodující o úspěchu či neúspěchu sezóny
v základní sestavě, což na ně dolehlo.
Byly to nervy,“ komentoval nepovedený vstup do důležité bitvy kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Přesto se karta obrátila v momentě, kdy prostějovské družstvo začalo
předvádět kvalitnější výkon. „Zlep-

šili jsme hlavně obranu, z ní se dařilo
častěji přecházet do vítězných protiútoků,“ našel Petráš stěžejní důvod
převzetí taktovky. Ani tak ale jeho svěřenkyně nedotáhly střetnutí ke klidnějšímu triumfu, spíš právě naopak.
„Je potřeba ocenit soupeře, který hrál
výborně, bojoval a hodně nás potrápil. V koncovkách druhého i třetího
setu jsme opět měli problémy v jednom postavení, naštěstí rozhodující
míč holky vždycky udělaly. A ve čtvrtém setu už jsme závěr zvládli lépe,“
analyzoval slovenský lodivod souhrnný účet 22:25, 25:22, 25:23, 25:20.
Čeho ještě si všiml v průběhu dramatické řeže trvající dvě hodiny, ačkoliv
výsledek byl 3:1? „Zpočátku jsme
měli obrovské potíže ubránit Evu
Svobodovou, pak nás pro změnu víc
zlobily Vendy Měrková s Ariannou
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Škola letos slaví 25. výročí svého založení
PROSTĚJOV To bylo slávy! Studenti Střední odborné školy podnikání
a obchodu, Prostějov (SOŠPO) pojali svůj letošní ples ve velkém stylu.
Z jejich tanečního vystoupení by
jistě byli nadšeni i členové skupiny
ABBA. Právě muzikál Mamma Mia
stojící na písních slavné švédské kapely udal charakter celého bálu od
výzdoby až po muziku. Pozoruhodnou akci uplynulý pátek hostil prostějovský Společenský dům.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

èGUMÚRQJ¾TåGPUGUVCNMQąKUVÊXQNGLDCNKUVGM721NQOQWE Foto: Marek Sonnevend

Person. Obecně se zakončovalo převážně z kůlů, podstatně míň středem
sítě. Projevovalo se, že papírově slabší
celek má v těchto jednorázových pohárových zápasech psychickou výhodu vědomí, že nemá co ztratit a může
jedině získat. Tím cennější je, že jsme
si navzdory nemalým komplikacím
dokázali poradit. A postoupili do finále Českého poháru, což je pro náš
současný mančaft rozhodně úspěch.
Teď zkusíme potrápit Olomouc tak,
jako Přerov potrápil nás,“ vyřkl Petráš
zajímavé souvětí.
V NEDÌLI VYŠEL JEN TØETÍ SET

Záměr se úřadujícím držitelkám ČP
dařilo naplňovat více než polovinu
zahajovacího dílu nedělního střetu
o vše. Bylo to přesně do nadějného

stavu 17:16, kdy favorizované sokyně
udeřily klíčovým obratem. „Dokud
jsme zvládaly solidně přihrávat, šel
nám i útok a skoro pořád jsme vedly.
V koncovce šel příjem bohužel hodně
dolů, potom už se hůř prosazovalo.
S tímhle problémem se potýkáme
celou sezónu, ale já věřím, že to do
dalšího průběhu zlepšíme a ještě něco
předvedeme,“ říkala po vstupní sadě
finálového měření sil smečařka VK
Petra Kojdová.
Ve druhé části se její přání ještě nenaplnilo, ta patřila dost jednoznačně
olomouckým vyzývatelkám. Leč ve
třetí už Petrášovy svěřenkyně opravdu
zabraly a plošným zlepšením výkonu
zdramatizovaly vývoj titulové bitvy.
„Já myslím, že jsme víc tlačily podáním a k tomu přidaly mnohem lepší

pro Večerník

Martin ZAORAL
Na úvod plesu bylo ošerpováno celkem
46 studentů ze dvou tříd. Konkrétně se
jednalo o 4. ES zaměřenou na Evropskou unii a sportovní management, kterou k maturitě dovedla třídní učitelka
Daniela Šlézarová. Tou druhou byla 4.
TM specializovaná na turismus a žurnalistiku vedená třídní učitelkou Zuzanou
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PROSTĚJOV Nadstavbová část
UNIQA extraligy žen ČR 2018//19,
která odstartuje o nejbližším víkendu, se hraje podle dost odlišného
modelu než v minulých letech. Prostějovské volejbalistky bez ohledu
na to hodlají ze současné třetí pozice
atakovat druhou příčku a tím výhodnější nasazení pro play-off.
Nejprve však pojďme zpět ke zmíněnému systému nadstavby. Po základní fázi
bylo desetičlenné pole soutěže rozděleno
hned do tří skupin: o 1. až 4. místo, o 5. až
8. místo, o 9. a 10. místo. V grupách I a II
hraje každý s každým doma + venku, to
znamená celkem šest kol. V grupě III přijdou na řadu dohromady čtyři vzájemné
duely dvou zainteresovaných družstev.
Horní dvě skupiny přitom stanoví „pouze“ výchozí pořadí od prvního po osmý
post pro závěrečné vyřazovací boje, zatímco ve spodní skupině už půjde o záchranu. Devátý kolektiv nadstavbové

tabulky se totiž v extralize automaticky
udrží, naopak desátý absolvuje baráž
s premiantem 1. ligy.
Co se týče týmu VK Prostějov, ten
vzhledem k výrazné ztrátě na vedoucí
Olomouc (12 bodů) i velkému náskoku před čtvrtým Olympem Praha
(11 bodů) už může reálně obsadit po
nadcházející pasáži jen dvě místa. Buď
stávající třetí, nebo lepší druhé. Na něm
aktuálně dlí Liberec a má o dva bodíky
více než vékáčko, které po posunu o jednu příčku nahoru pochopitelně prahne.
„Do play-off chceme jít z co nejvyšší
pozice, co to půjde. Kvalitu soupeře pro
čtvrtfinále to sice nijak zvlášť neovlivní,
neboť celky na šestém i sedmém místě
budou výkonnostně srovnatelné. Spíš
jde ale o to, abychom v případě předpokládaného průběhu vyřazovací části
s postupy papírových favoritů z prvního
kola měli v semifinále výhodu většího
počtu domácích utkání včetně začátku
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Skupina o 1. až 4. místo
UP Olomouc (53), Dukla Liberec (43), VK Prostějov (41), Olymp Praha (30).
Skupina o 5. až 8. místo
Šelmy Brno (28), KP Brno (25), Volejbal Přerov (20), TJ Ostrava (11).
Skupina o 9. a 10. místo
Sokol Frýdek-Místek (10), Sokol Šternberk (9).
LOS SKUPINY O 1. AŽ 4. MÍSTO
19. kolo (sobota 9. února)
Liberec – Prostějov (18.00 hodin), Olomouc – Olymp (17.30 hodin).
20. kolo (sobota 16. února)
Olymp – Prostějov (17.00 hodin), Liberec – Olomouc (18.00 hodin).
21. kolo (sobota 23. února)
Prostějov – Olomouc (17.00 hodin), Liberec – Olymp (15.00 hodin).
22. kolo (čtvrtek 28. února)
Prostějov – Liberec (17.00 hodin), Olymp – Olomouc (17.00 hodin).
23. kolo (sobota 2. března)
Prostějov – Olymp (17.00 hodin), Olomouc – Liberec (17.00 hodin).
24. kolo (sobota 9. března)
Olomouc – Prostějov (17.00 hodin), Olymp – Liberec (17.00 hodin).

série na vlastním hřišti. Podstatné však
samozřejmě bude se mezi elitní čtyřku vůbec dostat. Každopádně Liberec
máme bodově na dohled a naším jas-

ným cílem do nadstavby je předvádět
během ní tak dobré výkony, abychom se
před Duklu dokázali dostat,“ shrnul prostějovský kouč Lubomír Petráš. (son)
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BRNO Nadmíru těžké bylo pro prostějovské volejbalistky semifinálové
utkání Českého poháru 2018/19
v brněnském Králově Poli. Přerovské
ženy jim celé čtyři sety dělaly značné
potíže, až do poloviny druhé sady dokonce vedly. Teprve poté favorizovaný
kolektiv zabral a nepříznivý průběh
otočil, ale ve dvou ze tří koncovek měl
namále. Každopádně vékáčko náročný test s vypětím sil přece jen zvládlo
a postupem do finále splnilo cíl.

Marek SONNEVEND
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„DostatsedofináleČeskéhopohárujepronásurčitěúspěch,stímpanujevelkáspokojenost.
Semifinále proti Přerovu však bylo hodně vyrovnané, dost rozhodovalo podání společně
s přihrávkou. My jsme byli ze začátku zbytečně nervózní, problémy nám dělala především
obrana. Teprve postupně jsme se zlepšovali a začali mít herně trochu navrch, přesto vinou
opakovaných výpadků v některých postaveních pokaždé rozhodovaly až těsné koncovky.
Naštěstíjsmejedokázalizvládnoutavelicetěžképohárovéutkáníkdoskohoprotimaximálněbojujícímusoupeřidovedlikvítězství.Teďsezkusímeporvatotrofej.“
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Bodový vývoj – první set: 1:2, 3:2, 3:7,
7:7, 7:9, 8:12, 10:12, 12:13, 17:14, 17:19,
20:20, 22:22, 22:25. Druhý set: 3:2, 3:5,
5:5, 5:7, 7:7, 7:10, 9:10, 11:11, 14:12,
14:14, 16:14, 17:17, 18:18, 24:18, 25:22.
Třetí set: 1:1, 3:1, 3:3, 6:3, 9:4, 11:5, 12:6,
12:9, 15:10, 17:13, 19:13, 19:15, 20:16,
23:16, 23:18, 24:19, 25:23. Čtvrtý set:
2:0, 2:2, 8:2, 8:5, 11:6, 13:8, 13:10, 14:12,

Vyrovnaný úvod vydržel jen chvíli, pak „Vzhledem k vývoji zápasu i šancím, které jsme měli na ještě vyrovnanější průběh 15:14, 18:14, 18:16, 21:17, 22:20, 25:20.
začaly úřadovat servisy + přihrávky. Pře- včetně případné výhry, jsem nakonec spíš zklamaný. “
zvládly získat set další a pak i ten poslední.
rovanky obrátily 17:14 na 17:19, což naše Tým okolo kapitánky Horké evidentně přesnosti. Nutně potřebovaly něčím víc Tam už zkoncentrované Prostějovanky
holky sice ještě stáhly, ale úplnou koncov- podléhal nervozitě, papírové favoritky nakopnout a to se jim povedlo. Nejprve vyhrocenou koncovku nepřipustily.
nadále srážely zbytečné hrubky + ne- srovnaly sety a pak v infarktovém závěru
ku vůbec nezvládly – 22:25.
Statistiky najdete na straně 22!

Kočovou. „Třídy se od sebe liší i tím, že
v jedné převažují sportovci a ve druhé je
zase více děvčat,“ charakterizoval ředitel
SOŠPO Marek Moudrý, kterého mile
překvapilo, s jakým nadšením letos studenti k přípravě plesu přistoupili.
Moderátorské úlohy se s pohotovostí
sobě vlastní letos ujal ředitel prostějovské
knihovny a dlouholetý divadelník Aleš
Procházka. „Myslím, že už tak skvělé atmosféře dodal lesku,“ zhodnotil Moudrý.
Program plesu oživila taneční a pěvecká vystoupení. Coby zpěvák se představil student školy Martin Kapek, své
taneční kreace zase absolvent SOŠPO
a úspěšný tanečník Ondra Krysmánek.
Zlatým hřebem celého programu bylo
překvapení třídy 4. ES, jejíž studenti
nedlouho po desáté hodině nastoupili oděni do hokejových dresů. Jejich
následný zápas kluci proti děvčatům
na jednu branku netrval příliš dlouho.
Nedlouho po vstřelení gólu se začaly
obě skupiny radovat a živelně odhazovat svoji výstroj i výzbroj.
Další soupeření se už neslo v ryze tanečním duchu a všichni z vystupujících do

PLESY
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„Sobotní semifinále poháru proti Přerovu bylo hodně těžké. Hlavně v prvním setu
hrály vyhecované soupeřky skvěle, ale pak jsme se postupně dostaly do svého zápasového tempa a přes problémy v závěrech druhé i třetí sady to nakonec zvládly.
Náš výkon možná celkově nebyl úplně super, rozhodující však je postup dál. A ten
jsme vybojovaly. Do nedělního finále šly v roli favoritek Olomoučanky, my jsme
mohly hrát víc uvolněně. To se projevilo v úvodu, kdy se nám dařilo a docela dlouho jsme vedly. Bohužel utekla koncovka, druhý set patřil lepším soupeřkám. My
jsme svůj nejlepší volejbal předvedly ve třetí sadě a po snížení na 2:1 žila šance na
obrat. Nakonec rozhodla větší herní jistota i stabilita UP, zatímco my jsme jako
obvykle doplácely na dlouhé šňůry obdržených bodů v řadě za sebou. Celkově jsme
však v rozhodujícím utkání určitě neudělaly žádnou ostudu, proti silné Olomouci
to i naším přičiněním bylo myslím důstojné finálové střetnutí. Úpéčko má zaslouženě trofej, my jsme v Českém poháru druhé. Což pro náš současný tým rozhodně
není špatná vizitka, já tohle beru jako úspěch.“
Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

Jakmile v říjnu odstartuje nová volejbalová sezóna, času na pořádné trénování většinou není až do Vánoc zdaleka tolik, kolik by si leckdo myslel.
V podstatě každý týden totiž obsahuje dvě utkání, někdy i tři (UNIQA extraliga, Český pohár, evropský pohár). K tomu musí hráčky někdy i odpočívat a koučové se tak rázem dostávají do situace, kdy příprava je skoro pořád
předzápasová či pozápasová. A systematická práce na zásadnějších věcech
průběžně pokračuje spíš po kouscích.
Proto se vždy čeká na závěr kalendářního roku s tradiční soutěžní pauzou,
během které konečně přichází možnost vrhnout se do větší dřiny. Ať už na
kondici, nebo na herních věcech jak individuálních, tak týmových. Avšak
letos byla tahle přestávka v případě prostějovských žen natolik specifická,
že využít ji k něčemu kloudnému z hlediska celého kolektivu vlastně nešlo.
Kvůli reprezentačním i studijním povinnostem a zdravotním problémům se
mančaft VK téměř kompletně rozpadl, tudíž nezbývalo než vsadit na čistě
osobní rozvoj fyzičky a hry jednotlivkyň. Těch, jež na Hané zbyly. Načež brzy
po shledání družstva v kompletním složení přišly další čtyři duely v rychlém
sledu, po nich zase veškerá příprava už směřovala k Final Four ČP.
Teprve nyní tak přichází opravdu větší šance na systematické společné trénování bez omezujících časových mantinelů. V průběhu extraligové nadstavby mají Prostějovanky takřka všechny týdny s jediným střetnutím a současný realizační tým v čele s Lubomírem Petrášem může ukázat, nakolik
bude schopný posunout výkonnost svěřenkyň nahoru. Což je pro následné
play-off nezbytnost. Jinak se medailový úspěch nemusí dostavit.

9. 2.

Ples ČSSD
Multifunkční budova Čechy p/K
místní organizace ČSSD
Hanácký bál
Kulturní dům Kralice na Hané
Hanácký soubor Klas Kralice
Fotbalový ples
Sokolovna Ptení
FC Ptení
Myslivecký ples
Kulturní dům Lipová
Myslivecký spolek Lipová - Hrochov
Šibřinky aneb maškarní karneval pro dospělé Sokolovna Dubany
Obec Vrbátky
Kino Krumsín
Obec Krumsín

9. 2. Obecní ples

něj dali skutečně spoustu energie a zároveň uplatnili své nesporné pohybové
nadání. Moderátor Aleš Procházka pak
přítomné vyzval, aby obě skupiny ocenili bouřlivým potleskem a on na základě hlukoměru mohl určit, zda v souboji
zvítězila děvčata, či chlapci. V tu chvíli se
zdálo, že „Kasko“ nacházející se dlouhodobě ve špatném technickém stavu zřejmě spadne. Kupodivu nápor tleskání,
hvízdotu a křiku kulturák vydržel a Aleš
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Procházka mohl prohlásit, že souboj
skončil… nerozhodně.
Od půlnoci si pak osvědčená skupina Novios vedená manžely Zuzanou
a Pavlem Kožňárkovými připravila pro
tanečníky dlouhý blok od jediného interpreta. Tím samozřejmě nemohl být
nikdo jiný než švédská skupina ABBA.
„Studenti si moc přáli, aby se jim ples
vydařil, a myslím si, že se jim opravdu
povedl,“ uzavřel Marek Moudrý.
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Hasiči ze Soběsuk hasili jen žízeň...
ŽÁROVICE V prostorách Kulturního domu v Žárovicích
plesali v sobotu večer hasiči ze
Sboru dobrovolných hasičů Soběsuky. Jako tradičně vítali pořadatelé všechny hosty štamprlí rumu
a sál místního kulturáku doslova
praskal ve švech. Dobrovolní záchranáři kromě zábavy stihli ještě
vyhodnotit uplynulý rok, který
byl pro ně jednak náročný, ale na
druhou stranu i úspěšný.

Michal KADLEC
„Dnes pořádáme už osmadvacátý ročník
našeho hasičského bálu. Je to už taková
tradice, na kterou jsme nejen my hasiči
ze Soběsuk zvyklí, ale akci navštěvují
i Žárovičtí,“ přivítal Večerník na plese
místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Soběsuky Petr Vysloužil. „Každého
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hosta tradičně vítáme malým rumem.
Je to rum hasičský, takový speciální. Ples
jsme zahájili cvičením našeho žactva
a po něm se představily dospělé cvičenky, členky našeho sboru. Máme připravenou skutečně bohatou tombolu a k tanci
i poslechu nám vyhrává skupina Merkur.
Návštěva je dnes výborná, je zde přes dvě
stě padesát lidí, takže jsme nadmíru spokojeni. Bavíme se všichni a samozřejmě

pivo, víno, rum a slivovička tečou proudem. Dneska ostatně hasíme všichni
tak akorát žízeň. Máme totiž pro tento
víkend udělenou výjimku v případě,
že by mělo dojít k nějakému zásahu,“
usmíval se místostarosta soběsuckých
dobrovolných hasičů. Starosta SDH
Soběsuky pak před Večerníkem zmínil
úspěchy mládežnických i dospělých
družstev v hasičských soutěžích. „Mlá-

dež i dospělí nám dělali během uplynulého roku velkou radost, umístili se na
předních místech v různých soutěžích.
Rok 2018 byl ovšem také velice náročný z pohledu mnohých zásahů našeho sboru. Došlo k několika požárům
v okolí a naše zásahová jednotka asistovala rovněž u mnohých dopravních
nehod,“ sdělil Jan Vysloužil, starosta
dobrovolných hasičů ze Soběsuk.

