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Otaslavice

neskrýval své nadšení jediný úspěšný muž.
„Chtěla bych při této příležitosti poděkovat partnerům akce, kteří věnovali hodnotné výhry a umožnili nám
soutěž realizovat. Všem gratulujeme
k výhře a vy, kteří jste tentokrát neměli štěstí, nezoufejte! Už teď při-
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pravujeme novou jarní soutěž a již
brzy se dozvíte víc,“ vzkazuje marketingová manažerka Večerníku Aneta
Straškrabová, která si pro čtenáře na
tento rok připravuje hned řadu dalších soutěží, akcí, dárků a nejrůznějších překvapení či novinek. Máte se
na co těšit!
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Marie Honová,
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„To víte, těším se moc, protože
už jsme si několikrát zařídili takový pobyt, kde jsme si užívali
zaslouženého odpočinku, jen jsme
leželi a odpočívali. Takže opravdu
se těšíme a věřím, že si to moc užijeme.“
yy Budete i nadále soutěžit
s Večerníkem?
„Já pořád soutěžím. (úsměv) Píšu
všude, kde mohu, pprotože mě to
zkrátka baví. Už jsem několikrát
vyhrála i u vás ve
Večerníku a budu
le
určitě i nadále
soutěžit.“
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yy Jste ráda, že jste vyhrála? A jak
jste spokojená s výhrou?
„Jsem velmi ráda, že jsem vyhrála,
moc mě to potěšilo. Vážím si obdržené ceny. Potěšilo mě, že se ta
první cena nakonec změnila, jelikož
věřím, že pobyt v hotelu si opravdu
užijeme v klidu a pohodě. Mám radost, že se můj příspěvek líbil.“
o
yy Jak vás napadl právě tento
námět na předsevzetí?
„Protože to, co jsem tam napsala, jee
pravda. (smích) Když nám chodill
y,
Večerník každé ráno do schránky,
tak syn ho lustroval jako první kvůlii
fotbalovým výsledkům. Pak jsme too
převzali my s manželem a Večerníkk
jsme pročítali pořád dokola i poz-pátku. Poté ale začala listonoškaa
chodit nepravidelně, a jelikož jsmee
s manželem oba v důchodu, tak cho-díme každý zvlášť co chvíli kontrolo-vat schránku.“
yy Jak se těšíte na wellness pobyt,,
který jste získala?

Vendula PROVAZOVÁ
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uzmul Václav Procházka z Hraničních Petrovic, jenž ve svém předsevzetí pro Večerník popsal, že by
bylo v dnešní době vhodné zaměřit
se na on-line podobu. „Jsem rád, že
jsem získal zrovna tuto cenu, protože miluju snowbording a zimu a už
se těším, až si pořádně zajezdím,“
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ku. „Její předsevzetí bylo opravdu na
úrovni, mělo nápad, fantazii a v redakci jsme se sice pobavili nad tímto
krásným příspěvkem do soutěže, ale
především se zamysleli nad popisovanými problémy. Paní Honová totiž pojala soutěž originálně a napsala
soutěžní text v první osobě z pohledu
Večerníku. Navíc měla pravdu v tom,
že boj s dodávkou předplatného je
jako boj s větrnými mlýny....,“ uvedla
Aneta Straškrabová. Výherkyně se
může těšit z pobytu na dvě noci pro
dvě osoby ve Wellness hotelu Hluboký dvůr a také celoročního předplatného PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Druhé místo si vysloužila Jiřina Facková z Prostějova. Z její dílny vzešla krásná básnička, která jí vynesla
skipasy v hodnotě 3 000 Kč do Ski
Areálu Hlubočky a také celoroční
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. „Jsem za výhru moc ráda,
ačkoliv já skipasy nevyužiji. Lyžovat
pojede moje vnučka, té to zajisté udělá radost,“ podělila se o pocity z výhry
čtenářka z Prostějova.
Bronzové umístění a skipasy v hodnotě 2 000 Kč do Ski Arény Karlov
plus celoroční předplatné pro sebe
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„Novoroční soutěž o předsevzetí jsme
vyhlásili, protože jsme chtěli potěšit
naše čtenáře a zároveň využít jejich
přání i připomínek ke zlepšení kvality
Večerníku. Během ledna jsme obdrželi
desítky novoročních předsevzetí –
všechna do jednoho nás potěšila,
pobavila a dodala nám inspiraci i chuť
do pokračování v naší práci,“ přivítala

Vendula
PROVAZOVÁ
Á

exkluzivní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

trio výherců Aneta Straškrabová,
marketingová manažerka a slečna,
která byla hlavou celého klání.
Z nejlepších a podmínky splňujících
příspěvků byly vybrány tři texty. „Výherci byli velmi milí, komunikativní
a neskrývali radost. Nejvíce nás potěšila paní Honová, která nemohla
uvěřit, že opravdu vyhrála. Možná to
bude znít jako otřepaná fráze, ale tyto
momenty nás utvrzují v tom, že svoji
práci odvádíme dobře a motivují nás
v ní pokračovat,“ usmála se duše novoroční soutěže.
Absolutní výherkyní celé soutěže se
tedy stala Marie Honová z Otaslavic,
pravidelná a věrná čtenářka Večerní-

PROSTĚJOV Na začátku letopočtu 2019 vyhlásil
PROSTĚJOVSKÝ Večerník soutěž, prostřednictvím níž mohli
čtenáři nejčtenějšího regionálního periodika vymýšlet jeho
novoroční předsevzetí. A protože se kreativitě meze nekladly,
tak soutěžící posílali vskutku zajímavé texty, nad kterými
jsme se v redakci jednak zamysleli, ale také velmi pobavili.
Ačkoliv textů přišlo hned několik desítek, výherci mohli být
jen tři. „Svatá trojice“ se pak sešla uplynulý čtvrtek v kanceláři redakce, která sídlí v ulici Vápenice 19, aby si slavnostně
převzali své výhry. Sršela z nich pozitivní energie, přičemž
o úsměvy nebyla nouze...

O BOHATÉ CENY MÁ SVÉ VÝHERCE
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PROSTĚJOV Všichni nemají dobré srdce... Mnozí z občanů procházejících minulé úterý odpoledne zastávkou u lázní v Blahoslavově ulici zřetelně viděli
bezvládně ležící tělo bezdomovce pod jednou z laviček. V tuhém mrazu a zimním nečasu. Je pravda, že byl silně opilý, hned přímo vedle sebe měl dokonce
vypitou dvoulitrovou krabici od vína. Jenomže spousta lidí okolo něj procházela naprosto nevšímavě, i když mu šlo viditelně o život. Ne tak redaktorka
Večerníku. Ta sice nejdříve marně žádala o pomoc městskou i státní policii, pak
se ale dovolala obětavým lidem z azylového domu. Život bezdomovce tak byl
zachráněn na poslední chvíli...

Michal
Micha
al KADLEC

Pod lavičk ou ležel
TŘI DLOUHÉ HODIN Y,
nikdo mu nepomohl...
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Letošní Tradiční městský ples, který
každoročně zahajuje úplně celou sezónu bálů v Prostějově a přilehlých
vesnicích, se vydařil. To není vtip, je
to prostě tak. Ale jednu chybku měl
a Agentura Hóser ji k nelibosti mnohých komunálních politiků postřehla
už v průběhu plesu. Opět na něm totiž
chyběli opoziční zastupitelé, tedy až
na malé výjimky.
„Je to tak, vidím tady pouze pana Lysého z hnutí Nic se v Prostějově nezmění a také lidovce pana Kousala. Ale
toho sem opět vyhnala manželka, pro-

www.vecernikpv.cz

Veškeré neshody však řešil tím
nejméně přijatelným způsobem.
V domku své bývalé partnerky
vzal do ruky sekyru a zničil s ní
všechno, co mu přišlo v tu chvíli
do cesty. Přítrž jeho běsnění učinili až policisté, do té doby ale
stačil napáchat škody za čtyři
a půl tisíce korun.

4 500

Problémy v lásce nebo spory
o majetek řeší lidé odlišně. Ve
spojitosti s nejen s uvedenými životními kotrmelci se často z policejních svodek dozvídáme o nejrůznějších případech. Podobně
tomu bylo i předminulý týden. To
se v malé obci na Němčicku vydal
muž za svojí bývalou družkou
řešit nesourodé názory na rozdělení majetku.
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KRIMI

Ètvrtek

se narodila 28. února 2004 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 11. ledna
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
14 do 15 let, měří mezi 160 až 161 centimetry, má střední postavu, hnědé oči
a černé vlasy.

KATEŘINA REHOVIČOVÁ
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POÈASÍ v regionu

Druhá nejlepší hráčka světa
Petra Kvitová takto u Krajského
soudu v Brně popsala otřesné
okamžiky svého přepadení
z 20. prosince roku 2016

„VŠUDE BYLO
PLNO KRVE
A JÁ JSEM
PIŠTĚLA!“

ZASLECHLI JSME…

Jeviště Společenského domu v Prostějově patřilo uplynulý pátek
Vandrákům. Přesněji řečeno triu
motorkářů, kteří procestovali několik měsíců po střední Americe.
Herci Pavel Liška, Jen Révai a kameraman Hynek Bernard o tom
přišli vyprávět Prostějovanům.

Foto: internet

PAVEL LIŠKA

ZAUJAL NÁS...

Do Prostějova se po dvou týdnech
„čistoty“ opět vrátil smog! Měřící
stanice ve Studentské ulici naměřila 99 mikrogramů prachových
částic na metr krychlový vzduchu.
Je to o devětačtyřicet mikgrogramů více než je denní limit.

se narodil 8. dubna 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 23. ledna
2019. Jeho zdánlivé stáří je asi 15 let,
měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné
vlasy. Bližší údaje nejsou známy.

TOMÁŠ DAŇHEL

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.

pronesl plný vzteku Jan Nicnevrátil
z hnutí Nic se v Prostějově nezmění.
No uvidíme, jaká bude příští rok v lednu účast na Tradičním městském plese
v Prostějově. Agentura Hóser už ale
nyní ví, že účast na něm potvrdil po
ministru kultury také premiér Andrejko Kakiš. Údajně se při vínečku chce
s radními dohodnout na výstavbě Labutího hnízda v Prostějově...
Za Agenturu Hóser Majkl

PÁTRÁNÍ

řádu zastupitelstva, ve kterém navrhnu povinnost účasti při městských
plesech v následujících letech. A to pro
všech pětatřicet zastupitelů včetně jejich manželek nebo milenek, manželů
či milenců. Pokud se někdo nedostaví,
ať už z koalice, nebo opozice, bude tvrdě potrestán. Způsob trestu si nechám
ještě pro sebe, ale může jít například
o veřejné lynčování na náměstí nebo
pět set hodin veřejně prospěšných prací na hřišti 1.SK Prostějov,“ nechal se
slyšet primátor Prostějova Francimór
Kopačka.
Jeho slova ale vyvolala pobouření
u části zastupitelů, samozřejmě těch
opozičních. „Jestli tam budeme muset
povinně být, tak se tam ožeru a začnu
argumentovat pěstmi. Mám teď rok
čas, abych se naučil judo nebo karate,“

99

ZACHYTILI JSME

Pětadvacet evakuovanýchTrestuhodná chyba seniorky zapříčinila
požár bytu ve druhém patře sedmiposchoďového paneláku v Moravské
ulici v Prostějově. Jeho majitelka totiž
v panice hodila hořící adventní věnec
do vany a posléze vzplálo celé bytové
jádro. Hasiči s policisty pak evakuovaly pětadvacet osob ze sousedství.

CO NÁS UDIVILO…

Parádní odplata. Tak to se povedlo
dokonale. Tým nejvyšší basketbalové soutěže BK Olomoucko, který
sídlí v Prostějově, naložil při vstupu
do nadstavbové části A1 svitavským
Turům stovku a dal tak zapomenout
na prohru z předešlé středy. O uplynulém víkendu pak basketbalisté
statečně bojovali o úspěch v rámci
Final Four Českého poháru.

CO NÁS 3OTħðILO...
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**Pondělí**
Kalamita na pár hodin. Už podruhé v řadě během prvního dne v týdnu napadlo v Prostějově a okolí výrazné množství sněhu. Tentokrát začalo chumelit už
ve večerních hodinách den předtím a příval se zastavil až před ránem. Několik
hodin trvající kalamita zasypala dálnici ve směru z Prostějova na Olomouc, na
což doplatil i Večerník při cestě do tiskárny. Pár desítek minut se stálo v koloně...
**Úterý**
Rozsudek ještě nepadl. Během časného rána zamířil Večerník do Brna, kde
u krajského soudu pokračovalo projednávání případu přepadení Petry Kvitové.
Po jejím výslechu v oddělené místnosti rozsudek nepadl a nedočkali jsme se ho
ani následující den. Přelíčení bylo znovu odročeno na 26. března.
**Středa**
Cikánský pohřeb je vždy osobitý. Na Městském hřbitově v Prostějově proběhlo poslední rozloučení s paní Veronou Pohlodkovou. Osmdesátiletá dáma patřila mezi oblíbence v té nejširší romské komunitě. Nebylo proto divu, že se s ní
přišlo rozloučit více než sto příbuzných, rodinných přátel a známých. Viděli jsme
i srdceryvné scény plné emocí a křiku. Cikánské pohřby jsou hodně odlišné od
zažitého standardu.
**Čtvrtek**
Podivuhodný klid. Jarní prázdniny se přehouply do druhé poloviny a nepřítomnost značného množství Prostějovanů byla znát. Kdopak by se v tento čas
brouzdal po náměstí nebo chodil po úřadech, na horách je nesporně líp. A protože si dovolenou vzala rovněž většina radních, došlo k odložení jednání rady města
na příští týden. Všude ticho a klid...
**Pátek**
Herci nehráli, vyprávěli. Páteční sešlost ve Společenském domě patřila Vandrákům. Trio motorkářů složené z herců Pavla Lišky a Jana Révaie a doplněné
kameramanem Hynkem Bernardem přišlo Prostějovanům vyprávět, jaké bylo
cestování po Střední Americe. Herci nic hrát nemuseli, jejich poutavé popisování
cest se poslouchalo samo.
**Sobota**
Neuspěli, ale sranda byla. Tradiční ples ČSSD v Čechách pod Kosířem byl plný
zábavy a srandy, jako kdyby sociální demokraté vyhráli všechny volby za posledních sto let, ale co už. Při pivečku, vínečku a slivovici se zapomene na nezdary
a slaví se cokoliv.
**Neděle**
Tatiana v roli „Božky“. Poslední den v týdnu zamířili Prostějované do městského divadla. Známá herečka Tatiana Wilhelmová se představila v roli Boženy
Němcové a dokázala, že se umí vžít nejen do filmových komedií, ale i do životního dramatu. Jednoznačný vrchol kulturních akcí minulého týdne.
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tože doma chtěla uklidit. Jinak tady
bohužel opozice zase chybí. Ale nedivím se tomu, v minulých letech jsme
byli hodně rozhádaní, takže na společnou zábavu nebylo ani pomyšlení.
Ještě by se to tady ožralo a pomlátilo,“
sdělil Agentuře Hóser během městského plesu přímo v útrobách Národního
domu bývalý primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
V prostějovském „národě“ to fakt
vřelo, došlo tam nejen k polití náměstkyně primátora vínem, hrdličkování
poslance Faltuse, ale i ke křepčení na
parketu samého ministra kultury. Jen
ta prostějovská opozice nepředvedla
opět nic! To se ale podle informací
Agentury Hóser má od příštího roku
od podlahy změnit. „Okamžitě zahájím diskusi ohledně změn v jednacím

Agentura 1D PĚVWVNpP EiOH EXGH ~ÿDVW SRYLQQi

Foto: Michal Kadlec
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Michal KADLEC
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„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov (mik) - Podle předpovědí
meteorologů by už zima neměla mít
takové grády, jako tomu bylo doposud. A je docela možné, že sněhová
nadílka z uplynulého pondělí by
měla představovat poslední bílou
peřinu letošní zimy. Už na tento
víkend zní předpověď velice slibně,
přes den má být až deset stupňů
nad nulou a v noci nemají teploty
klesnout pod bod mrazu. Že by to
byly první náznaky blížícího se jara?
Nepředbíhejme ale, i do nedávné
minulosti se totiž zapsaly případy, že
i v Prostějově během Velikonoc nasněžilo patnáct centimetrů sněhu...

Konec zimy?

Olomouc (mik)– Dříve v médiích hojně propíraná kauza Vidkun
byla ze strany policie definitivně
uzavřena. Propojení vlivného olomouckého podnikatele se špičkami krajské policie se dotklo i bývalého hejtmana Olomouckého kraje
Jiřího Rozbořila. Policisté někdejšího prvního muže úřadu v této
kauze obvinili z korupce a u soudu
mu hrozí mnohaleté vězení.

Exhejtman obvinìn

Prostějovsko (mik) – Skandál
s nakaženým hovězím masem
z Polska nenechal chladnými ani
hygieniky a veterinární inspektory
z Olomouckého kraje. Kontroly
dodávek polského masa proběhly
také na Prostějovsku, zatím tady
naštěstí nebyl zjištěn žádný výskyt
závadného hovězího. „Věděli jsme
o jedné z dodávek do provozovny
na Prostějovsku. Zkontrolovali
jsme ji a na hovězích ořezech jsme
nenašli nic závadného. Provedli
jsme ale odběry vzorků tohoto polského masa a odeslali je do laboratoře,“ uvedl Vratislav Šulc, ředitel
odboru veterinární hygieny Krajské veterinární správy v Olomouci.

Hovìzí u nás v poøádku

rychlý
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„Absolutně jsme si nevážili míče. Hlavně ve druhém poločase jsme hráli hodně naivně. Soupeř dal dvaatřicet bodů po našich ztrátách, kterých bylo dvaadvacet. S takovým
číslem bychom se vším respektem nemohli hrát ani v Hradci Králové. Musíme ve vrátit
k naší hře. Nedělal bych z toho velké závěry. Takovým rozdílem jsme prohráli první zápas
v sezóně, to se prostě může stát. Nebudeme kvůli tomu věšet hlavy.“

/XERPÉU5µl,¤.$ – Dekstone Tuøi Svitavy:

„U hostů tentokrát nezahrál Aiken, který nás minule porazil. To byl jeden z důvodů úspěchu. Docela jsme se soustředili na bránění Romana Marka, který je svitavským tahounem, a dařilo se nám to. Ve druhém poločase se nám podařilo výrazně zlepšit obranu,
tam nám to opravdu sedlo. Před zápasem bychom brali i výhru o jediný bod, dopadlo to
mnohem lépe. Máme radost, protože Tuři v této sezóně hrají opravdu výborně.“

NA TISKOVCE...
Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko

Až v tomto okamžiku se probudili
svitavští střelci a během dvou útoků
ubrali ze své ztráty šest bodů. Skvělou
odpovědí byla zlepšená obrana, kterou si žluto-modří pomohli a soupeři
odskočili na 75:63 po třiceti minutách.
Poslední úder dostali Tuři hned na
začátku poslední čtvrtiny. Po sedmi
inkasovaných bodech v řadě měli
domácí na své straně vedení 82:63.
O dvacet to bylo pět minut před koncem a stovku pokořil v polovině 38.
minuty přesnou trojkou Váňa. (lv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
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minutě Hanáci ztráceli sedm bodů
- 33:40. O dvě minuty později snížili
na rozdíl jediného bodu, po koši Kováře a trojce Slezáka se zase propadli.
Koncovku poločasu však zvládli. Do
sirény snížili na 47:48 a měli dokonce
k dispozici poslední střelu. Přihrávka
Pelka na Douglase ovšem neměla potřebné parametry.
Přestávka Olomoucku pomohla.
Do druhého poločasu hráči vstoupili úspěšnou sérií 10:1 a rázem vedli
57:49. Vzápětí si Slezák udělal čtvrtý
faul a Douglas z trestných hodů natáhl
domácí vedení na dvouciferný rozdíl.

PROSTĚJOV K několika personálním změnám
oproti minulé sezóně dojde na hráčské soupisce nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov pro 1. ligu mužů ČR
2019. Kouč hanáckého kolektivu Večerníku prozradil, o jaké konkrétní obměny jde.
„Největší ztrátou určitě je odchod juniorského mistra světa a naší velké opory Jana Matkulčíka, o kterého loni projevily zájem extraligové Modřice. I sám Honza tam chtěl
jít a já jsem se rozhodl mu nebránit ve štěstí, proto je dojednáno jeho hostování v elitním brněnském klubu. Sice
ještě nedošlo k definitivnímu stvrzení podpisem smlouvy,
ale to už je pouze otázka času,“ informoval Richard Beneš.
Jsou tací, kteří mu uvolnění špičkového odchovance vyčítají – stejně jako před rokem v případě jiného šampióna
planety mezi juniory Jakuba Ftačníka. „Podle mě je však
logické, že když takový mladý hráč evidentně má na extraligu, měl by v ní působit a ne zůstávat o soutěž níž. Ti kluci
se potřebují zlepšovat a například právě Kuba se za jediný
rok mezi českou elitou ohromně zlepšil i vyhrál, je z něj
výborný nohejbalista. Což mu osobně moc přeju, podobně jako Honzovi,“ zdůraznil Beneš.
Navíc by za Matkulčíka měla do Sokola I přijít náhrada v osobě vysokého blokaře Tomáše Svobody. „Ještě
se to bude řešit, snad všechno klapne,“ zadoufal prostějovský trenér. Počítat každopádně může s jinou kvalitní
posilou. „K návratu do soutěžního nohejbalu se mi povedlo přesvědčit Lukáše Pírka, což je borec minimálně
na prvoligové úrovni a podle mého názoru by po náležité
přípravě klidně mohl úspěšně hrát i extraligu. V našem oddílu působil coby kluk z Čunína od nějakých osmi let až
do devatenácti, podílel se na mládežnických titulech mistrů republiky. Po přechodu mezi muže však skončil a dál
pokračoval jen rekreačně, teď po letech se rozhodl vrátit.
Naplno se zapojil do tréninků, má velkou chuť i zápal.
A věřím, že nám může dost pomoci,“ těší Beneše.
O poznání víc než dosud se hodlá do zápasů zapojit mladý David Pazdera, z rekreační sekce TJ Sokol
I do závodní nově přešel David Pořízek. A náhradou
za Martina Deutsche, který z osobních důvodů vynechá pravděpodobně celou první polovinu této sezó-

ny, přišel jeho bratr Petr Deutsch. „Hrál za Ivanovice
na Hané druhou ligu a patřil tam k lepším plejerům, jde
o nohejbalově solidního leváka trénujícího s námi už od
listopadu,“ prezentoval Beneš další novou tvář. V součtu
se stávajícími svěřenci (Jan Valenta, Jakub Klaudy, Tomáš
Roba, Marian Příhoda, Tomáš Jorda, Martin Kolář, Radek
Omelka, Ondřej Pospíšil) by měl upravený kádr splňovat
potřeby druhé nejvyšší tuzemské soutěže. „Chtěl jsem,
abychom mančaft rozšířili natolik, že už nebude docházet
k problémům dát vůbec dohromady týmovou šestku pro
mistrovské utkání. Což se v minulém roce někdy stávalo.
Myslím, že záměr se podařilo v rámci možností naplnit,
tím pádem bychom v první lize měli být schopni dál důstojně působit. Na rozdíl od loňska už se bude sestupovat,
proto nesmíme od začátku sezóny nic podcenit,“ uzavřel
ostřílený lodivod „jedničky“ Richard Beneš.
(son)

99:81

ný a nenaložil s ní rozhodně zle. Olomoucko svým výkonem donutilo
trenéra Nymburka vzít si dvakrát oddechový čas. Ne že by snad po snížení
náskoku pod dvacet bodů čtyři minuty před koncem měl strach o celkové vítězství, ale potřeboval svým
borcům připomenout, že ještě není
konec. I tak ale Nymburk neměl s dotažením zápasu do vítězného konce
žádný problém a konečné sedmnáctibodové vítězství je favorita je realitou
dění, co se na palubovce novojičínské
haly odehrálo.
Statistiky ze semifináleČeského
poháru najdete na straně 22

„Nemyslím, že ten výsledek je velkým zklamáním. Nymburk byl favoritem a předvedl to, co všichni čekali. My jsme si sice přáli, abychom trochu víc zlobili, případně i vyhráli, ale první čtvrtina rozhodla, hlavně její druhá část, kdy Nymburk
ujel na skoro dvacet bodů rozdílu, a s tím už se pak nedalo hrát. Hráči ale odvedli
slušný výkon i po pauze a snažili se bavit diváky až do konce.“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:

„Ve chvíli, kdy jsme si víceméně zajistili vítězství, jsme dali šanci mladým hráčům
a těm, kteří toho zase tolik nenahráli. Oba týmy hrály se sestavami, které pro ně
nejsou zase tak běžné. V obraně pro nás bylo klíčové pokrýt Palyzu. Myslím, že
jsme na něm odvedli opravdu dobrou práci. Má skvělou sezónu, hodně se zlepšil.
Ubránit ho, to byl klíč k semifinálovému zápasu.“

2UHQ$0,(/ – ÈEZ Basketball Nymburk:
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když se prosazoval prakticky pouze
Palyza. Douglas s Dunansem zaostávali za výkony, které je zdobí v Kooperativa NBL. Tomu odpovídal poločasový výsledek 35:55.
I když bylo o výsledku prakticky rozhodnuto a oba týmy hrály s vědomím
zítřejšího těžkého utkání, tempo zápasu nepolevovalo. Oba trenéři prostřídali sestavy, aby zátěž rozložili mezi
více hráčů. Olomoucko šetřilo své
trumfy na nedělní střetnutí a zkusilo
na Nymburk nasadit zónovou obranu
s téměř českou sestavou na hřišti.
V nymburském dresu dostal šanci na
delší časový úsek mladý Filip Novot-

PROSTĚJOV Veronika Vejrostová se na Mistrovství České republiky ve squashi představila hned
ve dvou věkových kategoriích,
přičemž v obou byla shodně nasazená jako 5/6. Zatímco mezi staršími vybojovala po jediné porážce
pátou příčku, s vrstevnicemi jí
jedna ztráta přinesla vytouženou
medaili.
Ve své hlavní kategorii G15 dokázala
bez problémů zvládnout první kolo
3:0 na sety a postoupit mezi osm nej-

➢ ze strany 27

lepších. Čtvrtfinále sehrála proti Evě
Klimešové (nasazené 3/4), aby přes
velkou nervozitu zkraje utkání nakonec vcelku hladce zvítězila opět 3:0.
Tím prošla už do semifinále, v němž
narazila na turnajovou dvojku Karolínu Šrámkovou. Duel to byl hodně
vyrovnaný, po zahajovací sadě zvládnuté i díky dobré délce úderů 11:7
převzala taktovku soupeřka, která
opanovala druhou část 6:11. V dalších dvou setech se však Vejrostová
maximálně koncentrovala na každou
výměnu a byť se dramatický vývoj
přeléval ze strany na stranu, po dvou
těsně vydřených setech 11:9 vyhrála
celkově 3:1. Tím postoupila do svého historicky premiérového finále
národního šampionátu. V něm sice
nestačila na nejvýše nasazenou Rianu Alexovou, ale přesto obsazení konečného druhého místa a zisk stříbra
byly úžasným výsledkem i krásným
osobním úspěchem!
Prostějovská rodačka výborně ovládající squash navíc na MČR 2019

přidala ještě pátou příčku ve starší
věkové kategorii G17. Po vítězném
vstupním kole vypadla ve čtvrtfinále,
načež nezaváhala v bojích o pátou až
osmou pozici. Tam nejprve porazila
Vendulu Boháčovou 3:1 a následně
zdolala poprvé v kariéře i Kláru Hamáčkovou 3:2.
(son)
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na dvou frontách

PROSTĚJOV Další ročník ankety Sportovec města Prostějova – tentokrát za kalendářní rok 2018 – už zná termín svého slavnostního vyhlášení. Uskuteční se v pátek 1. března od 19.00 hodin, a to premiérově
v Národním sportovním centru Prostějov. V rámci tohoto večera budou oceněni nejen top sportovci našeho statutárního města z uplynulé
sezóny v celkem dvanácti kategoriích, ale také vítězové speciální fotosoutěže, jejíž 4. ročník pořádá sportovní komise Rady města Prostějov
souběžně s anketou. Neboť už v pátek vyprší čas pro zasílání snímků do
téhle soutěže, připomínáme její podrobnosti.
prostějovského sportu.
Marek SONNEVEND fotografie
Soutěž probíhá na internetových
stránkách komise www.skmpv.
)2726287¨l
cz. Jejím cílem je podpořit spojení
Sportovní komise Rady města Pro- kultury a sportu i prezentovat fotky
stějov vyhlašuje čtvrtý ročník dlou- pořízené lidmi, jejichž tvorba podhodobé soutěže na téma Sportovní poruje sport v Prostějově. Klání je

rozděleno do dvou kategorií, přičemž sám autor si zvolí, do které kategorie zařadí svou fotografii. Maximální počet příspěvků od jednoho
autora jsou dva snímky do jedné
kategorie.
Kategorie 1: Umělecká sportovní
fotografie
V této kategorii by měly být fotografie, kde jsou v převaze emoce
z prostředí sportovního výkonu,
kde barvy a stíny převažují nad
složkou samého sportu. Mohou
to být i hrátky s úpravou obrázku.
Zatím bylo zasláno 21 příspěvků.
Kategorie 2: Sportovní fotografie

V této kategorii by měly být fotografie, kde je zachycen sám sportovní výkon nebo emoce z něj,
jako například radost i smutek.
Zatím bylo zasláno 19 příspěvků.
Uzávěrka pro hodnocení soutěže
je 15. února. Fotografie se následně budou posuzovat ve dvou hodnoceních. Hlasování veřejnosti
proběhne prostřednictvím internetových stránek www.skmpv.cz
od 16. do 25. února. Hodnocení
a vybrání vítězné fotografie v obou
kategoriích pak budou kombinací
tohoto hlasování veřejnosti a počtu
hlasů odborné komise složené ze tří

fotografů – profesionálů. Slavnostní vyhodnocení proběhne v rámci
galavečera Sportovec města Prostějova 2018. Vítězné snímky poté
budou umístěny do galerií v halách
Sportcentra DDM Prostějov a Národního sportovního centra Prostějov.
Fotografie můžete přihlásit do
soutěže na e-mailové adrese
skmpv@volny.cz. Pro přihlášení
musí mít každý snímek minimální
velikost 1 MB a maximální velikost
2 MB. Originální fotografie však
může mít velikost až 8 MB a v každém případě musí splňovat para-

Do 15. února ještě můžete posílat své snímky do fotosoutěže sportovní komise

metry potřebné pro velkoplošný
tisk. Uveďte jméno, datum narození, kontakt a do které kategorie
fotografii přihlašujete. Pořadatel
soutěže má právo vyřadit příspěvky,
jejichž obsah se nebude týkat daného tématu.

Vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova 2018
proběhne 1. března v Národním sportovním centru!

NOVÝ JIČÍN Podle papírových
předpokladů dopadlo sobotní
semifinále Českého poháru mezi
BK Olomoucko a Nymburkem.
Nejlepší domácí tým potvrdil svoji
kvalitu a zvítězil 99:81, když klíčový náskok získal již během úvodní
desetiminutovky. V dalším průběhu si náskok hlídal a přes sympatickou snahu hanáckých hráčů neměl
větší problémy.
Olomoucko vstoupilo do utkání
s odhodláním porvat se o finálovou
účast, ale už první minuty ukázaly,
jakým směrem se bude zápas ubírat. Hanákům se nedala upřít snaha,
ale sami se sráželi vlastními chybami. V útoku páchali zbytečné ztráty
a často lovili míč z pozic, ze kterých
se prostě nedalo zakončit, a úvodní
čtvrtinu prohráli 17:34.
Nymburk stále držel vysoké tempo
a nepolevoval ani pod dojmem vysokého náskoku. Ten se v poločase
vyšplhal až na 20 bodů. Svěřencům
trenéra Amiela se podařilo přibrzdit
hlavní ofenzivní komando soupeře,

B NYM
BK OL

gigantem rozhodla první čtvrtina Vejrostová bojovala

Pohárové semifinále s basketbalovým

Dobrý vstup do utkání přinesl vedení 5:0, náskok domácích rychle rostl.
Na začátku páté minuty dokonce
Douglas upravil na 16:5 a zdálo se,
že domácím narostou křídla. Svitavy ovšem nepanikařily a postupně
se vracely do zápasu. Ve druhé části
čtvrtiny svoji ztrátu vymazaly a samy
šly do vedení. Díky čtyřem úspěšným
trojkám Tuři vstupovali do dalšího
dějství za příznivého stavu 25:23.
Olomoucko po pauze rychle srovnalo krok, hosté však kontrovali a v 15.

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Z poslední domácí
porážky se basketbalisté BK Olomoucko poučili. Na začátku nadstavbové skupiny A1 Kooperativy
NBL opět přivítali Svitavy a tentokrát vlastní palubovku uhájili. Tury
porazili ve středečním utkání 1.
kola rozdílem třídy 106:81, když
soupeři ve druhém poločase dovolili pouze třiatřicet bodů.

BK OL
T SV

do nadstavby oslazený stovkou

Skvělý vstup BK OLOMOUCKO Nohejbalistům se rýsuje hráčský kádr 2019

Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz
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Nový Jičín (lv) - Absolutní novinku představilo vedení českého
basketbalu fanouškům. Přenosy,
které se vysílaly na portálu tvcom.
cz, byly snímány hned z pěti autonomních kamer, které nepotřebovaly lidskou obsluhu a nejlepší záběry si byly schopny nalézt samy.
Novinka nabídla řadu zajímavých
záběrů, přímý přenos nabídl i opakovačky atraktivních momentů.
Česká basketbalová federace chce
i v dalších měsících pracovat na
vylepšování přenosů nejlepších
domácích týmů. Postupně by kluby měly dostat nové kamery a odpovídající techniku, aby mohly
nabízet přenosy ve vylepšené kvalitě a časem i s živým komentářem
přímo z dějiště utkání.

„Pro nás je skvělé, že se už ve druhé
sezóně poměřujeme s těmi nejlepšími
celky. Chceme být ve čtyřce, kde se
rozhoduje o medailích,“ prohlásil kapitán a reprezentační křídelník Lukáš
Palyza.
Na cestě za úspěchem tým porazil soupeře z Kooperativa NBL. V osmifinále
uspěl v Ostravě 84:79 a účast mezi nejlepšími si zajistil výhrou 86:79 nad Par-

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

Původní zpravodajství

dubicemi. Odvážnou hrou šel úspěchu
naproti. „Chtěli jsme získat tuhle první
medaili pro BK Olomoucko. A bude
jich ještě víc,” radoval se po poslední
výhře trenér Predrag Benáček.
V loňském ročníku pohárové soutěže
Olomoucko vypadlo už v osmifinále s Opavou, o necelý rok později má
medaili. „Pro hráče je to odměna za
předchozí práci. Od přípravy se dokázali hodně zlepšit a podávají kvalitní
výkony. Třetí místo v Českém poháru
není dílem náhody. Museli porazit kvalitní soupeře, aby na medaili dosáhli,“
ocenil přístup týmu předseda spolku

NOVÝ JIČÍN Úspěšný víkend prožili basketbalisté BK
Olomoucko. V semifinále Českého poháru sice nestačili na
Nymburk, druhé utkání o konečné pořadí však zvládli a radují
se z prvního velkého úspěchu. První medaili získal nový klub ve
své druhé sezóně, což není obvyklé.

BK Olomoucko Dušan Tomajko.
Radost basketbalisté udělali také fanouškům, kteří přijeli tým povzbudit přímo do Nového Jičína, kde se
odehrál celý finálový turnaj. I jejich
podpora dotlačila mladý klub k premiérovému velkému úspěchu.

Foto: Facebook

„Byli skvělí, v hale byli hodně slyšet.
Povzbuzovali od první do poslední
minuty a na našem umístnění mají velký podíl. Jsme rádi, že takové příznivce
máme,“ děkoval fanouškům za podporu sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.

lepší hráče naší soutěže, věřím, že bude
MÉ]GQÉÔDGENRORPRXFNRYQDGVWDYERYÅÄ½VWL.RRSHUDWLYD1%/
plno,“ přeje si sportovní manažer BK 2. kolo, středa 13. února, 18:00 hodin:
Ústí nad Labem – BK Olomoucko
3. kolo, sobota 2. března, 18:00 hodin (Olomouc):
BK Olomoucko – ČEZ Basketball Nymburk
Olomoucko Michal Pekárek.
BK Pardubice – BK Olomoucko
Nadstavba se bude hrát po repre- 4. kolo, středa 6. března, 18:00 hodin:
BK Olomoucko – BK Děčín
zentační přestávce v rychlém tempu 5. kolo, sobota 9. března, 18:00 hodin:
egoé Brno – BK Olomoucko
dvakrát týdně. Poslední kolo bude na 6. kolo, středa 13. března, 18:00 hodin:
BK Olomoucko – BK Opava
programu 10. dubna, pak už se budou 7. kolo, sobota 16. března, 18:00 hodin:
8.
kolo,
středa
20.
března,
18:00
hodin:
Tuři
Svitavy – BK Olomoucko
týmy chystat na rozhodující vyřazoBK Olomoucko – Ústí nad Labem
vací část sezóny. Ve skupině A1 se bude 9. kolo, sobota 23. března, 18:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk – BK Olomoucko
bojovat o přímý postup do čtvrtfinále, 10. kolo, sobota 27. března, 18:30 hodin:
BK Olomoucko – BK Pardubice
který si zajistí nejlepších šest týmů. Zbý- 11. kolo, středa 30. března, 18:00 hodin:
BK Děčín – BK Olomoucko
vající dva půjdou do předkola, kde narazí 12. kolo, neděle 3. dubna, 18:00 hodin:
13. kolo, středa 6. dubna, 18:00 hodin (Olomouc):
BK Olomoucko – egoé Brno
na nejlepší celky ze skupiny A2.
BK Opava – BK Olomoucko
„Do předkola nechceme. Víme, že nás 14. kolo, neděle 10. dubna, 18:00 hodin:
čekají nesmírně těžké duely, už v základní Domácí zápasy jsou podrastřeny.
části ale tým ukázal svoji kvalitu a roz- v tabulce jsou malé, bude to chtít udržet dám, že je to v našich možnostech. Potře- věří svému týmu sportovní manažer BK
hodně se nemusíme nikoho bát. Rozdíly vysokou sportovní formu. Předpoklá- bujeme být zdraví, pak můžeme uspět,“ Olomoucko.
(lv)

78:86

NOVÝ JIČÍN Zápasu o třetí místo

BK DC
BK OL
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vyrovnali. Závěrečný koš Douglase
stanovil skóre 43:45 po dvaceti miNA TISKOVCE...
nutách a zajistil dramatické pokračování zápasu.
Pavel $7&ª05-º t$-#4/':&÷éÊP
Ve druhé půli se začala nejvíc pro- „Už se asi projevila únava... Bylo vidět, že Olomoucko bylo ve druhém poločase
jevovat únava Děčína. Svěřenci živější. Využili svých výškových a silových parametrů. Ve hře 1 na 1 byli lepší, atatrenéra Budínského bez rychlého kovali nás. Dávali koše ve hře 5 na 5, ale i z rychlých protiútoků po tom, co jsme
protiútoku jen těžko hledali re- nedobyli zónu nebo osobku. Naši kluci mají charakter. Na konci to bylo takové
cept na obranu soupeře. Když se to poslední vzepětí. Turnaj tohle vyžaduje, odehrát obě utkání na maximum. To
navíc v ofenzivě probudil Javonte jsme odehráli, ale bohužel prohráli.“
Douglas, začalo Severočechům téct
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
do bot. Olomoucko si rychle vypracovalo desetibodový náskok a deset „Chtěli hrozně vyhrát a já jsem hráčům řekl, že vyhraje ten tým, který to bude
chtít víc. Vyhrát toužily oba týmy, ale my jsme ve druhé půlce ukázali větší hlad
minut před koncem vedlo 74:64.
Děčínští basketbalisté ještě aktivo- po vítězství, proto se nám to povedlo. Podařilo se nám udržet vysoké tempo
vali nouzové energetické zásoby po celý zápas. Nebylo to o žádné taktice, jen o bojovnosti. Lepší jsme byli
i zpod koše, kde udělala velkou práci i křídla Palyza s Dunansem.“
a především v obraně se snažili soupeři zamezit přímou cestu vlně. Hanáci si zkušeně hýčkali de- skórovat po rychlém přechodu do
Statistiky z utkání
k bronzovým medailím. Ale už to setibodový náskok, Děčín nutili do útoku.
najdete na straně 22
prostě nešlo. Olomoucko hrálo na těžkých střel, navíc sami dokázali

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ rozhovor

ƔƔ I v utkání o 3. místo bylo vidět,
že mužstvo jde za úspěchem. Čím si
to vysvětlujete?
„Je to výsledek skvělé týmové chemie.
Tento rok tým opravdu uvnitř šlape

NOVÝ JIČÍN Pohár pro třetí nejlepší tým druhé nejvýznamnější soutěže přebíral kapitán Lukáš Palyza
(na snímku), který přiznal, že si umístění a medaile
hodně váží. „Jsem rád, že jsem u toho jako hráč, když
BK Olomoucko jako nový klub získal svoji první medaili,“ nechal se slyšet lídr hanáckého týmu.

skvěle. Všichni kluci mají mezi sebou
skvělé vztahy, z toho mám velkou radost.“
ƔƔ Co pro vás bronzová příčka znamená?
„Třetí místo uprostřed sezóny je pro
nás ocenění, které nám ale na ramena
klade velkou zodpovědnost do dalších
bodů. Budeme se snažit takto pokračovat, abychom ve skupině A1 a pak
i v play-off potvrdili dobré výkony.“
ƔƔ Jak těžká byla cesta pohárovou
soutěží?

„Hodně náročná. Od prvního zápasu
v Ostravě. Těžké bylo už čtvrtfinále
s Pardubicemi. Po vítězství v lize jsme
měli stejného soupeře porazit znovu
a vážně to nebylo snadné. Náročné
pak bylo i poslední utkání. Pohár nám
zkrátka vyšel s jedinou kaňkou a tou
byl první poločas semifinále s Nymburkem, kdy nás soupeř naprosto převálcoval.“
ƔƔ Zařadil vás pohárový úspěch
mezi kandidáty na ligovou medaili?
„Na to je strašně brzy. Soutěž je neuvě-

Foto: www.bkolomoucko.cz

řitelně vyrovnaná až
do nějakého sedmého místa. Musíme
zůstat zdraví, draví
a hladoví po úspěchu. Budeme se o to
pochopitelně snažit
a uvidíme,
na co to
bude
stačit.“

„Medaile si hodně cením,“ přiznal kapitán Palyza

Ladislav Valný

obou stranách vypadají. V novojičínském turnaji Českého poháru
to ale neplatilo. Bronzové medaile
se ukázaly jako dostatečná motivace pro BK Olomoucko i BK Děčín,
aby se oklepaly ze semifinálových
neúspěchů, zregenerovaly a předvedly to nejlepší, co v nich je. Lépe
se to povedlo Hanákům, kteří po
výsledku 86:78 získali pro nový
klub první výrazný úspěch.

První útoky nedělního popoledního duelu probíhaly podle představ
Olomoucka, Válečníci ale postupně
získávali půdu pod nohama a v 5.
minutě otočili skóre. Pomohly jim
k tomu čtyři ztráty soupeře při rozehrávce, které trestal především
Carslon. Hanáci dokonce v průběhu
osmé minuty prohrávali dvouciferným rozdílem 11:21 a na přijatelných 17:23 po první čtvrtině snížili
v samé koncovce periody.
Ještě ve 12. minutě Severočeši odskočili na dvouciferný rozdíl, když
Kroutilova trojka znamenala zvýšení jejich vedení na 30:19. Pak ale
Hanáci začali svoji ztrátu stahovat.
Po pěti minutách druhé čtvrtiny
už prohrávali pouze o šest bodů
(30:36) a do konce poločasu téměř

Lepší fyzička zlomila odpor Válečníků

PROSTĚJOV Po pohárovém víkendu bude pokračovat nadstavbová
část Kooperativa NBL a basketbalistky BK Olomoucko čeká cesta do
Ústí nad Labem. Poté přijde na řadu
reprezentační přestávka a nejvyšší
domácí soutěž bude pokračovat až 2.
března. Během nadstavby čeká tým
řada zápasů, dva z nich hanácká sestava odehraje v olomoucké Čajkaréně.
„Jsme reprezentantem celého regionu
a chceme se představit také v hanácké
metropoli. Bylo to tak i v minulé sezóně,
na to budeme navazovat i v probíhajícím ročníku. Olomouc opět uvidí atraktivní utkání s Nymburkem. Fanoušci
budou mít možnost zhlédnout ty nej-
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často říká utkání zklamaných
3UHPLÅUDQRYÙFKNDPHU se
a podle toho i výkony týmů na

Prostějov (lv) - Minimum času
a regeneraci mají basketbalisté BK
Olomoucko. Tři dny po úspěšném
vystoupení ve finálové fázi Českého poháru čeká na svěřence kouče
Benáčka 2. kolo nadstavbové části
Kooperativa NBL v Ústí nad Labem. Střetnutí se hraje 13. února
od 18:00 hodin. „Musíme ze sebe
vydolovat zbytky sil. Nebudeme
se šetřit, po utkání bude reprezentační přestávka, v ní si můžeme
chvilku odpočinout. Čeká nás náročná zkouška. Ústí má ve svém
středu řadu fyzicky výborně vybavených hráčů, bude záležet na
morálce hráčů,“ předpokládá kouč
BK Olomoucko Predrag Benáček,
jehož tým naposledy v Ústí prohrál o jediný bod po prodloužení.
„Doufám, že se to nebude opakovat. Ani porážka, ani nastavení,“
přeje si Benáček.

Návrat do ligy v Ústí
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JURE
PELKO

Americký basketbalista prožívá úspěšné
období. Byl klíčovou osobností na začátku
nadstavby, když devětadvaceti body přispěl
k porážce svitavských Turů. Výrazně pomohl
také k pohárovému úspěchu. S jednadvaceti body byl nejlepším střelcem zápasu proti Děčínu. V obou duelech navíc získal deset doskočených míčů
a celkově získal čtrnáct faulů. Navíc svým výkonem bavil fanoušky.
V pohárovém střetnutí s Válečníky
proměnil šest smečovaných košů.

JAVONTE DOUGLAS

CENNÝ KOV NA KRKU
HRÁČ VEČERNÍKU PRVNÍ
A POHÁR DO SÍNĚ SLÁVY
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PROSTĚJOV V noci z pondělí 4. na úterý 5. února se
Moravskou ulicí v Prostějově
rozblikaly modré majáky.V západní části města v tu ránu zasahovaly veškeré složky integrovaného záchranného systému. Požár bytu panelového
domu vyvolal obavy z jeho
možného rozšíření. Policisté
s hasiči postupně z domu
číslo 27 evakuovali pětadvacet lidí, hlavně ze sousedství
bytu, ze kterého se valil dým.
Jeho obyvatelka totiž hodila
hořící adventní věnec do vany
a o neštěstí bylo postaráno...
před dojezdem jednotek pomocí
hydrantového systému aktivovaného na poschodí.
I tak bylo z domu evakuováno pětadvacet osob.
„Z toho čtyři osoby se nadýchaly nebezpečných
zplodin hoření a skončily v péči zdravotníků záchranné služby,“
prozradil Hošák. „Na
místě pracoval také
vyšetřovatel
hasičů.
Vlastník bytu prozatím neurčil přesnou výši škod, ta ale
rozhodně přesahuje částku
sto tisíc korun. Další návazné
škody budou dále vyčísleny.
Všechny nezraněné osoby
se po odvětrání zakouřených
společných prostor bytového domu
vrátili zpět domů,“ dodal mluvčí
krajských hasičů.
>>>dokončení najdete na straně 15
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zpravodajství

Toho, že se uvnitř polorozpadlého komplexu po dlouhých letech zase něco děje,
si Večerník všiml už dříve. Před pár týdny
se na prosklené masce, ovšem hodně
vysoko, objevila cedulka se stavebním
povolením, které získal Marek Žák. Víc
nic... Večerník si ověřil, že tento člověk je
jednatelem společnosti KHC Consulting se sídlem v Brně. Podle živnosten-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Bývalý závodní klub
Oděvního podniku na Vápenici, jemuž Prostějované říkali „blešárna“, je
prodán! Budova v zoufalém technickém stavu má nového majitele, který
se okamžitě pustil do rekonstrukce.
Jenomže, jak Večerník zjistil, nový
majitel je jen velmi těžko k sehnání,
takže se ho zatím nelze zeptat, co má
s budovou v úmyslu. Jeho mobilní
telefon ani e-mailovou adresu nemá
kupodivu k dispozici ani prostějovský
stavební úřad...

zjistili jsme

ského rejstříku jde o firmu zabývající se
mimo jiného realitními službami a také
službami ubytovacími.
Vedení prostějovského magistrátu
už dlouhodobě deklaruje, že je proti
jakémukoliv zřizování nových sociálních ubytoven na katastru města. Ale
co když radním roste nová ubytovna
přímo pod nosem?
„Objekt bývalého závodního klubu OP

Večerník se samozřejmě snažil Marka
Žáka najít a zkontaktovat, aby vysvětlil, co má s „blešárnou“ na Vápenici
v plánu, neboť uvnitř budovy dělníci
pracovali na rekonstrukci už koncem
uplynulého roku. Bohužel jsme však
doposud nebyli úspěšní, avšak v pátrání
budeme pokračovat...

Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

NĚMČICKO Majetkové spory
mezi již bývalými partnery se dají
řešit jakkoliv. Ale se sekerou v ruce?!
Přesně tak si počínal rozzuřený muž,
který vtrhl do rodinného domku
v obci na Němčicku. Uvnitř řádil
jako tajfun, bývalé družce pak ještě
drsně vyhrožoval před její dcerou.
„V sobotu druhého února v podvečerních
hodinách přišel třiačtyřicetiletý muž do
rodinného domu v malé obci, která svoji
polohou spadá do územní působnosti
obvodního oddělení policie v Němčicích nad Hanou. Za svoji bývalou družkou přišel řešit majetkové spory. Dcera
poškozené mu řekla, že matka není doma.
Nicméně bývalý druh vstoupil bez pozvání do rodinného domu a šel do patra, kde
ve dvou pokojích rozbil sekerou velká zrcadla v hodnotě 2 000 korun. Pak se vrátil
do přízemí domu a stejným nástrojem
poškodil v jednom z pokojů sádrokartonovou příčku. Poškozené tím způsobil
další škodu ve výši 2 500 korun,“ sdělila

PROSTĚJOV Velké emoce plály při středečním romském pohřbu na Městském hřbitově
v Prostějově. Více než stovka rodinných příslušníků, přátel a známých se loučila s osmdesátiletou Veronou Pohlodkovou.„Bylo to naše sluníčko,“ zavzlykala mladá Romka, když se
na cestu za smutečním autem vydal pohřební průvod. Cikánské pohřby mají vždy nezaměnitelnou atmosféru...
(mik)

bude přebudován na
bytový dům. Dle projektové dokumentace lze
usuzovat, že tomu tak opravdu bude, a
nebude se jednat o ubytovnu. Podrobnosti může však sdělit pouze stavebník.
Telefonní číslo ani jiný kontakt kromě
doručovací adresy však bohužel nemám
k dispozici,“ sdělil Večerníku Jan Košťál,
vedoucí stavebního úřadu v Prostějově.
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2x foto: Michal Kadlec

Bude z ní
ubytovna?

PROSTĚJOV Už jsou to tři týdny,
co Krajský soud v Brně rozhodl s definitivní tečkou o neplatnosti smluv
mezi statutárním městem Prostějov
a developerskou společností Manthellan v případě pronájmu a následného prodeje pozemků u Špalíčku, kde měla stát obří obchodní
Galerie Prostějov. Ani po třech týdnech se však žádná ze zúčastněných
stran nechce vyjadřovat k dalším
svým krokům.
Jak se na základě soudního verdiktu
zdá, dlouho uvažovaný projekt společnosti, která provozuje mimo jiného
i olomouckou Šantovku, v Prostějově
padl. Nebo se snad Manthellan ještě
nevzdává? A co město, plánuje již nový
záměr s uvolněnými pozemky?
„Žádné vyjádření v tomto směru nebudeme poskytovat, ještě jsme neobdrželi písemné vyhotovení rozsudku
včetně jeho odůvodnění. Naše kroky
budeme plánovat až po jeho obdržení
a prostudování,“ prozradil Večerníku
Lukáš Čepelka, manažer projektu Galerie Prostějov.
„Po obdržení rozsudku a stanovisku
právní kanceláře Ritter a Šťastný, která
město Prostějov v tomto sporu zastupuje, budou navrženy, projednány a po
schválení učiněny odpovídající kroky.
Prosím tedy o trpělivost,“ odpověděl
skoro navlas stejně náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.
Trpělivá však veřejnost dlouho nebude, kauza kolem „Kaska“ je pořádně
žhavá a je třeba rychle jednat. Lidé se
(mik)
totiž ptají, co bude dál?

UTICHLA

Kauza Manthellan

Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
To ovšem ze strany rozzuřeného muže
nebylo všechno. „Poté sice z domu odešel, za pár minut se ovšem vrátil zpět a své
bývalé družce za přítomnosti její dcery
vyhrožoval, že pokud s ním nevyřeší finanční vyrovnání, po nějaké době se vrátí
a všechno jim doma rozbije. Případ jsme
zaevidovali a šetříme ho pro trestné činy
vydírání a porušování domovní svobody,“
doplnila mluvčí krajské policie. (mik)

ŘEŠIL
BLEŠÁRNA PRODÁNA! PROBLÉMY
SEKEROU

Tři jednotky z řad profesionálních
a dobrovolných hasičů se minutu po
půlnoci z pondělí na úterý minulého
týdne vydaly na pomoc lidem v pane-

lovém domě v Moravské ulici poté, co
ve druhém patře sedmiposchoďového domu vzplál oheň. „Operační
středisko k pomoci vyslalo
z řad profesionálních hasičů
jednotky požární stanice
Prostějov za posílení dobrovolnými hasiči z Vrahovic a Žešova. Nejednalo se
o časově náročný zásah,
majitelka hořící věnec
nešťastně hodila do
vany, která poté začala také hořet. S tím
došlo k poškození
bytového jádra a výraznému zakouření nejen
bytu, ale i prostor na chodbách,“ popsal průběh i příčinu požáru Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Oheň se hasičům podařilo velmi
rychle zlikvidovat, částečně ještě

milujeme vecerník
á

ace
Evakru
vské
v Moulaici
Požár v paneláku způsobila seniorka

Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz

Michal KADLEC
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pohled zpátky
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STARÉHO
PŘÍPADU

milujeme vecerník
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STÍNY MINULOSTI
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www.vecernikpv.cz

19013160176

ČELECHOVICE NA HANÉ Neradostný životní osud Jaroslava Cetkovského se uzavřel. Jedenašedesátiletý
muž, jenž se svou o rok mladší družkou
řadu let stanoval před domem s obecními byty v Čelechovicích na Hané poté,

co mu nebyla prodloužena nájemní
smlouva v tamním Domově pro seniory Podzim, zemřel zřejmě na ubytovně. STÍN MINULOSTI, který jej
pronásledoval, se mu až do smrti překročit nepodařilo...
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Z ÈELECHOVIC JE PO SMRTI

To snad není možné! Pyroman,
který se baví sériovým zapalováním kontejnerů na tříděný odpad,
řádí dál a nikdo mu v tom neumí
zabránit. Žhář za období od 24. do
31. ledna 2009 zničil ohněm dvacet
umělohmotných nádob na různých
místech Prostějova. Kdo by se domníval, že s tím skončí, šeredně se
spletl. Minulý týden sériový žhář
udeřil znovu!
Sice se mu povedlo zapálit „jen“ další čtyři popelnice, požáry však měly
větší intenzitu. Na dosud neznámého
pachatele je zatím krátká i policie, pyroman stále běhá po svobodě a hrozí
dalšími útoky v našem městě. „Mohu
potvrdit, že k dalšímu úmyslnému

+ODYiþNRYR
QiPČVWt

Prostějovští policisté se k průběhu jednotlivých případů nechtějí prozatím
konkrétně nijak vyjadřovat. Nedozvěděli jsme se tedy od nich ani to, zda
už mají nějakou stopu po pachateli.
Strážci zákona žádají veřejnost, aby se
podílela na dopadení šíleného žháře.
„Přivítáme jakékoliv informace nebo
podnět, který by nás mohl dovést
k osobě pachatele, popřípadě pachatelů. Lidé mohou volat na linku 158,
ale využít mohou také elektronickou
poštu,“ sdělila Alena Nedělníková,
tisková mluvčí Policie ČR, Prostějov.
Škoda, kterou společnosti A.S.A.
Technické služby a potažmo městu
Prostějovu pachatel způsobil, se už
počítá na statisíce korun. Neznámý

dělat, abychom kontejner uhasili
dřív, než oheň stačil přeskočit na
těsně vedle zaparkované vozidlo,“
dodal Josef Nedělník, vyšetřovatel
prostějovských hasičů.