605l,&.62.2/291$&+<7/$ '58+¹'(&+„Ať záříte už v květnu,“
Vstupenky na obecní ples byly dávno vyprodané, kapacita sokolovny nestačila

SMRŽICE Nestárnoucí tradice vesnických plesů vždy lákala
všechny generace obyvatel a nebylo tomu jinak ani ve Smržicích,
kde se v sobotu 2. února konal již
7. obecní ples. Tentokrát ovšem ne
v klasických prostorách kulturního domu, ale v místní sokolovně,
která díky krásné látkové výzdobě
znovu ožila. U toho zkrátka Večerník
nemohl chybět
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Vendula PROVAZOVÁ
Už při vstupu do sokolovny se mohli
přítomní cítit jako na plese pro celebrity, organizátoři nezapomněli ani
na detaily, jaké představoval například
červený koberec. Na první pohled
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ohromila dechberoucí výzdoba. Sál
byl totiž ověšený od stropu až k pódiu bílými látkami, které poskytla
firma Toray. Ples slavnostně zahájil
uvítacím proslovem nový starosta
obce pan Aleš Moskal. Následovalo
předtančení, jehož prostřednictvím
mladičký pár předvedl, jak správně
mají vypadat latinsko-americké tance. O líbivý hudební doprovod se postarala kapela Stofka, parket se zaplnil
hned při prvním tanci. „Chtěli jsme
to udělat větší. Ne že bychom měli
nevzhledný kulturní dům, ovšem kapacitně není schopen pojmout tolik
lidí, kolik jich dnes přišlo. Přestože je
sokolovna po tolika letech v ne moc
pěkném stavu, tak se nesmíme stydět
za to, co tady máme, naopak. Udělalo
se něco pro to, aby to tady bylo lepší
a hezčí. A to se povedlo díky našim
děvčatům z kulturní komise, která
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se toho vůbec nebála. Patří jim velký
dík, smekám před nimi,“ vyjádřil se
Aleš Moskal, starosta obce. Kapacita
kulturního domu čítající 120 osob
by zdaleka nestačila. Místenek se
prodalo totiž necelých tři sta a byly
ihned beznadějně vyprodané, zájem
nesporně podpořilo jejich uplatnění
v bohaté a ze dvou částí se skládající
tombole. Program plesu byl koncipován tak, aby si ho lidé co nejvíce

popřál studentům ředitel RG a ZŠ

PROSTĚJOV Další z řady středoškolských maturitních plesů proběhl v sobotu ve Společenském
domě. Na řadě bylo tentokrát Reálné gymnázium a základní škola,
Prostějov, kde se ke zkouškám dospělosti připravuje jedenapadesát
absolventů. A právě jim všem popřál před přípitkem ředitel školy

užili, kromě předtančení a tomboly
byl věnován jen a jen jim. „Panovaly
obavy z realizace, ale díky množství
aktivních a pro věc zapálených lidí se
nám to podařilo,“ dodala k organizaci
předsedkyně kulturní komise Veronika Přikrylová. Na přípravách se podílelo až čtyřicet jednotlivců, kdo jen
trochu mohl, přidal ruku k dílu. Na
přítomných bylo vidět, že se dobře
bavili a společně si ples velmi užili.

trenéra a své si k třídním situacím
z vybraných předmětů řekl i „expert
s elektronickou tužkou“.
Po tanečně pojatém nástupu maturantů dostali hlavní roli třídní
učitelé Jaroslav Slavík a František
Švec, kteří své studenty dekorovali
maturantskou šerpou. Přítomné
v sále pozdravila za vedení města
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Rostislav Halaš. „Zářit v září je
sice také možné, ale přeji všem,
aby to bylo už v květnu,“ pohrál si
se slovíčky nejvyšší představitel
školy.
V moderní době už tradiční videoprezentace maturantů pojali velmi
vtipně čtvrťáci, kteří maturují společně s kolegy s víceletého studia.
Svoje video pojali jako populární
hokejové studio Buly, kde moderátor zpovídal třídního učitele coby

náměstkyně primátora Alena Rašková. „Možná si v této chvíli vzpomínáte, jak jste si před lety přivezli
domů plus mínus tříkilové miminko a s hrdostí pozorujete, co z něj
do dneška vyrostlo,“ obrátila se
k přihlížejícím rodičům.
Hodně zdaru v následujících třech
měsících a především při vlastních
zkouškách popřál studentům ředitel
Halaš, který po přípitku zahájil oficiálně plesové veselí.
(tok)

tuální, jsou moudré
a nadčasové. Pro mě je
to naprosto osudové setkání, tím spíš, že jsem měl
možnost se s ním poznat ještě za jeho života. Jeden takový
krásný společný večer je dokonce
zachycen na jednom dokumentárním CD.“
yy Kdysi jste působil jako redaktor v tehdejším Československém rozhlasu v Brně. Neměl jste
někdy chuť se k tomuto povolání
vrátit?
„Patřím k těm šťastným, kteří ať dělali cokoliv, dělali to rádi. Byl jsem
rád hudebním redaktorem, režisérem a dramaturgem,

ale po zralé úvaze jsem tuto činnost opustil. Všechno nejde stíhat,
každá z těchto profesí potřebuje
celého člověka. Dnes už se věnuji
hlavně komponování a koncertování. K rozhlasové práci se nevracím, pouze připravuji pro TV NOE
cyklus ‚Jak potkávat svět‘, kam si
zvu nejrůznější osobnosti z našeho
uměleckého světa. To mě opravdu
baví. A pak je tu taky rodina, děti,
odpočinek a zodpovědnost za své
vlastní zdraví… V žádném případě
se nenudím.“
yy Jak byste charakterizoval sám
sebe?
„To nechám na jiných.“ (úsměv)
yyNa který svůj autorský počin
jste nejvíce hrdý? A proč?
„Z oblasti písňové tvorby je to asi
cédéčko ‚O slunovratu‘ a z oblasti
tak zvané vážné hudby asi ‚Mis-

milujeme vecerník
á

V Muzeu kočárů se nám hraje výborně,
je to originální místo, kterému vdechuje život
a charakter jeho zakladatel a budovatel Václav Obr.
Jeho životní optimismus a energie jsou prostě úžasné.
A to se promítá i do atmosféry a průběhu koncertů...

rozhovor večerníku

ČECHY POD KOSÍŘEM V Muzeu kočárů, které sídlí v Čechách
pod Kosířem, vystoupila začátkem ledna skupina Hradišťan se
svým uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou (na snímku). Početné publikum přivítali do nového
roku písněmi novoročními, ale
také ještě vánočními, samozřejmě pak i svými nejhranějšími
klasikami. Večerník využil této
příležitosti a vyzpovídal primáše Hradišťanu. V následujícím
rozhovoru se tak dozvíte, jak se
dostal ke hraní na housle, co pro
něj znamená osobnost Jana Skácela nebo zda si dává novoroční vilo především komponování, které
předsevzetí…
jsem pak studoval na JAMU v Brně,
a to vše určovalo, jakou cestou jsem
se vydal. Byl jsem členem Hradišťav rámci exkluzivního
nu, kde jsem měl možnost se realiinterview
zovat, byl jsem také členem skupiny
pro Večerník
Petra Ulrycha Javory a hrál jsem
se ptal
s muzikanty nejrůznějších žánrů.
To všechno mě bavilo a ovlivňovalo
Tereza
na mé umělecké cestě. Být sólovým
houslistou je velká specializace a je
MACHOVÁ
to úplně jiná řehole.“
yy Jste výborný houslista. Jak yyVe své tvorbě se zaměřujete na
a kdy jste se k houslím vůbec do- moravský folklor, který údajně
stal?
zkoumáte v různých kontextech
„Asi tou nejpřirozenější cestou, a vztazích. Jak přesně tedy vznimůj o deset let starší bratr hrál na kají vaše díla?
housle a já jsem je tak trochu zdědil. „V začátcích jsem se lidovou hudKdyž on šel na konzervatoř, já jsem bou zabýval velmi intenzivně a snazačínal chodit na základní školu, žil jsem se ji pochopit v co nejširších
když on absolvoval JAMU, já jsem kontextech, ale postupem času se
se rozhodoval o svém budoucím mi stala spíše inspirací pro vlastní
povolání. Housle mě prostě prová- tvorbu. Její poznání považuji za
zejí celý život. Celá naše rodina byla velmi důležité, neboť v dnešním
hudebně nadaná, každý na něco obecně vykořeněném světě lidé
hrál a taky se u nás hodně zpívalo, pátrají po své národní či etnické příto je základ. Ale systematické vzdě- slušnosti, je to celosvětový trend,
lávání mi dala teprve tehdejší LŠU a já mám to štěstí, že jsem opravdu
v Uherském Hradišti (Lidová ško- ‚odněkud‘. Není podstatné, jakým
la umění, dnes ZUŠ – pozn.red.) hudebním jazykem či žánrem se vya pak Konzervatoř v Brně. A samo- jadřuji, ale jak mám v sobě hudbu
zřejmě život sám, člověk se učí celý svého národa, to považuji za velkou
život.“
devízu. Z toho vycházím a čerpám
yy Viděla jsem, že i váš syn Ma- ve své tvorbě.“
rek se učil hrát na housle. „Potatil yyOčividně máte poměrně velký
se“? Hraje dosud?
zájem o historii naší země. Co vás
„Potatil se, housle si zamiloval na ní zajímá a co si o ní myslíte?
a dnes studuje na Konzervatoři „Jak už jsem naznačil, je důležité
v Brně. Je na startu a teprve život znát vlastní kořeny a historii své
ukáže, jak bude pilný a trpělivý, jak země, protože v poznání toho, co
bude odolný, jaké bude mít štěstí bylo před námi, můžeme najít oda jak se mu bude dařit... Je spoko- pověď na otázky, které nás trápí
jený a to mě těší. Nejdůležitější je v současnosti. Jsem přesvědčen, že
dělat v životě to, co člověka baví.“
naše kultura vycházející z evropyyProč jste se v sedmdesátých le- ských kulturních a duchovních zátech minulého přidal ke skupině kladů je dobrá a kvalitní. A kromě
Hradišťan a nevydal se raději na jiného skýtá možnost být ve svém
sólovou dráhu?
projevu svůj a originální. Víc než
„To je trochu složitější... S odstu- ti, kteří se ztrácejí v globalizovaném
pem času mohu říci, že jsem byl pojetí kultury.“
spíše týmový člověk, který jako * Verše básníka Jana Skácela se pro
absolvent hudební vědy na Filozo- vás staly inspirací při tvorbě alba
fické fakultě Univerzity Palackého O slunovratu. Co pro vás osobnost
uvažoval o umění a hudbě v širších Jana Skácela znamená?
souvislostech. A dále, kromě houslí „Letos uplyne už třicet let od jeho
a zpěvu, ale i jiných nástrojů, mě ba- úmrtí, ale jeho básně jsou stále ak-
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promítá i do atmosféry a průběhu
samotného koncertu.“
yy Na tříkrálovém koncertě jste
hráli tři tematické okruhy skladeb – vánoční, novoroční a na
přání. V souvislosti s tím bych
měla dvě otázky. První zní, jak
slavíte Vánoce a zakládáte si třeba na nějakých tradicích?
„Vánoce jsou svátky naděje, zrození
nového života a šťastné rodiny. To,
jestli tyto svátky slavíme více v duchu lidových tradic, či nějak jinak,
není nejpodstatnější. Za nejdůležitější považuji jejich obsah, ve kterém
by neměl chybět duchovní rozměr.“
yy Mou druhou otázkou na toto
téma je, zda jste si dal nějaká novoroční předsevzetí?
„Důležité je se malinko ohlédnout
a uzavřít rok předcházející, případně si uvědomit, co jsem dělal dobře
a co se dá zlepšit. To je předpolí
k vykročení do časů příštích. Ale
určitě nepatřím k těm, kteří by si
dávali proklamativní předsevzetí
a pak je nedodrželi. Příležitost na
sobě pracovat máme po celý rok.“
yyChystáte nové album? Máte
nějaké nové nápady?
„Momentálně pracuji na několika
úkolech. Doufám, že jejich výsledek bude mít šťastnou hvězdu,
to člověk nikdy neví, byť se může
snažit sebevíc. Je to skladba Salve
Regina pro sbor Ateneo sbormistra doc. Pavla Režného, dále písňový cyklus pro Dagmar Peckovou
a Hradišťan na naše společné jarní
koncerty a k tomu mám pár jednotlivých písní pro Hradišťan,
které už by mohly být
základem budoucího cédéčka. Ale
o tom třeba někdy příště, až
bude hotové.“

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz

✓ narodil se 1. prosince 1953
v Uherském Hradišti
✓ jeho manželkou je docentka Masarykovy
univerzity v Brně Martina Pavlicová,
s níž má děti Marka a Annu
✓ vystudoval hudební vědu a teorii kultury
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a obor housle na Konzervatoři v Brně, vzdělání si pak rozšířil ještě studiem skladby na JAMU v Brně
✓ ve skupině Hradišťan působí od roku 1975 jako houslista, od roku
1978 až do současnosti je jejím uměleckým vedoucím
✓ původně folklorní kapela se pod jeho vlivem proměnila v alternativní
hudební uskupení, které obsáhne repertoár od lidové tradice až po současnou hudbu
✓v letech 1980–1994 pracoval jako redaktor hudebního vysílání Československého rozhlasu v Brně
✓ jeho práce získala odborná ocenění včetně ceny Českého hudebního
fondu, ceny z mezinárodní rozhlasové soutěže Prix Bratislava, ceny nezávislých novinářů Žlutá ponorka aj. i několik „zlatých desek“ za nejprodávanější alba (např. Ozvěny duše, Mys Dobré naděje) a „platinovou desku“
za album O slunovratu
zajímavost: v roce 1975 se stal primášem skupiny Hradišťan, z čehož
byl tak šťastný, že se opil a cestou domů ztratil housle, které se našly až
po týdnu, ležely na hřbitově - Vlasta Redl o tomto incidentu později napsal písničku Husličky...

Foto: Internet

sa brevis‘ z mého raného období
a z pozdějších let symfonická suita
‚Chvění‘ a oratorium ‚Brána poutníků‘. Možná taky smyčcový kvartet ‚Blízkost‘ z loňského roku, ale
k tomu ještě nemám ten správný
časový odstup.“
yyJak se vám hrálo v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem?
„Výborně. Je to skutečně originální místo, kterému vdechuje život
a charakter jeho zakladatel a budovatel Václav Obr, jehož životní
optimismus a energie jsou prostě
úžasné. A to se samozřejmě

„SETKÁNÍ
S JANEM SKÁCELEMºÑÄÇÈÊÇÅ+ÇËÍ¼ÇÎ*Ā
Jiří Pavlica, který vystoupil v Muzeu kočárů, promluvil o své tvorbě, Hradišťanu i vlastní rodině...

19013010142

s cyklisty. Řidiči motorových
vozidel budou mít samozřejmě
smůlu, pro ně budou platit objízdné trasy.
„Lávka ve Vrahovické ulici se staví
už od podzimu a stavbaři jsou již
v takové fázi, že je připraveno betonování. Bohužel při současném
počasí to není možné, pokračovat
v pracích budou, až poleví mrazy.
Jak již bylo řečeno, tato lávka bude
v době rekonstrukce celé Vrahovické ulice sloužit pro chodce a cyklisty. Potřebujeme totiž v době rekonstrukce příští rok veškerou dopravu
a jiný pohyb zcela odklonit přes
stávající most. Mostní rekonstrukce bude totiž skoro celá rozebrána
a opravena. Projekt dokonce počítá i s úplnou výměnou mostu. Co
se týká lávky, počítáme s tím, že
bude dokončena v jarních měsících
tohoto roku,“ řekl Večerníku Jiří
Rozehnal, náměstek primátora Prostějova, který má na starost stavební
investice města.
(mik)
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PROSTĚJOV Od podzimu loňského roku probíhají stavební
úpravy mostu poblíž bývalého
pivovaru ve Vrahovické ulici. Jak
Večerník už na konci prosince
2018 informoval, buduje se tam
vlastně náhradní přemostění jak
pro chodce, tak cyklisty. A toto
všechno v souvislosti s generální rekonstrukcí Vrahovické ulice, která má začít v roce 2020.
Při celkové uzavírce budou náhradní lávku využívat právě pěší

Večerník během uplynulého týdne
kontaktoval dva aktéry a zároveň svědky celého incidentu. „Seděl jsem na
plese s manželkou a vedle ní byla také
žena, která byla zase manželkou muže,
jenž záhy vtrhl na taneční parket. Jeho
žena totiž v tu chvíli tančila s jiným kamarádem. Viditelně opilý chlápek ho
zřejmě ze žárlivosti napadl, uhodil ho
z boku pěstí do hlavy. Dvojice tanečníků upadla na zem. Vletěli jsme na toho
násilníka společně s kamarádem a žádali ho o vysvětlení, co to má znamenat. Začali jsme je od sebe odtrhávat,
aby se přestali rvát. Mě osobně drželo
několik dalších kamarádů. Manžel
napadené ženy pak utekl ven, protože
se postupně do něj naváželo víc lidí.
Nasedl do auta a chtěl odjet. S kamarádem a svojí manželkou jsme se ho
snažili zastavit a hlavně ho vytáhnout od volantu ven. Vždyť byl opilý

Kü@??JFJIà@IÁH
Stávající mostní konstrukce bude rozebrána!

osob. Ty se měly pokoušet mu zabránit v odjezdu obstoupením vozidla.
Při couvání z místa poté muž přejel
komunikaci, chodník u komunikace
a po přejetí travnatého pásu nacouval
do oplocení předzahrádky rodinného
domu.
Oba incidenty, které se odehrály
v prostorách restaurace, šetří policisté obvodního oddělení Němčice nad
Hanou pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití. Zachycení
ženy vozidlem a poškození oplocení
šetří policisté dopravního inspektorátu jako dopravní nehodu,“ popsal
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov. Jak dodal, případná zranění,
jejich rozsah a okolnosti vzniku jsou
předmětem dalšího šetření, stejně
jako další okolnosti incidentů i dopravní nehody.

PROSTĚJOV Už nějaký čas zeje
prázdnotou bývalá prodejna společnosti Fröschl na rohu Palackého ulice a Žižkova náměstí. Objekt ale dlouho prázdný nebude,
město ho opět pronajalo vítězi
výběrového řízení. Jedinému zájemci...
„Jde o velice lukrativní místo, o které
však ze strany účastníků konkurzu
nebyl veliký zájem. Tato lokalita má
ale jeden problém, a to parkování.
Před prodejnou se totiž parkovat
nesmí, což dříve vždycky odlákalo
spoustu zákazníků majitelům prodejny elektro. Lidé si tak často raději
tento sortiment jezdili nakupovat
do supermarketů v okrajových částech Prostějova, kde samozřejmě
problém s parkováním nikdy nebyl,“
řekla Alena Rašková, náměstkyně
primátora Prostějova. Vzápětí také
Večerníku prozradila, kdo prodejní
objekt v Palackého ulici číslo 2 obsadí. „Ve výběrovém řízení uspěla
firma, která provozuje prodejny
Second handu. Bohužel nebylo ani
z čeho vybírat, šlo o jediného zájemce o tuto prodejnu,“ přiznala Alena
Rašková.
(mik)

Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějov. Jak dodal, i nadále platí úleva od poplatku
ve výši 108 korun pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku. „To znamená, že
tento poplatník zaplatí v roce 2019 částku 492 korun. Tato
úleva vzniká automaticky, není podmíněna ohlašovací povinností,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.
Výše poplatku v roce 2019 již sedmým rokem zůstává na
stejné výši. V rámci okresních měst v Olomouckém kraji
je v Prostějově poplatek za komunální odpad navíc na nejnižší úrovni.
(mik)

Místo Fröschlu bude c6(.æp

PROSTĚJOV Finanční odbor prostějovského magistrátu oznámil během uplynulého týdne všem poplatníkům, že na rok 2019 je sazba místního poplatku za
komunální odpad podle obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 600 korun a splatnost
tohoto poplatku je 30. června 2019.
„Jsme rádi, že je už sedmým rokem poplatek za odvoz odpadků stejný a na rozdíl od jiných měst ho nezvyšujeme.
Je to dobrá zpráva pro všechny občany Prostějova,“ uvedl

ZA ODPAD je stejný

souhlasil a požití alkoholu před jízdou
přiznal. Další jízdu mu policisté zakázali. Řidičský průkaz zadržen nebyl,
protože ho muž nepředložil. Výše způsobené hmotné škody nebyla dosud
přesně vyčíslena,“ uzavřel své vyjádření
mluvčí prostějovské policie František
Kořínek.
Tímto případem se Večerník ještě
bude podrobněji zabývat v některém
z následujících vydání.
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Policisté si však ústy svého mluvčího
stojí za svým. „Provedenými dechovými zkouškami policisté u řidiče změřili
hodnoty 1,1 a 1,0 ‰ alkoholu v dechu. Z toho důvodu je podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Za ten mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři
léta, peněžitý trest a zákaz činnosti.
Muž s výsledkem dechové zkoušky

POPLATEK

a mohl způsobit neštěstí! Jenže on
začal nejdřív couvat a vůbec se s námi
nehodlal bavit. Moji manželku srazil otevřenými dveřmi, pak najel do
železné brány u rodinného domu.
Mě těsně potom ještě zvalchoval těmi
dveřmi pod auto, couval se mnou asi
patnáct metrů až k té bráně. Poté se
mu podařilo zařadit jedničku a rozjet se dopředu, přičemž zasáhl autem
dalšího kamaráda. Nakonec se nám
ho podařilo vytáhnout od volantu
a čekali jsme na policii. Ta přijela až
za čtyřicet minut,“ uvedl pro Večerník
Jan Kučera z Vranovic – Kelčic.
Všechny tři zmíněné osoby utrpěly
zranění a vyhledaly lékařskou pomoc
v nemocnici. Rozpor mezi výpovědí
svědků a policejním protokolem je
ovšem v míře nadýchaného alkoholu
po dechové zkoušce, které se podrobil opilý řidič. „Byl jsem svědkem
toho, kdy dechová zkouška vyzněla
v hodnotě 1,89 promile alkoholu.
Proto mě překvapilo, když v médiích
policie prezentovala hodnotu 1,01
promile,“ zkonstatoval Jan Kučera.

už SEDM let
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V neděli 27. ledna asi hodinu po půlnoci došlo v restauraci ve Vranovicích
– Kelčicích v průběhu konání plesu
k incidentu, který začal jako spor
dvou mužů a skončil dopravní nehodou. „Jednačtyřicetiletý muž měl
fyzicky napadnout jiného muže. Při
odchodu ze sálu měl poté být útočník napaden několika dalšími hosty.
Napadání mělo pokračovat až do
okamžiku, kdy původně agresor, v té
době však již napadený, před budovou nasedl do svého vozidla. Když se
z místa pokoušel ujet, mělo automobilem dojít k zachycení a zranění tří

Michal KADLEC

VRANOVICE – KELČICE Na plese napadl tanečníka, pak byl napaden sám a nakonec opilý způsobil
nehodu! Hosté obecního bálu ve
Vranovicích – Kelčicích byli svědky jen těžko uvěřitelného incidentu. Nešlo o nějakou obyčejnou
vesnickou rvačku, tady šlo třem
účastníkům sporu skutečně o život. Případem neurvalého chování
opilého žárlivce se zabývají obvodní policisté z Němčic nad Hanou
a také dopravní policisté z Prostějova. Večerník exkluzivně vyslechl
dva zraněné účastníky krvavé tahanice, která vyvrcholila ve chvíli,
kdy opilý muž odjíždějící z plesu
autem porazil tři osoby...

Opilec napadl tanečníka, pak autem přejel tři mstitele!

➢ ze strany 3

si každý člověk v nouzi zaslouží pomoc.
A kdyby to měla být pomoc pouze jedinému člověku, určitě se to vyplatí,“ řekl
Jan Šmída těsně předtím, než se u várnice
s polévkou z Národního domu utvořila
fronta čekajících bezdomovců.
Rozlévání polévek před místním nádražím v Prostějově bude pokračovat až do
konce února.
(mik)

BRNO Takový už je osud poražených finalistů, že mají ze získaného stříbra maximálně smíšené pocity. Pokud ne vyloženě
špatné. Hlavní trenér prostějovských volejbalistek Lubomír
Petráš sice po druhé pozici v závěrečném Final Four Českého
poháru nepodléhal žádné skepsi, ovšem na druhou stranu ani
nejásal. A konečný výsledek soutěže hodnotil úměrně tomu, co
pro současné VK znamená.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ƔƔ Co rozhodlo finálový duel ČP ve
prospěch Olomouce?
„Soupeřky udělaly méně chyb, lépe si
připravovaly klíčové balóny do útoků,
účinněji přecházely z úspěšné obrany
do ofenzivy. Měly přesnější mezihru
i jistější přihrávku, ačkoliv jsme se snažili
hodně tlačit servisem. Přesto to svými
kvalitami a zkušenostmi zvládly. Kromě
třetího setu, který nám vyšel skvěle. Ale
jinak musíme uznat, že Olomoučanky
byly lepší a zvítězily zaslouženě.“
ƔƔ Chybělo něco konkrétního k dosažení ještě příznivějšího výsledku?

Což znamená, že pokud hostující tým
pod Ještědem zvítězí 3:0 nebo 3:1,
okamžitě se posune na kýžený stříbrný
post. Naopak v případě výsledkového
úspěchu domácího celku dojde k upevnění současného postavení obou protivníků.
Vzájemné střety během této sezóny
zatím zvládá lépe liberecký kolektiv.
Vyhrál totiž 27. října na svém hřišti 3:2
(20, 23, -18, -20, 12) i 22. prosince venku, kde další vyrovnaná řežba dopadla

„Nejvíc asi úspěšnější přihrávka. Měli
jsme pasáže, kdy se nám ji dařilo ustát,
a v takovém případě jsme s favoritem
drželi vyrovnaný krok, místy měli dokonce navrch. Potom však opakovaně
přicházely tradiční výpadky v některých postaveních, které nás srážely dolů
a kde hlavní příčinou byl právě zhoršený příjem. Občas jsme přidali také zbytečné chyby v mezihře, byť tentokrát
nešlo o nic hrozného.“
ƔƔ Těší vás alespoň přijatelná výše
porážky, důstojné vystoupení v bitvě o trofej?
„Je pravda, že finále mělo svou úroveň, divákům přineslo poměrně kvalitní volejbal
a bylo docela zajímavé, s řadou pěkných
výměn. Přičemž my jsme k tomu také
přispěli svým dílem. Potěšila mě velice
dobrým výkonem Míša Zatloukalová,
která se rychle vyléčila ze zranění podkolenní šlachy a zahrála možná nejlépe
v téhle sezóně. Celý tým rozhodně bojoval na maximum, z tohoto hlediska nelze

2:3 (26, -13, -23, 18, -13). Navíc Dukla stejným poměrem zvládla také dva
letní přípravné souboje a čtyři těsné
skalpy úřadujících mistryň republiky jí
dávají určitou psychickou výhodu.
Kromě toho se Liberečankám pod
vedením trenéra Libora Gálíka v aktuálním ročníku hodně daří, dokonce už
dokázaly v Českém poháru jednou porazit i jinak suverénní Olomouc. Bodově
je táhne slovenská univerzálka Nikola
Pištěláková, která je třetí ve statistice

kterou reagovaly nezadržitelně. Nová perfektně zapodávala, celý mančaft vyšvihl
pětibodovou sérii na 19:23 a sportovně
slavnostní večer pokračoval dál – 21:25.
Ne však už příliš dlouho. Z vyrovnaného startu se čtvrtý díl ohromně zlomil
tím, že kolektiv UP získal sedm výměn
za sebou (!) ze 4:3 na 11:3. Co s tím?
Prostějovská děvčata se po tvrdě inkasovaném úderu pokoušela něčím pozitivním vrátit do děje a zvládla to snad až
nečekaně skvěle – pronikavou korekcí
díky výrazně zvednutému výkonu. Nejprve z 15:7 na 15:12, vzápětí dokonce
na 16:14. Tím se ale zázračné zmrtvýchvstání zaseklo a zbytek souboje už jed-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

holkám nic vytknout. Na druhou stranu
porážka je porážka a zvlášť ve finálovém
utkání vždycky bolí.“
ƔƔ Lze pohárové stříbro považovat
za úspěch?
„Nedá se to asi tak jednoznačně říct.
Chtěli jsme se s Olomoucí o Český
pohár poprat a věřili, že za příznivých
okolností je můžeme v jednorázovém
zápase zdolat. Soupeř však v rozhodují-

nejčastěji skórujících plejerek extraligy.
Zdatně ji podporují smečařka + krajanka Lucia Mikšíková i blokařky Michaela
Candráková (další Slovenka) s Kateřinou Kohoutovou, na nahrávce nastupuje Simona Kopecká a na liberu Veronika
Dostálová (obě české reprezentantky).
„Respektujeme kvality Liberce, jemuž
to v letošní sezóně opravdu jde. Na
všech postech má dobré hráčky, odvádí stabilní výkony poměrně vysoké
úrovně a ne náhodou je v tabulce tak

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR

Bodový vývoj – první set: 0:2, 1:4, 3:4, 5:6,
5:8, 8:9, 8:11, 9:12, 13:12, 15:13, 15:15, 16:17,
20:17, 22:18, 25:21. Druhý set: 0:2, 4:2, 4:4,
6:6, 9:6, 11:8, 11:10, 13:10, 19:11, 20:12,
20:15, 22:16, 22:18, 24:18, 25:19. Třetí set:
0:2, 4:2, 6:4, 6:7, 8:7, 8:9, 9:11, 12:11, 12:13,
14:14, 14:16, 17:17, 19:18, 19:23, 21:25.
Čtvrtý set: 2:0, 4:3, 11:3, 11:5, 13:7, 15:7,
15:12, 16:14, 18:14, 19:16, 24:16, 25:17.
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úspěch, ale Olomouc ukázala,
že je teď někde jinde“

obranu, hlavně na síti. Podle mě ještě
není nic ztraceno, i když to bude dál
hodně těžké. Potřebujeme navázat na
tenhle povedený set, udržet vysokou
kvalitu hry z něj,“ nabádala prostějovská kapitánka Helena Horká.
Bohužel to nevyšlo, neboť zkraje
čtvrtého pokračování si ženy ve slušivých růžových dresech neodpustily
tradiční výpadek mnoha ztracených
výměn za sebou, tentokrát sedmi. Byť
poté masivní ztrátu 3:11 dotáhly mohutným vzepětím na 14:16, následně
znovu odpadly. A z triumfu 25:21,
25:19, 21:25, 25:17 se mohly radovat Olomoučanky. „Jejich vítězství je
zasloužené, většinu zápasu byly lepší
než my,“ uznal Luboš Petráš, zatímco finalistky dekorovali medailemi
představitelé Českého volejbalového
svazu Jiří Zemánek a Peter Goga. Načež družstvo UP euforicky křepčilo
s předanou trofejí. Z trůnu sesazené
plejerky vékáčka trochu smutně přihlížely.

cích okamžicích ukázal, že je teď někde
jinde než my. Těží ze zkušeností mančaftu, který je řadu let pohromadě a v létě
ho ještě posílily tři naše tehdejší opory.
My jsme v současném složení pochopitelně rádi za postup do finále, dá se snad
označit jako dílčí úspěch. Na ten velký
opravdový se nám ale dosáhnout nepovedlo, to bychom museli zahrát ještě
mnohem líp.“

Hned na úvod skupiny ,NOttĀRRYi bitva v Liberci

3:1

tažené často skórující dvojicí Orvošová +
Trnková prudce změnily atakem opětovně slabšího příjmu na 20:17. Což úvodní
sadu rozhodlo, koncovku úpéčko bez
problémů odztrátovalo – 25:21.
Celkově Prostějovanky nehrály vůbec
špatně, ale jejich většinově kvalitní snahu
devalvovaly obvyklé šňůry inkasovaných
bodů. Zkraje druhého dějství se urodily
dvě (0:2 – 4:2, 6:6 – 9:6) a herně stabilnější Olomouc díky nim znovu vedla.
Navíc po dotažení na 11:10 přišel vůbec
největší trhák dosavadního průběhu
duelu, výtečně servírující Trnková s podporou neprostupné defenzivy svých parťaček zařídila únik až na 19:11. Potom
sice Petrášovy ovečky částečně dotáhly
(20:15, 22:18), ovšem víc jim pohodově
působící rivalky nedovolily – 25:19.
I ve třetí části vékáčko rychle vedlo totožným poměrem (0:2), aby protivnice záhy
odpověděly vlastním náporem (4:2). Naděje na zdramatizování poměrně jasného
mače svitla obratem ze 6:4 na 6:7, tady
začalo víc fungovat spojení účinného
podání plus těžko překonatelných bloků.
Tím se dařilo dostávat soubor v oranžovém pod zvýšený tlak a vypadalo to, že
by se finálové derby přece jen mohlo protáhnout (9:11, 14:16). K čemuž skutečně
došlo. Horkou a spol. totiž nezastavila
ani chvilková ztráta výhody (19:18), na
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kteří bydlí v polorozpadlém domě za nádražím, ale i lidé z okolí. „Budu tady polévku rozlévat po celý týden a pomůže mi
s tím Lenka Zapletalová. Moc se těším,
rád se setkávám s lidmi, kteří se z různých
důvodů ocitli v problémech. Snažím se
jim poradit nebo něco vysvětlit. K lidem
bez domova vůbec necítím žádnou zášť
jako mnozí jiní lidé. Podle mého názoru

PROSTĚJOV Jedním ze stěžejních
duelů začne volejbalistkám VK Prostějov nadstavbová část UNIQA extraligy
žen ČR 2018/19. V zahajovacím kole
skupiny o 1. až 4. místo a v celkově 19.
dějství soutěže totiž nastoupí na hřišti
Dukly Liberec, tedy přímého konkurenta v boji o obsazení druhé pozice.
Důležitý vzájemný mač se hraje v sobotu 9. února od 18.00 hodin.
Severočešky mají průběžně na kontě
43 bodů, Hanačky o dva bodíky méně.

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Kadlec

vysoko. V lize nás dvakrát za sebou
zdolal, ale ani jednou jsme nebyli volejbalově horším družstvem, pouze se
nám nepodařilo zvládnout rozhodující
momenty ve vyrovnaných zápasech
včetně tiebreaků. Podstatné budou dvě
věci: bez problémů absolvovat dlouhou cestu autobusem na sever Čech
a hlavně pak předvést v samém utkání
co nejlepší volejbal. Jedině tak můžeme
útočit na důležité vítězství,“ uvažoval
kouč vékáčka Lubomír Petráš. (son)

Finnále ČPP: Olomouc si to pohlídala ve čtyřech setech
UP OL
VK PV

BRNO Kvalitní, zajímavou a místy
dramatickou podívanou přineslo finále Českého poháru žen 2018/19. Za
delší konec herního provazu tahaly po
jeho většinu olomoucké volejbalistky,
zatímco ty prostějovské s nimi chvílemi úspěšněji a místy méně zdárně
bojovaly o vyrovnaný průběh titulového zápasu. Vzniklo z toho čtyřsetové
utkání, jež favorizovaný soubor UP
vyhrál 3:1 a tím podruhé za poslední
tři roky získal druhou nejvýznamnější
trofej ČR. Družina VK důstojnou porážkou v rozhodující bitvě zaknihovala stříbrný, taktéž hodnotný počin.