Příště: Vrahovická ulice
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Což o to, zmíněný žhář, který kontejnery zapaloval sám o své vůli a vyhrožoval ještě mnohem většími „údery“, byl policisty dopaden ještě tentýž rok a postaven před soud. Celková škoda se tehdy vyšplhala na jeden milion korun.
Před deseti lety se ale v plné nahotě ukázal jeden velký problém, který vlastně
přetrval dodnes. Pokud se kdovíjaký zoufalec rozhodne škodit a páchat zlo,
jen těžko mu v tom může někdo rychle zabránit. Navíc Prostějov v roce 2009
ještě nedisponoval tak dokonalým kamerovým systémem, takže žhář nebyl
při mnoha svých činech vůbec spatřen, a to ani dodatečně z kamerových záznamů. Dnes by své dílo více jak tří desítek zapálených kontejnerů nedokončil, policie by jej zadržela už po prvních žhářských útocích.
(mik)
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šílenec si ale zřejmě neuvědomuje
i jiné nebezpečí. „V mnoha případech se jedná o požáry kontejnerů,
které jsou umístěny v blízkosti parkovišť. A nejednou jsme už měli co
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zapálení kontejnerů na tříděný odpad došlo ve středu 4. února, a to na
třech místech Prostějova. Je více než
pravděpodobné, že tyto požáry má na
svědomí jeden a tentýž pachatel či pachatelé,“ uvedl Jozef Novák, zástupce
ředitele Hasičského záchranného sboru v Prostějově. Jak nám potvrdil, po
jednom kontejneru žhář zapálil v Kosířské a Plumlovské ulici, další dva lehly
popelem na Sídlišti Svobody. „Jednalo
se vždy o plastové nádoby s vytříděným papírem. Není proto divu, že šlo
vždy o velice intenzivní požár. Žhář
zřejmě k zapálení ani nepotřeboval
žádnou pomocnou hořlavinu, alespoň
jsme nikde nenašli stopy po benzínu či
jiné látce,“ dodal Jozef Novák.
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PROSTĚJOV Kolem nechvalně
známé ubytovny v Olomoucké
ulici bylo jednoho prázdninového
dne loňského roku pořádně rušno.
Rozruch způsobil přílet vrtulníku,
který mířil pro zraněnou čtyřletou
holčičku. Ta vypadla z okna ve třetím patře budovy, naštěstí bez větších následků. Případ vyšetřovali
policisté, Večerník tak s odstupem
času zajímalo, co se jim podařilo
zjistit...
K události došlo v pátek 20. července.
Dívka vypadla z výšky téměř jedenácti metrů na dvůr ubytovny. Naštěstí
přitom utrpěla pouze lehká zranění,
s nimiž byla vrtulníkem transportována do nemocnice. Policisté případ
vyšetřovali pro podezření z trestného
činu ublížení na zdraví z nedbalosti.
Vyšetřování případu nedávno uzavřeli. Za pád holčičky dle nich nikdo
přímou odpovědnost nenesl.
„Jednalo se o souhru nešťastných
okolností. Případ byl odložen, jelikož
nebylo zjištěno spáchání trestného
činu,“ vyjádřil se v této souvislosti
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

9. 2. 2009
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Petr KOMÁREK
základní části, Nový Jičín přejelo
11:2 a na ledě Uničova triumfovalo
13:3.
Za prvních devět utkání nastříleli
mladší žáci SK Prostějov 1913 neuvěřitelných 84 branek! Nohu z pedálu
svého gólostroje nesundali ani v dalším průběhu hracího ročníku. Krnov
rozstříleli 16:3, Šumperským oplatili
porážku z venkovního prostředí, a to
poměrem 12:1. Celkem šestadvacetkrát se prosadili proti Olomouci
a Rožnovu pod Radhoštěm, nejprve

Jediným soupeřem, kterého Hanáci
nepokořili ani jednou, byla Opava.
Ve Slezsku přišla prohra 4:8 a následovaly ji další tři – s Přerovem 4:6,
v Novém Jičíně 3:4 a s Uničovem 4:8.
Ve druhé části svého letošního zápolení vyzvali Prostějovští nejprve Vítkovice, jež deklasovali 12:2. Potvrzení, že se červeno-bílé dresy vrátily na

5ÆTKGRTQJGTRCMP¾XTCV
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prostějovského stadionu si mohli vychutnat vítězství 10:3. Ve svém zatím
posledním soutěžním zápase uspěli
mladší žáci v Havířově, kde jejich
brankář nepustil za svá záda jediný
puk, naopak jeho protějšek z AZetu
ho ze své sítě lovil hned devětkrát.
Po návratu ze Švédska se prostějovský výběr pod taktovkou koučů
Smejkala s Windem popasuje opět
s Vítkovicemi (středa 20. 2., od
15:00 v Ostravě) a také s Orlovou
(v Prostějově v sobotu 2. 3.).

33

Část hokejistů z řad SK Prostějov
1913 vyrazila do Švédska. Při té
příležitosti mi kromě perfektního
nápadu vedení klubu, který se realizoval už vloni, utkvěla v hlavě ještě
jedna výrazná myšlenka.
Od některých činovníků hokejového svazu občas (nejen já) slýchám,
že by právě Švédsko mělo být naším
vzorem. Že bychom se tamním hokejovým prostředím měli inspirovat
a podobné vybudovat i u nás.
Než přestavování hokejového konceptu podle švédských plánů bych
ale osobně razil cestu, jakou se vydali právě v Prostějově. Posílat mladé
hokejisty s jejich trenéry na zájezdy
do Švédska, kde toho mohou hodně odkoukat a sami pak převzít do
svých klubů, co uznají za vhodné.
Stejná hokejová mentalita a hokejové klima jako ve skandinávském
státě se u nás stejně vytvořit nedají.
Jsme jiná země, naše děti mají všeobecně jiné návyky, jiný životní styl.
Tre Kronnor ve střední Evropě z nás
nikdy nebudou, ale i přesto existuje
způsob, jak se u jiné hokejové velmoci něčemu užitečnému přiučit.
Stačí mít po republice více „Prostějovů“.
(kom)
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zastavili v dánské metropoli Kodani, kde
si prohlédli přístav či z vodní hladiny tamní historické pamětihodnosti. Poté už se
přesunuli do domoviny Tre Kronnor, tam
je přivítala pravá severská zima. Následně
poznali Kinnarps Arenu v Jönköpingu, kde
má svou vlastní adresu tým HV71. Prošli
se po Gränně a sladké vůně nasáli ve vý-
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robně cukrovinek, takzvaných sladkých
špalků Polkapojkarna.
Svůj první hokejový zápas sehráli Prostějovští v Tidaholmu, kde se rovněž radovali
z vítězství. Prostředí dřevěného kostela
poznali v Bottnarydu a na zamrzlém jezeře Swansjön si odházeli sníh a vytvořili si
ledovou plochu jako hřiště. Další vítězství

PROSTĚJOV Málokterý rodič může říct,
že v jednom hokejovém klubu hrají hned
tři jeho děti. Členka výkonného výboru SK Prostějov 1913 Martina Marková
mezi takové patří, všichni její synové totiž v Prostějově tíhnou právě k nejrychlejšímu kolektivnímu sportu světa. Nejstarší Tomáš je součástí týmu mladších
žáků a stejně jako prostředního Honzu
jej trénuje Filip Smejkal. Nejméně zkušeností s hokejem má zatím Lukáš, jenž
nastupuje za první Nikoho asi nepřekvapení, že Tomáše, Jana i Lukáše přivedli k hokeji
jejich rodiče. Nejstarší Tom se narodil v roce
2007 a se sportováním na bruslích a s hokejkou v ruce začal v šesti letech. Přišel tedy ještě

do Jestřábů, ty ale roku 2016 opustil (a dobře
udělal, potažmo udělali jeho máma s tátou).
Momentálně v mladších žácích SK Prostějov
1913 platí za jeden z pilířů týmu. Kdo by se
obešel bez centra druhého útoku…
Pod dohledem trenérů Filipa Smejkala a Adama Winda piluje Tomáš na tréninku různé věci
– bruslení, střelbu, souboje jeden na jednoho.
Za vzor si bere slavného útočníka ze zámořské NHL Connora McDavida a plně se řídí
citátem slavného podnikatele Andrewa Carnegieho „Buďte králi ve svých snech“. Jednou by
rád pronikl do světově nejproslulejší klubové
soutěže za Atlantikem, vyhrál Stanleyův pohár,
nastoupil na olympiádě i na mistrovství světa.
Jan Marek na rozdíl od svého staršího bratra ne-

působí v útoku, i když by ho k tomu jeho jméno
mohlo tak trochu předurčovat, ale v bráně. Jako
gólman ročníku 2009 chytá za čtvrtou třídu,
mezi tři tyče se v nejútlejším věku dostal proto, že
brankářů bylo tehdy málo. Pravidelně absolvuje
tréninky pod vedením kouče brankářů Dalibora
Sedláře, o svých idolech má také jasno. Nejprve
mu učaroval Dominik Hašek, momentálně ho
v oblíbenosti u mladého Prostějovana předběhl
švédský „král“ Henrik Lundqvist. I Honza by rád
jednou zvedl nad hlavu Stanley Cup.
Nejmladší z bratrského tria Marků Lukáš se
narodil roku 2012 a v „eskáčku“ spadá do kategorie první třídy. Ve své kariéře by to rád dotáhl
na světový šampionát, napodobit by chtěl ruského snajpra Alexandra Ovečkina.

d)TGCVUCXGD[,CP/CTGMq6WVQX÷VWDWFQW
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si na své konto připsali ve Fälköpingu a jejich pozornosti neušlo ani hlavní město Švédska Stockholm, nabízející
k návštěvě spoustu krásných památek.
Podrobnější reportáž společně s dojmy ze Skandinávie
(kom)
vám Večerník přinese v příštím čísle.
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ŠVÉDSKO, PROSTĚJOV Nevšední zážitek se naskytl mladším žákům hokejového Prostějova. Díky výborným organizačním schopnostem klubu se společně
se svými trenéry a rodiči vypravili na
dalekou cestu do Švédska.
Během cesty na půdu hokejové velmoci
– na palubě trajektu Rostock-Gedser – se

„Eskáčko“ poznává krásy Severu
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Týmem, který svěřencům trenérů
Filipa Smejkala a Adama Winda
uštědřil druhou porážku v mistrovské sezóně, byla Opava. Slezan na
Hané sice sedmkrát branku obdržel,
desetkrát ji ale sám vstřelil. Divoký
průběh mělo i domácí hanácké derby s Přerovem, „eskáčko“ po jeho

<CRQNQXKPW\¾MNCFPÊ
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va se vezl triumf 11:3.

PROSTĚJOV Druhou část sezóny 2018/2019 momentálně
prožívají mládežničtí hokejisté SK Prostějov 1913. Pokud
se účastní mistrovských soutěží, procházejí si utkáními
v nadstavbových skupinách.
Přesně to je případ juniorky,
dorostu i starších a mladších
žáků. Posledním dvěma jmenovaným kategoriím skončila
Foto: skprostejov1913.cz
základní část nejpozději, zato 4CFQUVRTQUV÷LQXUMÚEJONCFwÊEJå¾Mč
první dvě už v ní nefigurují Podobný gólový příděl od nich obdr- skončení slavilo výhru 8:6. Úspěšně přidali čtrnáct gólových zápisů, poté vítěznou vlnu, přišlo v duelu s Frýdpodstatně déle
kem-Místkem. Diváci v ochozech
želi rožnovští Černí vlci, do Prostějo- zvládlo také zbytek první poloviny dvanáct.

Jak prostějovští mladší žáci dokazují,
žně nemusejí být pouze v létě. Tedy
pokud jde o střílení gólů. Hned v prvním duelu své regionální ligy znectili
Krnov celkem v osmnácti případech,
sami přitom inkasovali jen jednou.
Přestřelku jako z Divokého západu
rozpoutali v Šumperku, Mladým
Drakům v ní podlehli těsně 6:7. Nic si
z toho ovšem nedělali a v dalším kole
„podřízli“ olomoucké Kohouty 10:0.

lední hokej

0/'(á1,&.·+2.(-DQHEFRVHGôMHY6.35267ó-291913?

Sezóna se pøehoupla do druhé poloviny,
prostìjovské týmy zápolí v nadstavbách
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yy Bronz jste doslova
urvali dvěma heroickými zvraty, nejprve v závěru
normální hrací doby a pak
ještě v prodloužení. Jak se dá konečná obří radost popsat slovy?
„Tohle se slovy snad ani popsat nedá.
(smích) My jsme před turnajem
vůbec nečekali, že bychom mohli dopadnout tak dobře a bojovat
o nejvyšší místa. Bylo to pro náš klub
úplně první mezinárodní vystoupení na evropské klubové scéně, proto
jsme byli předem spíš trochu opatrní. Na druhou stranu jsme se chtěli
samozřejmě předvést v co nejlepším
světle, zvlášť doma v Prostějově před
našimi fanoušky v téhle parádní atmosféře. Podpora byla úžasná jak
od diváků, tak z lavičky od trenérů
i parťáků připravených na střídání.
A nakonec to všechno dopadlo až
neuvěřitelně.“
yy Úvodní duel v základní skupině jste však s katalánským Vallparadis těsně ztratili. Projevila se
vstupní nervozita?
„Ano, přesně tak. Třeba já osobně
jsem byl nervózní dost. Jednak jsme
neznali soupeře a nevěděli přesně, co
a jak budou hrát, zatímco v extralize
proti třem pořád stejným celkům
nás už nemůže nic překvapit. Tady
šlo o něco úplně jiného, navíc na nás
při nástupu na hřiště před tolika lidmi v bouřlivé kulise dolehla nervozita ještě víc. Proto byl začátek prvního utkání tak špatný, ale postupně
jsme se zlepšovali.“

Marek
SONNEVEND

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV
Má
teprve
dvaadvacet let, přesto už je
v mladém týmu korfbalistů
SK RG Prostějov jedním z největších tahounů a dokonce kapitánem. Do méně známého
a v České republice málo rozšířeného sportu se Petr Galíček
(na snímku) zamiloval již jako
malý kluk, posbíral v něm řadu
zajímavých úspěchů. Ten dosud
největší čerstvě před dvěma
týdny, kdy coby nejlepší střelec
hanáckého družstva pomohl
k historickému zisku bronzu
při závěrečném turnaji evropského poháru Europa Shield
2019, navíc v domácím prostředí haly prostějovské reálky. V nádherné euforii
z tohoto super výsledku vznikal následující
emotivní rozhovor.

jako jsou Vallparadis nebo Schwerin.
Ony mají spoustu zkušeností z evropských pohárů, my jsme neměli
zatím žádné. Ale vynahrazovali jsme
to maximální bojovností, ohromným
nadšením a touhou doma něco dokázat. Postup do semifinále byl takový
odvážný cíl, který se povedlo splnit.“
yy V boji o finále vás však vyučil
viditelně nejsilnější kolektiv turnaje KC Bec z Anglie, že?
„Jo, oni jsou fakt skvělí. Přesto s nimi
určitě šlo hrát mnohem vyrovnaboom z hlediště a tohle nám prostě
nedovolilo nic předem zabalit. Proto jsme do toho ještě z posledních
sil šlápli, Renča Havlová snížila
a Peťa Šnajdr v závěrečné minutě
vyrovnal.“
yy V prodloužení jste ale dostali
koš z penalty a tím pádem museli z následného útoku skórovat,
jinak by zvítězili Španělé. Jak se
z této situace povedlo vyhrabat?
„Ten průběh byl fakt neskutečný.
Věděli jsme, že prostě musíme tre-

Korfbal je míčová kolektivní hra, ve které spolu nastupují společně
muži i ženy. Hraje se na hřišti o rozměrech 40 x 20 metrů, rozděleném
na dvě poloviny. Účelem hry je prohodit míč košem, který stojí na tyčovém stojanu uvnitř každé z hracích polovin a je vysoký 3,5 metru bez
odrazové desky. Hrací doba je dvakrát 30 minut.
Jedná se o míčový, košový, týmový, smíšený a komplexní sport s více
než stoletou tradicí. S balónem může hráč udělat jen dva kroky, driblink není povolen. Nesmí se střílet, pokud je obránce na vzdálenost
paže. Je zakázáno brát soupeři míč z ruky, musí být chycen, když je ve
vzduchu. Je zakázáno hrát nohama, běhat s míčem a faulovat. Muž smí
bránit pouze muže, žena ženu.
Dva soupeřící týmy, každý tvořený 4 muži a 4 ženami, se snaží skórovat
vstřelením míče do soupeřova koše (nizozemsky korf). Družstvo osmi
lidí se před hrou rozdělí na dvě poloviny, v každé jsou dvě ženy a dva
muži. Jedna polovina týmu plní na začátku hry obrannou roli, druhá
útočí. Po každých dvou vstřelených koších si hráči role vymění.

ZÁKLADNÍ POPIS KORFBALU

Foto: Marek Sonnevend

nější zápas, kdybychom v prvním
poločase dávali aspoň nějaké koše.
Jenže jsme se do přestávky vůbec
netrefovali, soupeř nám hodně utekl a pak už si hlídal náskok. Hrálo se
brzo ráno, asi na nás všechno dolehlo včetně únavy. Každopádně Bec
postoupil a později také ovládl celý
Europa Shield naprosto zaslouženě.“
yy Vy jste absolvovali neskutečně dramatický mač o třetí pozici,
opět s Vallparadis. A ve vyrovnaném střetnutí vás málem pohřbilo
více než deset minut bez vstřeleného koše. Co se v téhle pasáži
stalo?
„To bylo určitě únavou. Během nějakých čtyřiceti hodin jsme hráli už
páté utkání, sice kratších na dvakrát
sedmnáct minut, ale přesto šlo o velký fyzický ‚záhul’. A psychika samozřejmě taky pracovala. Když už jsme
se dostali takhle blízko, chtěli jsme
hrozně moc tu medaili.“
yy Leč ještě dvě a půl minuty před
koncem jste ztráceli 10:12. Díky
čemu se podařilo v krátkém zbytku normální hrací doby srovnat?
„Dost nám pomohl oddechový čas
necelé čtyři minuty před koncem.
Na lavičce jsme se hodně vyhecovali a řekli si, že do smazání soupeřova náskoku musíme dát absolutně
všechno. Pro sebe i pro fantastické
fanoušky. Každý daný koš, každou
ubráněnou akci provázel během
celého turnaje vždycky obrovský

PETR GALÍČEK

vizitka

„Vím jen, že několikrát útočil soupeř a několikrát my, dlouho nemohl nikdo dát. My jsme skvěle
bránili, hlavně Dan Štefák neuvěřitelně vymazal jejich nejlepšího
hráče. A potom nám to tam konečně spadlo, Peťa Šnajdr trefil
nádhernou střelou čistý koš. On
sice celý turnaj moc netrefoval, ale
je to typ hráče právě pro takové
dramatické koncovky, což se opět
ukázalo.“
yy Co se po zlatém koši s vámi
všemi dělo?
„Jak už jsem řekl, to se těžko popisuje slovy. Člověk prožívá strašně
krásné chvíle absolutního štěstí
z důležitého vítězství, domácí prostředí to ještě umocňuje. Právě Peťa
Šnajdr tam v euforii skočil mezi
diváky a řval, my jsme se radovali
s ním, všichni společně, celý tým
i fandové. Fakt nádhera.“
yy Je bronz na Europa Shield
top úspěchem v oddílových dějinách?
„Já jsem mladý a nepamatuju si proto všechno, co náš klub v minulosti
dokázal. (úsměv) Ale pokud vím,
největší úspěch by to měl být. My
jsme tady vlastně startovali jen díky
tomu, že se hrálo v Prostějově a nastoupili jako domácí, jinak bychom
právo účasti neměli. Tím pádem
je bronz opravdu super, svou šanci
jsme využili na maximum. Zisk medaile byl tajný sen, který se podařilo
změnit ve skutečnost i díky výborné partě, kterou v týmu máme.“
OHLÉDNUTÍ ZA KORFBAL
EUROPA SHIELD VÁM
PŘINESE OSMÉ ČÍSLO
VEČERNÍKU V RÁMCI
SVÉHO DROBNOHLEDU

✓ narodil se 12. listopadu 1996 v Prostějově
✓ s korfbalem začal v deseti letech v SK RG
Prostějov, celou kariéru tak zatím strávil
v mateřském klubu
✓ v mládežnických kategoriích posbíral řadu republikových medailí
včetně několika titulů mistrů ČR
✓ v dospělé kategorii se podílel na zisku historického bronzu
z extraligy (2016)
✓ v plážovém korfbalu pomohl Prostějovu vyhrát
národní šampionát (2018)
✓ čerstvě měl výraznou zásluhu na třetí příčce v evropském
poháru Europa Shield (2019)
✓ prošel mládežnickými reprezentacemi České republiky
a má bronzovou medaili z mistrovství Evropy do 23 let (2016)
✓ se seniorským národním výběrem ČR má před sebou srpnové
mistrovství světa v Jižní Africe
✓ už čtyři roky trénuje v SK RG děti ve věku 6 až 11 let
✓ je svobodný, ale zadaný, má přítelkyni korfbalistku přímo
z týmu ergéčka
zajímavost: jeho otec Pavel Galíček je známým volejbalistou,
v sezóně 2007/08 byl asistentem trenéra
u extraligových žen VK Prostějov

fit, tím nervozita ještě víc stoupla.
Naštěstí jsme měli dobrý doskok,
povedlo se doskočit několik nepřesných střel a pak to střídající
Dan Štefák opravdu trefil. Radost
obrovská, v ten moment už jsem
věřil, že výhru prostě urveme.“
yy Za stavu 13:13 rozhodovalo,
kdo se jako první trefí. Můžete
ten úplný finiš popsat?

Člověk prožívá strašně krásné chvíle
absolutního štěstí z důležitého vítězství,
domácí prostředí to ještě umocňuje.
Peťa Šnajdr tam v euforii skočil mezi
diváky a řval, my jsme se radovali s ním,
všichni společně, celý tým i fandové...

yy Pravda, se Španěly jste
v koncovce málem vyrovnali, potom se podařilo
otočit klíčovou bitvu proti
německému
Schwerinu
a smést maďarské Szentendrei. Překvapil vás postup
ze skupiny do semifinále?
„Nedá se říct, že vyloženě překvapil. Spíš jsme měli velkou
radost, že hrajeme dobrý korfbal
a vyrovnaně bojujeme i s kvalitními zahraničními týmy,

Prostějovský korfbalista Petr Galíček se rozpovídal o euforické nádheře mezinárodního úspěchu

„EVROPSKÝ BRONZ DOMA? NĚCO ÚŽASNÉHO!“
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V ranních hodinách uplynulého čtvrtku 7. února bylo přijato
oznámení o stojícím kamionu
na trávníku v ulici Okružní. Na
místo byla vyslána hlídka, která
oznámení potvrdila. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo
najevo, že vozidlo mělo poruchu.
Řidič cizí státní příslušnosti tahač
odstavil tak, aby byla zanechána
průjezdnost vozovky. Odtah měl
již domluvený. Během odtahování vozidla zajišťovali strážníci
bezpečnost silničního provozu,
aby nedocházelo ke kolizním situacím. O protiprávní jednání se
nejednalo. .

Kamion měl poruchu

Minulé pondělí 4. února v odpoledních hodinách se na linku 156
obrátil pracovník bezpečnostní
agentury s tím, že došlo k poškození automatu na žvýkačky.
Na místo byla vyslána hlídka.
Oznamovatel hlídce označil
ženu, která automat poškodila.
Ta uvedla, že do přístroje vhodila
dvacet korun a žvýkačka, která
měla vypadnout, uvízla uvnitř.
Proto s automatem začala třepat
a při naklonění došlo k jeho pádu
na zem. Pádem se poškodil uzamykací mechanismus a vznikla
prasklina na plastové nádobě.
Vzhledem k tomu, že jednatřicetiletá žena automat nepoškodila
úmyslně, může majitel vzniklou
škodu nárokovat při občanskoprávním sporu.

Žvýkačka se zasekla

U Městských lázní v Blahoslavově ulici si předminulou sobotu
2. února strážníci povšimli osoby, která konzumovala alkohol
na místě, kde je to vyhláškou
města zakázáno. Dotyčný byl
hlídkou kontaktován a poučen
o protiprávním jednání. Rozpitou dvoulitrovou lahev s vínem
strážníci muži odebrali. Přestupkové jednání třiačtyřicetiletého
bezdomovce bylo předáno k projednání příslušnému správnímu
orgánu.

Bezdomovec pil u lázní

+NWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV

Při kontrolní činnosti v prostorách hlavního nádraží a jeho
okolí si hlídka v pátek 1. února
povšimla na peróně muže popíjejícího pivo. Ten neustále pokřikoval a nadával kolemjdoucím lidem. Strážníci muže vyzvali, aby
zanechal hlasitých projevů. Na
výzvu dotyčný nereagoval. Při řešení celé situace strážníkům neustále nadával a urážel je. Tím, že
neuposlechl výzvy a znevážil postavení úřední osoby při výkonu
její pravomoci, se třiačtyřicetiletý muž dopustil přestupku proti
veřejnému pořádku. Věc odmítl
s hlídkou na místě jakkoliv řešit.
Celá záležitost tak byla předána
příslušnému správnímu orgánu.
Ten má možnost uložit pokutu
do výše deseti tisíc korun.

Urážel strážníky

VPěVWVNRXSROLFLt

odstraněním bezpečnostních čipů.
K osobě, které se podařilo z místa
odejít, zadržená slečna uvedla, že
se jedná o její švagrovou,“ popsala
první lumpárnu mladých slečen
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Vzhledem k tomu, že se
přestupkového jednání dopustil
také neznámý pachatel, byla
záležitost předána Policii ČR
k dořešení. „Nezletilou slečnu pak
strážníci předali v místě bydliště
jejím rodičům. Ti byli informováni
o přestupkovém jednání dcery
a poučeni o předání věci správnímu
orgánu a odboru sociálně právní
ochrany dětí,“ doplnila k tomuto
případu mluvčí prostějovských
strážníků. Ti se s mladými
zlodějkami ale potkali znovu...
„O čtyři dny později byla přes linku
156 nahlášena drobná krádež v supermarketu v Plumlovské ulici.
Hlídkou na místě bylo zjištěno,
že přestupku se dopustily rovněž
dvě osoby, a to ve věku sedmnáct
a dvanáct let. Tentokrát si obě dívky
na prodejní ploše vložily do kapuce
a pod bundu pečivo, se kterým se
pokusily projít pokladní zónou bez
placení. Obě byly ostrahou zadrženy
a vyzvány k vyčkání do příjezdu hlídky. Dále vyšlo najevo, že mladší dívka
je sestrou zadržené slečny z prvního
případu. Na místo se zanedlouho
dostavila matka, které byla dvanáctiletá dcera předána. Celá záležitost
byla také postoupena příslušnému

správnímu orgánu k dořešení,“ uvedla Greplová.
A do třetice všeho „dobrého“! Další
den se strážníci s dvanáctiletou
slečnou setkali znovu. „Tentokrát
si na prodejní ploše supermarketu
v Okružní ulici se svojí čtrnáctiletou
kamarádkou rozbalily celkem pět
kusů čokolád v hodnotě 302 korun.
Ty zkonzumovaly a opět nezaplatily.
Za pokladní zónou byly zadrženy ostrahou a ke krádeži se přiznaly. Obě
slečny byly předány rodičům v místě
bydliště. Ve všech případech, kdy
se jednalo o nezletilé pachatele, byl
informován i odbor sociálně právní
ochrany dětí,“ uzavřela tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
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teklo“ celkem z pěti vozidel! V noci
ze středy 6. na čtvrtek 7. února řádil
na Prostějovsku zloděj, který odlehčil od paliva několika zaparkovaným vozidlům. Před areálem firmy
v ulici Pod Kosířem v Prostějově
vytvořil neznámý pachatel otvor,
stejně tak tomu bylo i u dalších
vozidel, kterým odčerpal z vozidla
Volkswagen Passat pětatřicet litrů
nafty. V Čelechovicích na Hané
odčerpal ze dvou transportérů
značky Volkswagen přibližně sto
dvacet litrů nafty a v Hrubčicích
připravil o pětatřicet litrů nafty
Renault Scenic a o přesně nesta-

novené množství stejných pohonných hmot vozidlo Volkswagen
Passat. Na čtyřech vozidlech neznámý pachatel napáchal předběžně škodu za necelých čtyřiadvacet
tisíc korun. U posledního auta nebyla škoda doposud vyčíslena. Zda
se jedná o jednoho a toho samého
pachatele je nyní předmětem šetření policistů, kteří v souvislosti
s uvedenými případy zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin
krádeže a u jednoho vozidla byly
zahájeny také úkony pro trestný
čin poškození cizí věci,“ informovala Miluše Zajícová.
(mik)

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ

od nádrže nákladního motorového
vozidla Scania a z nádrže odčerpal
a vzápětí i odcizil šestapadesát litrů nafty. Svým jednáním způsobil
poškozené společnosti škodu ve
výši necelých 2 100 korun. Policisté
z prostějovského obvodního oddělení případ šetří pro trestný čin
krádeže,“ uvedla k prvnímu případu Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Bohužel zloději pohonných hmot
ve svých výpravách pokračovali
i následující noc. Přímo v Prostějově i v okolních obcích. Palivo „od-

V úterý 5. února byla v Brně zahájena v pořadí již třetí část přelíčení. Ale
vůbec poprvé došlo k tomu, že senát
Krajského soudu v Brně měl možnost vyslechnout samotnu Petru Kvitovou. Soud vyhověl žádosti oběti,
načež k výslechu dvojnásobné wimbledonské vítězky a aktuálně druhé
nejlepší hráčky světa došlo odděleně
od obviněného Radima Žondry.