Marek SONNEVEND
Na rozdíl od předchozího dne vstoupil
prostějovský tým do střetnutí výborně.
V útoku pokládaly míče na zem Kojdová
s Bezhandolskou a vzdor třem zkaženým
servisům se dařilo udržovat až tříbodový
náskok. Obrat nastal za stavu 9:12, kdy
Trnková přitlačila podáním, horší přihrávka vedla k méně důrazným zakončením a soupeřky po ubráněných balónech
úspěšně kontrovaly (13:12). Podobná
situace se opakovala zanedlouho, neboť
pro VK stále slibné skóre 16:17 favoritky

zpravodajství
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ZJEVIL SE MU SLOUP
Přesto vše úplně snadné nebylo.
Třetí den se Klusovi uprostřed
pokoje „zjevil“ sloup. „To bylo jediné, co jsem nevydejchal. Takže
jsem ho začal respektovat,“ popsal

Jan Šmída: „Každý si zaslouží pomoc!“
PROSTĚJOV Také v únoru pokračuje u místního nádraží charitativní akce
v podobě rozlévání teplých polévek
a dalších pokrmů lidem bez domova.
A jelikož je patronka akce náměstkyně primátora Milada Sokolová na
dovolené s dětmi, ujal se na celý týden
naběračky bývalý student Gymnázia
Jiřího Wolkera Jan Šmída. Právě on
totiž stál svým nápadem u zrodu této
charity před čtyřmi roky.
„Paní Sokolová odjela s dětmi na jarní
prázdniny mimo republiku, tudíž jsem
vůbec neváhal ji při rozlévání polévek zastoupit. Dělám to hrozně rád, vždyť jsem
to celé vymyslel,“ smál se v sobotu těsně
před polednem před místním nádražím
v Prostějově Jan Šmída, který před čtyřmi
lety coby student gymnázia navrhl bezprostřední pomoc lidem bez domova
a jeho projektu se vzápětí ujala předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova a současná náměstkyně primátora
Milada Sokolová. Během sobotního poledne si pro špenátovou polévku přišlo
zhruba dvacet bezdomovců. Nejen těch,

záchranný sbor Olomouckého kraje doplnil do každého technického automobilu výbavu v hodnotě 2.8 milionu korun,
na kterou přispělo statutární město Prostějov částkou 400 tisíc korun. „Automobily budou sloužit hasičům v Šumperku
a v Prostějově, technický kontejner umístíme na stanici v Olomouci,“ upřesnila
mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.
Hejtmanství pomáhá také sborům
dobrovolných hasičů a na letošek má
pro ně formou dotačních programů
připraveno několik miliónů korun. Peníze mohou dobrovolníci použít například na pořádání požárních soutěží
nebo na práci s mládeží.
(mik)
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ny a rodičům a občanům za účast.
Závěr akce vyvrcholil vypuštěním
balonků s přáním Ježíškovi,“ dodala
Ivana Copková.
(red)
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Bez jídla
byl 7 dní!

zornil Klus, který se z Kobylniček
zpět do civilizace vydal autobusem. „Celou cestu do Prostějova
jsme s paní řidičkou prokecali.
Ona se pořád usmívala a byla celá
spokojená. Po všech možných
pracovních zkušenostech se konečně rozhodla dělat to, co vždycky chtěla. A řídí autobus!“ uzavřel
Tomáš Klus.

HALUCINACE
8VÆVQFąGX÷PÆEJCVEGUVT¾XKN\R÷X¾M6QO¾w-NWUUGFO
FPÊXGVO÷DG\LÊFNCCVGRNÆXQF[
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li ti, kteří mi říkali ‚kámo, tam ti
hrábne‘. Ale dech, dech mě vždy
v tom nepříjemném ‚haluzení‘
přivedl zpátky k sobě,“ vysvětlil
Tomáš Klus na svém instagramovém profilu, proč právě „dech“
pro něj byl v průběhu pobytu ve
tmě tak důležitý.

bešovi, Pavlu Kocourkovi, Davidu
Jiráskovi a Lukáši Burgetovi jak za
spolupráci na tomto díle, tak i za to,
kolik si u stavění užili legrace. Snad
nám tatíček Masaryk nějakou chvíli
vydrží, než nám udeří obleva.

praveného žáky školy. „Předvánoční
akce se zdařila a na závěr ředitelka
školy Tereza Zajíčková poděkovala
hudebníkům i žákům za jejich výko-
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zpěvák, který si i díky pobytu ve
tmě uvědomil, jak důležité je
v dnešní době umět se zastavit.
„Díky tomu poznáte, kolik procesů se za běžného provozu děje ve
vaší hlavě, že je pochopitelné, že
občas člověk vybouchne, selže či
něco zapomene. Naše mysl je fascinující tvůrčí nástroj, jen je třeba
najít klid pro jeho užívání,“ upo-

šením, ale především jasně stanoveným plánem meditace,“ popsal
Klus své důvody i cíle.

Ve své „kobce“ Klus nakonec
nejen meditoval, ale i tesknil.
„Přitom mi tmavé projekční plátno začalo ukazovat obrazce z mé
hlavy a byla to občas docela síla.
Třeba jsem byl chvíli ve sklepě se
zborceným stropem, pak v proutěné chatě, následně v místnosti
s mozaikovou zdí a takové věci.
Zprvu to člověka trochu vyděsí,
jestli už to není to, o čem mluvi-

➢ ze strany 3

Vendula PROVAZOVÁ
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Foto: Facebook

roce, tedy u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky. „Jenže nebyl
sníh, tak jsme to nemohli uskutečnit,” dodal hlavní designér Ondřej
Růžička. Oba tímto chtějí poděkovat Čestmíru Zítkovi, Pavlu Do-

OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOV V pondělí 28. ledna odpoledne
převzali profesionální hasiči Olomouckého kraje oficiálně do užívání
tři nové kusy techniky – dva technické automobily a jeden technický
kontejner vybavený speciálními
ochrannými prostředky.
Dvě nová auta se postarají například
o efektivnější odklízení následků větrných smrští. Speciální kontejner zase
vyhoví požadavkům na likvidaci nebezpečných látek. Celková částka, kterou
na pořízení technických automobilů
uvolnil ze svého rozpočtu Olomoucký
kraj, činila 14.4 milionu korun. Hasičský

5,QUGHGO$QWFQWCNKCU-CTNGO)QVVGOMVGTÚ\C\RÊXCNRąGFFX÷OCUVQXMCOKF÷VÊUGUCOQ\ąGLO÷T¾FKX[HQVQITCHQXCNK
KRQąCFCVGNÆCMEG
ZHQVQ\CNDC<i$TQFGMW2TQUV÷LQXC

popsala Ivana Copková, vychovatelka
ZŠ v Brodku u Prostějova.
Slavnostní atmosféru umocňovala
vůně punče a vánočního cukroví při-

Vesnický ples se zmìnil v násilnou epizodu

19012510126
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Tomáš Klus se v Kobylnièkách nechal zavøít do tmy

„Porážku ve finále nelze brát jako

„Chvilkami jsem se bál, jestli mi už nehráblo,“ připustil slavný zpěvák
KOBYLNIČKY Slavný zpěvák Tomáš Klus je zvyklý být
ve víru dění. Neustále je obklopený davy fanynek, novinářů, přátel i členů své početné rodiny. Od toho všeho nedávno na dlouhých
sedm dní utekl do naprosté tmy a odloučení.
To našel v jedné z dřevěných chatek v areálu
organizace Místo v srdci v Kobylničkách u Prostějova.
Tam prodělal„terapii tmou“. Nebylo to pro něj vůbec snadné.
Co vše se o sobě Klus v maličké vesnici nedaleko Myslejovic
dozvěděl?

Martin ZAORAL
Tomáš Klus strávil v Kobylničkách
celý týden ve tmě bez jídla a teplé
vody. „Bylo to očistných a důležitých 168 hodin života, protože
jsem nabral dech. Doslova. Dech
svatý,“ shrnul známý zpěvák, pro
něhož to nebyla první podobná
zkušenost. „Když jsem byl ve tmě
poprvé, hledal jsem vysvětlení pro
vlastní bolesti. Hledal jsem toho
teda víc jako třeba zubní kartáček,
láhev s vodou a cestu ze záchodu.
Všechno dopadlo dobře, našel
jsem se. Do Místa v srdci jsem tedy
jel s určitými zkušenostmi, nad-

Na sídlišti Hloučela vyrostl Autor projektu rozléval polévky

LEDOVÝ MASARYK
PROSTĚJOV Určitě mají všichni
v paměti dechberoucí ledovou sochu sfingy, která před dvěma lety
vyrostla na stejném místě. Historie
se opakuje, ale tentokrát u příležitosti oslav 100. výročí zrodu republiky vznikla bysta našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.
Na sídlišti mezi panelovými domy
v ulici Antonína Slavíčka se můžou obyvatelé Prostějova pokochat
prací sedmi amatérských sochařů.
Toto dílo jim trvalo celé tři dny, než
dosáhli úplné dokonalosti. „Strávili
jsme na tom asi dvacet hodin, odpoledne a v noci. Střídali jsme se,
jak kdo musel do práce,” říká Jonáš
Proser. Pokochat se zhruba 2,5 metru vysokou bystou tatíčka Masaryka může samozřejmě každý. Socha
měla původně vzniknout v loňském

Také prostìjovští hasièi

6WURPHNY%URGNXX3URVWĚMRYDDOSTALI NOVÉ AUTO

ROZSVÍTIL KAREL GOTT

BRODEK U PROSTĚJOVA Krátkou reportáží se nyní ještě vrácíme
do slavnostního předvánočního
času. V úterý 11. prosince proběhla
na Základní škole Brodek Prostějova tradiční akce pod názvem Zpívání u vánočního stromku. A kdo
byl hlavní hvězdou? No přece Karel
Gott!
Žáci školy, jejich rodiče a občané městyse mezi sebou přivítali skupinu Karel
Gott revival Morava, která nejprve rozsvítila vánoční stromek a během svého
vystoupení zahrála koledy, písně s vánoční tematikou a samozřejmě i hity
Karla Gotta. „Děvčata z deváté třídy si
společně se skupinou zazpívala písničku Zítra stromek zazáří a pak žáci školy
společně s hudebníky zpívali vánoční
koledy. Za svůj výkon byli odměněni
potleskem téměř dvou set přítomných,“

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.

6WDUvÉz½N\QÈ9.ERMXMÉ
RWULXPIY.3NDGHWHN
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.

ZAUJALO NÁS -

OBRAZEM

noznačně patřil Olomoučankám, které
v celkovém součtu předvedly lepší volejbal. A zaslouženě dospěly k vítěznému
dobytí trofeje – 25:17 a 3:1.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis najdete na straně 22!
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„Začátek byl z naší strany trochu nervózní, ale postupně jsme se zlepšovali a jistě uhráli koncovku prvního setu. Podobně se vyvíjel i druhý, ten jsme však měli mnohem víc pod kontrolou. Za stavu 2:0 si pak holky asi myslely, že už se to nějak dohraje opatrně samo, což nemohlo
stačit. Potom nám naštěstí skvěle vyšel vstup do čtvrté sady a přes určité problémy v jeho prostředku jsme utkání dotáhli do vítězného konce. Bylo to těžké, nicméně Český pohár máme,
čímž se podařilo splnit první z cílů téhle sezóny. Všem nám spadl kámen ze srdce.“
/XERPÉU3(75hs9.3URVWÈMRY
„V úvodních dvou setech jsme dokázali s Olomoucí držet krok vždy jen ze začátku. Poté
vždy přišla pasáž, kdy nám odešla přihrávka a tím jsme se přestali prosazovat i v útoku. Nejlépe se nám povedla třetí sada, tam byl výkon celého týmu velice dobrý. Zejména díky tlaku
z podání i zlepšené obraně. Pak ale došlo zase k propadu a velkou ztrátu ze zahájení čtvrtého setu jsme následně jen snížili, na obrat už to nestačilo. Finálová prohra samozřejmě mrzí,
ovšem i druhé místo v domácím poháru můžeme považovat za úspěch.“

Bouřlivá atmosféra
v Brně

Foto: Marek Sonnevend

Final Four ČP žen bez domácího týmu Králova Pole?
To zavánělo diváckým propadákem. Jenže hned
první semifinále tyhle obavy zaplašilo, když přijely
dva plné autobusy přerovských fanoušků, dorazily
i desítky příznivců z Prostějova a celý mač provázela
perfektní kulisa.

kultura v Prostějově a okolí...
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PROSTĚJOV Tatianu Vilhelmovou jste mohli v Městském
divadle v Prostějově nedávno vidět třeba v představení Skleněný
strop s Jiřím Langmajerem. Tentokrát vystoupí společně s Tomášem Pavelkou a Alešem Procházkou v dramatu Neumím jinak než
láskou, a to v neděli 10. února od
19:00 hodin. Představení pojednává o životě Boženy Němcové
a jejím vztahu s Josefem Němcem, které byly, jak víme, velice
těžké a často bolestné…
Drama Neumím jinak než láskou
vzniklo v pražském Divadle Viola v roce 2013 k výročí 150 let od
smrti Boženy Němcové, o níž také
pojednává. „Martyrium jednoho
srdce a dvou osudů. Vícežánrová
koláž o životě Boženy Němcové
s Josefem Němcem plná dramat,
vzpoury, souznění i poezie. Byla
mučednicí lásky, hořela pro ni, neuměla jinak než žít láskou, ale nepotkala ji. A především byla velkou
spisovatelkou, která pozdvihla naši
literaturu k výšinám. Uhrančivá

tvorbou i životním stylem. Nezkrotitelně svobodná, spanilá duchem
i zjevem. A vznešená tragickým
údělem svého nedlouhého života,“
tak zní popis hry.
Diváci se přitom většinou shodují
na skvělém výkonu protagonistky.
„V této hře jsem byla až dojatá nad
Tatianiným hereckým výkonem.“
„Nejlepším výkonem se může pyšnit T. Vilhelmová.“ „Měl jsem pocit,
jako by ani na jevišti nebyla paní
Vilhelmová, ale jako bych koukal
na reálnou a živou Boženu Němcovou. Paní Vilhelmová B. Němcovou
nehrála, ona se jí stala!“ Hra o jedné z našich největších spisovatelek
tedy očividně bude určitě stát za
zhlédnutí, přinejmenším kvůli hereckému výkonu hlavní herečky.
Představení potrvá 100 minut a vystoupí v něm Tatiana Vilhelmová
společně s Tomášem Pavelkou
a Alešem Procházkou. Vstupné stálo od 320 do 370 korun, momentálně jsou však lístky už bohužel
vyprodané, takže vám nezbude než
počkat na příští vystoupení. (tem)

Foto: Internet
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stat každý z nás. Dohromady nastolily
témata nezkrotitelné touhy po úspěchu, pokušení staršího muže, jemuž
přes cestu přeběhlo půvabné mládí,
a nakonec i sklerotických, a přesto dojemných stařečků vzpomínajících na
minulost. Přitom vše povyšovaly ještě
na mnohem vyšší úroveň skvělé herecké výkony, zejména pak pánů Petra
Nárožného a Václava Vydry.
A co na hru říkali diváci? „Myslím, že
zahrát dobře komedii je velice těžké.
Tihle herci s tím ale neměli vůbec
žádný problém, na prknech předvedli výborné výkony. Od srdce jsem se
zasmál, a to nejvíce u třetího příběhu
dvou stárnoucích manželů, příliš zapomnětlivých na to, aby si zapamatovali
byť tak jednoduchou informaci jako
jméno toho druhého,“ zhodnotil jeden
z návštěvníků představení.
Co člověk, to názor, proto někteří na
komedii ocenili zase něco zcela jiného.
„Mě zase nejvíce zaujalo první vyprávění o naivním nešikovi, který se snažil
za každou cenu uspět v showbyznysu.
Václav Vydra, ztvárňující právě jeho, se
role zhostil vskutku bravurně. Perfektně vystihl charakter takového člověka
a diváky přitom skvěle pobavil,“ doplnil další návštěvník.
Dalším dramatem, které v Městském divadle v Prostějově uvidíte,
bude v neděli 10. února od 19:00
hodin Neumím jinak než láskou
o životě Boženy Němcové s Josefem
Němcem. Vstupenky už jsou však bohužel momentálně vyprodány. Příležitostí zajít na báječné představení bude
ale určitě ještě mnoho!
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Podkrovní sál Městské knihovny Prostějov se uplynulou středu do jediného
volného místa zaplnil zájemci o přednášku Vladislava Rašky, jenž mluvil
o českém cestovateli, orientalistovi a spisovateli Aloisi Musilovi. Nejenže zmínil
obecné informace, jako například odkud pocházel, kde studoval nebo kudy
cestoval, neopomněl připomenout ani
takové zajímavosti, jako že bylo vydáno

TerezaMACHOVÁ

PROSTĚJOV Uplynulou středu
měli návštěvníci podkrovního sálu
v místní městské knihovně možnost zakusit kouzlo dálek, do nichž
se sami pravděpodobně nikdy nevydají. Emeritní ředitel Knihovny
Karla Dvořáčka ve Vyškově Vladislav Raška o nich mluvil v souvislosti s osobností Aloise Musila,
cestovatele, orientalisty, arabisty
a spisovatele. A právě on byl ústředním tématem celé besedy.

dohromady jeho 56 knih a dalších 36
svazků zůstává dodnes v rukopise nebo
že v každé americké univerzitní knihovně lze nalézt některé Musilovy knížky
nejen v angličtině, ale také v češtině.
Kromě toho zavzpomínal, jak si sám
k českému cestovateli našel cestu.
„Jako dítě jsem chodil na školu v rodném Vyškově. Tehdy nám učitelka jen
tak mimochodem zmínila také jméno
Aloise Musila spojovaného s Vyškovskem. Jeho osoba mě natolik zaujala,
že jsem šel okamžitě do tamní knihovny, postupně si půjčoval všechny jeho
knížky a přímo jsem je hltal. Později
jsem tedy ostatním o Musilovi pořád
něco vykládal, až mi začali přezdívat
‚Alláh‘. Od té doby mi nikdo jinak neřekl,“ vyprávěl s úsměvem na tváři Raška.
Návštěvníci byli s besedou očividně
náramně spokojeni. „I když pan Raška
vychrlil informací možná až příliš, stejně se mi jeho výklad líbil. Bylo vidět, že
o životě Aloise Musila ví mnoho, ne-li všechno, a dokázal to předat i nám
tak, abychom si to vychutnali. Kromě
toho, že o něm mluvil obecně, řekl
i několik zajímavostí, které bychom
jinde nejspíš nezjistili. A právě to bylo
skvělé,“ zhodnotila pro Večerník jedna
z návštěvnic.
Již tento čtvrtek 7. února od 17:00 hodin můžete do knihovny zajít na další

besedu, jež rozhodně stojí za navštívení. Prostějovský sběratel a pěstitel sukulentních rostlin Adolf Tomandl vás
seznámí s pěstováním, tvarováním, rozmnožováním a ošetřováním sukulentních bonsají. Přednáška na podobné
téma se jen tak někde neobjeví, a proto
byste byli sami proti sobě, kdybyste si ji
nepřišli poslechnout.
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DO VZDÁLENÉHO ORIENTU

NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY SE PŘENESLI

Víš přece, že neslyším, když teče voda,
tak zní titul hry a motiv první části
nazvané Poznání šokem. Další dvě
se jmenují Stopy holubic a Já jsem
Herbert. Všechny spojovala inspirace
skutečným životem a s ním spjaté komické situace, do nichž se může do-

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Uplynulé pondělí
si návštěvníci Městského divadla
v Prostějově pravděpodobně namohli bránice. Známí čeští herci
včetně Petra Nárožného a Václava
Vydry je v komedii Víš přece, že
neslyším, když teče voda bavili od
začátku až do konce. V konverzační
komedii uvedli trojici příběhů vycházejících z lidského života. A povedlo se jim to skutečně náramně,
vždyť každý si mohl během představení přinejmenším desetkrát říct:
„Ano, takhle je to i u nás doma…“

Na prknech se dokonce i svlékaly svršky
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Rohlík tukový 43 g
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3,90
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-
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14,90
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O SKIPASY A PREDPLATNÉ!

6287(æ
Čtenářská soutěž Večerníku o skipasy a předplatné nejčtenějšího periodika v prostějovském
regionu byla ukončena. Soutěž, která probíhala během celého ledna a v niž nám desítky čtenářů poslaly velmi nápaditá a vtipná novoroční předsevzetí pro Večerník, došla do úplného finále. Během tohoto týdne v naší redakci proběhne losování a tři autoři předsevzetí obdrží velice
hodnotné ceny. V případě té první došlo ke změně, kdy vítěz obdrží dárkový poukaz na pobytový balíček „Hřejivý odpočinek“ pro dvě osoby na dvě noci ve Wellness hotelu Hluboký Dvůr.
Na druhého výherce v pořadí čeká kromě celoročního předplatného našich novin také skipas
v hodnotě 3 000 korun do Ski Areálu Hlubočky. A bronzový výherce? Ten si odnese z naší redakce jak celoroční předplatné Večerníku, tak skipas v hodnotě 2 000 korun do Ski Arény Karlov!
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Uzavřeno, losuje se!
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Bez pečiva se prostě neobejdeme a tento sortiment patří k těm nejzákladnějším potravinám. Tukový rohlík koupíte nejlevnější v Kauflandu a půlkilový chléb Šumava zase v Lidlu. Pokud si rádi ke gulášku či párkům dáváte bagetku, tu za nejmenší peníz pořídíte v Tesku.
Pro oblíbený toustový chléb můžete zajít do Lidlu, Kauflandu či Teska, mají ho zde o korunu levnější než u konkurence. Velký kváskový
chléb koupíte nejvýhodněji v Bille a pro populární kaiserku si zajděte
Ať vám chutná!
do Kauflandu či Penny marketu.
Průzkum byl proveden ve středu 30. ledna 2019

Kaiserka natural 65 g

22,90
19,90 (600g)
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Chléb kváskový 800 g

3,90

28,90 (1200g)
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Chléb Šumava 500 g

Â

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Dávejte si náležitý pozor na lidi okolo
sebe, mnozí z nich to s vámi nemyslí
dobře. Nejste totiž v kolektivu zrovna dvakrát oblíbení, takže mnoho
kolegů neustále vymýšlí, jak vám
znepříjemnit život.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Tentokrát nemusíte stát při zdi, žádné finanční trable vás nečekají, naopak. Klidně si vsaďte nebo se odhodlejte k výraznější investici. Vynechejte ale burzu,
spekulování vám rozhodně nejde.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Nedostatek času bude pro vás hodně
velkou překážkou. Nutně tak budete
muset něco „ošulit“, abyste zvládli
alespoň ty nejpodstatnější úkoly.
Hlavně dbejte na to, aby rodina nepoznala vaše pracovní vytížení.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nejbližší
dny vám utečou jako voda, kvůli zaměstnání ani nepostřehnete, co je
vůbec za den. Čas byste si ale měli
udělat i na osobní život, který vám
tak trochu utíká skrze prsty. A nejdůležitější ze všeho je vaše zdraví!

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Rádi koketujete, přestože jste již delší čas poměrně
šťastně zadaní. Tato vlastnost se vám
ovšem nyní škaredě vymstí, protože
si začnete s kolegou či kolegyní svého partnera. A to se hned rozkřikne!
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Než něco
v následujících dnech uděláte, pořádně a hned několikrát si to pečlivě
rozmyslete. Při vaší nerozvážnosti se
může stát, že i když to budete myslet dobře, výsledek bude nevalný
a uškodí právě vám.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. V životě
jste si vyzkoušeli snad už všechno,
ale tentokrát nezvládnete naprosto
banální záležitost. Obdržíte jednoduchý úkol od svého šéfa, který však
ani s pomocí kolegy nezvládnete.
A přijde trest.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dopustíte se chyby při obchodním jednání,
což vás záhy bude velice mrzet. Ale
ještě do konce týdne se dá všechno
napravit, stačí si jen znovu pohovořit
s dotyčným partnerem. Pochopí, že
jste přestřelili.

... tentokrát ze sortimentu: 3(ą,92

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Častokrát
se dostanete do situace, kdy si nebudete vědět rady, jak dál. V těchto případech buďte rádi, že máte neustále
někoho vedle sebe, kdo vás drží nad
hladinou. Zachovejte mu věrnost.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Hodně vás
podráždí sdělení, že vaše finanční
konto v bance pomalu ale jistě vysychá. Zjistěte si, zda vám z něj někdo
neodčerpává peníze bez vašeho vědomí. Pokud ne, tak je chyba někde
jinde, zřejmě ve vás.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Vás
nyní čekají mnohé spory, většinou
osobní. S partnerem to neklape podle
vašich představ a do toho všeho ještě
přibydou hádky s příbuznými. A nepůjde o nic jiného než o majetek.
Prostě týden pod psa.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Dostanete
jedinečnou příležitost se zviditelnit
zásluhou realizovaného nápadu, který překvapí mnohé okolo vás včetně
rodinných příslušníků. Najednou budete za hrdiny, možná i lamače cizích
srdcí.

Poměrně hodně Prostějovanů bude mít snahu okamžitě si vylepšit
svoji finanční situaci, ale v takových případech prostě nelze nic uspěchat.
Každopádně se dá očekávat hodně investic, z nichž však většina bude
velice riskantních.

ud
ký

INFORMUJE

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz

postihů za přestoupení zákona. Zde má
Česká republika velké rezervy.
Hospodářská komora také připomíná,
že dopravci za použití dálnic platí mýtné v rozmezí od 4 do 12 korun za každý
ujetý kilometr. Mají tedy skutečně přispívat na výstavbu a opravy komunikací, jejichž polovinu nebudou moci
používat?
Největší podnikatelská organizace
v zemi rovněž upozorňuje, že v současné době chybí dopravním firmám 20
tisíc řidičů profesionálů. Drtivá většina
řidičů kamionů je slušná a solidní i přes
zprávy, kterými média mnohdy ráda
zásobují. Plošný zákaz způsobí další
odchody řidičů, kteří jej budou chápat
jako šikanu, a přispěje k dalšímu poklesu české nákladní dopravy, která bude
nahrazena dopravci z východu.
Zdroj: TZ HK ČR

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí a v pátek 14:00 do 15:00 hodin. Slunce nabízí zajímavou
chromosféru. Vstupné 40 Kč.
4. 2. v 10:00 hodin: Jak si mlsné medvídě chtělo líznout mlíčka z mléčné dráhy, 5. 2. v 10:00 hodin: Měsíc u krejčího,
6. 2. v 10:00 hodin: O pyšné princezně, zlém draku a siláku Herkulovi, 7. 2. v 10:00 hodin: Jak Saturn prstenec pozbyl,
8. 2. v 10:00 hodin: Jarní pohádka
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: „VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA“.
Vstupné děti 20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout
na začátku všech akcí.

OD 4. DO 10. 2. 2019
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Lešany, Mostkovice, Ohrozim
a 279 (vč. č. 181, 285 a 141). Dále č. p. 165, 166, 169,
Dne: 11. 2. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá 177, 66, 78, 74, 68, 44, 295.
oblast: část obce Mostkovice, Stichovice - celé ulice Obec: Konice
Ohrozimská, Hlinická, V Proluce, Nábřežní, Pěší, Za Dne: 18. 2. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá obStodolami od ul. Ohrozimská po č. 561 vč. lokality nov. last: celé ulice Kružíkova, Vápenice. Oboustranně ulice
RD, Stichovická od ul. Ohrozimská po konec sm. Plum- Husova od č. 288 a 200 po 432 a 420. Jednostranně ulilov, část Prostějovské od č. 80 po č.88, dále lokalita chat ce Sportovní od č. 436 po č. 439.
kolem Letního kina, od hráze po parkoviště a po č. chat Obec: Čechovice
1145, 1135 u yacht klubu, včetně kina, č. 1156, občer- Dne: 19. 2. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá obstvení č. 834, dále celý areál bývalého voj. opr. závodu last: vypnutá část obce Čechovice, ul. Žitná oboustrana letiště včetně fotovoltaických elektráren (mimo fa. Re- ně od č. 2 a 9 po č. 12 a 11, ul. Čechovická - levá strana
dam s.r.o), dále celá obec Ohrozim, celá část obce Lešany od ul. Žitná (pohos nství č. 88) po č. 42, ul. K rybníku
ve směru od Kostelce n. H a obce Ohrozim po střed obce s č. 24, 26, 28, ul. 5. května oboustranně od č. 1 a 2 po č.
s č. 8, objekt za obchodem parc. č. 211, č. 179, 80, 35, 57, 5 vč. garáží a č. 30, ul. Lipová oboustranně od č. 1 a 2 po
včetně postranních ulic a areálu ZD.
č. 33 a 32, ul. Habrová s č.42.
Obec: Dubany
Obec: Služín
Dne: 12. 2. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá ob- Dne: 20. 2. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
last: Dubany č. p. 204.
oblast: novostavby na parc. č. 182, 183, 185/2, 411/2,
Obec: Hluchov
K/21 a K/23.
Dne: 13. 2. 2019 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá ob- Obec: Hluchov
last: část obce Hluchov: jednostranně od č.138 po č.25 Dne: 22. 2. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
a dále oboustranně od č.23 a 12 po konec obce směr část obce Hluchov: č. p. 1, 2, 102, 3, 4, 5, a parc. K/36.
Konice.
Obec: Ospělov
Obec: Vrbátky
Dne: 20. 2. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá obDne: 14. 2. 2019 od 8:00 do 14:30 hodin. Vypnutá ob- last: část obce Ospělov: č. p. 41, 32, 7, 31, 15, 16, 17, 18,
last: jednostranně ulice od č. 50 po konec obce s č. 278 35.
E.ON Česká republika, s.r.o.

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

Důchodové pojištění aktuálně a Evidenční listy důchodového pojištění – Bc. Taťána Sojková
Jakým způsobem nejlépe propagovat firmu na sociálních sítích – In creative, s.r.o.
/Jakub Horáček, Michal Olbert/
Pracovní právo aktuálně v roce 2019 – JUDr. Miloš Hejmala
Pracovnělékařské služby – Robert Křepinský
Aktuální informace naleznete na našem webu www.ohkpv.cz.

NA 1. ÈTVRTLETÍ 2019 PØIPRAVUJEME SEMINÁØE NA TATO TÉMATA:

vat nejpomalejší vozidlo. Pokud budou
kamiony celý pravý jízdní pruh blokovat, řidičům osobních vozidel se zároveň ztíží možnost a zvýší nebezpečnost
zařazování na dálnici jak z připojovacích pruhů, tak i při sjíždění z dálnice,
Současná legislativa již umožňuje, aby
byla souběžná jízda kamionů zakázána. Mohou být využity značky zákazu
předjíždění, kamiony mají zakázán
vjezd do 3. jízdního pruhu, jsou stanovena pravidla pro objíždění kolony
stojících vozidel.
Podmínkou účinnosti legislativy je
důsledná kontrola policií ČR. Není
pravdou, že ji zajistí jen zjednodušení
pravidel na úkor jedné skupiny řidičů. Vymahatelnost dodržování dopravních předpisů nebude zlepšena novou
regulací. Nezbytné jsou přítomnost
policie a důrazné vymáhání uložených

'235$9&,=$328å,7«'/1,&
3/$7«0»71§0$-«7('<3ą,63«9$7
1$9»67$9%8$235$9<.2081,.$&«
-(-,&+å32/29,181(%8'2802&,328å«9$7"
Hospodářská komora České republiky doporučuje vládě, aby nezakazovala vozidlům převyšujícím
hmotnost 3,5 tuny a přesahujícím
7 metrů vjezd do levého jízdního
pruhu dálnic v pracovních dnech od
6 do 22 hodin. Podle Hospodářské
komory není plošná regulace nutná,
stát by neměl vyrábět nová pravidla a paragrafy, když není schopen
důsledněji vymáhat dodržování už
těch stávajících pravidel silničního
provozu, která i překážení v jízdě už
dávno řeší.
Hospodářská komora upozorňuje,
že zákaz předjíždění nákladních vozidel nezvýší plynulost a bezpečnost
provozu na dálnicích, naopak způsobí
na silnicích nové problémy i řidičům
osobních vozů. Rychlost v pravém i levém pruhu na dálnici totiž bude určo-
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objevovala spousta protižidovských
FOTOGALERIE
nápisů pocházejících od zdejších obyklikni na
vatel. Přitom během války odešlo z nawww.vecernikpv.cz
šeho města do koncentračních táborů
celkem 259 lidí, vrátilo se jich pouze 80,
z toho bylo 10 dětí,“ upozornila histoBYLI JSME
rička a autorka této části výstavy Marie
U TOHO
Dokoupilová. Jednou z přeživších byla
i Maud Steckelmacherová. Ta již coby
Beerová o svém dramatickém osudu
napsala knihu Co oheň nespálil.
Touto výstavou připomínka židovské
PROSTĚJOV Zkuste si to představit! Celkem 129 dětí z Prostějova bylo za druhé světové vál- minulosti našeho města rozhodně ne- 8GTPKU¾åXÚUVCX[RąKV¾JNCRQ\QTPQUV\¾UVWREčXwGEJIGPGTCEÊ Foto: Martin Zaoral
ky transportováno do Terezína. V některém z koncentračních táborů jich nakonec zemřelo končí. „Již na podzim spustíme projekt
Kameny zmizelých, které budou připo- Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr. Terezín do Špalíčku prostějovského
119 z nich. I tuto skutečnost připomíná aktuální výstava Děvčata z pokoje 28, L 410 Terezín v promínat umučené židovské děti,“ nastínil Pokud jste nestihli vernisáž, můžete se muzea vydat až do konce letošního
storách Špalíčku prostějovského muzea. Uplynulý čtvrtek byla zahájena slavnostní vernisáží.
při této příležitosti předseda Spolku na výstavu Děvčata z pokoje 28, L 410 března.
vzpomínky. Mnohé z nich například
PŮVODNÍ
s dojetím vzpomínají na to, jak skle3x foto Martin Zaoral
saa
reportáž
pem jedné z budov zněly pravidelné
pro Večerník
klavírní koncerty. Tóny hudby pro
ně v tu chvíli znamenaly příslovečné
Martin
paprsky světla pronikající do temnot.
Zaoral
„Slyšela jsem hodně koncertů. PamaO židovskou historii těsně svázanou tuji si například Haydnovo Stvoření či
s historii našeho města je i mezi sou- Eliáše od Mendelssohna. Zejména se
časníky stále zájem. Svědčí o tom mi- mi vybavuje klavíristka Edith Krausonimálně návštěvnost čtvrteční verni- vá, protože hrála opravdu velmi krásně
sáže výstavy – zúčastnilo se jí několik a byla to také kouzelná žena,“ zavzpodesítek lidí z Prostějova.
mínala například Helga Pollaková.
Expozice na dvanácti panelech zachy- Díky iniciativě Spolku Hanácký Jeru$÷JGOUNCXPQUVPÊJQ\CJ¾LGPÊUGUGwNKRąGFUVCXKVGNÆ è¾UV XÚUVCX[ \CO÷ąGPQW PC 2TQUV÷LQX RąKRTCXKNC 8ÚUVCXC RąKRQOP÷NC VąGDC K QUWF 'X[ 4GFNK
cuje běžný život židovských děvčat zalém byla výstava doplněná o panely
OW\GC \¾UVWREK 5RQNMW *CP¾EMÚ ,GTW\CNÆO K XG JKUVQTKéMC /CTKG &QMQWRKNQX¾ \CLÊOCLÊEÊ UG EJQXÆ \ 2TQUV÷LQXC \CXTCåF÷PÆ XG  NGVGEJ
uvězněných v terezínském ghettu. mapující osudy některých našich rodáXMQPEGPVTCéPÊOV¾DQąG6TGDNKPMC
QåKFQXUMQWJKUVQTKKLKåąCFWNGV
FGPÊO÷UVC
Zásadní roli přitom hrají jejich osobní ků. „Po zabrání Sudet se v Prostějově

19020110158

en?
šd

PRODÁM

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

19011720083

15021020132

JE V PÁTEK 8. ÚNORA
V 10.00 HODIN

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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

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

Zednictví Vančura nabízí veškeré
zednické a stavební práce, např. rekonstrukce koupelen, bytů a rod.
domů, odvodnění základů a mnoho
dalších odborných prací, vše na klíč.
Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz,
www.zednictvivancura.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

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

FINANCE

Prodám přízemní RD 4+1 se zahradou
v obci Štarnov. Nová plastová okna, započatá rekonstrukce. Cena 1.590.00 Kč.
Tel.: 606 662 895

Prodám přízemní RD 3+KK se zahradou po rekonstrukci v Horním Štěpánově. Obytná plocha 120 m2. Cena
2.590.000 Kč. Tel.: 606 662 813

Oznamujeme všem přátelům
a známým, že
Dne 29. ledna 2019
nás opustil náš milovaný
pan Jaroslav STANĚK
z Domamyslic.
Za vzpomínku děkuje
dcera Jitka s rodinou.