Michal
KADLEC

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Kvitová seděla v utajované místnosti
budovy soudu a s jednací síní byla
spojena přes mikrofon i video. Obraz
měla ovšem k dispozici pouze předsedkyně senátu Dagmar Bordovská,
ostatní přítomní slyšeli pouze zvuk.
Bordovská sice zakázala novinářům
a televizním štábům používat kamery
a fotoaparáty, ovšem povolila pořízení zvukového záznamu. Večerník
tak zná přesně položené otázky Petře
Kvitové i její odpovědi.
Čerstvá finalistka Australian Open
vypovídala klidně a vyrovnaně, avšak
v některých chvílích bylo i na dálku
znát, že se jí třese hlas. Hlavně ve chvíli, kdy přes mikrofon došlo na otázky

BRNO Krajský soud v Brně během uplynulého úterý a středy
pokračoval v rozplétání podrobností v případu přepadení
Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě v Jezdecké ulici ze
dne 20. prosince 2016. Podrobnosti k tomuto případu jsou již
notoricky známé, připomeňme jen, že muž, který se u jejích
dveří představil jako kontrolor, jí nakonec přiložil nůž ke krku,
jehož čepel se tenistka snažila levou rukou odtáhnout. Zranila
si přitom prsty levé ruky a její sportovní kariéra se v tu chvíli otřásala v základech. Z činu byl obviněn recidivista Radim
Žondra. Ten však vinu kategoricky popírá. Večerník byl i dalšímu soudnímu líčení v tomto případě přítomen.

Na rozsudek v kauze krvavého
přepadení si musíme ještě počkat

rozsudek. Dám všem zúčastněným
stranám včas vědět, na který termín
si mají připravit závěrečné řeči,“
prohlásila již v úterý předsedkyně
senátu Dagmar Bordovská. Ta nakonec celé přelíčení odročila na 26.
března, ovšem ani v tomto termínu
není jasné, že bude všemu konec
a pachatel usvědčen. Do hry se totiž
výraznou měrou zapojili právě obviněný Radim Žondra a zejména jeho
obhájkyně Lucie Nejedlá. Ta obvinila senát Krajského soudu v Brně za
podjatý, a ještě k tomu podala stíž-

BYLI JSME
U TOHO

nost Vrchnímu soudu v Olomouci
na to, že krajský soud neprojednal
povolení vyslýchat Petru Kvitovou
veřejně přímo v soudní síni.
Celá kauza se tak ještě o to více může
natáhnout...

Předminulou sobotu 2. února
ve večerních hodinách byl u křižovatky směrem na Čechovice
kontrolován policejní hlídkou
osmatřicetiletý muž jakožto řidič osobního motorového vozidla
Citroen C3. Policisté jej vyzvali
k dechové zkoušce, která byla
negativní, ale při prováděném
orientačním testu na návykové
látky byl výsledek opačný. Zařízení vyhodnotilo pozitivitu řidiče
na amfetamin a metamfetamin.
Muž se výsledku nebránil a sdělil,
že si předchozího dne v ranních
hodinách dal kokain. Lékařskému vyšetření se odmítl podrobit.
Pokračovat v jízdě mu policisté zakázali, a navíc mu zadrželi řidičský
průkaz. Jeho jednání bude řešit
příslušný správní orgán.

Šofér pod kokainem!

Minulé pondělí 4. února mezi
půl druhou a pátou hodinou vnikl přes plot na pozemek rodinného domu ve Sportovní ulici
neznámý pachatel, který rozbil
okno vedoucí do sklepa, které
otevřel a dostal se jím dovnitř.
Odtud jeho kroky směřovaly po
schodech do bytu, kde mu stály
v cestě ještě jedny dveře, které
musel vypáčit. Byt, který si tímto způsobem zpřístupnil, prohledal, ale nic z něj neodcizil.
Majiteli přesto způsobil škodu
na poškození ve výši 2 000 korun. Případ policisté šetří pro
pokus trestného činu krádeže
a pro trestný čin porušování domovní svobody.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Podivný návštěvník
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obviněného. Několikrát ovšem přesvědčivě zopakovala, že právě Radim
Žondra je ten, který ženu před Vánoci
roku 2016 přepadl a zranil. „Poznávám ho teď a poznala jsem jej jasně
i při rekognici na policii. Zejména ty
jeho oči,“ pronesla Petra Kvitová.
Během úterního přelíčení u Krajského soudu v Brně vypovídali ještě
dva soudní znalci z oboru lékařství,
ve středu pak senát vyslechl dva
předvolané svědky a došlo i na čtení
listinných důkazů. „Nepředpokládejte, že během středy soud vyhlásí

PETRA KVITOVÁ POTVRDILA: BYL TO ŽONDRA!

PROSTĚJOVSKO Tohle už přesahuje všechny meze! V průběhu
ledna Večerník informoval o celé
sérii případů, kdy dosud nezjištění pachatelé provrtali nádrže
mnohých vozidel v Prostějově
i jeho okolí a odcizili desítky litrů
benzínu nebo nafty. Přestože jak
vedení prostějovského magistrátu, tak i policie vyzvaly občany
celého regionu k obezřetnosti,
v uplynulých dnech došlo k další
sérii podobných činů!
„Ve středu šestého února něco po
druhé hodině ranní podlezl neznámý pachatel plot areálu firmy
v Držovicích. Poškodil zámek víčka
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V
odpoledních
hodinách
předminulé soboty 2. února bylo
oznámeno na linku 156 zadržení
jedné z pachatelek krádeže v nákupní galerii Zlatá brána v Prostějově.
„Po příjezdu hlídky na místo bylo
zjištěno, že slečna ve věku čtrnácti
let se pokusila z prodejny odejít
s nezaplaceným zbožím. Stejného
jednání se dopustila i druhá pachatelka, které se ovšem podařilo
z prodejny utéct. Mladší dívce
v odchodu zabránila ostraha. Obě
si na prodejní ploše oblékly oděvy,
poté bez zaplacení odešly. Celková hodnota odcizených věcí,
které měla nezletilá na sobě, byla
vyčíslena na 1 550 korun. Zboží
bylo poškozeno, a to neodborným

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Není to žádná novinka. Nejmenovaná
komunita žijící v Prostějově vysílá velice často do
supermarketů děti, aby kradly. Nejinak tomu bylo v uplynulých dnech, kdy strážníci Městské policie Prostějov
zaznamenali hned několik případů. Hlavní roli sehrály
slečny ve věku od 12 do 17 let, které jsou podle strážníků
v příbuzenském vztahu. Nezletilé zlodějky ochránci
pořádku po zadržení vždy předali rodičům.

„Povedená rodinka,“ komentovala řádění
v supermarketech mluvčí městských strážníků
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Ella STACHO
6. 2. 2019 48 cm 3,10 kg
Úsov

Michal KADLEC

„V pondělí čtvrtého února jsme
vydali čerstvou statistiku, která hovořila o 1 891 osobách nemocných
chřipkou. Jde sice o pokles případů
chřipky oproti předchozímu týdnu, ale jásat nemůžeme. Musíme si
uvědomit, že velká část populace,
hlavně tedy dětí, odjela během jarních prázdnin na hory či do jiných
míst republiky nebo zahraničí.
Obávám se toho, že jakmile prázdniny skončí, počet nemocných
chřipkou opět vyskočí nahoru,“
uvědomuje si šéfka protiepidemiologického oddělení prostějovské
pobočky KHS Olomouckého kraje.
V celém Olomouckém kraji evidu-

jí hygienici aktuálně čtyři případy
chřipkového onemocnění s klinicky
závažným průběhem a s tím spojenou hospitalizací pacientů v nemocnici. „Těžko říct, jestli letošní chřipka
už v Prostějově má svůj vrchol za
sebou, či naopak. Podle mého názoru a zkušeností si myslím, že jsme
teprve na začátku. Jak jsem již řekla,
právě máme v běhu jarní prázdniny
a mnoho dětí a s nimi i dospělých
odjelo na hory, takže se nezdržovali
v kolektivech, nebyli tolik náchylní
k infekci. Nyní se děti budou vracet
do škol, takže počet nemocných
může ještě stoupnout. Navíc se nyní
čekají poměrně velké výkyvy teplot,
což šíření chřipky rovněž prospívá. Každopádně znovu apeluji na
všechny lidi, aby dbali zvýšené hygieny, aby si umývali ruce po každé
návštěvě záchodu a před každým
jídlem, používali raději jednorázové
kapesníky,“ apeluje na odpovědnost
lidí Eva Kučerová.
Podle odborníků by teď lidé měli
být mnohem opatrnější, dbát
zvýšené osobní hygieny, ale

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

také být ohleduplní k ostatním.
„V žádném případě nedoporučuji chřipku přecházet. Je třeba
zůstat doma a lehnout do postele. Pokud budeme chodit v nemocném stavu do práce, chřipku
nejenže nevyléčíme, ale ohrozíme
i ostatní. Jde o kapénkovou nákazu, o to je její riziko větší,“ varuje
okresní hygienička.
Na zvýšený výskyt chřipkového
onemocnění zareagovala také prostějovská nemocnice. Jak Večerník už
před týdnem uvedl, vedení tohoto
zdravotnického zařízení vydalo zákaz
návštěv na interní oddělení. Teď už
ale zákaz rozšířilo pro celou nemocnici! „Z důvodů nepříznivé epidemiologické situace a zvýšeného výskytu
akutních respiračních onemocnění
v našem regionu jsme v zájmu ochrany zdraví vašich blízkých přistoupili
k omezení návštěv na všech pracovištích Nemocnice Prostějov. Omezení
platí od pátého února až do odvolání,“
upozornila Lucie Drahošová, mluvčí
společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.

Relativní nemocnost
na 100 000 obyvatel
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Projekt se musí
změnit

deklaruje primátor František Jura ÈERNÉ SKLÁDKY

miminka@vecernikpv.cz.

Lukáš NOVÁK
5. 2. 2019 51 cm 3,10 kg
Vrbátky
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PROSTĚJOV Oproti předchozímu týdnu počet případů
osob nemocných chřipkou poklesl v Prostějově na 1 891
lidí v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Krajská hygienická
stanice Olomouckého kraje to v pondělí 4. února zveřejnila
na svých internetových stránkách. Je to o 216 případů
méně, než hygienici registrovali o sedm dní dříve. Jak ale
Večerník upozornila vedoucí epidemiologického oddělení
prostějovské pobočky KHS Olomouckého kraje MUDr. Eva
Kučerová, důvod k jásotu či alespoň nějakému mírnému
optimismu rozhodně není.
V loňském roce udeřila chřipka
v Prostějově až v závěru března,
kdy počet nemocných během posledního týdne tohoto měsíce dosáhl na hranici 2 501 nemocných
na 100 tisíc obyvatel. „Byl to tehdy
historicky nejvyšší počet nemocných chřipkou v Prostějově. Minulý
týden jsme se dostali pod hranici
1 900 osob s respiračními problémy. Ale jelikož se za hranici epidemického stavu považuje 1 600 až
1 700 nemocných, máme tu dnes
stále epidemii,“ řekla Večerníku Eva
Kučerová z prostějovské hygieny.

Kraj / Okres

Nemocnost

Olomoucký kraj

2503

1753

- 3ĜHURY
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Které „èunì“ to udìlalo?
ŏÉ'ę1Ì „Do půl roku bychom chtěli mít jasno,“ 6WU½zQÉFLGRSDGOLSDFKDWHOH

Vítejte na svìtì
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:

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!

3RêHWQHPRFQÛFKFKĆLSNRXY3URVWøMRYøPËUQøSRNOHVO3ĆHVWR
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darování krve

PROSTĚJOV (Lucie
Drahošová,
tisková
mluvčí
společnosti
Agel) V rámci oslav sv.
Valentýna mají možnost začít den dobrým
skutkem všichni, kteří
se rozhodnou darovat krev nebo krevní
plazmu v hematologicko-transfuzním oddělení nemocnice skupiny AGEL v Prostějově.
(QVQCTEJÊX0GOQEPKEG2TQUV÷LQX
Prvodárci i pravidelní
dobrovolníci si navíc s sebou odnesou sladkou pozornost a pokud přijde pár, dostane ještě jeden dárek navíc.„Motivů k darování krve může
být celá řada, většinou je to ale právě příjemný pocit z dobrého skutku nebo
snaha pomoc druhým, která k nám dárce přivádí. Svátek lásky je proto skvělou příležitostí pro návštěvu našeho oddělení,“ zve MUDr. Štefan Repovský,
primář Hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Prostějov, s tím,
že dárci i páry v tento den obdrží od zdravotníků malou pozornost. Darovat
krev či krevní plazmu mohou dobrovolníci ve čtvrtek 14. února na hematologicko-transfuzním oddělení Nemocnice Prostějov od 6:00
do 8:00 hodin. „Velmi oceníme zejména každého prvodárce, který přijde
darovat krev či plazmu poprvé. Vítáni jsou ale samozřejmě i naši pravidelní
dárci, kterých si rovněž velice vážíme, a za jejichž služby jim patří velký dík,“
doplňuje Repovský.
Počty pravidelných dárců v České republice dlouhodobě klesají. Dárci stárnou a nejpozději v 65 letech jsou z databáze vyřazeni, někteří ze zdravotních
důvodů i dříve. Počet prvodárců přitom nenarůstá, spíše klesá. V celém Česku podle odhadů chybí až 100 tisíc dobrovolníků. Dárcem se může stát každý
zdravý člověk starší 18 let s hmotností nad 50 kilogramů, který má zdravotní
pojištění v České republice. Ženy mohou darovat krev čtyřikrát ročně, muži
pětkrát do roka. Interval mezi odběry by měl být minimálně osm týdnů. Naopak darovat krev nemohou chronicky nemocní pacienti, lidé, kteří prodělali
onkologické onemocnění, anebo v minulosti prodělali žloutenku typu B a C,
či jsou HIV pozitivní. Dárce krve by neměl být ani diabetik, neměl by být závislý na alkoholu, či na jiné návykové látce. Bezplatné dárcovství krve přitom
dává nejenom dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také zahrnuje lékařské
vyšetření a znamená možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat
vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení, a uplatnit si nárok odpočtu ze
základu daně z příjmu, a to ve výši 3000 korun za každý absolvovaný odběr.

PEJSCI HLEDAJÌ SVe PÁNÌĠKY

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.

PROSTĚJOV Mezi majitelem
bývalého fotbalového hřiště ve
Sportovní ulici Markem Pořízkou
a vedením prostějovského magistrátu stále probíhají jednání o výměně za blíže nespecifikovanou
nemovitost v Prostějově. Jak je
již veřejnosti známo, radnice má
eminentní zájem převzít pozemek se zdevastovaným hřištěm
od soukromého podnikatele. Magistrát však odmítá zaplatit
„K tomuto tématu je velice těžké se vyjad- 20 milionů korun, ale slyšel
řovat. Faktem je, že v průběhu celého roku by právě na deklarovanou
sem tam dochází k poškozování odpadko- výměnu...
vých košů, a to ať již z nedbalosti, kdy dojde
ke vzplanutí odpadu nedopalkem cigarety,
nebo úmyslně. V průběhu roku jsou prošetřovány jednotlivé případy, kdy je zjištěn původce. Bohužel na přelomu roku se jedná
o častější jev a vyšší škody. Snažíme se předcházet tomuto poškozování jak zvýšeným
počtem hlídek, tak monitoringem kamerovým systémem. Je na místě poděkovat i lidem, kteří k nám zavolají, díky oznámení
se pak podaří zjistit pachatele,“ vyjádřil se
k problematice dopadení vandalů Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.
Buď jak buď, chování některých lidí během
$ÚXCNÆHQVDCNQXÆJąKwV÷XG5RQTVQXPÊWNKEKFQFPGUEJ¾VT¾<FCUGVCOP÷MF[MQRCP¾XT¾VÊ
Silvestra a Nového roku v prostějovských
QVQOTQ\JQFPQWPGLDNKåwÊLGFP¾PÊXGFGPÊOCIKUVT¾VWUOCLKVGNGOZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ulicích je minimálně na pováženou. „Stále nerozumím tomu, proč jsou středem
pozornosti odpadkové koše a kontejnery, Michal KADLEC
nechápu, proč si někteří vybíjejí sílu ničením našeho majetku. Řeknu to stručně
a výstižně, jsou to hovada!“ nebral si servítky Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova.

WWW.
VECERNIKPV
.CZ

V loňském roce Večerník informoval o nabídce Marka Pořízky. Ten za bývalé hřiště
s atletickou škvárovou dráhou, které už přes
deset let chátrá, požadoval dům na náměstí
T. G. Masaryka, v němž se narodil básník
Jiří Wolker. „Wolkrův dům je pro město
hodně citlivá záležitost, a i když si dovedu
představit ledacos, o jeho výměně za hřiště ve Sportovní vůbec nejednáme. A pokud si dobře vzpomínám, tak už v loňském roce jsme to řešili na zastupitelstvu
a definitivně jsme společně tuto možnost

odmítli. Dům je totiž památkově chráněný a nemůže být přeměněn v něco jiného, než je teď. Dokáži si jistě představit
situaci, že by se objevil nějaký soukromý
investor, který by rodný dům Jiřího Wolkera ještě více zvelebil a udržoval. To ale
není případ situace, kdy bychom ho měli
vyměnit za hřiště ve Sportovní ulici,“ poznamenal František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov.
A pokročil vůbec magistrát v dalším
vyjednávání s Markem Pořízkou? Sám
František Jura totiž ještě před komunálními volbami deklaroval, že jeho cílem je vrátit do Sportovní ulice
fotbalové hřiště a na něj mistrovské druholigové zápasy.
„Hledáme teď další alternativy,
o kterých bychom mohli s panem Pořízkou jednat. Tedy jiné
budovy či další městské nemovitosti, za které bychom mohli

3DUNRYiQtSŐHGPDJLVWUiWHPQDKRGLQX
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PROSTĚJOV Parkování v centru Prostějova, to je neřešitelný problém. Aby
řidiči ovšem měli možnost alespoň
na krátký čas kde odstavit své vozidlo
a jít si vyřídit potřebné záležitosti na
magistrát, museli by všichni dodržovat předpisy. Tak třeba ve Školní ulici.
Tam na dvou parkovacích plochách
před magistrátní budovou dopravní
značky jasně upozorňují, že je povoleno parkování pouze na dobu jedné
hodiny? Ale kdo to dodržuje? Skoro
nikdo...
Na problém v plné nahotě upozornil Večerník jeden jeho čtenář. Ten společně se
svým postřehem redakci zaslal množství
fotek, které dosvědčují, že motoristé před
magistrátem ve Školní ulici parkují daleko
delší dobu, než je přikázaná hodina. „Jak
je možné, že na vyhrazeném parkovišti před magistrátem ve Školní ulici, kde
je možné parkovat maximálně jednu
hodinu, parkují osobní automobily po

celý den? Pořídil jsem několik fotografií
v pondělí 28. ledna ve 14:25 hodin, tedy
zhruba hodinu poté, co přestalo sněžit.
Na přiložených fotografiích je podle sněhu na a pod auty a také podle toho, že ve
sněhu nejsou vyjeté koleje, vidět, že tam
auta parkují celý den! Sněžilo totiž nepřetržitě od rána,“ upozornil redakci Večerníku muž z Prostějova.
Na uvedený problém a zcela zřetelné
porušení dopravních předpisů Večerník
upozornil velitele Městské policie Prostějov. „Bohužel spousta řidičů porušuje
v dané lokalitě podmínky pro stání na
parkovišti. Namátkově jsou prováděny
kontroly a přestupky samozřejmě i řešeny. Jak jsem uvedl, kontroly doby parkování jsou namátkové, nelze zabezpečit
stálý dohled s ohledem na plnění mnohých dalších úkolů strážníků na celém
katastru města. Nicméně zvýšíme dohled v tomto prostoru,“ slíbil Večerníku
Jan Nagy.
(mik)

zjistili jsme

PROSTĚJOV Tohle mohl udělat
jen naprostý diletant! Uplynulý
týden v noci ze čtvrtka na pátek se
u kontejnerů v Knihařské ulici objevila hromada odpadu. Na první
pohled bylo jasné, že pochází z restaurace. Magistrát okamžitě vyzval
veřejnost, aby mu pomohla zjistit
pachatele černé skládky. Případ nakonec vyřešili strážníci.
„Žádáme občany o spolupráci při
identifikaci pachatele černé skládky
v ulici Knihařská v Prostějově. V noci
ze čtvrtka sedmého na pátek osmého
února zde zatím neznámý pachatel

uložil odpad pocházející z restaurace
nebo provozovny rychlého občerstvení v centru města. Pokud obyvatelé
někoho viděli, nechť věc ohlásí Městské policii Prostějov nebo na Odboru
správy a údržby majetku města. Děkujeme za pomoc,“ uvedla v pátek ráno
na webových stránkách statutárního
města Prostějov jeho mluvčí Jana Gáborová. Netrvalo však ani hodinu a autor černé skládky byl vypátrán. „Ano,
pachatel je již znám. Bude mu uložena
pokuta a skládku odklidí,“ sdělil Jan
Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
(mik)

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

stadion vyměnit. Naší snahou je opravdu
hřiště směnit, ale jeho majiteli musíme
samozřejmě nabídnout vhodnou alternativu, se kterou bude souhlasit. A akceptovat to musí i prostějovské zastupitelstvo,“
zareagoval primátor Jura s tím, že snahou
je vyřídit celou transakci co nejdříve. „Maximálně do půl roku,“ upřesnil primátor.
Večerník se jej na úplný závěr tiskové
konference rady města zeptal, zda při
vyjednávání s Markem Pořízkou je ve
hře pouze výměna hřiště za městskou nemovitost nebo zda se neobnoví jednání
o možném prodeji. Tedy lidově řečeno za
peníze. „Že bychom celou situaci řešili finančně, je až poslední varianta. Prioritou
je pro nás výměna majetku,“ uvedl jasně
František Jura.
Nejen on, ale i spousta prostějovských
fotbalových fanoušků by si pochopitelně
přála, aby se do Sportovní ulice vrcholový fotbal opět vrátil...

TŘI POLICISTÉ DO NEMOCNICE!
>>>pokračování ze strany 3
Těsně po zásahu v panelovém domě se
Večerník dozvěděl exkluzivní informaci,
kterou oficiální zprávy neobsahovaly.
Mezi čtyřmi postiženými lidmi byli totiž
tři prostějovští policisté, kteří se podíleli na evakuaci sousedů hořícího bytu!
„Mohu vám potvrdit, že tři policisté,
kteří pomáhali při evakuaci osob, se nadýchali zplodin a museli být ošetřeni
v prostějovské nemocnici s následnou
pracovní neschopností,“ odpověděla
Večerníku na konkrétní otázku Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Čtvrtou zraněnou osobou je podle všeho
sama důchodkyně, která požár způsobila.
„Je to pravděpodobné, od úterý jsem
ji tady v baráku totiž neviděl,“ podotkl
jeden ze sousedů před Večerníkem,
který se minulý pátek vydal do domu,

kde hořelo. Majitelka bytu ale skutečně
nebyla doma a sousedé se o požáru moc
bavit nechtěli. „To se stane, je to starší
paní, takže jakmile jí začal hořet ten věnec,
tak prostě zpanikařila. My v bytě žádnou
škodu nemáme, jen chodba byla v noci
zakouřená,“ svěřila se dáma středního
věku. „Popravdě řečeno, spal jsem tvrdě
až do chvíle, než na nás u dveří zazvonili
policajti. Prý musíme hned ven. Tak jsme
se s manželkou rychle oblékli a následovali hasiče s policisty. Ale asi po dvaceti
minutách nás pustili zpátky domů. Na
chodbě byl ale pořád cítit dým, teď už
se všechno dávno vyvětralo,“ vypověděl
další ze sousedů.
Podle všeho hmotná škoda opravdu
nevznikla nikomu jinému než majitelce
bytu. Policie ani nekomentovala, zda
případ je v šetření strážců zákona a jestli
seniorce hrozí nějaký postih.

NA VÁŠ NÁMÌT
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1. Jak hodnotíte podzim z hlediska mužstva, podařilo se naplnit ambice?
2. Jak jste spokojen sám se sebou, vlastními výkony i počtem nastřílených branek?
3. A Konice: Jste jediným zástupcem regionu ve své skupině, nechybí vám duely s blízkými soupeři?
3. B Ostatní: I.A třída je plná okresních soubojů, vnímáte je jako derby a těšíte se na ně víc než na
jiné duely?
4. Co očekáváte od zbytku ročníku a kde byste se chtěli pohybovat?

ROMAN KAMENÝ – Sokol Konice:

Hattricky:

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).

1. Podzimní část jsme, myslím, zvládli a spokojenost určitě panuje. Držíme se na čele tabulky, což jsme si kladli za cíl na začátku sezóny. Byly tam sice určité nedostatky a některé zápasy nám nevyšly, jak jsme si přáli, ale pak jsme se zase vrátili na vítěznou vlnu
a snažili jsme se na ní udržet. Na začátku jsme měli těžší los a první dva tři zápasy se
projevila i nesehranost. Přišli noví hráči a já jsem byl v útoku pokaždé s někým jiným.
2. Popravdě mi vyšel hned první zápas s Pasekou, kdy jsem dal dva góly. Pak mi na dva
zápasy vyschl prach a následně jsem odjel na dovolenou do Chorvatska. Jiný termín jsem
zvolit nemohl a potřeboval jsem si odpočinout, tak jsem se dohodl s trenérem, že odjedu,
i když jsou mistráky. První zápas po návratu jsem byl ještě myšlenkami pryč, ale pak jsem se
do toho opět dostal a branky jsem začal dávat, od půlky sezóny už jsem byl zase na vlně.
3. To máte pravdu... Jako derby bereme třeba zápas proti Náměšti, kam je to kousek, ale opravdové
derby, kdy je to vyhrocené, a zápas, na který přijde mnoho diváků, nám chybí. Nestěžujeme si ale, že hrajeme jinou skupinu.
Některé mančafty jsou tady kvalitnější a jsme spokojeni, poznáváme zase jiné soupeře.
4. Musíme jít do toho naplno a snažit se bojovat o špici. Netvrdíme, že chceme zaútočit na první místo, chceme se ale poprat
o druhé nebo třetí. A nemít strach, že by nás někdo předbíhal a šli bychom tabulkou dolů. Bohuňovice mají více než deset
bodů náskoku a soupeř, který by chtěl postoupit, by to měl udržet, ale nikdo neví, co se může stát. První zápas jedeme právě
k nim a ukáže se, kdo jak na tom po přípravě bude.

RADEK ŠTÌPÁNEK – SK Lipová:
1. Cílem bylo bojovat o nejvyšší příčky, to se nám podařilo nadstandardně. Neočekávali
jsme, že skončíme s takovým bodovým náskokem na čele, takže po této stránce jsme
spokojeni. Tým se z poloviny obměnil, přišlo čtyři pět nových hráčů a všichni dostali
větší chuť. Navíc konkurence na všech postech, lavička byla silná, a sedli jsme si lidsky. Kluci se vzájemně podporovali, všichni jsme tahali za jeden provaz, a když jsme
vyhrávali, tak to bylo o to snazší.
2. Vždy si dávám cíl, že bych chtěl mít průměr gól na zápas, ale primární pro mě bylo,
abychom hráli o první příčku. Norma byla daná a při tréninku jsem se tomu věnoval,
co se dalo, a přestože bych neřekl, že moje výkony byly na nejvyšší úrovni, jakou dokážu
odehrát, tak se mi vedlo solidně. Působím u tenistů a hráče taky pořád tlačím, aby šli zápas od
zápasu a turnaj od turnaje. A v této soutěži mi gól na zápas přijde celkem reálný, ve vyšší soutěži už je
to samozřejmě mnohem těžší.
3. Když jsem přišel do Lipové, tak z kluků a vedení jsem největší napětí cítil proti Protivanovu. Jsou od sebe jen přes les a mají
mezi sebou otevřené účty, tak právě tento zápas byl takový nejvyhrocenější za podzim, ale zdravě. A ještě Plumlov, kdy se
hrálo o první příčku, i poslední zápas proti Čechovicím byly malým derby, soupeři si chtěli dokázat, že na nás mají, a byly
lehce přemotivovaní. Šance byly na obou stranách, nám se to tam ale podařilo dotlačit a jim ne, rozhodla kvalita v zakončení.
Celkově jsou tyto zápasy trochu bojovnější a ztrácí se při nich fotbalová kvalita. Nebylo to tak uvolněné a vytrácely se trochu
zážitek a radost z fotbalu.
4. Dostal jsem nabídku hrát I.A třídu v Rakousku. Byl jsem se tam podívat a plácli jsme si, takže na jaře už za Lipovou nastupovat nebudu. Tým ale nechce usnout na vavřínech, jarní část nepodcení a bude si chtít minimálně udržet tuto výkonnost. Já
Lipové přeji to nejlepší, aby to kluci zvládli.

ADAM HLADKÝ – TJ Sokol Plumlov:
1. Před sezónou jsem ani nepočítal, že se nám bude tolik dařit, první půlka podzimu
byla nad očekávání. Potom jsme už měli těžší los a začal se projevovat rozdíl. Nedokázali jsme udržet výkonnost a kádr nemáme tak široký, abychom se dokázali
pohybovat na špici po celou dobu. Ale rozhodně spokojenost, současná pozice je
adekvátnímu tomu, co jsme schopni hrát.
2. Rozhodně tento půlrok nehodnotím ze své strany jako nejlepší, zažil jsem i lepší.
Polovinu gólů jsem dal v posledních dvou zápasech a dlouho to nebyla taková hitparáda. Nestíhám tolik tréninků, kolik bych potřeboval, abych byl v nejlepší formě. A je
to i tím, že v našem týmu jsem jediným opravdovým útočníkem, a přeci jen je to složitější
než třeba v minulé sezóně, kdy tam byl i Michal Trajer.
3. Osobně mám takové zápasy rád. Derby jsou mi příjemnější a má to tak i většina kluků v týmu.
S Lipovou, Kostelcem, Čechovicemi se známe, nejsou to jen protihráči, ale vesměs i kámoši a bývalí spoluhráči, takže utkání
má větší náboj. Hodnotím proto kladně, že tam máme tolik soupeřů z našeho regionu.
4. Nemám informace, jestli se bude kádr nějak měnit, a doufám, že se do toho zase obujeme a bude se nám dařit. Nedáváme
si žádné malé cíle a ideální by bylo skončit do první čtyřky. A čím výš budeme, tím samozřejmě i líp a budeme spokojenější.

SIMON HEJDUK – TJ Sokol Urèice:
1. Tým si potřeboval sednout, ale začali jsme zraněními už na startu. Hodně kluků
nám vypadlo, pořád se na někoho čekalo a neměli jsme plnou sestavu. Pak jsme začali mít rovněž individuální tréninky, což nám také pomohlo, a posouvali jsme se,
až to začalo klapat. Chtěli jsme se minimálně udržet v horní polovině tabulky, na
postup určitě nemyslíme. A hlavně podávat co nejlepší výkony, ať se pak můžeme
s klukama zasmát, pobavit se a mít z toho radost.
2. Z vlastních výkonů jsem měl obrovskou radost, do teď jsem gólů moc nestřílel.
Jsem takový emocionálnější a prožívám každý gól, co dám. Ale měl jsem celkově
radost, jak to začalo klapat a že jsme se mohli spolehnout jeden na druhého. Posledních několik let jsem hrál obránce, ale jako malý jsem hrál v útoku a trenér řekl, že to tak
se mnou zkusí, že mi věří. Tato důvěra mi hodně pomohla, projevili se rovněž individuální
tréninky i super parťáci, kteří mě tahali dopředu a vyzvedávali mě výš a výš. Nadřel se na to celý tým a já jsem byl jen
ten, kdo zakončil.
3. Tyto souboje jsou označované jako derby, pro mě ale jde o utkání jako každé jiné, každý zápas má něco do sebe. Jako derby
beru zejména zápas s Čechovicemi, protože jsem tam začínal s fotbalem, to je srdeční záležitost. Podzimní zápas mi udělal
neskutečnou radost, dal jsem dva góly a vyhráli jsme 4:2.
4. Je těžké myslet takto dopředu. Hlavně nesmíme nic podcenit a musíme se jako celý tým dobře připravit a jít do každého zápasu naplno. Musíme se vyvarovat určitých chyb, a když si každý bude plnit své úlohy, tak to půjde. Nejvtipnější je, že můžete
dvakrát vyhrát, soupeř dvakrát prohraje a jsme rázem druzí, pak ale zase dvakrát prohrajeme a budeme v půlce tabulky. Toto
kouzlo se mi ale strašně líbí.
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shrnuje zkušený stoper Aleš Schuster
PROSTĚJOV Zimních příprav má ve svém věku za sebou
nepočítaně. Pro zkušené hráče to je takříkajíc nutné zlo,
všichni hráči prostějovského kádru však přistupují k přípravě
zodpovědně bez rozdílu. Jak vidí dosavadní průběh přípravy,
zhodnotil v interview Večerníku stoper Aleš Schuster (na snímku).

Tomáš
KALÁB
ƔƔ Jak hodnotíte zatím poslední
přípravný zápas s Uničovem?
„Utkání nám vyšlo, především vstup
do zápasu, kdy jsme aktivně presovali,
hráli aktivně tak, jak hrát chceme a co
nám přináší ovoce. Šancí ke skórování

jsme si vytvořili dostatek, chtělo toho
ovšem proměnit víc. Tohle se nám
stále nedaří. Ve druhém poločase jsem
už nehrál, ale je pak škoda, když dostaneme kontaktní branku a o výsledek
hrajeme do poslední minuty. Zvlášť
v soutěži se to nemusí vyplatit.“
ƔƔ Jenže proměňování šancí vázne
už od konce podzimu. Podaří se do
jara vstoupit jinak?
„Věřit tomu musíme všichni, jinak by
nemělo smysl do zápasů nastupovat.
Musíme se odpíchnout od dobré hry,
kterou po celou zimní přípravu před-

vádíme, a v rozhodujících momentech by měly přijít i ty branky.“
ƔƔ Do zápasu jste vstupovali unaveni po náročném tréninkovém
týdnu. Jak ve svém věku fyzickou
přípravu zvládáte?
„K zimní přípravě kondiční příprava
patří, žijeme z toho pak celou sezónu.
Přiznám se, že jsem se koncem týdne
cítil hodně unavený, ale to prostě k těmto tréninkovým fázím patří. Zápas jsme
i s tím, co jsme měli za týden v nohách,
zvládli dobře.“
ƔƔ Když bychom shrnuli dosavadní průběh přípravy, jaký z ní máte
dojem?
„Důležité je, že jsme si ověřili, že jsme
schopni hrát herně vyrovnanou partii
s jakýmkoli soupeřem, což jsme si zkusili
třeba v Tipsport lize s Baníkem. Výsled-
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ky přípravných zápasů nejsou zásadní,
všechny jsme ale zvládli po herní stránce, a to považuji za důležitou devizu do
jarních ligových bojů. Ještě nás čekají
dva přípravné zápasy, kde bychom měli
potvrdit zatímní solidní výkony. Hlavně
aby se nikdo nezranil a do ligy mohli nastoupit v optimálním složení.“

Další vítězství v Holici: Uničov

mohl padnout i výrazněji
1.SK PV
SK UNI

2
1

OLOMOUC – HOLICE S polovinou
února začíná jít do tuhého. První liga
už o uplynulém víkendu odstartovala
svou nabitou jarní část, týmy druhé
ligy mají na vyladění formy poslední
tři týdny. Fotbalisté 1.SK Prostějov během posledních dnů opět zapracovali
na fyzické kondici a v sobotu odpoledne změřili síly s tradičně kvalitním
třetiligovým mužstvem Uničova.

Tomáš KALÁB

FRANTIŠEK POSPÍŠIL – SK Protivanov:
1. Může u nás panovat spokojenost. I přes těsné prohry se nám podzim celkem vydařil,
tak nějak to odpovídá našim představám. Chtěli jsme se vyhnout bojům o záchranu,
což se nám, myslím, zatím daří, vypadá to na poklidný boj uprostřed tabulky. Zranil se
nám gólman a náš trenér Milan Piták a do brány musel nastoupit hráč z pole, posledních pět šest zápasů jsme takto dohrávali. Mara zachytal, a možná i tím, že šlo o hráče
z pole, tak jsme se vyburcovali k lepším výkonům a svým způsobem nám to pomohlo.
2. Pět gólů není málo, ale není to ani dost, prostě takový střed. (úsměv) Očekávat se dá
vždy něco lepšího, ale jsem rád, že aspoň těch pár gólů mi tam padlo. Celkově jsme měli
slabší útok, což ale trochu souvisí s tím, že náš nejlepší střelec z minulého ročníku Ondra
Milar musel přejít do obrany, když nám kvůli zranění vypadli stopeři.
3. Všechny zápasy s prostějovskými soky jsou pro nás derby. Je dobré, že nemusíme jezdit tak velké vzdálenosti, i díky tomu
je tato soutěž sledovanější a atraktivnější. Jsem za tohle rád, i v ostatních týmech znám spoustu kluků a rád se s nimi setkám
a zahraju si proti nim.
4. Nechceme si nechat utéct začátek soutěže. Chce to zachytit start, uhrát nějaké body, a hlavně se vyhnout bojům o záchranu.
Na jaře budeme spokojeni i s poklidným středem tabulky.

DAVID PREISLER – FC Kostelec na Hané:
1. Vstup do sezóny nám vyšel, řekl bych, velmi dobře, když jsme z pěti zápasů vyhráli čtyři.
Potom to šlo ale z kopce a vyhráli jsme až poslední zápasy, a to jen na penalty. Takže
by se dalo říct, že jsme vlastně devět zápasů nevyhráli, což je velká bída. Celkově tak
převažuje spíše zklamání, chtěli jsme se pohybovat do pátého místa, což nesplňujeme
ani náhodou.
2. Kdybych měl zhodnotit své výkony, tak bych neřekl, že byly nějaké oslnivé, nebo
dokonce že bych vyčníval. V návaznosti na výkony celého týmu byly spíše podprůměrné. Samozřejmě počet vstřelených gólů může vypadat dobře, ale herní projev tomu
asi úplně neodpovídal.
3. Samozřejmě že když je každý druhý zápas derby, tak to má něco do sebe. Jednak zápasy
mají větší náboj, a také většinou přijde více lidí, což dotváří atmosféru derby. Také proti sobě potkávám spoustu známých, takže i z tohoto pohledu jsou tyto zápasy velmi zajímavé. Celkově tedy větší množství derby hodnotím
kladně.
4. Do zbytku sezóny rozhodně očekávám zlepšení. Jak herní, tak i tabulkové. Tým na to rozhodně má.

LUDÌK JAHL – TJ Sokol Èechovice:
1. V Čechovicích panuje spokojenost, pouze jsme se potýkali s řadou zranění. Mohlo
by to být vždy lepší, ale myslím si, že trenér Koláček i my jsme spokojeni. V některých zápasech jsme museli látat sestavu, a jak jsme začínali přípravu s dvaceti klukama, tak ve finále jsme podzim dohrávali ve třinácti čtrnácti lidech a s některými
body jsme snad ani nepočítali. Boj o druhý flek ještě nevzdáváme, ale s Lipovou je
to těžké. Kádr mají parádně poskládaný a hned dvakrát jsme se přesvědčili, že jejich
mužstvo může hrát půlku krajského přeboru.
2. Byl jsem na plastice křížového vazu a rok a půl jsem stál, pořád to ještě není ono. Měl
jsem hodně strach ze soubojů, bál jsem se o koleno, jestli to vydrží, nebo ne. Po první plastice jsem totiž ještě musel na reoperaci, protože se mi to nehojilo podle očekávání. Není to ještě
ono, ale zaberu v celé přípravě a do top formy bych se opět mohl dostat. Celkově děkuji za devět gólů, ale když si promítnu, do
kolika šancí jsem se celkově dostal, tak jsem proměnil snad jen jednu z pěti nebo šesti. Mohlo to tak být ještě lepší.
3. Každý říká, že v naší soutěží je spousta derby, ale já třeba zápasy s Lipovou, Kostelcem, Plumlovem neberu jako derby, ale
jako každý normální zápas. Nejvíce mě mrzí pád Mostkovic do I.B třídy, to pro nás bylo opravdové derby. Tam nikdo nevěděl,
jak dopadne. Lidi přišli a teď nám to chybí.
4. Dostali jsme individuální plány a příprava nám začíná čtvrtého února. Co jsem viděl, tak bychom každý víkend měli sehrát
nějaký přátelák, a jestli kluci budou chodit a vyhnou se nám zranění, mohli bychom se na špici i nadále udržet a zabojovat. Lipová už má velký náskok. A jestli jedeme na druhé místo? Ne, to nebudu říkat. Když totiž něco řekneme, tak to nikdy nevyjde.
(smích) Půjdeme zápas od zápasu a budeme bojovat na sto procent. V duchu by každý chtěl, aby to na druhé místo dopadlo,
ale nahlas to neříkáme.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Až na Kostelec panuje spokojenost
V „A“ skupině I.A třídy Olomouckého KFS zastupuje Prostějovsko osamocená Konice, naopak v „B“ skupině patří téměř polovina účastníků do zdejšího regionu. A krom kolektivů o sobě dávají notně vědět také jednotlivci, právě top
střelci okresních týmů tvoří absolutní čelo pořadí kanonýrů. PROSTĚJOVSKÝ Večerník si vybral po jednom z každého celku a pro všechny měl připravenou sadu čtyř otázek, která se jen v případě Konice lehce odlišovala od zbytku.
Největší radost pochopitelně zavládla v Lipové, velmi pozitivně se ale za čtrnácti herními víkendy ohlíželi i snajpři Konice, Čechovic, Plumlova a Protivanova, přestože k vlastním výkonům byli hodně kritičtí. Spíše opačně tomu bylo
v případě Určic a v Kostelci naopak po slibném začátku převládlo zklamání.

Jiří MOŽNÝ

Nejlepší støelci
VRXWÈzH

Nejlepší støelci
VRXWÈzH

Hattricky:

Pondělí 11. února 2019
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PROSTĚJOV Dnešní díl seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
FOTBAL EXTRA, který tradičně každý půlrok monitoruje dění na
zelených trávnících v uplynulé podzimní či jarní části sezóny, navazuje na minulé vydání a ještě jednou se ohlíží za druhou nejvyšší krajskou soutěží, aby již příště mohl vesele pokračovat dál v monitoringu
všech soutěží od Fortuna:Národní ligy až po III. třídu OFS Prostějov.
Fotbalový podzim na regionálních kolbištích totiž zatáhl ruční
brzdu již v listopadu loňského roku. Tím se nabídla možnost bilancování a hodnocení všeho, co se nejen na krajských a regionálních
pažitech v průběhu první části ročníku 2018/2019 událo. Můžete si
tedy být jisti, že se jako vždy dostane opět na všechny. Opomenout
nehodláme ani ženy a mládež.
Hodnocení, které jste zvyklí dvakrát během roku nacházet právě na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika, pokračuje šestým
dílem, přičemž 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:Národnílize,napočtvrtépřišelnařaduzástupceProstějovska
v krajském přeboru, tedy FC Kralice na Hané a jak jsme zmínili, v minulém čísle došlo na monitoring I.A třídy Olomouckého KFS.
V nadcházejících vydáních budou postupně následovat I.B třída, II.
třída-Přebor OFS Prostějov a obě grupy III. třídy.
původní zpravodajství

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).

13–GianpaoloPezzotti(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).
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).

Konici posílí Poles,

opory zůstávají
KONICE Dvanáct podzimních gólů Zbyňka Polesa
nezůstalo bez odezvy. Nejlepší střelec Jesence a třetí
nejpřesnější kanonýr celé
„B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS by se měl
pro jarní část přesunout
o patro výš. Do své právě
započaté zimní přípravy
jej zahrnul jeho dosavadní spoluhráč a hlavní kouč
Konice Petr Ullmann.
„Je to kvalitní útočník, hodně
si od něj slibuji. A uvidíme,
jak se bude jevit, samozřejmě
bychom jej někým vykompenzovali. Chtěli bychom Jesenci poskytnout hráče, kteří by tu pravidelně nehráli, jako byli na podzim třeba Michal Jurník nebo Martin Kořenek. V Konici
by zbytečně seděli a tam dostanou herní prostor,“ těší se tamější patriot na další
zkvalitnění ofenzivy.
Radost mu udělali rovněž klíčoví hráči. Adam Širůček i nadále odolává zájmu Moravské Třebová a nevydává se do krajského přeboru, stejně tak
zůstává i podzimní posila z Lipové Martin Liška a znovu se zapojí také
Petr Bross. „Kluci zůstávají a jsme domluveni na další spolupráci, to je pro mě
velice důležité. Nikdo klub neoslabí a budu mít osmnáct dvacet hráčů, kteří se
budou moci zapojit. Všem přeju, ať se jim vyhýbají zranění,“ modlí se Ullmann
v pevné zdraví svých svěřenců. Nemění se ani trenérský triumvirát, s asistenty
Petrem Tichým a Miloslavem Fajstlem se dohodl na další spolupráci. „Dobře se
mi s nimi spolupracuje a jsem rád, že zůstali. Mám v nich velkou oporu a děkuju
jim za pomoc, jsou schopni poradit mi. Nemám strach, že bychom kádr neměli
na sezónu připravený,“ usmívá se.
Pro mužstvo naplánoval konický lodivod nezvykle vysoký počet osmi přáteláků, celý dlouhý seriál započal 9. února souboj se Štítnou nad Vláří. „Účastník
zlínského krajského přeboru, trénuje ho můj kamarád z vojny v Lipníku Pavel
Prešnajder. Tuto konfrontaci jsem uvítal, porovnáme síly s mladým nadějným
mančaftem z jiného kraje,“ těší se na velký souboj. Dále přijdou na řadu Zábřeh,
starší dorost Uničova, Kralice na Hané, rakouský mančaft, jehož barvy hájí explumlovský Petr Matoušek, chybět nebudou ani Kostelec na Hané, ambiciózní
Olešnice a Litovel. „Kluci se mají na co těšit, jsou tam pestří a zajímaví soupeři.
Gró přípravy pak obstará soustředění v Jaroměřicích na začátku března, jímž
zakončíme kondiční blok a začneme se soustředit vyloženě na herní stránku,“
představil své plány trenér Konice Petr Ullmann.
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Už na první pohled do přípravy týmu
promlouvá rozšiřující se marodka. „Na
zápas s Uničovem jsme vzali pouze
třináct hráčů do pole, protože zdravotní
stav týmu nám ani nic jiného neumožnil.
Někteří hráči, jako Pančochář, Píchal, jsou
zranění, další nemocní. Pokud vím, po
zápase další marodi nepřibyli,“ vysvětlil
situaci týmu trenér Oldřich Machala.
Zdravým členům kádru dal zato
v průběhu uplynulého týdne pěkně do
těla. „Hodně jsme běhali, zejména úseky,
což je hodně fyzicky náročné. Viděl jsem,
že jsou kluci na zápas hodně unavení, o to
víc oceňuji jejich odpovědný přístup k utkání,“ pochválil svůj tým Machala.
Možná šlo spíše o shodu okolností, ale
do prvního poločasu nastoupilo eskáčko
v takřka nejsilnější možné sestavě s Brédou v brance, stabilním složení obrany
a útoku, snad jen na postu defenzivního

záložníka chyběl Sus. Tomu konečně
odpovídal i vstup do utkání. Vysoký
presink dělal Uničovu významné potíže
při rozehrávce a pod tlakem začal dělat
chyby. Favoritu se už po osmi minutách
podařilo rozvlnit síť, branku ovšem sudí
neuznal. Příležitostí ke skórování bylo i tak
hodně, Lutonský šel sám na bránu, obešel
brankáře, ale míč směřující do prázdné
brány vykopl obránce, stejně se vedlo i po
dorážce Šteigla, opět na čáře jistil gólmana
obránce. Osamocený Biolek před prázdnou brankou naopak mířil nad břevno. Se
skóre pohnula až čtyřiatřicátá minuta, kdy
nejprve sólový nájezd na Uvízla proměnil
kapitán Kroupa (1:0), téměř vzápětí centroval zprava Lutonský a Šteigl hlavou uklidil míč do branky podruhé – 2:0.
Po změně stran se na obrazu hry projevily
střídání a změny na některých postech,
což samozřejmě pomohlo i Uničovu se
více dostat do hry. Necelých dvacet minut
před koncem ještě zdramatizoval utkání
Jeřábek, který snížil – 2:1. Opět se tak
dohrávalo s určitými obavami o výsledek,
což bylo vzhledem k průběhu zápasu
a množství šancí naprosto zbytečné.
Eskáčko má v zápasovém kalendáři před
sebou už jen poslední dvě prověrky.
V sobotu čeká Machalovy hochy ostrá
prověrka v Líšni, která suverénně kraluje
aktuálnímu ročníku MSFL. I vzhledem
k tradičním vztahům obou týmů bude
možné očekávat kvalitní utkání s parametry mistrovského, které o připravenosti
eskáčka na těžké jarní druholigové boje
hodně napoví.
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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„První poločas jsme herně zvládli velmi dobře, vytvořili jsme si spoustu šancí. Hráli jsme
aktivně, napadali jsme rozehrávku, soupeři už od šestnáctky odebírali balóny. I když jsme
vedli ‚jen‘ 2:0, byl jsem spokojen, ale tolik situací, které jsme nedohráli, mě mrzí. Pořád
nás trápí koncovka, zápasy s takovým průběhem se musí rozhodnout mnohem dřív.
O poločase jsme mohli vést i o čtyři branky. Hráči si musí dát v koncovce víc záležet a trefovat balóny do brány. Ve druhém poločase jsme udělali pár změn, i co se týče postů, druhý
poločas už nebyl tak kvalitní, přesto jsme měli další vyložené příležitosti. Jsem především
spokojen s tím, jak k utkání kluci přistoupili, protože vím, že byli po tomto tréninkovém
týdnu hodně unaveni. Nikdo si po zápase nestěžoval na zranění, což je také důležité.“
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„První poločas dnešního zápasu jsme příliš nezvládli. Neberu teď výsledkově, ale herně.
Prostějov nás dobře napadal, získával odražené míče a dostával nás pod tlak. Góly jsme
mohli dát i my, ale soupeř hrál lépe. Na konci poločasu jsme se již do hry začali dostávat
více, a především pak v druhém poločase jsme opět hráli kombinační fotbal, dokázali jsme
držet míč a vytvářeli jsme si řadu zajímavých příležitostí. Soupeř hrozil z brejků, které kdyby
vyřešil lépe, tak výsledek pro nás mohl skončit ostudou. Na druhou stranu, i my jsme měli
herní kvalitu na to zápas nejen srovnat, ale i otočit, pokud bychom vyřešili finální fázi přesněji.
Každopádně byl to pro nás perfektní zápas a ukázal nám, že když si budeme věřit, hrát rychle,
správně se nabízet a dobře napadat, budeme pro každého velice nebezpečným soupeřem.“

PŘÍLEŽITOST
PRO NEJMENŠÍ
- POJĎTE HRÁT

FOTBAL!

PROSTĚJOV Neseďte doma u počítačů, tabletů či mobilů, pojďte
si užít legraci s balónem! Zhruba
tak by se dala shrnout nabídka
nejúspěšnějšího regionálního fotbalového klubu 1.SK Prostějov.
Přestože je samozřejmě jedním
z několika v Prostějově, vzhledem
ke své dlouhodobé filozofii práce
s mládeží může mladým adeptům
tohoto nejpopulárnějšího světové-

ho sportu poskytnout asi nejlepší
zázemí a podmínky pro hráčský
rozvoj.
„Na jaře nabízíme čtyři pevné termíny, kdy mohou rodiče své děti k nám
na stadion přivést, jde o dny 25.
února a 25. března, 29. dubna a 20.
května. Samozřejmě je možné přijít
po předchozí domluvě i mimo tyto
vyhlášené termíny,“ ujistil šéftrenér
přípravek Tomáš Páleník.
(tok)
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Dvě hodiny a 37 minut. Jubilejní desátý zápas mezi Halepovou a Plíškovou nabídl třísetovou bitku, která
trvala dvě hodiny a 37 minut. Utkání
plné zvratů zvládla lépe Rumunka,
přestože v závěru druhé sady vypadla na chvíli z role a dovolila soupeřce srovnat krok. Vítězku určila
pátá hra třetího setu, v němž Halepové pomohl další Plíškové nepřesný forhend ke dvěma brejkbolům.
Hned první proměnila a náskok
udržela.
„Nemyslím si, že bych zahrála něco
špatně. Soupeřka prostě byla o trošku lepší. Udělala jsem přes šedesát
nevynucených chyb, ale to bylo díky
tomu, že jsem do úderů chodila naplno. Je jasné, že se pak dělají chyby.
Ale hrály jsme tři hodiny, takže mi
jich nepřijde zase tolik. Bojovala
jsem až do konce. Simona ale zahrála skvěle, téměř nechybovala,“ řekla
Plíšková.

„Nebylo to tak jasné, byl tam výměny. Samozřejmě jsem naštvaná, že to
bylo 0:6. Hlavně v prvním setu jsem
měla dobře rozehrané míče, které
se však nepodařilo dokončit. V důležitých okamžicích bohužel přišly
ode mě jednoduché chyby. Hra byla
solidní, jen jsem měla větší výkyvy
než soupeřka a ona se zlepšovala,“
hodnotila své vystoupení v průběhu
prvního hracího dne Siniaková.