OZNÁMENÍ

Ztratila se fena Karelského medvědího
psa slyšící na jméno Bony. Naposledy
viděna29.ledna2019vobciUrčice.Fenana
sobě nemá obojek. Prohledáno celé okolí. Podezření na odcizení. Odměna jistá.
Informace volejte na tel.: 606 959 492.

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

ZVÍŘATA

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

Koupím hutní sklo,porcelánové figurky a
staré hračky. Tel: 605 138 473

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.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

KOUPÍM

AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic nabízí
k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms
600 Kč + 15 % DPH. Do vyprodání
zásob. Tel.: 582 388 101

RODINNÝ DŮM – sháním ke koupi.
605 913 562
Prodám loupané vlašské ořechy ze sklizně
r. 2018 za 180 Kč/kg. Kontakt na
Koupím byt 2-3+1. Děkuji za jakoukoliv tel.: 604 669 685.
nabídku. 605 011 594
Prodám invalidní chodítko.
2
Pronajmu kanceláře 15 a 21 m na Dol- Tel.: 739 205 015
ní ulici v Prostějově. Cena 2100 Kč
+ energie za měsíc. Tel.: 777 898 324
Prodám vybavení ložnice + obývací skříně. Tel.: 737 530 066 nebo 737 054 277.
Hledám k pronajmu místnost k bydlení.
I nezařízená. Tel.: 734 694 194
AKCE
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříPronajmu garáž v Prostějově,
ví – krácené. Cena 550Kč/prm. Doprava
Fanderlíkova ul. Tel.: 602 775 607
zajištěna. Tel.: 605 405 953

Koupím garáž v Prostějově.
Tel.: 776 561 214

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

REALITY

Pondělí 4. února 2019
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Srdečně děkujeme všem lékařům,
sestrám a zdravotnickému personálu
porodnice v Prostějově
za profesionální a lidský přístup,
se kterým jsme se setkali
při narození našeho
prvorozeného syna Jaroslava.
Manželé Jana a Jaroslav Pavlíčkovi,
Držovice.

PODĚKOVÁNÍ

Dnes, tj. 4. února 2019
si připomínáme 10. smutné
výročí, kdy nás opustila
paní Květa CHMELAŘOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Eva s rodinou a synové
Zdeněk a Miroslav
s rodinami.

Maminky nikdy
neumírají, jenom usínají,
aby se probouzely každé
ráno ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 1. února 2019
si připomeneme
22. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka PODHORNÉHO
z Brodku u Konice.
Stále s láskou vzpomínají
manželka, synové a dcera
s rodinami.

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

a 1. května 2019
si připomeneme 105 let
od narození našeho tatínka
pana Vladimíra FALTÝNKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Jaroslav s rodinou
a dcera Miluše s rodinou.

Ve středu 6. února 2019
uplyne 100. výročí
narození naší maminky
paní Rozálie FALTÝNKOVÉ

Dne 3. února 2019
to byly 3 roky,
co nás navždy opustil jedinečný
a vzácný člověk, náš tatínek
pan Miroslav SLEZÁK
ze Soběsuk
Děkují dcery s rodinami.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dnes, tj. 4. února 2019
vzpomínáme 10. výročí úmrtí
naši milované
Jiřinky ZAJÍCOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera
Věra a syn Roman
s rodinami.

Dne 6. února 2019
vzpomeneme 4. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Dana STUDENÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 3. února 2019
jsme vzpomenuli
4. smutné výročí úmrtí
pana Jana ŠPAČKA
z Hradčan.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti
s rodinami.

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

Dne 5. února 2019
by se dožil 80 let
pan František BARTOŠEK
z Němčic nad Hanou
a dne 4. května 2019
si připomeneme
20. výročí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Marie, syn Jiří a dcera
Lenka s rodinou.
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Dne 7. února
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Františka ŠNÉVAJSE
z Ptenského Dvorku.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery a synové
s rodinami.

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

Dne 7. února 2019
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní Věry KALABISOVÉ
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

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

Dne 7. února 2019
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní MARIE KOPECKÁ
z Malého Hradiska.
Děkuje manžel a děti
s rodinami.

Dne 7. února 2019
vzpomeneme 9. výročí od úmrtí
pana Jana MAREŠE
z Prostějova.
Vzpomíná manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika s rodinou.

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

řádková inzerce / vzpomínky

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslav Procházka 1943 Bedihošť
Miroslav Kroisl 1932
Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 6. února 2019
Martin Povolný 1985 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Milan Vaculík 1957 Majetín 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 8. února 2019
Miroslav Žouželka 1945 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Bohuslav Műller 1934
Hluchov Středa 6. února 2019
Verona Pohlodková 1939 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Hermanová 1945
Kostelec na Hané
Anna Tomandlová 1925 Prostějov Františka Davidová 1924 Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bedřich Křenovský 1947 Prostějov Úterý 5. února 2019
Libuše Kvasnicová 1940
Určice Miloš Vychodil 1958 Kostelec na Hané 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Emilie Hegyiová 1951 Víceměřice Pátek 8. února 2019
Marie Voráčová 1948
Prostějov Jarmila Kořínková 1932 Kralice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Zuzana Dvořáková 1970 Prostějov Marie Dostálová 1932 Určice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Látalová 1958
Prostějov Růžena Kiršbaumová 1928 Prostějov Růžena Zatloukalová 1930 Mostkovice
Jindřiška Vysloužilová 1938 Prostějov Růžena Witassková 1941
Emilie Kvapilová 1922 Brno – Vinohrady
Božena Pluháčková 1931 Vřesovice
Vyškov
Ptenský Dvorek Josef Adamec 1931

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

a dne 8. února 2019
si připomeneme 15. výročí
úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana Vladimíra SUCHOMELA.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Stále
vzpomíná dcera
s rodinou.

Dne 21. prosince 2018
uplynulo 12 smutných let, co nás
opustila naše maminka a babička,
paní Anna SUCHOMELOVÁ

Dne 7. února 2019
si připomeneme 5 let,
co nás navždy opustila naše
maminka, sestra a babička
paní Miluše OŠLEJŠKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají syn Roman,
dcera Renata, vnučka Lucie, sestra
Květoslava Getslová s rodinou,
přátelé Jiřka Králová,
Libor Obručník, Bára
a Jana Vašutová.

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 3. února 2019
jsme vzpomenuli 23. výročí úmrtí
našeho starostilivého manžela,
tatínka a dědečka,
pana Vlastimila LIZNY
z Horního Štěpánova.
S velkou bolestí v srdci
vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.

Čas letí, ale bolest zůstává...

milujeme vecerník
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1HGYtGHN .XVNR 'LYiFL 155 * 9VHWtQ²/LWR
PčĝLFH  %UDQN\6ORYiþHN
3LWXOH7KHRUHW 5RE 3HFKDQHF6ORYiþHN 
 .DUDILiW -HQiþHN  ±  6WUHMþHN 3UĤåHN 
-HEDYê .RUNLDNRVNL'OXKRã 0.DGOHF
0DUFHO 0.DGOHF âþHJRONRY 9RåHQt
OHN âþHJRONRY3DYODV '0HUWD âLN 'LYi
FL 2420 * 3RUXED²)UëGHN0tVWHN 
 %UDQN\7RPDQ -.iĖD9\PD]DO 
.DQNR -.iĖD ±%DUWNR .RIURĖ&KULVWRY 
1RYRWQê 0DUW\QHN.OLPãD +UDFKRYVNê
0LNXOtN   1RYRWQê 0DUW\QHN   .RIURĖ
0LNXOtN+XViN 'LYiFL 640 * 3ĝHURY².ODGQR
  %UDQN\7'ROHåDO 3ãXU
Qê1DYUiWLO 3ãXUQê 5ýHUQê1DYUiWLO 
*RLã.ULVO 5ýHUQê3ãXUQê 76êNRUD
76  7RPL 6LNRUD 0 1RYRWQê  ±  =LN
PXQG -HOtQHN =LNPXQG -HOtQHN0DFKDþ 
'LYiFL 2223 * 6ODYLD3UDKD²+DYtĝRY 
 %UDQN\9UGORYHF )XUFK9OþHN 
 .XELFD 6WHLQRFKHU   )XUFK - 1RYiN
9UGORYHF 9UGORYHF -1RYiNâDJiW ±
%RĜXWD%RĜXWD 23URFKi]ND6WDQČN 
3DZOLF]HN 59HVHOê23URFKi]ND %DP
EXOD *ĜHã&KURERþHN 3DZOLF]HN 0DWDL5
9HVHOê 'LYiFL

 YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX

VWUDQD

675$1$35

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

'RKUiYNDNRORVWĝHGD~QRUD
3RUXED3URVWčMRY

.$03ĜÌã7Č

 -LKODYD
      
 9VHWtQ
      
 .ODGQR
      
 ý%XGČMRYLFH       
 +DYtĜRY
      
 /LWRPČĜLFH       
 3ĜHURY
      
 3URVWčMRY       
 )UêGHN0tVWHN       
7ĜHEtþ
     
6ODYLD3UDKD      
3RUXED
      
%HQiWN\
      
ÒVWtQ/
      
.DGDĖ
      

7$%8/.$32.2/(

'DOätYëVOHGN\NROD ÓVWtQ/²6ODYLD3UDKD
  %UDQN\*ULP 5RXEtN0
=GYRĜiþHN   *ULP ' 0iOHN 6FKZDPEHU
JHU   âĢRYtþHN +HV   .UOLã 5RXEtN 0
=GYRĜiþHN &KORXED 0=GYRĜiþHN5RXEtN 
±  1DMPDQ 9UGORYHF   âPHUKD âWHLQHU
9ãHWHþND   / .UHMþtN 0 2QGUiþHN .XEL
FD +UGLQND âPHUKD9OþHN 'LYiFL 571 *
.ODGQR²þHVNp%XGčMRYLFH  
%UDQN\.UXåtN .HKDU5HGOLFK -HOtQHN
/DNRV =HOLQJU 0HOND7.DXW =LNPXQG
-HOtQHN ±%UDGOH\ .XWOiN.DUDEiþHN 
.XWOiN (QGiO01RYiN 'LYiFL 4352 * )UëGHN
0tVWHN²9VHWtQ  %UDQN\
0DUW\QHN 0LNXOtN +XViN +ODGRQLN +OD
GRQLN 0LNXOtN &KULVWRY +XViN.RIURĖ ±
7KHRUHW -'UWLQD.XFKDUF]\N .RSWD %ĜH]L
QD3LWXOH âLOKDYê 9tWHN+RĜDQVNê 'LYiFL
2203 * /LWRPčĝLFH²%HQiWN\Q- 
  %UDQN\  3UĤåHN âLN - 'YRĜiN  
9RåHQtOHN âLN .RUNLDNRVNL 0.DGOHF6WUHM
þHN .RUNLDNRVNL 'OXKRã-HEDYê .UR
SiþHN -HEDYê'OXKRã 0.DGOHF 6PHWD
QD.RUNLDNRVNL ±%XUGD %LWWQHU.ODSND 
%XUGD 0DLHU$'ORXKê 'LYiFL 1124 * 7ĝHEtÿ
²-LKODYD  %UDQN\)RUPDQ
1HGEDO6WĜRQGDOD +DYOiW .XVNR 3VRWD
9RGQê7+DYUiQHN ±âWHELK :HUELN 
-LUiQHN -+ROê=HPDQ 3HNU $QGČOýD
FKRWVNê =HPDQ 0DWČMtþHN6XFKiQHN 
%H]~FK -LUiQHN3ĤåD :HUELN 6XFKiQHN 
'LYiFL 3673 * +DYtĝRY²3ĝHURY 
 %UDQN\3RĜt]HN %DPEXOD*ĜHã ±
*DJR :HLQKROG 0RXþND   7RPL 0RXþND
*DJR 'LYiFL



-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ

'R.DGDQčMVPHMHOLVMDVQëP
FtOHPRGYp]WVLWĝLERG\
FRæVHKODGFHSRGDĝLOR

.RNUPHQW9\ORXÿHQt9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD .DGDQč /XNHã ± 1RYiN âHÀ
(OLiã+DMLþ)ROWêQ8ĜtGLO&HVWU±âXOHN.ĤV
:iJQHU±=DEORXGLO5LQGRã0DUãRXQ±6YR
ERGD 7XSê +RPHU ± =DEORXGLO .RQiãHN
%OiKD7UHQpĝL3HWU.OtPDD5RODQG:iJQHU
6HVWDYD3URVWčMRYD 1HXåLO±0LNOLã+DY
OtN.ROiĜýiS+XVD.UHMþt%DåDQW±1RX
]D'LYtãHN/XĖiN±äiOþtN5DþXN6WDUê±
'YRĜiþHN3ãHQLþND0DWêV±3URNHã0HLGO
9HQNUEHF
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

&+$1&(/,*$

3URVWĨMRYĠ%XGĨMRYLFH
VQ

NROR

HOKEJ

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR
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$TCPM[2TQUV÷LQXCiKRCMKP 5(KCNC iK
RCMKP2QNET 6QO¾PGM <CVNQWMCN 5QXLCM 
/KwMQXUMÚ 6QO¾PGM 6¾DQT
5GUVCXC2TQUV÷LQXCèGTPÚ &WDUMÚ 
t5QNF¾P*QNWD&QOCPKé$GPGw*TWDCP
2QNET t <CVNQWMCN -WFN¾éGM 5QXLCM 5
(KCNC iKRCMKP 6¾DQT (KNÊRGM /KwMQXUMÚ
6QO¾PGM
6TGPÆT/KEJCN,CPGéGM

DOROST
2TQUV÷LQXt1TNQX¾ UP

t

Juniorka
èGTPÊ8NEK4QåPQXR4t2TQUV÷LQX 



0ODGvÉz½FL
*CXÊąQXt2TQUV÷LQX

5GUVCXC 2TQUV÷LQXC iVQWTCé t 8TDC i
2CN¾PGM -QPéKEMÚ iRKé¾M & (KCNC 6
/CTGM *GLEOCP 2ÊVT 6 2CN¾PGM 4CKU
6TGPÆT(KNKR5OGLMCN
2TčD÷åPÆ RQąCFÊ  2TQUV÷LQX  
6ąKPGEiWORGTM1RCXC
7PKéQX8ÊVMQXKEG2ąGTQX
(TÚFGM/ÊUVGM   *CXÊąQX   1T
NQX¾

2TčD÷åPÆRQąCFÊ6ąKPGE$1TNQX¾
2TQUV÷LQX1RCXC*QFQPÊP
8CNCwUMÆ/G\KąÊéÊ$ąGENCX
-CTXKP¾èGTPÊ8NEK4QåPQXR4
$TCPM[ 2TQUV÷LQXC <GOCP 6¾DQT  0QXÚ,KéÊP
/KMGw <GOCP ,CPGéGM  2QMQTPÚ ,C
PGéGM-WDC /KMGw -WDC -WDC èGT
6WDUvÉz½FL
PÚ,CPGéGM -WDC
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC $÷JCN  2ąG *CXÊąQXt2TQUV÷LQX
EGEJV÷N tèGTPÚ<GOCP2QMQTPÚ*NC 5GUVCXC 2TQUV÷LQXC ,GNÊPGM $KUMWR t
FKwt/KMGw-WDC6¾DQT6CTwKPUMÚ, 0÷OGE iCPFGTC iKNJ¾PGM / 8QT¾é t
iKPFNGT 8 -QWVPÚ iGXéÊM *Q\OCP #
6KEJÚ/T¾\GM,CPGéGM
6TGPÆT,CTQUNCX$GEM -QWVPÚ,/WFTNC2GMTä¾M
6TGPÆT/KEJCN,CPGéGM
2TčD÷åPÆ RQąCFÊ  2TQUV÷LQX  
6GEJPKMC $TPQ   7JGTUMÚ $TQF  2TčD÷åPÆRQąCFÊ6ąKPGE8ÊVMQXKEG
$QUMQXKEGèGTPÊ8NEK4QåPQXR4 iWORGTM7PKéQX1RCXC
1TNQX¾(TÚFGM/ÊUVGM 2TQUV÷LQX1TNQX¾*CXÊąQX
(TÚFGM/ÊUVGM2ąGTQX
0QXÚ,KéÊP-CTXKP¾

Dva ze čtyř nejstarších prostějovských mládežnických týmů v uplynulých dnech
zvítězily. Mladší žáci si venku podali Havířov 9:0, juniorka uspěla na ledě rožnovských Černých Vlků 6:4, když o své výhře rozhodla v poslední třetině. Naopak
celky starších žáků a dorostu padly, prvně jmenovaní podlehli Havířovským 2:11,
druzí se v nájezdech museli sklonit před sokem z Orlové (6:7).