PROSTĚJOV Tenisté České republiky
neměli příliš štěstí při losu daviscupové
baráže. Po porážce s Nizozemím je nyní
čeká výběr Bosny a Hercegoviny a v případě porážky by následoval sestup z elitní
společnosti. Vzhledem k tomu, že půjde
o historicky první střetnutí obou soupeřů
v týmové soutěži, rozhodl o pořadateli los
a česká sestava bude hostujícím výběrem.
„Myslím si, že je to těžší z těch losů, protože Bosna má velice dobrého prvního hráče
Džumhura a je tam ještě Bašič. Čeká nás
navíc určitě bouřlivé prostředí,“ komentoval
los kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil.
„Doufám, že do září se kluci dají zdravotně
do pořádku a že i na turnajích uhrají lepší výsledky,“ dodal kapitán.
Zápas v Bosně a Hercegovině se bude hrát ve
dvou po sobě jdoucích dnech mezi pátkem
13. a nedělí 15. září. Vítěz se příští rok zúčastní kvalifikace o postup na finálový turnaj pro
osmnáct nejlepších týmů, poražený bude
hrát v roce 2020 pouze v euro-africké zóně.
„Bude to náročné, věřím, že se udržíme,“ přeje si Navrátil.
(lv)

PROSTĚJOV Další turnaj v minitenisu v rámci série halových klání mládeže
Českého tenisového svazu, které se konají pod organizační záštitou TK Agrofert,
proběhl poslední lednovou sobotu v NTC MORAVA. Z triumfu se těšil David Motal
z TC Dvůr Králové, na další místech skončily domácí naděje Tomáš Jirák, Julie
Jersáková a Veronika Adamcová.
(pk)
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lela. Když se podařilo ztrátu dohnat,
soupeřka znejistěla. Od té chvíle jsem
byla lepší, což se potvrdilo i ve druhém
setu,” radovala se z výhry Siniaková.
Semifinalistu určila až závěrečná
čtyřhra, v níž český pár získal první
set, pak ovšem elitní světová dvojice
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neměla svůj nejlepší den a těsně prohrála. „Jsme zklamané. Klíčové míče
se nám nepodařilo zahrát, jak bylo
zapotřebí,“ uznaly české tenistky.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22
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rumunské soupeřce pouze dvě hry.
„Začátek byl strašný. Věděla jsem, že
musím vyhrát. Nebylo snadné se s tím
tlakem vyrovnat. Za stavu 0:3 jsem si
řekla, že jsem přece do Ostravy nepřijela dvakrát prohrát. Soustředila jsem
se na každý míč, nic velkého nevymýš-
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Ve hře o postup udržel český výběr
bojovný výkon Siniakové, která
porazila ve dvou setech Buzarnescuovou, přestože v úvodu střetnutí
prohrávala 0:3. Česká tenistka se neuvěřitelně zvedla, průběh první sady
otočila a ve druhém dějství povolila

BYLI JSME
U TOHO

MONTPELLIER, PROSTĚJOV
O rovných dvacet míst si na žebříčku ATP polepšil prostějovský
tenista Tomáš Berdych, který se
na turnaji ve francouzském městě
Montpellier dostal až do semifinále. Český tenista vyhrál tři zápasy
a nestačil až na sedmého nasazeného domácího hráče Herberta.
„První set mi utekl, soupeř se dostal
do pohody a už se nedal zastavit.
Ale nebyl to pro mě špatný turnaj.
Odehrál jsem dva těžké třísetové duely a ty otestovaly moji kondici. Jsem
stále na začátku návratu, semifinále
z tohoto pohledu není špatné,“ uvedl
Berdych, který s Herbertem v úvodu
utkání hned dvakrát ztratil podání
a za 39 minut i celý set.
V tom druhém si oba hráči drželi servis až do stavu 5:5, pak opět Francouz
uspěl při Berdychově podání a za 56
minut proměnil hned první mečbol.
Čech přes tuto porážku poskočil na
59. příčku světového pořadí.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

Tenisty čeká v baráži AGROFERT MINICUP Berdych
Davis Cupu cesta do LBQ8CK<E@JFM¨E8;ēA< pokraèuje
v úspìšném
návratu
Bosny a Hercegoviny

Velké utkání zahájila Karolína Plíšková, která si s přehledem ve dvou
setech poradila s Mihaelou Buzarnescuovou. Česká tenistka byla
ve výměnách jistější, hrála vítězné
údery a první hru ztratila až za stavu 5:0 ve svůj prospěch. Ve druhém
dějství ale levoruká Rumunka držela s domácí favoritkou krok. Převahu tak získala Plíšková až v koncovce. Za stavu 4:4 využila slabší chvíle
soupeřky, připravila ji o servis a při
vlastním podání zápas bezpečně
ukončila.
„Výsledek průběhu úplně neodpovídá. První set jsem byla jasně
lepší, pak se ale soupeřka zvedla. Ve
druhé sadě jsem si počkala na brejk
a jsem ráda, že to dopadlo takhle.
Nervy a atmosféra ve Fed Cupu
jsou trochu jiné, chvíli trvá, než si
na to člověk zvykne. Jakmile ze mě
spadly únava a nervozita, tak jsem
se do toho dostala a bylo to dobré,“
uvedla Plíšková.
Kateřina Siniaková proti Simoně Halepové prohrávala už 2:5 a 0:40, dokázala však snížit na 4:5. Pak ovšem světová
trojka dokázala dopodávat a ve druhé
sadě už dominovala. Česká tenistka se
snažila měnit tempo hry, střídala ostré údery s umístněnými, na favoritku
však nic neplatilo. Halepová v závěru
Sinikaovou drtila a české tenistce nakonec nadělila krutého kanára.
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www.vecernikpv.cz

kusů odpadkových košů. Souhrnná
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,“ potvrdil
Pospíšil s tím, že odpadkové koše budou
opraveny nebo opětovně instalovány podle vhodných klimatických podmínek,
nejpozději do konce března 2019.
Večerník se prvního náměstka prostějovského primátora zeptal, zda vidí něco
pozitivního alespoň na tom, že během
posledních silvestrovských a novoročních oslav došlo k nejmenším škodám na
majetku za posledních pět let? „Myslím
si, že příznivá zpráva to bude až ve chvíli,
kdy po Silvestru nebude žádná škoda na
městském majetku. Snad se toho někdy
dočkáme, i když musím říci, že v této věci
jsem spíše skeptický,“ odtušil Jiří Pospíšil.
Jak dodal, o škodách na odpadkových koších a dalším mobiliáři získává město informace od strážníků prostějovské městské

OSTRAVA Deset let tenistky České republiky neprohrály
zápas prvního fedcupového kola. Úžasnou sérii ukončily Rumunky. V Ostravě porazily obhájkyně trofeje 3:2 a to
znamená, že tým kapitána Petra Pály čeká v dubnu baráž
o udržení mezi elitou soutěže, kterou výběr s prostějovskými hráčkami vyhrál pětkrát za posledních šest let. „Rozhodlo
pár míčů ve čtyřhře. Nedá se nic dělat, tenis přináší i porážky,“
hodnotil smířlivě vyřazení Pála.

 



Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz
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KOMENTÁì VEĠERNÌKU
Martin ZAORAL

Bývalý židovský hřbitov u Reálného
gymnázia a základní školy ve Studentské ulici má být ukázkovým příkladem
toho, jak jsme se v Prostějově (ne)dokázali vyrovnat s vlastní historií. Díky
tomu se stal jedním z ústředních bodů
pořadu Fokus Václava Moravce na téma
Smíření s minulostí.
Co se týká přístupu k tomu, co jsme
prožili my sami, objevují se u nás dva
základní přístupy. Jedni tvrdí, že nelze
jít dál, aniž bychom se řádně vyrovnali
s vlastní minulostí a spravedlnosti bylo
učiněno za dost. Druzí naopak míní, že
nejbezpečnější cestou k normálnímu životu je zapomenutí, lépe řečeno nevytahování dávno utrpěných křivd. Zatímco tedy první si své bolístky, které jim
jiní uštědřili, dlouhá léta pečlivě hýčkají
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luplněji, například na podporu seniorů, škol
či třeba opravu chodníků,“ popsal již dříve
první náměstek primátora statutárního
města Prostějov Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Připomeňme, že během oslav konce
roku 2018 došlo v ulicích k poškození nebo úplnému zničení celkem 31
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Zdroj: Magistrát města Prostějova
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policie, navíc si kontroly po oslavách dělá
v prvních lednových dnech každého roku
sám odbor správy a údržbu majetku prostějovského magistrátu.
Složitá bývají často jednání s pojišťovnami, které škodu způsobenou opilými
vandaly městu proplácejí. „Je to delší
proces. Nejdříve předmětnou záležitost nahlásíme Policii České republiky, která věc šetří. Pokud nevypátrá
pachatele, pak předá městu protokol
o uzavření případu. My následně prostřednictvím finančního odboru předáme případ s fotografiemi a veškerými podklady pojišťovně, ta nám zatím
vždy celou škodu proplatila,“ popisuje
každoroční martyrium při postupu
první náměstek primátora.
Je víc než logické, že by se škoda měla
vymáhat po tom, kdo ji způsobil. „Jestliže
pachatele nechytnete při činu, nebo jej
následně nevypátrá policie, nemáme po
kom škodu vymáhat. V případech, kdy
se jedná o ničení odpadkových košů, je
úspěšnost dopadení viníka minimální,“
pokrčil Pospíšil rameny.

a rádi na ně při vhodných příležitostech
upozorňují, druzí díky svému dobrému
zdraví a „špatné paměti“ kráčejí životem
spokojeně dál.
Co platí pro každého z nás, platí obdobně pro dějiny měst či národů.
Pohřbívat se na hřbitově ve Studentské
ulici oficiálně mohlo pouze do roku
1905, kdy byl vytvořen nový židovský
hřbitov v Brněnské ulici. Místní židé se
s tímto nařízením těžce smiřovali, a tak
se tam poslední pohřeb konal 11. května 1908, tedy ještě za rakousko-uherské
monarchie. V období 2. světové války
byl hřbitov zrušen a místo bylo přeměněno na park. V sedmdesátých letech
v jeho bezprostřední blízkosti vyrostla
škola, aktuálně jedna z největších v Prostějově.
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Do popředí zájmu se prostor opět dostal až se snahou americké nadace o tzv.
„rehabilitaci“ místa. Postupem času se
potvrdilo, že v tomto případě skutečně
nejde o vysazení živého plotu a několik
parkových úprav, proti nimž by nepochybně nikdo z Prostějovanů nic nenamítal, ale o uzavření celého prostoru.
Důvodem je židovská tradice zakazující, aby hřbitovy sloužily k jakémukoliv
jinému účelu. Ve jménu toho vznikl
„kompromisní“ návrh předložený expremiérem Vladimírem Špidlou. Podle
něj by žákům na cestu do školy měla
sloužit visutá lávka nad hřbitovem.

V odporu k tomuto řešení naprosto
nejde o to, že bývalý hřbitov byl židovský. Jen málokdo z Prostějovanů zpochybňuje dřívější nesporný význam
židovské komunity pro náš „Hanácký
Jeruzalém“. Naopak se u nás najde
spousta lidí, kteří na tento fakt s elánem
a velmi kreativně upozorňují. Jedná se
například o spolek Hanácký Jeruzalém, taneční skupinu Rut či klezmerovou kapelu Létající Rabín. Jejich
aktivity připomínají skvělým a hlavně
nenásilným způsobem prostějovskou
židovskou historii každému, kdo o ni
má jen trochu zájem.

Problematické ovšem je, pokud
jakákoliv skupina lidí chce pro své
vlastní zájmy, kvůli vlastnímu přesvědčení či tradici zabrat veřejný
prostor sloužící desítky let všem. V
tomto případě je úplně jedno, zda
se jedná o židy, křesťany, muslimy,
sparťany, slávisty či fanoušky Baníku Ostrava. Kdyby kdokoliv z nich
chtěl udělat z veřejného prostoru
„muzeum“ zasvěcené pouze minulosti, musel by počítat s tím, že se to
živým líbit nebude.
A pak už záleží jen na tom, jak on
sám přistupuje k vlastní historii…

ZCELA VIRULENTNÍ ZAMYŠLENÍ

V době, kdy píši tento příspěvek, je okolo nás masakr. Je
to masakr chřipkový, který nás „překvapuje“ každý rok a
který nás bude takto překvapovat i další následující roky, jelikož naše evropská civilizace je předimenzovaná
sluníčkářstvím, korektností, genderem, ale je absolutně
neodolná proti virulentním náletům běžných chorob.
Dámy si tady jistě smlsnou, že nás muže „zabíjí“ i rýmečka, ale fakt nám bývá jednou za čas vážně blbě...
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Omámen vodkou
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tøi promile...
notě 2, 86 promile alkoholu v dechu,“
popsala nehodu Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Řidič podle mluvčí krajských policistů
s naměřenými hodnotami souhlasil
a policistům sdělil, že popíjel vodku!
„Další jízda mu byla zapovězena a také
na místě přišel o řidičák. Škoda byla předběžně stanovena na částku dvacet tisíc korun. Z důvodu usednutí za volant a řízení
pod vlivem alkoholu je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky,“ dodala Zajícová.
(mik)

milujeme vecerník
á

zpravodajství
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„Nechápu, proč si někdo při oslavách
vybíjí zlost,“ diví se první
náměstek primátora Jiří Pospíšil
PROSTĚJOV Už jsme na to upozornili v minulém vydání.
Vedení prostějovského magistrátu vyčíslilo škody napáchané
opilými vandaly během silvestrovských a novoročních oslav na
přelomu roku na necelých 44 000 korun. Za posledních pět let je
to nejnižší škoda, kterou město v tomto období plném bujarého veselí utrpělo. Ovšem i při nedávném řádění opilých„siláků“
došlo k výrazným a nepochopitelným újmám na odpadkových
koších, kontejnerech na tříděný odpad a dalším městském mobiliáři. Radnici nahradí škodu pojišťovna. A pachatelé?Ti se podle
velitele Městské policie Prostějov identifikují jen velice těžko...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník



Michal
KADLEC
Radní nedávno sečetli všechny škody, 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 smys-

á se tedy pochlubím, že za dvacet
šest let svého pracovního procesu
jsem byl neschopen pouze dvakrát po
týdnu a tak se domnívám, že pokud
bude u mne nějaká dáma plkat o rýmečce, tak ji pošlu… do zákulisí. Ale
vraťme se k virům. Proti chřipce tady
máme očkování a každý rozumně
uvažující člověk se nechá očkovat. Ale
v dnešní době je chřipka vlastně humor,
protože se nám do republiky vrací choroby, které jsme tady dlouho neměli,
jelikož jsme se nechali proti nim včas
očkovat. Nyní ovšem máme internet
a skupiny na sociálních sítích, kde
se proti očkování bojuje zřejmě stejně jako proti upalování čarodějnic
ve Velkých Losinách za inkvizitora
Boblika. Možná by si měly ony internetové skupiny uvědomit, že jejich aktivity způsobí jen a pouze to, že se nám
aktuálně zvedají počty nakažených
spalničkami a dalšími chorobami, které
už přitom skoro vymizely.
sobně se domnívám, že dotyčné internetové hysterky by si

Vlaková VÝLUKA
HAVAROVAL cestující
nepøekvapila

PROSTĚJOV Totálně „ztřískaný“
muž za volantem Renaultu neudržel minulé pondělí večer své
auto na komunikaci a v Průmyslové ulici havaroval. Policistům, kteří v tu chvíli jeli
okolo, bezelstně přiznal, že se
opil po požití značného množství
vodky. Nadýchal bezmála tři promile
alkoholu, přišel o řidičák a hrozí mu
i vězení.
„V pondělí čtvrtého února krátce před
dvaadvacátou hodinou jel jednačtyřicetiletý řidič s vozidlem Renault Scenic
po ulici Průmyslová v Prostějově. Řízení
vozidla nezvládl, s největší pravděpodobností z důvodu předchozího požití
alkoholu, vyjel s autem vpravo mimo
komunikaci, pak pokračoval levotočivou zatáčkou a vyjel vlevo mimo silnici,
kde zastavil. Místem události projížděla
policejní hlídka, která dala řidiči dýchnout, a výsledek byl jasný. U podezřelého se hladina alkoholu zastavila na hod-

Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz
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RYCHLÝ
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Seniorka je v poøádku
Prostějov (mik) – Minulou středu
večer vyhlásila Policie ČR pátrání
po pohřešované třiasedmdesátileté
Janě Moučkové z Prostějova. Seniorka prý odešla z domu a delší čas
o sobě nepodala rodině zprávu, načež se ani nevrátila. Zhruba po hodině od vyhlášení pátrání však mluvčí
krajské policie pátrací relaci zrušila.
„Pátrání po pohřešované paní bylo
odvoláno, žena se našla a je v pořádku,“ prozradila Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

5DGQÉVHVHMGRXXzGQHV

Krátí se èas na nominanty



Prostějov (mik) – Oproti původnímu
plánu už dnes, tj. v pondělí 11. února,
se sejde k dalšímu jednání Rada statutárního města Prostějova. Seznam
projednávaných bodů na programu je
velice obsáhlý. Kromě přípravy zasedání zastupitelstva, které se uskuteční příští úterý 19. února, se konšelé budou
zabývat doporučeními komisí pro dopravu i výstavbu, schvalovat se budou
výjimky z vyhlášky o požívání alkoholu na veřejných místech v průběhu
Prostějovského masopustu i Velikonočního jarmarku. Radní budou rovněž diskutovat o dotacích do sociální
oblasti i sportu, návrzích na pojmenování dvou nových ulic ve Vrahovicích
a Čechovicích a na přetřes samozřejmě přijdou i jednání o významných
investičních akcích a také majetkoprávních záležitostech. Poprvé bude
představen také plán oprav chodníků
v Prostějově na rok 2019.







 

PROSTĚJOV Na pondělí 4. do čtvrtku 7. února byla
plánovaná výluka na trati 301 Nezamyslice – Olo- Vendula PROVAZOVÁ
mouc, která se dotýkala řady Prostějovanů. Všech- „Už nás to ani nepřekvapuje, že nějaká výluka je. Holt to
ny vlaky byly bez problémů nahrazeny autobusovou musíme chvilku vydržet. Naštěstí jezdí autobusy a jezdí včas,
dopravou. Poklidnému průběhu notně napomohly tak to není taková hrůza,“ svěřila si Večerníku starší cestující
z Prostějova, která nechtěla být jmenována.
i jarní prázdniny.
Výluka byla naplánovaná mezi Nezamyslicemi a Prostějovem z důvodu úpravy a údržby trolejového vedení, odstranění vegetace v blízkosti trati a udržení technického stavu trati.
„Po dobu od pondělí do čtvrtku byly všechny vlaky v tomto
úseku nahrazeny náhradní autobusovou organizovanou dle
výlukového jízdního řádu. Vlaky kategorie R byly souběžně
vedeny odklonem přes Přerov, přičemž cestující nedopláceli
rozdíl jízdného. V železniční stanici Olomouc byly návazné
vlaky pouze ty, které odjížděly sedm minut po pravidelném
příjezdu spoje náhradní dopravy dle výlukového jízdního
řádu a opačně,“ popsala situaci Gabriela Novotná, regionální
tisková mluvčí Českých drah.

O

měly s velkou nadsázkou „skočit do zdi“
(tohle je přitom termín, který středoškoláci
používají pro totálně nemyslící jedince poznámka autora) a jinak by měly být
postižitelné zákony platnými v České
republice. Vzkazuji každé internetové
hysterce, že pokud budu nakažen nějakým virem z důvodu, že nenechala
naočkovat své dítě, tak podávám trestní
omezení. A bude to velmi drahé...
všem máme tady další virulentní nákazu a to je ta internetově
mobilní. Naše BISka nespí a monitoruje, načež tady najednou máme kauzu
mobilní firmy vyrábějící elektroniku,
která má v názvu velké H. Vypadá to,
že tato firma společnost své elektronice
prokoukla úplně všechno od západu na
východ a všechno utajené dneska znají
díky této špionáži ti šikovní kluci, jejichž
očka jsou trochu do šikma. No tvrdím,
že je to všechno jeden velký spíše ekonomický souboj velmocí, protože při
stavu počítačové negramotnosti našeho
národa, ale bohužel i národů jiných, je v
současnosti takřka minimální problém

O

i pro cvičenou opici prolomit kde a co
v kdejakém státě.
okážeme si dát PIN 1234, hesla
máme podle svého vlastního
jména případně příjmení a podobně
infantilní a do telefonu kdekomu vykecáme pomalu i to, kolik máme sexu za
měsíc. Je to naše hloupost a špionáž
využívá jen hlouposti hloupých lidí,
kteří jsou ochotni plkat. Samozřejmě
je smutné, pokud se toto děje na celostátní úrovni, pak by ovšem měli tito
úředníci končit rychle na „pracáku“
a zůstat tam jen ti, kteří prošli bezpečnostní prověrkou, a to bez kamaráda
Miloše. Jinak, vy všichni ostatní, podívejte se, co zadáváte za hesla, PINY,
PUKY a další strašně tajné kódy do
svých e-mailů, bankovních účtů a zda
vůbec jsou ty e-maily pravé, jelikož
žádná seriózní firma po vás opravdu
nemůže chtít do otevřené zprávy piny
a hesla, pak se jedná určitě o podvod a
falešný profil bůhví odkud.
elenil jsem a pohovořil s pár
znalci z oboru a mám tady pár
rad. Co zkouší každý hacker, je příjmení, jméno, datum narození, dokonce i
rodné číslo, dále jméno milence – milenky, jméno domácího miláčka, potom jméno firmy, kde dotyčný pracuje,
u seniorů je to jméno dětí a vnoučat a
přiznejme si, senioři jsou v digitální éře
nejvíce napadnutelní, takže bych prosil
jejich rodiny, hlídejte je, stačí šmejdi s
energiemi.

D

N

ANALÝZA
MARTINA
MOKROðE
Prostě doba virulentní je zlá a je jedno,
zda jde o virus chřipkový, nebo internetový, takže braňme se. A sice léky,
vitamíny, právníky nebo obyčejným
rozumem.
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Ministr kultury by se mìl omluvit
Ministr kultury Antonín Staněk se dle mého názoru dopustil fatální chyby, když se zúčastnil akce prezentující knihu Miroslava Grebeníčka o církevních
restitucích. Toto jméno u lidí mé generace vzbuzuje velkou nenávist a opovržení. Vždyť otec pana Grebeníčka je spojován s krutým týráním nepřátel
dělnické třídy. O to smutnější mi přijde, když jeho syn vydá knihu, ve které obhajuje neobhajitelné. Pokud se pak této knize navíc dostane požehnání od
pana ministra kultury, nesu to osobně velmi těžce. Odčinit tuto chybu se pan ministr pokusil účastí na Městském plese v Prostějově. Myslím, že to nebyla
dobrá cesta. Neobměkčí mě ani to, že údajně přispěl skoro padesáti tisíci korunami na zdejší porodnici. Jedinou přijatelnou cestou by dle mého názoru
bylo, pokud by se za svoji politickou i lidskou chybu omluvil a od lží pana Grebeníčka se veřejně distancoval.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

19020810173

Není to jen hra s èísly?
Myslete i na chodce
Docela mě překvapilo, že tak výrazným způsobem poklesl počet přestup- Je mi úplně jedno, jestli u lázní bude stát nový autobusový terminál. Neumím
ků, které v roce 2018 řešila městská policie. Je vůbec možné, že se počet pří- posoudit, zda to bude lepší pro řidiče autobusů, nebo cestující čekající na
padů snížil skoro o dva a půl tisíce? Pokud mám věřit těmto statistikám, pak spoje. Ale za co bych se velmi přimlouvala, aby město v souvislosti se stavbou
si kladu otázku, čím to je. Osobně nevěřím, že by se chování Prostějovanů tohoto terminálu vyřešilo lépe přechod pro chodce mezi školou na Skálově
nějak zlepšilo, vždyť přes den i ve večerních hodinách vidím kolem sebe ve náměstí a lázněmi. Jsem již důchodkyně a nohy mi tolik neslouží. Jednak tam
městě, že strážníci neustále něco nebo někoho řeší, o rušení nočního klidu my chodci čekáme na zelenou neúměrně dlouhou dobu, a když už se rozsvítí
nebo nepořádku, který způsobují bezdomovci, ani nemluvě. Statistika je zelený panáček, tak vydrží na semaforu jen pár vteřin. Já osobně tak v tu chvíli
krásná věc, ale chtěl bych znát jasnou odpověď na to, proč se počet přestup- stačím dojít pouze do poloviny bílé zebry a už na mě troubí řidiči rozjíždějíků oproti roku 2017 snížil o celou pětinu! Není to pouze nějaká hra s čísly? cích se aut. Tak doufám, že město bude pamatovat i na nás chodce.
Petr Kovář, Prostějov
Jarmila Novotná, Prostějov
Takhle ne, pane Matyášku!
Jako voliče hnutí Na rovinu! mě hodně podráždilo vyjádření pana zastupitele Matyáška v tom smyslu, že je soud s Manthellanem důležitější než účast na
mimořádně svolaném zastupitelstvu, které schvalovalo dotace sportovním klubům v Prostějově. Kdybych jen tušil, v čem jsou priority pana Matyáška, určitě
bych mu hlas v komunálních volbách nedal! Osobně jsem přesvědčen, že soudní jednání ve sporu s Manthellanem v Brně ovlivnit absolutně nemohl, kdežto
kdyby se řádně věnoval svým povinnostem zastupitele, mohl si svoje říct k výši dotací, které směřují do sportu v Prostějově. A od toho je přece zastupitelem,
ne? Zastupuje nás voliče, nebo se raději v roli diváka účastní soudu? Takhle rozhodně ne, pane Matyášku!
Milan Frýbort, Prostějov

19013110149

Prostějov (red) – Už jen pár týdnů,
přesně do 28. února 2019, mohou občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat jakoukoli významnou
osobnost nebo kolektiv, jejichž práce
znamená přínos pro město Prostějov.
„Osobnosti a kolektivy, které výrazně
napomohly ke zvýšení prestiže města
v jakékoli oblasti své činnosti, si zaslouží naše uznání. Oceňované obory činnosti nijak nevymezujeme, abychom
tím nezúžili výběr nominovaných.
V uplynulých letech byla Cena města
udělena mnoha osobnostem, jejichž
práce je rozmanitá. Od šíření demokracie přes celoživotní práci v divadelnictví až třeba po činnost literární či
hudební,“ říká primátor města Prostějova František Jura. K nominaci je třeba uvést jméno a příjmení osoby nebo
název kolektivu navržených na ocenění, dále za jakou činnost by měli navržení kandidáti cenu získat a podpis
a kontakt na navrhovatele. Nominace
doručí navrhovatelé v písemné formě
osobně nebo poštou na podatelnu magistrátu města.

19020710172

seriál Večerníku

let, kromě plakátů tehdejších idolů
a notové osnovy táhnoucí se celým
velkým prostorem můžete vidět na
stěně za barem i sérii elpíček. Jen dvě
velké obrazovky, z nichž na jedné běžel nějaký hudební kanál a na druhé
stylově španělská La Liga, se retro
stylu vymykají.
Vybavení je jednoduché, posloužilo
tmavé dřevo. Stoly pojmou bez problémů větší společnost, pro intimní
schůzky ve dvou tam moc vhodného
prostoru není. Vydáte-li se doleva,
dostanete se na vyvýšené místo se
dvěma velkými stoly a lavicemi táhnoucími se kolem stěn. Posezení na
nich je díky dostatečnému množství
polštářků poměrně pohodlné. Celkovou kapacitu pizzerie jsme odhadli asi na 60 až 70 hostů. Co nás
trochu udivilo, bylo množství hostů.
A když jsme po sedmé hodině večer
odcházeli, bylo úplně plno.
Při příchodu a samozřejmě i při odchodu návštěvník míjí masivní barový pult s pípou, kávovarem a zástupcem podniku neustále se starajícím o
dostatek všeho, co potřebujete.
Ve velké prostoře nelze přehlédnou
šipky, které jsou zřejmě tamní velkou atrakcí. Největší stůl uprostřed
místnosti, hned vedle odhazovacího
bodu, je šipkařům pravděpodobně
trvale vyhrazen.

EXCELENTNÍ
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denního menu, nechat dovézt.
Domů nebo přímo ke stolu v pizzerii
si můžete objednat kromě slušného
výběru italské a americké pizzy také
těstoviny, saláty a hlavní i bezmasá
jídla. Největší výběr najdete logicky
mezi pizzami – můžete si vybrat hned
z devatenácti druhů připravených
americkým způsobem (je o něco silnější a dělaná na plechu) o průměru
32 cm a cenách od 99 Kč za klasickou
Margaritu do 169 Kč za Pozdrav z
fronty, tedy pizzu bohatě obloženou
několika druhy masa. Italská pizza je
tenčí a s větším průměrem (35 cm),
můžete si zvolit z jedenácti druhů a
bude vás stát od 145 do 165 Kč. Poměrně široký sortiment najdete u těstovinových jídel (deset variant špaget,
penne a špeclí) a u hlavních jídel, kterých je na jídelním lístku celkem jedenáct. Ceny se pohybují ve stejných
relacích jako u pizzy. Ostatní položky
(pečené speciality, saláty a bezmasá
jídla) jsou zastoupeny spíše symbolicky.Zajímal nás oddíl „nápoje“. Na
webu totiž najdete jen ty, které si můžete objednat domů v rámci rozvozu.
Každý všední den si můžete objednat
také dovoz poledního menu – denně
vaří čtyři jídla za jednotnou cenu 109
Kč. Tři z nich se průběžně mění, poslední je celý týden stejné, takže pokud je to vaše oblíbené, můžete si jej
dát pětkrát za týden.
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je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.

Na zdejší místo bychom nepozvali
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
bylo mdlé, nevábně vypadající a žaludek si

1

Bez obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
i nejvzácnější hosty.
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
lety zastavil čas.

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
DOBRÉ
obsluha, prostředí i další služby
na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
Průměr po všech stránkách. Trose nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚchu invence při přípravě pokrmu
JOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům. by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
VELMI DOBRÉ
pozváním do tohoto podniku neurazíte.
Jen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo i servis na vysoké
SNESITELNÉ
úrovni. Pokrmy jsou připraveny s invencí
Sem doporučujeme zajít jen teha z kvalitních surovin. Příjemný interiér, abdy, nemáme-li nic jiného na výběr.
solutní čistota všech prostor je samozřejmostí.
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RaS resumé

Interiér nezapře, že objekt v mi%QRK\\GTKG
nulosti sloužil k jiným účelům než
jako restaurace. Tipovali bychom, že
PCDÊ\Ê
tam bývala prádelna nebo kotelna.
Industriální vzhled je dnes ve světě Otevřeno je denně od 15:30 do 23:00
hodně v kurzu, takže i v Prostějově hodin, v pátek a v sobotu o půl hodiny

1FGZVGTKÆTW
MKPVGTKÆTW

Pokud jste v minulosti pizzerii La Putica nenavštívili již několikrát jako jeden
z nás, podíváte se pravděpodobně na
internet, co můžete očekávat. Najít ty
správné webové stránky nám zabralo
trochu víc času, touto informaci vám
tímto nezištně prozrazujeme, a můžete
se pustit do průzkumu.
Stránky jsou přehledné, umírněné,
bez „uměleckých“ příkras a poskytují
všechny informace, které potřebujete
k tomu, abyste si vybrali svoje menu a
objednali si je e-mailem nebo po telefonu. Objednávkám jsou lehce přizpůsobeny i některé oddíly. V sekci nápoje
jsme objevili pouze ty v plechovkách a
jeden čaj v „petce“, ale nenašili jsme to,
co jsme hledali – jaké pivo a víno můžeme v pizzerii očekávat.
Abychom dále nenapínali ty čtenáře,
kteří stále ještě nevědí, kde se pizzerie
La Putica nachází: odbočíte-li zhruba
v polovině ulice Dolní směrem k Šárce, dojdete po pár desítkách metrů
k bývalému industriálnímu objektu
s označením pizzerie. Nebo můžete
přijet autem do ulice Ječmínkova a tam
celkem pohodlně zaparkovat.
Jsme na místě a jdeme dovnitř.

(QVQ288GéGTPÊM
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JAK SE VÁM LÍBÍ
V HOSTINCI NA T YLOVCE?
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Místo úlevy jsme vyhodnotili jako
přiměřené kategorii podniku. Není to
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Po celou dobu našeho více než dvouhodinového pobytu zvládal servis jeden
obsluhující. Točil i roznášel pivo a přinesl
nám také jídlo. Byl přiměřeně komunikativní, nenutil nám další pivo, když
jsme předešlé neměli dopito a posloužil
informacemi týkajícími se vína, které
není zřejmě tak často vyžadováno. Přes
viditelné množství práce jsme na něj nikdy nemuseli dlouho čekat.
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Pokud stavíte novou restauraci nebo
pizzerii, můžete si vymýšlet, co by se
dalo udělat, aby se u vás hosté cítili dobře
a uspořádání stolů bylo ideální jak pro
hosty, tak pro obsluhu. Jestliže zařizujete
objekt, kde je stavební řešení dáno, navíc
objekt původně sloužil úplně jinému
účelu, musíte se spokojit s tím, co je k
dispozici. Nevíme, jak vyhovují prostory kuchyně kuchařům a obsluha by si
určitě také dokázala představit ideálnější
rozmístění stolů, ale myslíme si, že se zřizovatelé pizzerie s prostorem vypořádali
docela dobře. Zůstal zachován industriální, trochu syrový vzhled prostoru, který
byl „zlidštěn“ hudební výzdobou ve stylu
retro. Podnik je takzvaně svůj, nic podobného v Prostějově není.

5JTPWVÊ
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Na rozlévání v pizzerii naprosto vhodné žádný designový zázrak (ale to není
jednoduché víno za dobrou cenu, neura- celý prostor pizzerie), svůj účel plní a
zilo nás, což není všude samozřejmé.
co je hlavní, je tam čisto.
Závěrečná káva byla pěkně servírovaná,
ale jinak velmi průměrná.
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Pizzerií je v Prostějově víc, ale podnik takového vzhledu, jaký má La Putica, je pouze jeden. A podle počtu hostů v době naší návštěvy usuzujeme, že se těší ve svém okolí značné oblibě. Podle toho, co měli hosté před sebou na stolech,
to vypadalo, že pro přilehlé výškové panelové domy hraje
roli sídlištního hostince. Ale důležité je to, že tam lidé chodí a cítí se v jeho zdech dobře. A konstatováním, že jsme
v Prostějově neviděli při svých návštěvách v podvečer všedního dne uprostřed týdne tak zaplněný podnik, který se ani
před začátkem televizních novin nevylidnil, se protentokrát
loučíme a udělujeme Pizzerii La Putica...

PIZZA LA PUTICA

NA ìADU PODNIK S NÁZVEM

JAKO DVAĠTYìICÁTÝ PìIðEL

Pití jsme měli vybráno hned - Gambrinus a polotmavý Birell. Když už člověk
musí mít nealkoholické pivo kvůli autu
stojícímu venku, možnost volby potěší a
polotmavé se nám zdá o dost pitelnější
než světlé.
Výběr z nabídky pizzy nám trval déle.
Nakonec jsme zvolili jednu americkou
a jednu italskou, načež v polovině večeře jsme si talíře prohodili. Z amerických
jsme vybrali ´Nafrněnou´, z italských
Havanu. Nafrněná obsahovala vedle rajčat ještě eidam, uherák, kozí rohy, cibuli
a parmezán, Havana obsahovala kromě
rajčat, mozzarely, oliv a oregana – klasických italských ingrediencí – navíc ještě
šunku, čabajku, anglickou slaninu a nivu.
Milovníci klasiky by se sice trochu na tyto
ingredience mračili, ale my nikoliv a snažili se s obrovskými pizzami vypořádat se
ctí. Těsto bylo přiměřeně propečené, ani
u americké pizzy nebylo příliš silné, jak v
některých pizzeriích bývá. Musíme konstatovat, že nám obě pizzy chutnaly. Snad
bychom snesli náplň trochu pikantnější,
někde mívají na stole drcené papriky
nebo lahvičku s Tabascem, aby si hosté
mohli chuť dotvořit, tam tomu tak nebylo, ale nepociťovali jsme to jako nějakou
zásadní újmu. I přes veškerou naši snahu
se nám nepodařilo poslední čtvrtinu italské pizzy sníst, tak nám byla zabalena na
cestu domů. Američané tomu říkají „balíček pro psa“ a takto tuto možnost i nabízejí hostům, aby se jich snad nedotkli. A
protože ani v jedné z našich domácností
se pes nevyskytuje, bylo s pizzou naloženo jinak. Protože jsme v jídelním lístku
nenašli žádnou zmínku o víně, zeptali
jsme se na původ a k testování objednali
„dvojku“ červeného. Poté, co nám bylo
přineseno, jsme byli informováni, že se
jedná o Cabernet Sauvignon z Lechovic.

,CMP¾O
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se můžeme svézt na módní vlně. déle, ovšem provozní doba kuchyně

0GåUGTQ\JQFPGVG Výzdoba stěn je laděna do českých je již od 10:30 hodin a od tohoto času
XUVQWRKV
hudebních motivů spíše šedesátých si můžete jídlo, přes poledne včetně

Již dvaačtyřicátým kláním dnes pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, v němž
se více jak dva roky věnujeme kvalitě a servisu, který návštěvníkům nabízí regionální
gastronomie. Nejen mezi čtenáři už je známo, že celý monitoring je rozdělen na dvě
samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž „na zoubek“ jak regionálním
restauracím, tak chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než třeba
na večeři do luxusnějšího podniku. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké
překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské či zahradní restaurace a monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů. Premiérou pak byla silvestrovská sonda do
zahraničí a máme za sebou také první comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy.
Připomeňme si tedy, jaká je historie tohoto projetku. Vše odstartovaly dvě pilotní části
na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu,
načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme až na výjimky v pravidelném rytmu ob jedno
vydání, přičemž dnes celý seriál okysličujeme po delším čase návštěvou pizzerie vedené
spíše v rodinném duchu.
A právě u této příležitosti máte znovu příležitost vyhrát poukaz pro večeři ve dvou. Stačí
se zapojit do naší čtenářské soutěže, ve které můžete hlasovat o své nejoblíbenější místo
k posezení.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.
vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech
jedenačtyřicet doposud zveřejněných dílů.

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

PROSTĚJOVSKÝCH

milujeme vecerník
á

Již několik týdnů se uvnitř našheo týmu bavíme o tom, že
jsme dlouho nenavštívili žádnou pizzerii. Tento nedostatek
u jednoho z nás vyvolává zhruba po třech měsících něco,
co by se dalo nazvat „pizzový
absťák“. Rozhodování kam
půjdeme tentokrát, bylo tedy
relativně jednoduché.
A zvolili jsme pizzerii La Putica dobře známou lidem bydlícím v bezprostředním okolí,
její věhlas však nepřesáhl
okolní paneláky v Dolní. Ověřili jsme si tuto skutečnost dotazem u několika známých a
La Puticu neznal nikdo z nich,
většinou ani neznali mírně
skrytý objekt, kde se pizzerie
nachází. Někteří si vzpomněli, že zahlédli auto s tímto
názvem, protože pizzerie se
zabývá i rozvozem objednávek. Dnešní hodnocení tak
alespoň některé z nich přiláká
k návštěvě, ale nějaké zamyšlení nad marketingem by se
zcela jistě hodilo.

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
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i návštěvníci mohou očekávat vysoký
standard, přesto i letošní ročník bude
svým způsobem výjimečný a opět jiný
než ty předešlé. „Pojede se již dvacátý
ročník. Máme velkou motivaci toto
jubileum řádně oslavit, tomu bude
odpovídat organizace. Nechci úplně
předbíhat, ale počítáme i se známějšími hudebními skupinami a dalšími
poměrně zásadními překvapeními,“
lehce naznačil, jak by mohl závěr léta
na velodromu vypadat.
To je při současné podobě zasloužilého betonového velodromu maximum, co lze z mezinárodního pohledu
na Hané vidět. Možná se ale blýská na
lepší časy, po čerstvě zmodernizovaném zázemí by se oddíloví činovníci
chtěli v následujících letech pustit i do
samého oválu. „Nespíme a nečekáme,
co nám kdo přinese. S projektanty řeší-

me studii, jak jej velmi zásadně zrekonstruovat a upravit, s panem Junkem
z Kanady řešíme samotný ovál. Tento
Čechokanaďan je jedním ze dvou nejlepších stavitelů drah na světě, byl se už
podívat i tady v Prostějově,“ pochlubil
se trenér a spoluorganizátor z TUFO-PARDUS Prostějov.
Pokud by se tuto nákladnou operaci skutečně podařilo zrealizovat,
mohl by se Prostějov ucházet třeba
o „malé“ mistrovství Evropy, kde star-

tují junioři a jezdci do třiadvaceti let.
O této metě nyní v oddílu sní a rádi by
ji naplnili, jako se jim to již v mnoha
předešlých případech podařilo. „To
je ale ještě daleko a začal bych tím,
že teď je naším cílem dát velodromu
se stařičkým betonem šmrnc. Máme
návrhy, jak by se mohl stát rychlým
a konkurenceschopným, ale rozhodně nemáme v plánu halu a nebude
celý pod střechou. Částečně ano, aby
případný déšť neohrozil program

závodu, ale chceme, aby diváci uprostřed a okolo mohli stát pod sluncem.
Tak tomu v Prostějově vždy bylo
a mělo by to tak zůstat,“ přeje si.
A jaký je aktuální časový harmonogram? „Začali jsme studií a odhadované náklady činí minimálně
sto milionů. Optimálně v roce 2020
bychom chtěli dokončit přípravu
všech podkladů a pak budeme žádat
o dotace,“ představil Michal Mráček
plán pro nejbližší týdny a měsíce.

závodní dojmy polský internacionál ve
žluto-modrém dresu, kterého nyní čekají Six Day v Kodani, kde hodlá opět
usilovat o pódium
Ryze české dvojici Babor–Lichnovský
se dařilo o poznání méně, po úvodních
šesti disciplínách byli až šestnáctí. Druhý jmenovaný se navíc potýkal s nemocí a rozhodčí jej proto druhý den
neutralizovali. Zbývající dny se pak
v jejich případě nesly v duchu neztrácet kontakt s konkurencí.
„Byly pro mě utrpením. Chtěl jsem ale
absolvovat kompletní program jako
ostatní dvojice...,“ pronesl zklamaný
Lichnovský. „Tím, že Luděk onemocněl, to pro mě pak už byl hlavně trénink a zkouška, jak na tom letos jsem,“
doplnil svého kolegu Babor.
Kromě elitních závodníků se v německé metropoli představili také mládežníci TUFO-PARDUS Prostějov.
Mezi juniory se na start postavili Lukáš Kolařík spolu s René Smékalem.
Závodili celkem čtyři dny, když první
den absolvovali madison a bodovací
závod, zbylé dny už pouze madison.
V celkové klasifikaci jim patřilo jedenácté místo. „Úvodní bodovačka
se klukům docela povedla a byli pátí,
ještě v madisonu předvedli dobrý výkon. Zbylé dny ale zbytečně dopláceli
na chyby, které dělali. Získali tady ale
hodně zkušeností, každý takový start

v mezinárodní konkurenci je posouvá,“ hodnotil trenér Martin Cetkovský.
Na závěrečné dva dny navíc přicestovaly i dvě závodnice, konkrétně žákyně
Patricie Müllerová a kadetka Gabriela Bártová. Obě čekala dvoudenní
konfrontace vypsaná společně pro
žákyně a kadetky, prvenství na pásce
a bodovací závod byly oproti ostatním
kategoriím hodnoceny individuálně.
V rámci těchto dnů byly prostějovské barvy hodně vidět především
zásluhou Müllerové, která první den
obsadila čtvrté místo a v bodovacím
závodě dokonce zvítězila. Po součtu
pořadí z obou dnů byla celkově druhá,
ze žákyň však suverénně první. „Od
začátku jsem se snažila hlídat si pozici
na čele balíku a držet krok s vedoucí
závodnicí. Hned na prvním bodová-

ní jsem si připsala nějaké body, což
mě nakoplo. Zbytek závodu probíhal
podobně a vítězství se začalo rýsovat
v předposledním bodování, které jsem
vyhrála. Do posledního jsem nastoupila dvě kola před cílem a tuto pozici
se mi podařilo udržet až do samého
cíle. Výhra to nebyla jednoduchá, ale
do závodu jsem dala vše a jsem moc
šťastná, že se mi to povedlo,“ nadšeně
líčila mladá cyklistka.
A chválou na její adresu nešetři ani mládežnický kouč. „Patricie předvedla excelentní výkon, poradila si i se staršími
a zkušenějšími závodnicemi. Na Gabče
bylo znát, že je po delším odpočinku
a teprve se do tempa dostává, pro obě
ale bylo velice silným zážitkem závodit
před plnou tribunou fanoušků,“ sděloval Martin Cetkovský.
(jim)
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Ryze prostějovská dvojice doplatila na zdravotní neduhy

BERLÍN, PROSTĚJOV Trio TUFO-PARDUS Prostějov Daniel Babor, Luděk Lichnovský a Wojciech
Pszczolarski má za sebou druhý díl
dráhových závodů ze série „šestidenních“. Elitní jezdci se za skandování vyprodaných tribun představili v Berlíně a žluto-modré barvy
byly vidět. Pszczolarski sice těsně
nedosáhl na pódium a nedařilo se
zdravotně indisponovaným Baborovi s Lichnovským, ale v doprovodných závodech mládeže vyhrála
žákyně Patricie Müllerová mezi
kadetkami a junioři Lukáš Kolařík
s René Smékalem atakovali elitní
desítku.
Nejlépe do závodů vstoupil Pszczolarski, jehož tradičně doplňuje reprezentační parťák Daniel Staniszewski.
Vyhráli úvodní madison a po prvním
dni figurovali na průběžném čtvrtém
místě, o tři dny později se dokonce
posunuli na průběžné druhé místo
a do poslední chvíle bojovali o celkové
vítězství. Nakonec z toho byla rovněž
cenná pátá příčka. „Stejně jako v Londýně,“ posteskl si tak trochu Pszczolarski. „Závod byl do poslední minuty
otevřený a spolu s Danem jsme chtěli
bojovat minimálně o pódium. Celý
podnik pro nás vypadal dobře, dvakrát
jsme vyhráli madison a vylučovačku
a je to trochu škoda,“ podělil se o po-

OLOMOUC O tom, že krajská podpora
sportu není jenom prázdné prohlášení,
se v pátek 8. února přesvědčili zástupci sportovních klubů, kterým hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk
a jeho náměstek pro sport Petr Vrána
předali smlouvy o poskytnuté dotační
podpoře.
„Krajské peníze poslouží nejen na pod-

poru sportovních klubů, aby mohly vůbec fungovat a rozvíjet se, ale rovněž na
přípravu talentované sportovní mládeže.
Další peníze navíc vyčleníme na technické vybavení hřišť,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Mezi sportovní kluby rozdělilo hejtmanství
zhruba čtyřiapadesát miliónů korun. Celkem vyhovělo desítkám žadatelů o dotace.

Čtyři milióny korun tak zamíří například
k mládežnickému oddílu hokeje v Olomouci.
Další peníze dostanou hokejisté v Uničově
a v Šumperku. „Krajská podpora ale půjde napříč všemi sportovními odvětvími. Příspěvek
získají třeba volejbalisté, hráči házené, košíkové nebo veslaři,“ dodal náměstek hejtmana
pro oblast sportu Petr Vrána. Kromě přímé
podpory tělovýchovných klubů investuje Olo-

moucký kraj také do modernizací hřišť a tělocvičen.
Finanční prostředky míří také na Prostějovsko. Tři miliony korun obdrží Tenisový
klub Prostějov, 1,7 milionu VK Prostějov,
milion sto tisíc přibude na účtu BCM Orli
Prostějov, devět set tisíc získal fotbalový
1.SK Prostějov a 650 000 korun získal
(red)
SKC Prostějov.

Hejtmanství rozdělilo sportovcům desítky miliónů korun

MELBOURNE, PROSTĚJOV Dva závodníci TUFO-PARDUS Prostějov startují na prestižních dráhových závodech Six Day Series v Melbourne, kde chtějí vylepšit své představení z Berlína a bojovat o první desítku.
Chvíle napětí si však prožili ještě před samotným startem. Téměř to vypadalo,
že nebudou mít na čem závody absolvovat, když jim do dějiště nedorazila kola
spolu s dalším vybavením. „První den šestidenních byl jeden velký chaos. Vše
začalo, když nám ráno přišel e-mail, že nám kola dovezou, ale nikdo nevěděl
kdy. Nakonec nám kola dovezli deset minut před startem první disciplíny,“ sdělili závodníci, kteří už momentálně bojují o první body do celkového hodnocení. „Vzhledem k okolnostem jsme startovali bez rozjetí a tím pádem to dost
bolelo. Ve druhém bloku jsme se ale už rozjeli a konečně si začali připisovat kola
v náš prospěch. Věříme, že teď už bude jen lépe,“ dodali Babor s Lichnovským.
Vyvrcholení sledujte živě na Eurosport 2, počínání prostějovských vyslanců
vám Večerník přinese v příštím čísle.
(pk)
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v Melbourne

na startu Six Day útočil v berlínské šestidenní na vítězství

se sportovním akcentem, letos jsme
se ale s panem Šrámkem domluvili,
že bychom i tomuto podniku vdechli
punc a nazdobili jej. Je o něj tak veliký
zájem a výkony jsou srovnatelné s Malečkem, že by byla škoda, aby byl tolik
ve stínu,“ objasnil Mráček.
Pro jezdce jsou v sázce body, které jim
zaručují start na podzimních světových pohárech, právě ty budou rozhodující pro olympijskou kvalifikaci.
„Toto je předkvalifikační závod, a kdo
se nekvalifikuje na světové poháry,
nekvalifikuje se na mistrovství světa
a je prakticky vyloučeno, aby se probojoval na olympijské hry. Proto jsou
tyto mítinky zejména v tuto dobu zajímavé pro všechny,“ nastínil.
V případě Memoriáliu Otmara Malečka jsou již závodní i doprovodné
aktivity vyladěné a všichni účastníci

ce
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Duo Babor-Lichnovský Polák v dresu TUFO-PARDUS Pszczolarski

„Od loňského září se nacházíme
v olympijské kvalifikaci a do ratingu
se každému závodníkovi počítá jen
omezený počet výsledků v dané kategorii, takže i dvojkové závody mají
svůj význam. Když vyhrajete pět ‚jedniček‘, stejně se vám započítají jen tři,
takže potřebujete vyhrát i dvojkové
závody, abyste získali další body,“
prozradil Večerníku ředitel zdejších
závodů Michal Mráček s tím, že při
obou událostech tak budou k vidění
velké věci.
Jarní událost ponese nově název GP
ČSC Velká cena Olomouckého kraje a závodní program zůstane bez
výraznější změny, tou naopak projde společenský program. „Dosud
jsme tento závod organizovali spíše

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Prostějovská cyklistika nežije pouze objížděním dráhových či silničních závodů a soupeřením na trati o co nejlepší umístění. Zdejší oddíl je také již
dlouhé roky zárukou pořádání kvalitních mezinárodních akcí. V uplynulém roce se
jednalo o dva podniky zařazené do kalendáře UCI, když se nejprve v květnu konal
závod kategorie CL2 Grand Prix Českého svazu cyklistiky a v srpnu pak přišel na
řadu svátek v podobě GP Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka, který náleží ještě
o úroveň výše – do CL 1. Obdobně tomu bude i letos a diváci se opět mohou těšit
na hvězdná jména světové dráhy.

MEZINÁRODNÍ AKCE

VELODROM OPĚT ZAŽIJE DVĚ VELKÉ
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34 lední hokej

letos slavíme
milujeme

VKLAD OTEVìEL BRÁNU DO KLÌĠOVeHO
VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019 PORUBSKÝ
Sedm utkání v šestnácti dnech zbytku základní části Chance ligy
JESTŘÁB PODLE

VÁCLAV MEIDL

V úvodu sezóny nepodával kdovíjaké výkony, pak brzy onemocněl zánětem mozkových blan a dlouhé tři měsíce pobýval
na marodce. Po návratu na led opět logicky nepředváděl žádnou herní hitparádu, ale postupně se zlepšoval. A ve středu v Porubě to Venca parádně rozbalil. Společně
s parťáky ze třetí útočné formace zařídili většinu
ze šesti vstřelených gólů, přičemž sám Meidl
skóroval dvakrát, a ještě přidal jednu asistenci.
Jednoznačně šlo o jeho top představení během
tohoto soutěžního ročníku. Přejeme, ať na něj
dál navazuje.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb pohledem
Matouše Venkrbce
„Vzhledem k tomu, jak jsou teď rozložené síly v prvoligové tabulce, byla pro nás dohrávka
v Porubě cestou za povinným vítězstvím. A věděli jsme, že ten zápas bude jen o tom, jak my
k němu přistoupíme. Abychom prokázali své kvality, byli na ledě hladoví, nehráli profesorsky.
Což se od začátku dařilo, pouze jsme v první třetině neproměnili několik šancí. Ve druhé už
ano, využili jsme tři přesilovky a Venca Meidl a celá lajna odvedli skvělý výkon. Jen škoda dvou
inkasovaných gólů za rozhodnutého stavu, tam jsme Kubovi Neužilovi vůbec nepomohli. Na
důslednosti vzadu musíme směrem k blížícímu se play-off pořád pracovat. Teď bylo na kvalitní
přípravu i nějaký odpočinek víc času, mohli jsme dobře potrénovat na ten rychlý konec základní části se sedmi zápasy během dvou týdnů. Tohle každému týmu pomůže, dobijete baterky,
naberete energii a můžete se pořádně nadechnout do náročného finiše. Včetně vyřazovacích
bojů, které vlastně odstartují hned dva dny po dlouhodobé soutěži. My máme postup ve svých
rukách, a pokud budeme hrát, na co máme, tak se do play-off rozhodně dostaneme.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

HOKEJOVÉ
-

-
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rozhodne, zda a z jaké pozice prostějovští Jestřábi postoupí do play-off
PROSTĚJOV Uplynulý týden byl pro hokejisty LHK Jestřábi
Prostějov relativně pohodový v porovnání s tím, co je čeká ve
dvou týdnech nejbližších. Během nadcházejících šestnácti dnů
totiž vyvrcholí základní část Chance ligy mužů ČR 2018/2019
posledními sedmi koly a Hanáci mají v sázce dvě stěžejní věci.
Za prvé: proniknou vůbec do osmičlenného play-off? Za druhé:
z jak (ne)výhodné příčky vyřazovací boje případně zahájí?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Důležitým vstupním vkladem rozhodně bylo vítězné zvládnutí středeční dohrávky v Porubě, kde ptačí letka triumfovala suverénně 6:2 a zvýšila tím svůj
náskok před devátým Frýdkem-Místkem na pět bodů. „Stejně jako předtím
do Kadaně jsme i do Ostravy jeli s jednoznačným cílem získat tři body, byť
Poruba neměla v předchozím období
tak špatné výsledky a věděli jsme o její
nebezpečnosti. Kluci však odvedli celkově dobrý výkon, zodpovědný a do
stavu 5:0 i bez zbytečných chyb vzadu.
Za jasnou výhru jsme byli samozřejmě
rádi,“ ohlížel se za duelem 45. dějství
soutěže kouč elhákáčka Jiří Vykoukal.
Vzhledem k tomu, že jinak první
liga (stejně jako extraliga) prochá-

zela reprezentační přestávkou, otevřel se dostatek prostoru i času na
kvalitní přípravu. „V pondělí i v úterý jsme trénovali tak, abychom se co
nejlépe nachystali na Torax. A ve zbytku týdne se tréninková náplň orientovala v zájmu maximální připravenosti
na rychlý závěr dlouhodobé části. Nic
speciálního jsme nedělali, podstatné
je být fit. A mít dostatek energie, chuti
i motivace pro rozhodující fázi sezóny.
Což věřím, že my určitě máme,“ řekl
Vykoukal.
Zápasový program jeho týmu ode
dneška až do 26. února je následující: doma Kladno (pondělí 11. 2.),
venku Havířov (středa 13. 2.), doma
Ústí nad Labem (sobota 16. 2.), venku Třebíč (pondělí 18. 2.), doma Litoměřice (středa 20. 2.), venku Frýdek-Místek (sobota 23. 2.) a doma
Poruba (úterý 26. 2.).
To znamená, že soupeři budou jedno špičkové mužstvo z medailových

pozic, dva papírově slabší protivníci
ze spodku tabulky a čtyři přímí konkurenti v boji o páté až osmé místo,
z nichž dva se zatím drží v postupové
osmičce (stejně jako Jestřábi) a dva
na ni dorážejí zezadu. Teoreticky jde
rozhodně o přívětivější los, než jaký
měl prostějovský mančaft před repre
pauzou. Tam totiž potkal hned tři
celky z popředí Jihlavu, Vsetín i České Budějovice, zatímco teď už zbývají pouze Rytíři. Na druhou stranu
prověří ambice opeřených dravců
hned kvarteto soků, kterým rovněž
jde takzvaně o všechno. A právě tyhle
bitvy budou nejspíš rozhodující. „My
ale po pravdě los vůbec neřešíme. Ani

náš, ani soupeřů. Důležité stejně bude
jen co nejlíp se připravit na každé jednotlivé utkání, podat v něm dobrý
výkon, kvalitně zregenerovat a stejně

los konkurentù v boji o play-off chance ligy
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Hladce
zvládnutá
povinnost

Nejkrásnější
akce
Dnes tato rubrika nepatří největším hvězdám elhákáčka, nýbrž
třetí formaci, které parádně vyšel
středeční mač na severu Moravy.
A také otevřela jeho skóre hezkou
přesilovkovou kombinací. Pšenička předal puk Václavu Meidlovi,
který jej z pravého kruhu poslal na
modrou Krejčímu. Ten naznačil
střelu, ale místo toho chytře vrátil
Meidlovi, jenž pohotovou ranou
z první trefil po ledě pod beton přesouvajícího se brankáře Dolejše.

Podruhé za sebou (předtím v Kadani)
absolvovali Jestřábi venkovní duel, který
za současné situace prostě museli vyhrát.
A znovu jej velmi přesvědčivě zvládli,
tentokrát na kluzišti nevyzpytatelné Poruby 6:2. S naplněním papírových předpokladů opět neměli problémy.

Zase
polevení
v závìru
Také se však prostějovským mužům
znova stalo, že za rozhodnutého vývoje střetnutí s vysokým náskokem v zádech nechali soupeře během poslední
třetiny dvěma zásahy zkorigovat debakl. A svému brankáři Jakubu Neužilovi nepomohli k čistému kontu.