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

2Q\P¾OMCXRąGFRQUNGFPÊOUNQWREKLUQWWXGFGP[\ÊUMCPÆDQF[XVWTPCLÊEJPCFUVCXDQXÆé¾UVK
CDQPKHKMCéPÊDQF[\ÊUMCPÆRQ\¾MNCFPÊé¾UVKUQWV÷åGRQUNGFPÊUNQWRGELGUQWéVGOXwGEJ\ÊUMC
PÚEJDQFč

14'5812NWONQX
/-$TQFGMW2TQUV÷LQXC
#6.'6+%15OTåKEGq$r
#%4QOC
1VKPQXGU
#6.'6+%15OTåKEGq#r
(%#HVGTRCTV[

PCFUVCXDQX¾é¾UV0÷OéKEGPCF*CPQW(%#(6'42#46;t#%41/#-$41&'-
W28t16+018'5#6.'6+%1q$rt2.7/.18#6.'6+%1q#rt(%#(6'42#46;
-#%41/#t$41&'-W2816+018'5t#6.'6+%1q$r#6.'6+%1q#rt
2.7/.18
RąGFGJT¾XMC\
#6.'6+%1q$rt#6.'6+%1q#r
OWåUVXQ(%#(6'42#46;UGPGFQUVCXKNQMVWTPCLKtMQPVWOCEG

7´©'$35267¨-296.2QDGVWDYED

2Q\P¾OMCXRąGFRQUNGFPÊOUNQWREKLUQWWXGFGP[\ÊUMCPÆDQF[XVWTPCLÊEJPCFUVCXDQXÆé¾UVK
CDQPKHKMCéPÊDQF[\ÊUMCPÆRQ\¾MNCFPÊé¾UVKUQWV÷åGRQUNGFPÊUNQWRGELGUQWéVGOXwGEJ\ÊUMC
PÚEJDQFč

5-#TKUVQP2TQUV÷LQX
(%4'.#:2TQUV÷LQX
ä'56#80G\CO[UNKEG
(%1TCPIG
/'%*'%*'.'02TQUV÷LQX
#%<CXCFKNMC
$16#(1)#2TQUV÷LQX

PCFUVCXDQX¾é¾UV-QUVGNGEPC*CPÆä'56#8t(%14#0)'#4+5610t/'
%*'%*'.'0-4'.#:t$16#(1)##%<#8#&+.-#t(%14#0)'
/'%*'%*'.'0tä'56#8-$16#(1)#t#4+5610#%<#8#&+.-#
t4'.#:
OWåUVXQ/'%*'%*'.02TQUV÷LQXUGUQONWXQWPGFQUVCXKNQMVWTPCLKtMQPVWOCEG

7´©'$35267¨-296.2QDGVWDYED

PROSTĚJOVSKA

Foto: BK Olomoucko

6HVWDYDþHVNëFK%XGčMRYLF
.YiþD±3êFKD3DYOLQ9\GDUHQê-DQGXV.XWOiN
.DFK\ĖD±+HĜPDQ3ĜLNU\O'ROHåDO±01RYiN
*LOEHUW (QGiO ± 'RNWRU .DUDEiþHN %DEND ±
%HUiQHN'DQþLãLQ31RYiN
7UHQpĝL9iFODY3URVSDOD$OHã7RWWHU

%UDQN\  äiOþtN 5DþXN   äiOþtN 5DþXN 'LYtãHN  ± 
(QGiO 0 1RYiN 9\GDUHQê   'ROHåDO 3ĜLNU\O  UR]KRGXMtFt
QiMH]G 3ĜLNU\O 5R]KRGÿt 'ROHåDO 3LOQê ± 3RUXED 5RåiQHN
9\ORXÿHQt1DYtF0HLGOPLQXW9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL

²

1HXåLO ± äRYLQHF 0LNOLã ýiS .ROiĜ .UHMþt
+XVD=GUiKDO±6WDUê5DþXNäiOþtN±/XĖiN
'LYtãHN 1RX]D ± 0DWêV 3ãHQLþND 3URNHã ±
9HQNUEHF0HLGO.UHMþLĜtN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

6HVWDYD3ĝHURYD

3

sn

2

%.2ORPRXFNR'HNVWRQH7XĝL6YLWDY\

Ä6YLWDY\KUDMtYêERUQČFHORXVH]yQXDSUiYHP
MVRXYWDEXOFHGUXKp³


5R]KRGÿt
+UXãD .XþtUHN 6FKRO]H
'LYiFL

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

milujeme vecerník
á
/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²þ(=0RWRUþHVNp%XGčMRYLFH

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

Foto: www.lhkjestrabi.cz

%7URMN\7+'RVNRN\
$VLVWHQFH)DXO\
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
'RXJODV-DYRQWH3DO\]D/XNiã*RJD$GDP3HONR-XUH
6HKQDO0DUHN'HGHN-LĜt'XQDQV7KRPDV0LNXOLþ-RVLS
9iĖD)UDQWLãHN.OHSiþ(ULN6\FKUD/XNiã1RUZD0LFKDO
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

VWUDQD

-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ

Å9\SDGDORWRæHVL]XWNiQt
QHRGQHVHPHDQLERGDQDNRQHF
MVPHPRKOLPtWYäHFKQ\WĝL´

22
3

1

21:25
25:17

6HVWDYD2ORPRXFH

Nová, Horká, Kozmík, Kojdová,
=DWORXNDORYi %H]KDQGROVND OLEHUR
Slavíková – Toufarová, Rutarová,
:HLGHQWKDOHURYi
7UHQpĝL Lubomír Petráš

D/XNiã0LþHN

6HVWDYD3URVWčMRYD

1

25:23
25:20

6HVWDYD3URVWčMRYD

9.3URVWčMRY9ROHMEDO3ĝHURY

VWUDQD

/XERPtU PETRÁŠ, KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

þ(6.ê32+É5å(1²6(0,),1É/(



Ä2ORPRXFY\KUiOD]DVORXåHQČ
P\MVPHE\OLOHSãtSRX]HYMHGQRP
]HþW\Ĝ¿QiORYêFKVHWĤ³

VHW
VHW

VHW
VHW

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



YtFHYKODYQtPNXSyQX



YtFHYKODYQtPNXSyQX

3URVWĨMRY2ORPRXF 

'UXKpVHPLÀQiOH2ORPRXF2O\PS3UDKD
  
)LQiOH

3URVWĨMRY3íHURY


VOLEJBAL
),1$/)285þ(6.ê32+É5

6HPLÀQiOH

08å,
.YDOLÀNDFH'DYLV&XSX
þHVNR²1L]R]HPVNR
9HVHOê±7*ULHNVSRRU
Rosol – Haase 2:6, 4:6
5RVRO9HVHOê±+DDVH5RMHU
/HKHþND±+DDVH
å(1<
3HWURKUDG
'YRXKUD²NROR.YLWRYi  ±$]DUHQNRYi
%ČO ÿWYUWÀQiOH.YLWRYi±9HNLþRYi
&KRUY 

TENIS

BASKETBAL



YtFHYKODYQtPNXSyQX














WUHQpU3URVWČMRYD2OGĜLFK0$&+$/$
6WUDQD




"3UYQtSRORÿDVE\OH[FHOHQWQt
PčOLMVPHKRY\KUiWYčWätPUR]GtOHP"

%UDQN\/XWRQVNêâWHLJO.URXSD
.RXGHOND)|UVWHU S 3HUQDFNLM
YO 0UNYLþND
6HVWDYD6.3URVWčMRY
,SRO0XFKD=DSOHWDO6FKXVWHU3HUQDFNLM
%LROHNâWHLJO/XWRQVNê6XV)OiGU.RXGHO
ND.URXSD
,,SRO%UpGD6ODQLQND-DQtþHN3HUQDFNLM
0DFK\QHN/XWRQVNê =DSOHWDO 3R
OiN)OiGU.RXGHOND3tFKDO%DćXUD
)UëGHN0tVWHN.DOLQD .RIURĖ ±/LWHUiN
+UXãND)|UVWHU4RUUL9\FKRGLO+ORFK9LVLþ
.DL]DU9DãtþHN%LDOHN6WĜtGDOL0UNYLþND*R
PROD6NZDUF]HN

  

3URVWĨMRY)UĄGHN0tVWHN

3ĜÌ35$91e87.É1Ì

FOTBAL

 MQNQ  0CFUVCXDC #  ×PQTC 
JQFKP
&÷éÊP·UVÊPCF.CDGO  $TPQ2CT
FWDKEG   0[ODWTM  1RCXC  
1NQOQWEMQ5XKVCX[
 MQNQ  0CFUVCXDC #  ×PQTC 
JQFKP
*TCFGE-T¾NQXÆ1UVTCXC75-2TCJC-QNÊP

.$03ĜÌã7Č

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

7$%8/.$32.2/(

'DOät YëVOHGN\  NROD %UQR  +UDGHF .UiORYp
  1HMYtFHERGĥ Roby 24,
*HLJHU  .HHO\  5 3XPSUOD   /RãRQVNê 
0DUTXDUGW6WDPHQNRYLþ6HGPiN23HWHU
ka 7 * 2VWUDYD2SDYD  
1HMYtFHERGĥ%RJJV6WRMDþLþ%DåDQW$OOH\Q
6WDQRMHYLþâLĜLQD.RXĜLOâYDQGUOtN
âWČSiQHN6ODYtN%XMQRFK 3DUGXELFH.ROtQ
  1HMYtFHERGĥ Kohout a
3DYORYLþSRâYUGOtN3RWRþHND0F*DXJKH\SR
:DOWRQ%UDWþHQNRYýtå7KRPSVRQ
âRXOD 86.3UDKD1\PEXUN 
 1HMYtFHERGĥ26HKQDO0LFKDO0DUHã
.ĜLYiQHND3HWUXåHODSR6WHYDQRYLþ-%RKDþtN
:ULJKW+UXEDQ'DYLV/DZUHQFH 'č
ÿtQÓVWtQDG/DEHPSS 
 1HMYtFHERGĥ&DUOVRQâLãND
$XWUH\D3RPLNiOHNSR-HåHN*UXQWD)HãWUSR
3HFNDD3+RXãND:DOODFHâRWQDU
6YHMFDU0DUWLQ



2ORPRXFNR6YLWDY\

NROR

'RKUiYNDNROD
1\PEXUN  2VWUDYD     
1HMYtFHERGĥ.Ĝtå+UXEDQ'DYLVD03HWHU
NDSR0\HUVD9\RUDOSR33XPSUODD-%RKD
þtNSR$OOH\Q%DåDQW1iEČOHN%RJJV 

HÁZENÁ

VWUDQD

/XERPtU PETRÁŠ, KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

3HUVRQ  6KDSDYDO  0ČUNRYi
 6YRERGRYi  -HKOiĜRYi 
/ =DWORXNDORYi OLEHUR 9DĖNRYi
– Kohoutová, Vander Meer,
-XUiãRYi
7UHQpĝL5DGLP9OþHN

D0LFKDO'HU\FK

6HVWDYD3ĝHURYD

+$1É&.e32+É5
.267(/(&1$+$1e
0LQLVWDUät
.RQHÿQpSRĝDGt7-6RNRO1RYp9HVHOt
6WURMiU0DODFN\5â9XþLFL=iKĜHE
7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.PRGĝt+&
7-1iFKRG7-6RNRO7HOQLFH7-6RNRO
9HONp0H]LĜtþt5â9XþLFL=iKĜHE
/LRQV+RVWLYLFH'XNOD3UDKDåOXĢiVFL
'XNOD 3UDKD þHUYHĖiVFL  7DWUDQ /LWRYHO
+&=XEĜt$+&=XEĜt%7--XQ
LRU=OtQ6RNRO6RNROQLFH7-6RNRO,,
3URVWčMRY  7- 6RNRO .RVWHOHF QD +DQp
+.RUDQæRYt7-6RNROäćiUQDG6i]DYRX
5RKRåQtN0DODFN\
1HMOHSätKUiÿ7RPD3LNHOMD 5â9XþLFL=iKĜHE
 1HMOHSätEUDQNiĝ 0DUWLQ6WXFKOtN 7-
6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.PRGĝt 
([KLELFH$OO6WDUV7HDPV%tOt±0RGĜt
6ORæHQtYëEčUĥ²EtOt Jan Coufal (TJ Sokol
.RVWHOHFQD+DQp+.PRGĜt 'DQLHOâYHMGDU
+&7-1iFKRG -DNXE,YDãNRYLþ /LRQV+RV
WLYLFH 7RPD3LNHOMD 5â9XþLFL=iKĜHE 
9LNWRU1RYDN 5â9XþLFL=iKĜHE PRGĝt
7RPiã +ORXãHN 7- 6RNRO ,, 3URVWČMRY ,
3DWULN ýHSiN 'XNOD 3UDKD þHUYHĖiVFL 
5DGHN0DVDĜtN +&=XEĜt$ -DURVODY.DGOHF
7-6RNRO1RYp9HVHOt 0LFKDO'DYLG 'XNOD
3UDKDåOXĢiVFL 
0LQLPODGät
.RQHÿQpSRĝDGt7-6RNRO7HOQLFH6WUR
MiU 0DODFN\  +&7- 1iFKRG  5RKRåQtN
0DODFN\  7- -0 &KRGRY  'XNOD 3UDKD
þHUYHĖiVFL7-6RNRO1RYp9HVHOt6RNRO
Sokolnice, 7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.,
7-6RNRO9HONp0H]LĜtþt+&=XEĜt$
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 .RMGRYi  .R]PtN  0 =DW
loukalová 1, OLEHUR6ODYtNRYi±7RX
IDURYi5XWDURYi:HLGHQWKDOHURYi
7UHQpĝL Lubomír Petráš
+UiQRY%UQČ5R]KRGÿt)LQND9HOLQRYþDV 121

D/XNiã0LþHN
PLQXW'LYiNĥ
VHW
VHW

3

Foto: Facebook

25:21
25:19

Kubínová, Košická, Trnková,
2UYRãRYi 0LFKDOtNRYi 6WUXãNRYi
OLEHUR .RYiĜRYi ± 'XGRYi 1D
SROLWDQR .RVViQ\LRYi 'HGtNRYi
+UiQRY%UQČ5R]KRGÿt.RYiĜD*DOOþDV 103
7UHQpĝL-LĜt7HSOê
PLQXW'LYiNĥ

D0LURVODY-HKOiĜ
VHW
VHW

6.832ORPRXF9.3URVWčMRY

þ(6.ê32+É5å(1²),1É/(

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz

ƔƔ Florbalisté SK K2 Prostějov zdolali v derby Olomouc i podruhé v sezóně. Tentokrát poměrem 6:4, čímž na
olomouckého rivala ztrácí už jen tři
body. V divizi jim patří momentálně
šestá příčka.

ƔƔ V plném proudu je příprava házenkářů TJ Sokol Kostelec na Hané HK
i TJ Sokol II Prostějov na odvetnou
část 2. ligy mužů JM 2018/19. Večerník před jejím startem vydá speciální
dvoustranu v pondělí 18. února!

ƔƔ Korfbalisté SK RG Prostějov nakonec nehráli na sobotu plánovaný duel
10. kola extraligy doma se Znojmem,
neboť došlo k odložení kvůli nemocem
v kádru SK RG.
Podrobnosti přineseme za týden.

ƔƔ Před 170 lety se narodil prostějovský komunální a spolkový činitel Hugo
de Saint Privée

ƔƔ Během dneška a úterý má na Prostějovsku foukat silný vítr, při nízkých
teplotách hrozí také náledí

ƔƔ Většina prostějovských radních si
vzala během jarních prázdnin dovolenou, tudíž jednání rady města se odkládá o týden na úterý 12. února

JEDNOU 2é0+1

tvořený převážně hráči TK Agrofert
Prostějov podlehl v Ostravě
Nizozemcům.
strana 28

v Kobylničnách sedm dní o hladu
strana 24

ƔƔ Oblíbený zpěvák strávil

TOMÁŠE KLUSE
ZAVŘELI VE TMĚ

ƔƔ Partička amatérských sochařů vytvořila na prostějovském sídlišti prezidenta z ledu
strana 24

LEDOVÝ
MASARYK

Naleznete
uvnitř

Číslo 5•Ročník 23
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PROSTĚJOV Na prostějovském
zámku na Pernštýnském náměstí
budou vystavena další povedená
díla. Tentokrát od místního fotografa Oldřicha Skulila. Ten představí výběr svých snímků, které
pro tuto příležitost souhrnně
nazval Situace. Vernisáž výstavy
fotografií proběhne ve čtvrtek 7.
února od 16:00 hodin ve výstavním sále zámku. Určitě se přijďte
podívat!
Statutární město Prostějov a regionální informační centrum na
Pernštýnském náměstí 8 pořádají
ve čtvrtek další vernisáž výstavy
fotografií. Nyní tam své umění odhalí prostějovský fotograf a člen Fotoklubu Prostějov Oldřich Skulil.
„Moje první foťáky byly poděděné
po mém dědovi, se kterými jsem
prožil střední a vysokou školu. Analogové fotoaparáty mě vtáhly do fotografického řemesla jako takového

se všemi náležitostmi, jako je sama
výroba fotografií a podobně. Když
jsem si o několik let později koupil svůj první trochu lepší digitální
foťák, vydal jsem se znovu na fotografickou cestu, a snad to není zas až
tak hrozné a můj děda by byl aspoň
trochu pyšný,“ tak o sobě mluví sám
Skulil. Fotografuje přitom hlavně
krajinky, přírodu, rostliny, zvířata,
architekturu, ale třeba i momentky
z různých akcí. A zejména ty na výstavě uvidíte. Skulil ovšem dodává,
že právě tento druh fotografií je jeden z nejnáročnějších. „Focení portrétů a jiných momentek je podle
mne nejatraktivnější odvětví fotografie, ale také to nejtěžší…“
Snímky budou na zámku vystaveny
až do 3. března. Můžete se na ně
přijít podívat od pondělí do pátku v době od 9:00 do 17:00 hodin
nebo v sobotu či neděli od 9:00 do
12:00 hodin.
(tem)

Oldøich Skulil
TJ OP
v
Prostějovs.

PROSTĚJOV O nejbližším víkendu nehrají doma hokejoví Jestřábi,
volejbalistky VK, basketbalisté BK
Olomoucko ani žádný jiný dospělý
tým v dalších týmových sportech.
Proč se tedy nezajít podívat, jak to
vypadá pod vysokou sítí v trochu
nižší ženské soutěži?
Volejbalistky TJ OP Prostějov hostí ve třináctém dvoukole 2. ligy ČR 2018/19 celek
Sokol Brno - Juliánov, hraje se v sobotu 9.
února od 10.00 a 14.00 hodin v Letní hale
u velodromu. A vzhledem k extrémně blízkému kontaktu tamního mini hlediště s bojujícími plejerkami jde
pro diváky o poněkud jiný zážitek než třeba ve Sportcentru DDM na
profesionálním vékáčku.
Pravdou také je, že výběru ópéčka se ve druhé polovině sezóny zatím nedaří. Na hřišti Ostravy B, proti Opavě a v Kylešovicích získaly
ze šesti střetnutí všehovšudy jediný set, silnější soupeřky se pokaždé ukázaly být nad jejich možnosti. Což Hanačky ještě víc přikovalo
k osmému místu tabulky (20 bodů), navíc pronásledovatelky na sestupových příčkách Odry (16) i Šlapanice (12) se přiblížily.
Teď přijede mnohem hratelnější protivník z jihomoravské metropole, v průběžném pořadí sedmý (31 bodů). Tudíž je na čase, aby
prostějovské ženy TJ OP pořádně zabraly a dvěma vítězstvími se
jak vzdálily záchranářským starostem, tak přiblížily středu druholigové skupiny C. Zafandíte holkám osobně, ať se to v sobotu podaří?
(son)

přivítá hratelný
fotografie Ópéčko
Juliánov, potřebuje zabrat

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

VÍCE ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 36 a 37

BRNO Přesně dle očekávání skončil pro volejbalistky VK Prostějov závěrečný turnaj Final
TENISTÉ PADLI
Four Českého poháru žen 2018/19. V brněnském Králově Poli udolaly v semifinále Přerov
3:1, načež rozhodující finálové derby s Olomoucí prohrály opačným poměrem 1:3. Ze druhé V DAVIS CUPU
ƔƔ
Tenisový výběr mužů ČR
nejvyšší tuzemské soutěže tak letos mají druhé místo a tedy stříbrné medaile.

Marek SONNEVEND

Marek SONNEVEND

Na zámku vystaví

strana 23

Exceletní herci bavili
prostìjovské diváky
od zaèátku do konce

(QVQ6GTG\C/CEJQX¾

SPOLEČNOST
Volejbalistky
mají pohárové

KULTURA

SPORT

ÌÍJ4»ËÈ

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Příjmeme pracovníka úklidu. Prac.
doba PO – PÁ. Možno i zkr. Úvazek.
Info na tel.: 731 657 705 v době 7:00
– 9:00 a 13.00 – 15.00.

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

Přihlášky je možné podat do: 10. 2. 2019

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz

Brašnář/ka – šič/ka
Montážní dělníci
Obsluha balící linky
Opraváři zemědělských strojů
Pomocní pracovníci ve výrobě
Porážeči zvířat, bourači masa
Prodavači – řidiči sk. B
Vedoucí obchodního oddělení

Kvalifikace

jednosměnný
bez vzdělání
jednosměnný
základní+praktické
nepřetržitý
základní+praktické
pružná prac. doba střední odborné
jednosměnný
základní+praktické
jednosměnný
základní+praktické
jednosměnný
střední odborné
jednosměnný
ÚSO

Provoz

Firma
KENTAUR Saddlery, Domamyslice
REMA, Prostějov
PROFROST, Prostějov
Zemědělské družstvo Olšany – Hablov
WISCONSIN ENGINEERING, Pv
MAKOVEC, Kostelec na Hané
ELEKTRO GAMA EXPERT, Pv
OBALIA, Prostějov

Plat (Kè)

střední odborné

pružná prac. doba

Kvalifikace

střední odborné

Provoz

pružná prac. doba

Firma

FUN RIDES TECH, Bílovice

TRANSPET, Kostelec n/H

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

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

Pokojský/ý
100 Kč/hod.
Dělníci do zámečnického
provozu
100-130 Kč/hod.

Pozice

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

+/('É7(%5,*É'8"

Plat (Kè)
21 000-25 000 Kč
16 500 Kč
16 450 Kč
28 000-30 000 Kč
13 500 Kč
20 000 Kč
17 000-22 000 Kč
27 000-50 000 Kč

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

+/('É7(35É&,"

milujeme vecerník
á

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

JE V PÁTEK 8. ÚNORA 2019 V 10.00 HODIN

8=É9ħ5.$ ,1=(5&(

www.vecernikpv.cz

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.

PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

19012320123
19012410122

18

19013110151
19013010143

KLAVÍR, LÍTOST, HALTR, PÍKAŘ, LEPRA, MANITOU, HURON, BRZDY,
CULÍK, ŠALUPA, POZOUN, ZÁBOR, BLEDULE, LIPAN, BULVA,
POHLAVÍ, KYSELKA, MOTIV, AUTOR, UZNAT, VÝZBROJ, POSUN,
ALOBAL, ŘÍJEN

SEZÓNA V PLNÉM ......

OSMISMĚRKA

19011860090

Výherce získá VSTUPENKY
QDSOHVYKRGQRWČ.þ

Výherce získá SKI PAS
YKRGQRWČ.þGRDUHiOXY.ODGNiFK

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 VSTUPENKY
KRGQRWČ.þQDDNFL

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili baviče, moderátora, zpěváká a imitátora, který nedávno vystoupil v určické sokolovně

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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
Únorové koncertování s bluegrassovou kapelou.
Libor NAKLÁDAL, Ptení
Výherce získává:VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert.

SU
DO
KU

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 2, 4, 7
Helena MÜLLEROVÁ Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 500 Kč pro konzumaci v restauraci

OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PODNIKÁNÍ
Anna NOVÁKOVÁ, Pěnčín
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na plesovou akci.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Barbora Štefková
Jana ŠPIČÁKOVÁ, Smržice
Výherce získává: DÁRKOVÝBALÍČEKkvalitníchvínvhodnotě400Kč.

Příční ulice
František VYSLOUŽIL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
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SUDOKU

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

Taky páté 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 7. února 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

18120761378

19010460018
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19012260120

Pondělí 4. února 2019
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zveme vás ...

V „KASKU“ VYSTOUPÍ „VANDRÁCI“

kde děje…
Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 10. února
14:00 a 16:00 ZAČAROVANÝ
KAŠPÁREK
loutkové divadlo

Sokolovna

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

1½URGQÉGÕP
Prostìjov

Vápenice 9, Prostějov
úterý 5. února
9:30 DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY
letní semestr přednáček Virtuální Univerzity třetího věku uvádí Petr Tylínek
čtvrtek 7. února
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Každý sudý týden, vždy
ve čtvrtek, se v Městské knihovně Prostějov koná „Poradna pro spotřebitele“.
Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace s Vámi budou
řešit váš konkrétní problém.
17:00 SUKULENTY JAKO
BONSAJE
Prostějovský sběratel a pěstitel sukulentních rostlin Adolf Tomandl seznámí s pěstováním, tvarováním, rozmnožováním a ošetřováním sukulentních
bonsají, přičemž přednášku doprovodí
snímky z afrických, amerických a asijských nalezišť i fotografiemi z vlastní
sbírky (akce se koná ve spolupráci s
organizací Bonsai klub Haná)

Knihovna

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

KDE
SE CO
DÌJE?

Uprkova 18, Prostějov
do 31. března
DĚVČATA Z POKOJE 28,
L 410 TEREZÍN
Výstava o životě několika mladých židovských děvčat uvězněných v terezínském
ghettu v jednom z pokojů, tak zvaných
heimů, zachycuje výstava na základě
osobních vzpomínek žen vězněných v
mládí v Terezíně. Na dvanácti panelech
jsou v úvodu přiblíženy politické události
30. let, nástup A. Hitlera k moci, obsazení
Rakouska a českého pohraničí, Křišťálová
noc a vznik Protektorátu Čechy a Morava.
Další část se věnuje období pronásledování židovského obyvatelstva před deportacemi. Těžiště výstavy spočívá ve vykreslení každodenního života dětí a mládeže za
zdmi terezínského ghetta. Závěr výstavy
seznamuje s poválečnými osudy děvčat,
která měla to štěstí a dočkala se konce
války. Všechny texty na panelech jsou
doplněny komentářem nebo výpověďmi
jednotlivých pamětnic.

ŠPALÍÈEK

Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
ABSOLVENTI SE PŘEDSTAVUJÍ
výstava obrazů David Majirský - Karolí- do 3. března
MILAN KNÍŽÁK - 30 PORTRÉTŮ
na Kůrková
unikátní výtvarný projekt, který zachycuje chronicky známé, ale i méně známé
MÌSTSKÉ DIVADLO osobnosti ovlivnivší napříč obory dějiny,
přičemž každý portrét doplňuje autorský
PROSTÌJOV
komentář
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 3. března
neděle 10. února
BOHUMIL KUBIŠTA
19:00 NEUMÍM JINAK
- BAREVNÉ VZTAHY
NEŽ LÁSKOU
Komorní kolekce obrazů malíře, grafika
Představení o životě Boženy Němcové s a autora kritických a teoretických statí o
Josefem Němcem plné dramat, vzpoury, výtvarném umění. Návštěvníci si budou
souznění i poezie. Byla mučednicí lásky, moci prohlédnout 15 děl, která vznikla v
hořela pro ni, neuměla jinak než žít lás- rozmezí let 1907–1909 a jsou zapůjčena
kou, ale nepotkala ji. A především byla z Galerie moderního umění v Hradci
velkou spisovatelkou, která pozdvihla naši Králové. Tématy jsou náměty z Itálie,
literaturu k výšinám. Uhrančivá tvorbou i kde Kubišta studoval ve Florencii, obraz
životním stylem. Nezkrotitelně svobodná, Rozbouřené moře v Pulji inspirovaný
spanilá duchem i zjevem. A vznešená tra- zážitky z jednororoční vojenské služby
gickým údělem svého nedlouhého života. v této oblasti, portréty a zátiší a nebude
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Tomáš chybět ani velmi známý obraz SlunečniPavelka, Aleš Procházka
ce.

ZUŠ V. Ambrose

Komenského 6, Prostějov
pátek 8. února
Avatarka
VANDRÁCI – VAGAMUNDOS
na cestopisném večeru budou herci
nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
Pavel Liška a Jan Révai odpovídat na úterý 5. února
dotazy publika a proběhne autogra- 17:00 SEN REALITOU
miáda
vernisáž výstavy Evy Navrátilové

6SROHÄHQVNÙGÕP

čtvrtek 7. února
16:00 SITUACE
vernisáž výstavy fotografií Oldřicha Skulila

Zámek Prostìjov

do 22. února
PAVEL VEDRAL
výstava obrazů

Zámek Konice

Školní 4, Prostějov
úterý 5. až čtvrtek 7. února
14:00 MINIDÍLNY PRO DĚTI
do 5. března
PODZEMNÍ KRÁLOVSTVÍ
výstava, 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

Kino klub

Školní 1, Prostějov
pondělí 4. února
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
20:00 ROK OPICE
magická roadmovie Srbsko
úterý 5. února
17:30 ROMA
americké drama
20:00 ŽENY V BĚHU
česká komedie
středa 6. února
17:30 DILILI V PAŘÍŽI
animovaný film Francie
20:00 SLOŽKA 64
mysterózní krimi Německo
čtvrtek 7. února
17:30 NA STŘEŠE
komediální drama ČR
20:00 METALLICA
pátek 8. února
15:30 LEGO® PŘÍBĚH 2
animovaný film USA
17:30 ŽENY V BĚHU
20:00 ÚNIKOVÁ HRA
americký horor
sobota 9 února
15:30 LEGO® PŘÍBĚH 2
17:30 MARIE, KRÁLOVNA
SKOTSKÁ
životopisné drama USA
20:00 ŽENY V BĚHU
neděle 10. února
10:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
animovaný film USA
15:30 LEGO® PŘÍBĚH 2
17:30 MARIE, KRÁLOVNA
SKOTSKÁ
20:00 SLOŽKA 64

Kino METRO 70

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor,
nádhernou Guatemalu, maličké Belize
a obrovské Mexiko.“ Jejich cílem bylo
poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i něco nečekaného. Přitom
vše pečlivě zdokumentovali kamerami, foťáky a dronem. Z jejich cestování
vznikl pořad na Prima Cool s názvem
Vandráci. Do něj ovšem nebylo možné
vmáčknout všechno, takže to, co se do
něj nevešlo, uvidíte a uslyšíte nyní ve
Společenském domě. Nakonec budete
moci trojici vyzpovídat a zeptat se na
vše, co vás zajímá. A těšit se můžete i na
autogramiádu!
Vstupné na jejich vystoupení činí
300 korun, předprodej probíhá v síti
Ticketstream.

2.§1.2$9»STAVY

Herci Pavel Liška, Jan Révai a kameraman Hynek Bernard několik
měsíců cestovali po střední Americe. Tento pátek tito pánové vystoupí
ve Společenském domě a podělí se
s vámi o své zážitky z tohoto vandrování. Doplní tak svůj cestovatelsko
zábavný pořad Vandráci na Prima
Cool, do něhož se všechno nevešlo.
Můžete být u toho, tak neváhejte,
lístků už moc nezbývá!
Sami si říkají Vandráci – Vagamundos.
„Herci Pavel Liška, Honza Révai a režisér Hynek Bernard tři měsíce vandrovali po střední Americe. Nejdřív byli
viděni v Panamě, pak mířili do džunglí
Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras,

KDY: PÁTEK 8. ÚNORA, 19:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO UL. 4, PROSTÌJOV

4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
10.2.

9.30 - 11.30
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
14.15 - 15.15
13.00 - 14.00
13.30 - 15.30

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

<<< www.vecernikpv.cz

sobota 9. února:
10:007-233URVWČMRY±7-6RNRO%U
QR-XOLiQRY NROROLJ\åHQVN
Ä&³OHWQtKDODX]LPQtKRVWDGLRQX3Y
14:00 7- 23 3URVWČMRY ± 7- 6RNRO
%UQR-XOLiQRY NROROLJ\åHQVN
Ä&³OHWQtKDODX]LPQtKRVWDGLRQX3Y

VOLEJBAL:

pátek 8. února:
16:45 SK Prostějov 1913 – HC Frýdek-Místek (Regionální liga juniorů, nadstavba Y, Víceúčelová hala-zimní stadion
Pv)
sobota 9. února:
12:00 Minihokej Olomouckého kraje
(utkání ročníku 2010, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

LEDNÍ HOKEJ:

neděle 10. února:
8:00 NROR2ORPRXFNpOLJ\HOpYĤ
WêP\ 6. . 3URVWČMRY %OXH 6.
. 3URVWČMRY %ODFN )EF âWHUQEHUN
)%&7RUSiGD/XWtQ)%62ORPRXF
6WDUV6+YH6WXGHQWVNpXOLFLY3Y

FLORBAL:

Středa 6. února:
18:00%.2ORPRXFNR7XĜL6YLWDY\
 NROR QDGVWDYE\ $ .RRSHUDWLYD
1%/KDOD6&''03URVWČMRY
Sobota 9. února:
16:00 BCM Orli Prostějov – TJ Sokol
Písek Sršni (15. kolo extraligy juniorů,
hala NSC Pv)
Neděle 10. února:
10:00 BCM Orli Prostějov – TJ Sokol
Písek Sršni (16. kolo extraligy juniorů,
hala NSC Pv)

BASKETBAL:

Pondělí 4. února 2019
www.vecernikpv.cz

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
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
* ve středu 6. února od 9:00 do 11:30 se
koná „SETKÁNÍ SENIORŮ“

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 4. února se od 14:30 hodin se
koná „RELAXAČNÍ CVIČENÍ“
* ve čtvrtek 7. února se od 9:00
hodin je na programu dalí „PLETENÍ
Z PEDIGU“

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
ICM
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
informační centrum pro mládež, Prostějov rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší in* v úterý 5. února od 15:30 hodin se koná formace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 008 095, 724 706 773
MANDALA workshop

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 7. února od 17:00 hodin se
koná beseda „ÚSKALÍ VÝCHOVY TŘÍ
A VÍCE DĚTÍ“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková a S. Wantulová. Dle rozpisu obou
skupin vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin.
* individuální právní poradenství s A.
Hálkovou dle objednání, korespondenční
poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě s I.
Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění
bolesti a špatného držení těla cvičením,
aromaterapie, podpora zdraví přírodními
prostředky apod. s H. Peterkovou dle objednání

www.

vecernikpv.cz

najdete nás na

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777 oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
objednané klienty. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).

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

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle

Městská knihovna Kostelec na Hané pořádá setkání se spisovatelkou Dankou
Šárkovou, které se bude konat v úterý 5. února od 17:00 hodin v knihovně.
Na příchozí čeká zajímavé povídání z cest po jihovýchodní Asii a autorské čtení
knihy Ukradené dětství Kamily.

Setkání se spisovatelkou v Kostelci

Legendárním hotelem bude v pátek 8. února opět znít živá hudba k poslechu
i tanci. Zahraje skvělé Duo Hvězda.

Hudební večer na Zlechově

V sobotu 9. února od 10:00 hodin se bude v sokolovně v Němčicích nad Hanou
konat Český pohár v krasojízdě a v neděli 10. února od 9:30 hodin Mistrovství
Olomouckého kraje v téže sportovní disciplíně.

Krasojízda v Němčicích

Na každý den jarních prázdnin vždy od 8:30 hodin si připravilo SVČ Orion Němčice nad Hanou nějakou zajímavou akci. V pondělí 4. února to bude velké kuchařské klání ve stylu televizního
pořadu Prostřeno. V úterý ve stejný čas Tvořivá dílna, ve středu se děti utkají
o titul Král her v různých deskových, karetních a společenských hrách,
ve čtvrtek přijde na řadu etapová hra Jméno růže na motivy slavného románu
Umberta Eca a v pátek keramické tvoření, během kterého děti vytvoří medvídka
a jeho soudek a také barevnou louku.

Jarní prázdniny s Orionem

akce v regionu...

milujeme vecerník
á
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