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

Mezi hokejovými mantinely
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Prostějovskému rodákovi skvěle vyšlo utkání v Porubě,

těší se na Jágra a rozebírá vyhlídky pro závěr soutěže

Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

75()$'å(51£+2
SQUASHISTKA
3"'/,01,3
01û¡/++*ß/

yy Nabírá i mužstvo po slabším období lepší formu?
„Je pravda, že v předchozích
týdnech nebyla týmová pohoda optimální, projevilo se to na
výkonech i výsledcích. Já však
myslím, že takové horší období
dolehne během sezóny na každý mančaft. Přijdou zranění a nemoci, vypadnou
opory, přestane se dařit a najednou tým
hraje o dost hůř, než by kdokoliv z něj
chtěl. I když se všichni snaží na maximum. Vím, že se tohle fanouškům těžko
chápe a v ideálním případě bychom měli
hrát každý zápas výborně. Reálně to ale
takhle celou sezónu nefunguje. Byli jsme
prostě do určité míry rozsypaní, zatímco
teď se myslím vracíme do dřívější pohody. Vypadá to tak.“
yy Pomůže i zápasově volnější týden
s pořádnou přípravou?
„Rozhodně ano. Kluci z marodky měli čas
se doléčit, byl prostor na dobrou přípravu,
kvalitně jsme potrénovali. Do zbytku sezóny nám tohle určitě pomůže, abychom
zase předváděli výkony v top formě.“
yyJak vidíte šance postoupit do vyřazovacích bojů?
„S klukama v kabině nijak nekalkulujeme.
Spíš všichni víme, že se musí jít zápas od
zápasu a na každý z nich se co nejlíp nachystat. Proto teď máme v hlavě jen Kladno, které do Prostějova přijede v pondělí.
A těšíme se na Jardu Jágra, který chce
nastoupit, jak jsme si přečetli. (úsměv)
Pro nás jedině dobře, motivace bude tím
větší. Vyhecujeme se a bez ohledu na cokoliv půjdeme na maximum, abychom

Marek SONNEVEND

nému na území kraje,“ poznamenal David
Lenz, manažer TK PLUS.
Nejvíce sledovaná je pochopitelně hlavní kategorie „Nejlepší sportovec“. Na vítězky posledních dvou ročníků Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou mohou tentokrát navázat další
tenistky reprezentující Olomoucký kraj Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Může
ovšem dojít k situaci, že si nejprestižnější
cenu neodnese vyslankyně „bílého sportu“.
Vážně ve hře jsou totiž například prostějovský parašutista Jiří Gečnuk, který se stal ab-
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solutním mistrem světa, jeden z nejlepších
obránců fotbalové ligy Václav Jemelka nebo
juniorská světová jednička v šermu Jakub
Jurka. „Rozhodně nebylo hlasujícím co závidět. Reprezentanti kraje byli v loňském roce
opravdu úspěšní. Sám jsem zvědavý, jaké budou výsledky,“ prohlásil náměstek hejtmana
Petr Vrána.
Ceny budou předány tradičně v sedmi
kategoriích. Mezi seniory a juniory se
budou předávat jednotlivcům i týmům, vyhlášeni budou nejlepší handicapovaní spor-

tovci a trenér roku. Zvláštními kategoriemi
budou také letos Čestná cena a Cena Olomouckého kraje. Vyhlášením bude stejně
jako v předchozích ročnících provázet Petr
Salava, o hudební vystoupení se postará
skupina O5 a Radeček.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je každoroční
mediálním partnerem a nejinak je tomu
letos. V příštím vydání se tak budete moct
těšit nejen na reportáž z dnešního večera,
ale i kompletní výsledky a ohlasy zaintere(lv)
sovaných.

jak to dopadlo loni
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Rytíře porazili. Stejné to pak musí být ve
všech dalších zápasech do konce základní části, o play-off ani nemluvě. Že do něj
postoupíme, to beru jako jasnou věc, pro
kterou musíme na ledě nechat absolutně
všechno. Hlavní přitom je řešit vždycky
jen nejbližší utkání a plně se soustředit na
něj, nenechat se rozhodit ničím okolo.“
yy Nakolik je důležité jít do play-off
z co nejvýhodnější výchozí pozice?
„Pokud se ještě neposuneme do první
čtyřky, což bude složité, tak skončit po
základní části pátí, šestí, sedmí nebo
osmí je podle mě docela jedno. Stejně
začnete čtvrtfinále dvěma zápasy venku
a na soupeři tolik nezáleží, aspoň si to
myslím. Mezi Jihlavou, Kladnem, Budějovicemi a Vsetínem nevidím nijak zásadní rozdíly a věřím, že u kteréhokoliv
z těchto soupeřů můžeme na úvod série
minimálně jednou vyhrát. Třeba teď
nedávno se nám to povedlo po dlouhé
době i na Dukle, není důvod si nevěřit.
A málokdy se série protáhne na sedm
střetnutí, kdy v tom posledním sedmém
může být domácí prostředí větší výhodou. Každopádně se do play-off musíme nejdřív dostat a pak se uvidí, tam se
dá jít za překvapením, vyřadit favorita.
Tenhle náš mančaft určitě má na to, aby
se porval o nějaký pěkný úspěch.“

sport

PROSTĚJOV Mladá hráčka squashe Veronika Vejrostová z Prostějova po
úspěšném vstupu do letošní sezóny absolvovala počátkem února juniorské mistrovství České republiky v Praze. A vyšlo této dívce skvěle, do své
medailové sbírky přidala další cenný přírůstek!
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RKOOiVtSURVVWČMRYVVNpGLYDDGORR Večerníku
PROSTĚJOV Důstojné prostředí Městského divadla v Prostějově bude svědkem vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje. Anketa, kterou pořádá
hejtmanství ve spolupráci s TK PLUS,
má za sebou bohatou historii. Významní
sportovci budou 11. února od 19.30 hodin oceněni již po osmnácté.
„Kritéria pro účast v anketě jsou stejná jako
v minulých letech. Musí jít o sportovní výkon dosažený v roce 2018 a jeho držitel
musí mít příslušnost ke klubu registrova-

Václav Meidl: „Hlavní je do play-off
postoupit. A z kolikátého místa,
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to podle mě není důležité“
PROSTĚJOV Většinu aktuální sezóny promarodil, teď už je však fit a ve
formě. Pádný důkaz předložil Václav Meidl (na snímku) během středečního duelu na ledě HC RT Torax, kde k triumfu Jestřábů 6:2 přispěl dvěma
brankami a jednou asistencí. Jednoznačně šlo o jeho nejlepší mač v Chance lize 2018/19, i proto Večerník dvaatřicetiletého odchovance LHK po
náročném pátečním tréninku vyzpovídal.
v Porubě mi to spadlo do brány hned
EXKLUZIVNÍ
dvakrát, radost mi to samozřejmě udělalo
rozhovor
velkou. I když hlavní bylo vítězství, které
jsme nutně potřebovali.“
pro Večerník
yy Herní pocity na ledě jsou tedy již
Marek
lepší, než brzy po naskočení z maSONNEVEND
rodky?
„Určitě jo. Já jsem tři měsíce nesměl dělat
v podstatě nic, kvůli meningitidě mi doktoři zakázali jakoukoliv fyzickou zátěž.
Poležel jsem si v nemocnici, po nějakém
čase mě pustili domů a nakonec z toho
byla čtvrt roku pauza od hokeje. Naštěstí
mě kluci celou tu dobu hrozně podporovali, což mi moc pomáhalo. Nejdřív mě
navštěvovali ve špitále, potom mi často
psali zprávy nebo volali, a jakmile to šlo,
začal jsem za nimi chodit do kabiny. Teprve okolo Vánoc po příznivém výsledku
kontrolních testů přišlo povolení na postupně zvyšovanou kondiční zátěž, tím
pádem jsem mohl opatrně začít trénovat
a po trochách si přidávat. Jenže spousta
kluků v tu dobu onemocněla nebo se
zranila, proto jsem musel rychle naskočit
do sestavy. A bylo jasné, že po tak dlouhé
pauze nebudou moje výkony nic moc.
Tréninkové manko jsem musel dohánět
průběžně, herně se to zlepšovalo a teď
už snad budu v pohodě. Samozřejmě to
může být vždy ještě lepší, ale jak říkám,
cítím se už dobře.“
yyBylo střetnutí v Porubě dobře zvládnuté z týmového hlediska?
„Tabulka okolo osmého místa v tabulce
je hodně nacpaná a proto jsme věděli, že
musíme vyhrát. Už v první třetině jsme
byli myslím lepší, ale neproměnili nějaké
šance. Ve druhé to přišlo, spadly nám tam
docela rychle čtyři góly. A v poslední přišlo
za rozhodnutého stavu polevení, což se stává, i když by nemělo. Musíme hrát vždycky
naplno celých šedesát minut. Celkově jsme
ten zápas ale zvládli dobře, za což jsem rád.“
yyPotěšil vás i kvalitní osobní výkon?
„Jasně. Dá se říct, že mi to utkání vyšlo,
což byla dost zásluha spoluhráčů z lajny
i celého mančaftu. Kluci mě totiž celou
dobu během nemoci i po návratu do hry
hodně podporovali a dál podporují, z jejich pomoci mám velkou radost. Protože
není jednoduché se vracet po tak dlouhé
pauze. Teď už to naštěstí vypadá, že jsem
ve slušné formě, poslední dobou se cítím
dobře. Už v předchozím zápase jsem měl
několik šancí a nedal, kluci si pak ze mě
dělali srandu, kdy to konečně přijde. Teď
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Domácí rychlobruslařské haly se už Martina
Sáblíkové do skončení své aktivní kariéry asi
nedočká, přestože slibů ze strany vrcholných politiků bylo za posledních zhruba deset let tolik,
že by tu už v součtu stály alespoň čtyři ovály, jednatřicetiletá rodačka z Nového Města na Moravě
se ale podobnými myšlenkami zjevně netrápí
a dokazuje, že je stále pravou vládkyní dlouhých
tratí právě ona. Ve druhé polovině uplynulého
týdne předvedla v německém Inzellu další ze
svých úchvatných představení a českým fanouškům i sobě připravila další kupu nádherných
okamžiků. Před rokem se sice v Jižní Koreji zlaté olympijské medaile nedočkala, po doléčení
všech zdravotních neduhů se opět po ledě prohání v plné parádě a je radost na ni pohledět. Je
samozřejmě otázkou, jak dlouho ji ještě bude
závodění bavit, nicméně v tuto chvíli se vrací na
světový trůn a po vyrovnání se v titulech legendární Němce Gundě Niemannové ji může brzy
překonat. A třeba jiná hvězda minulosti Claudia
Pechsteinová dokázala získat světovou medaili
i v téměř pětačtyřiceti letech.

Své vysílání zahájila televize Nova, v norském
Lillehammeru se schylovalo k zimním olympijským hrám, českým premiérem byl Václav Klaus,
ke svému čtvrtému a zatím poslednímu triumfu
ve Stanley Cupu směřovali newyorští Rangers.
Psal se rok 1994 a čeští hokejisté triumfovali
na Švédských hokejových hrách, jichž se vedle
domácího výběru účastnili ještě hráči Švédska
a Kanady, naopak Finové mezi pozvanými chyběli. A muselo uplynout dlouhých pětadvacet
let, než se nástupci současného trenéra Jestřábů
Jiřího Vykoukala či jeho tehdejších spoluhráčů
Martina Hostáka, Radka Ťoupala, Honzy Alinče
či Richarda Žemličky dočkali dalšího triumfu na
stockholmském ledě. Třetí sezónu v řadě tak česká reprezentace ovládla alespoň jeden z dílů série
Euro Hockey Tour a důležité také je, že se tak děje
po ne zcela povedeném vstupu v podzimní části.
Finský Karjala Cup ani ruský Channel One Cup
se výběru kouče Miloše Říhy výsledkově a mnohdy ani herně nevyvedly, naopak po Novém roce
stačily pouhé dva zápasy, aby už bylo jasno. Snad
nešlo jen o ojedinělou událost.

OPRAVDOVÁ KRÁLOVNA

TRIUM) V PRAVÝ ĠAS

BRATìI V TRIKU

Vystoupení české hokejové reprezentace v hlavním městě Švédského království bylo zajímavé
nejen jejím triumfem na čtyřčlenném turnaji
a dobou čekání na něj, ale i pohledem na soupisku národního mužstva. Co se triu Zohornů nikdy nepoštěstilo na klubové úrovni, to si Tomáš,
Hynek a Radim mohli vychutnat v dresu se lvem
na prsou. A nejen že se všichni tři sešli v jednom
týmu, navíc si zahráli i ve stejné formaci. Při troše
fantazie a také nostalgie tak dali vzpomenout na
někdejší veleúspěšné sourozence Šťastné, kteří
nejprve váleli ve Slovanu Bratislava a československém nároďáku, aby pak po úspěšném útěku do svobodného světa prokazovali své kvality
i Quebeku Nordiques. Do Petra, Antona a Mariána jim pravda ještě mnohé chybí a musejí se
v tuto chvíli smířit se štacemi v Amuru Chabarovsk, Pelicans Lahti a Mladé Boleslavi, nicméně jejich kariéra je na tuzemské poměry rovněž
úspěšná a v součtu získali už pět mistrovských
titulů, Tomáš jeden s Pardubicemi, Hynek i Radim dva s Kometou. I v národním týmu obstáli,
a navíc tvoří málo vídaný unikát.

rubriky

MAJSTRŠTYK:

Super zpráva! Volejbalistky Prostějova vydřely v Liberci pod Ještědem
důležitý triumf 3:1 a skočily právě
před Severočešky na druhé místo
extraligové tabulky. Před závěrečným
finišem sezóny je to dobré znamení.
DEBAKL:
Volejbalistky TJ OP Prostějov nadále tápou. Ve víkendových soubojích
s tabulkově nedaleko vzdáleným Juliánovem si na domácí půdě dělaly
zálusk na bodový zisk. Jenže, ouha.
Po dalších dvou prohrách zůstávají
přikované v podpalubí druholigové
tabulky...
ĠÌSLO:
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Ještě čtyři dny. Do 15. února můžete posílat své snímky do fotosoutěže sportovní komise, která
vyhlašuje anketu Sportovec města
Prostějova 2018. Fotografie se následně budou posuzovat ve dvou
hodnoceních. Hlasování veřejnosti proběhne prostřednictvím internetových stránek www.skmpv.cz
od 16. do 25. února.
VÝROK:

ÅMÁ SKVħLOU
SEZÐNU HODNħ
SE ZLEPŠIL...“
Takto výstižně okomentoval výkony
hvězdy BK Olomoucko Lukáše Palyzy
kouč nymburských basketbalistů
OREN AMIEL
KOMETA:

Foto: internet

DALIBOR SVRČINA

Další prostějovský talent oslavil druhé
vítězství v kariéře na okruhu ITF! Teprve
šestnáctiletý tenista si na turnaji v německém Kaarstu poradil s Holanďanem
Nilesem Lootsmou, kterého smetl za pouhých 51 minut po setech 6:3 a 6:1. Nic na
tom, že v osmifinále už nestačil na dalšího
Nizozemce Van De Zandschulpa, jemuž
podlehl ve třísetovém boji.

www.
vecernikpv.
cz

Opilý senior v autě

Uplynulou středu 6. února odpoledne prováděla hlídka policistů kontrolu nad bezpečností
a plynulostí v silničním provozu
v prostoru hřbitova v Určicích.
Zastavila téměř sedmdesátiletého řidiče, který řídil osobní
motorové vozidlo Mercedes
Benz. Při prováděné kontrole
na možnou přítomnost alkoholu v dechu vyšla zkouška s pozitivním výsledkem. Řidiči byla
naměřeny hodnoty 1,18 a 1, 22
promile alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami souhlasil, ale lékařskému vyšetření,
při kterém by mu byl odebrán
biologický materiál, se odmítl
podrobit. Řidičský průkaz mu
na místě nebyl odebrán, protože jej řidič nepředložil ke kontrole. Ve zkráceném přípravném
řízení mu ten samý den bylo
sděleno podezření z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Předminulou neděli 3. února
v dopoledních hodinách byl
v Olšanech u Prostějova kontrolován policejní hlídkou osmatřicetiletý muž, který jel v osobním
motorovém vozidle Škoda Felicia. Řidič se podrobil dechové
zkoušce, která vykázala pozitivní výsledky. Při prvním měření
nadýchal 0, 47 a při druhém 0,
46 promile alkoholu. Muž s naměřenými hodnotami souhlasil
a policistům sdělil, že o sobotním večeru vypil jedenáct piv
a dva panáky hořké. Kontrolou
řidiče v evidencích bylo následně zjištěno, že není ani držitelem
žádného řidičského oprávnění,
tudíž neměl za volantem co dělat. Další jízdu mu muži zákona
zakázali.

Po pivech
a bez řidičáku

Asi čekal víc...

Pravděpodobně v nočních hodinách z pondělí 4. na úterý 5.
února zacílil svoji pozornost
prozatím neznámý zloděj na
zemědělské družstvo v Dětkovicích. Po překonání oplocení
se dostal do areálu, kde vypáčil
rolovací vrata a vnikl do budovy skladu. Prohledal kancelář
a ukradl z ní pět litrů jablečného moštu v hodnotě 180 korun.
Velkou škodu za tisíce korun
ale způsobil na poškození, a to
konkrétně 8 500 korun. Ve věci
byly zahájeny úkony trestního
řízení pro trestné činy krádeže
a poškození cizí věci.

.521,.$
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Jaroslav Cetkovský na pozemku před
domem v Čelechovicích na Hané,
v němž se prý dříve vařily kosti, přespával zhruba od roku 2012. „Nejprve
jsme spali pod stromem, pak jsem
koupil stan,“ odtajnil Večerníku při našem prvním setkání na podzim 2012
bezdomovec z Prostějova přebývající
v té době ve stanu i se svojí družkou.
Bez peněz nebyli, Jaroslav Cetkovský již
tenkrát pobíral zhruba deset tisíc korun
invalidního důchodu.
Místní občané si v souvislosti s nimi
ovšem opakovaně stěžovali na neuvěřitelný nepořádek, nesnesitelný
zápach, popíjení a následné sprosté
nadávky. S tvrdohlavým párem si
však nevěděli rady ani policisté, ani
místní starostka... „Pan Cetkovský
není občanem Čelechovic! Už několikrát jsem mu říkala, ať se společně
s partnerkou odstěhují, ale on na to nijak nereagoval,“ poznamenala před lety
Jarmila Stawaritschová.
Na začátku roku 2015 přišel silný cukrovkář vinou trombózy o pravou nohu,
kterou mu v nemocnici museli ampu-

JEDNONOHÝ BEZDOMOVEC Z ÈELECHOVIC JE PO SMRTI

tovat. Problémy měl i s tou druhou.
Nedlouho po propuštění ze špitálu se
jemu i jeho přítelkyni podařilo sehnat
pronájem v soukromém Domově
pro seniory Podzim v Čelechovicích
na Hané. Vypadalo to, že vše nabralo
správný směr. „Chtěli bychom se prostřednictvím Večerníku omluvit všem
tady v Čelechovicích za naše chování.
Teď ale chceme začít nový život. Ten
byt v domově pro seniory je nádherný,“
těšila se na budoucnost prakticky negramotná Irena Opavská.
Lidé se ovšem nemění. Ani v domově
seniorů nepřizpůsobivá dvojice dlouho
nevydržela. „Pan Cetkovský měl u nás
nájemní smlouvu, která mu po roce vypršela. Rozhodli jsme se ji neprodloužit
a on si i s partnerkou našel jiné ubytování.
Před časem zemřel, proto se nechci dále
k celé věci vracet,“ vyjádřil se Pavel Novák
z Domova pro seniory Podzim v Čelechovicích na Hané.
Kam vedly další kroky Jaroslava Cetkovského, se Večerníku již zcela zjistit nepodařilo. „Zemřel tuším loni na podzim.
Bylo to snad na ubytovně v Hněvotíně,
ale úplně přesně to nevím,“ prozradil
nám na závěr jeden z místních. (mls)
KLADKY V lyžařském středisku Kladky „se dveře netrhnou“. Díky jarním prázdninám návštěvnost vzrostla, zároveň středisko zažívá nejlepší
čas sezóny. Jelikož zimní radovánky se stávají čím dál oblíbenější, nebylo
divu, že rodiče s dětmi využili naplno jarním prázdnin a zamířili právě
do tohoto lyžařského střediska. Ostatně zadovádět si a vyblbnout se na
svahu můžete v rámci jakékoliv dovolené. Do příštích dní si areál slibuje
podobnou účast, snad jen aby vyšlo počasí, které meteorologové hlásí.
Skiareál Kladky právě zažívá ty nejlepší časy. Může se totiž pyšnit tím, že jsou
všechny tři vleky v provozu a že přeje i počasí, kvůli kterému musí jen lehce
přisněžovat. Jinak panují naprosto perfektní podmínky. Bylo vidět, že díky sněhové nadílce, která napadla v pondělí, bylo návštěvníků malinko méně, ovšem
s každým dnem je lyžařských nadšenců i rodin s dětmi víc a víc,“ usmíval se
konci týdne Jiří Křeček, spokojený předseda TJ Sokol Kladky.
>>> pokračování na straně 10

Kladkyje sezóna
v plném proudu

Ve SKIAREÁLU
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Pivín (nif) – Obec Pivín oznamuje občanům, že na návsi došlo
k poškození podzemních kabelů
veřejného osvětlení. Již byla objednaná firma, která má zjistit přesné
místo poškození a zajistit opravu,
přesto vedení obce žádá občany
o trpělivost při dočasné ztížené viditelnosti.

Farnost prosí o pomoc

Dobromilice (nif) – Farnost
Dobromilice započala sbírku, která má pomoci při realizaci oprav
tří zvonů a věžních hodin kostela
Všech svatých v Dobromilicích,
což přijde v součtu na více jak 121
000 korun. „Pouze na dotační programy se nejde spoléhat,“ píše se na
internetových stránkách fary, kde
najdete bližší informace.

RYCHLÝ
9(ÿ(RNÍK

do programu oživení, no a v pátek si
mohly vyrobit dvě libovolné dekorace v keramické dílně, které si odnesou
později právě kvůli delšímu procesu
vypalování,“ ohlédla se uplynulým
děním Barbora Žeravská.
Večerník zavítal na čtvrteční program.
„Máme tady lukostřelecký kroužek
a právě v rámci akce Jarní prázdniny
s Orionem jsme si vyšli s dětmi trochu na čerstvý vzduch. Věnujeme
se takzvané 3D lukostřelbě, kdy děti
střílí na makety zvířátek a imitujeme
tím právě lovení zvěře. A evidentně je
to baví, protože jich máme v kroužku
asi pětadvacet. Když je zima, tak chodíme do sokolovny střílet na terče,
ovšem tentokrát nám počasí přálo,
tak jsme vyrazili trochu do terénu,“
popsal Večerníku průběh akce Antonín Bartošík, vedoucí kroužku a pořadatel.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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jarních barviček a pomocí techniky
decoupage. Středa pak přinesla deskové hry. Nebyly to jen ty klasické,
ale zahráli jsme si například i Activity. To děti moc bavilo. Ve čtvrtek
si děti zastřílely, lukostřelba vnesla
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Jarní prázdniny jsou mnohdy pro
rodiče pěkný oříšek, protože se nemohou v práci na celý týden uvolnit
a nelze se v tomto případě věnovat
dětem naplno. Což ale hravě vyřešil
program, který si připravila příspěv-

BYLI JSME
U TOHO
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Vendula
PROVAZOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

ková organizace ORION-středisko
volného času Němčice nad Hanou,
jež se o děti doslova hravě postarala.
Akce začínaly už ráno a trvaly celé
dopoledne, každý den přitom v úplně jiném duchu.
„Začínali jsme v pondělí programem
Prostřeno s Orionem, pro oblíbenost
jej opakujeme každý rok. Děti mezi
sebou soutěží v kuchařském konání,
kdy si uvařily těstoviny s omáčkou
a dezert v podobě palačinek, ve finále jsou si sami porotci. Nakonec jsou
pro svoji šikovnost náležitě odměněny. Úterní den jsme navštíviliy výtvarnou dílnu, po níž si děti odnášely
tři výrobky, a to zdobený rámeček na
fotografii, květináč i s jarní kytičkou,
která jim za několik dní vykvete, a kelímek na pastelky, vše zdobeno do

region

Každý den byl připraven program, kde se dala trénovat mysl i zručnost

NĚMČICE NAD HANOU Příspěvková organizace ORION středisko volného času Němčice nad Hanou každoročně
připravuje pro děti několikadenní dopolední program na
jarní prázdniny. Uplynulé pondělí se začínalo velice známým vařením aneb Prostřeno s Orionem, druhý den v týdnu se mohly děti těšit na výtvarnou dílnu, načež středeční
děj se nesl ve znamení deskových her, aby ve čtvrtek došlo
k malé změně. Původně avizovaná etapová hra byla změněna na lukostřelbu, kdy si děti mohly zastřílet z luku na makety zvířátek. A poslední všední den jarních prázdnin si děti
zkusily keramickou výrobu.

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

milujeme vecerník
á

KREATIVNÍ JARNÍ PRÁZDNINY SI UŽILY NEJEN DĚTI Z NĚMČIC

ÿ(51É zprávy z regionu

Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz
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téma Večerníku

milujeme vecerník
á

Prostìjov & KAM NA DOVOLENOU
Jarní prázdniny na
Prostějovsku jsou
už sice za námi, to
ale neznamená, že
se nemůžete vydat
ještě na nějakou zimní dovolenou! Mezi
nejoblíbenější zimní aktivity jistě patří
sáňkování, bobování,
bruslení nebo koulování, ale zejména čím dál
oblíbenější lyžování.
Přitom možností, kam
se za ním vydat, je jen
tady v okolí spousta.
A kdo naopak nemá
v oblibě zimu, ten se
jistě potěší ze slunce,
nezapomenutelných
zážitků a vzrušujícího
dobrodružství v teplé
exotice! Pojďte se
s Večerníkem podívat,
jaké možnosti se vám
o dovolené skýtají...
Stranu připravila
Tereza Machová

Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz
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NO PŘECI DO TEPLA! Ve SKIAREÁLU Kladky
Zima může být životu i nebezpečná…

0C\KOPÊFQXQNGPQWUGVGòLG\FÊFQVGRNÚEJMTCLč

Ukazuje se, že lyžařství se stává čím dál oblíbenějším koníčkem. Na svazích přibývá sjezdařů, a tak by se mohlo
zdát, že horská střediska, kde mrzne, až praští, jsou stále
vyhledávanější destinací. Opak je ale pravdou! Přibývá
Čechů, kteří si raději místo chladných lokalit vybírají
k trávení dovolené teplá exotická místa.
Podzimní a zimní zájezdy za sluncem si získávají u českých
turistů stále větší oblibu. Do exotických destinací každoročně
vycestuje více než 100 000 Čechů. Nejvíce přitom navštěvují
Dominikánskou republiku, Kubu, Maledivy, Zanzibar, Egypt,
Kapverdy nebo Spojené arabské emiráty.
Důvodů, proč tak činí, je mnoho. V období zimy je turistů
v oblíbených lokalitách mnohonásobně méně než v létě. Veškeré památky si tak prohlédnete v klidu a bez front působících
nekonečným dojmem. A také fotky se vám v takovém případě
vydaří lépe, než když se vám do záběrů neustále někdo plete.
Nezanedbatelným argumentem může být sleva na ubytování.

Foto: internet

Kvůli nižší obsazenosti jdou hotely a hostely s cenou dolů. Za
pokoj zaplatíte až o polovinu méně, navíc personál je vstřícnější a máte větší šanci získat nějaký bonus v podobě lepšího
pokoje nebo třeba poukazu na drinky do hotelového baru.
A v neposlední řadě si lidé uvědomují, že chladné počasí je
zdraví a životu mnohem nebezpečnější než horko, a proto
v zimních měsících cestují za sluncem. Vědecký tým pod vedením Antonia Gasparriniho otiskl v lékařském časopise The
Lancet studii, v níž zkoumal 74 milionů úmrtí ve 13 zemích
světa mezi lety 1985 až 2012. Uváděl údaje o úmrtí do souvislosti s ideální teplotou v té které zemi a přišel na to, že chladnější počasí údajně mohlo za smrt lidí až dvacetinásobně častěji
než nadměrné teplo.
Dovolená na teplých místech v době, kdy u nás mrzne, má
tedy očividně svá nezpochybnitelná plus. Proto, pokud se
rozhodujete, kam pojedete, byste určitě měli zvážit tyto exotické destinace.

je sezóna v plném proudu

>>>dokončení ze strany 9
Pokud bude přát počasí a vyjde podle
předpovědí meteorologů, Kladky si slibují do příštích dní velmi úspěšnou sezónu.
Předpokládají, že pokud nenastanou žádné
komplikace, provoz bude nepřetržitý až do
konce února a začátkem března pak uvidí.
„Vždy jsme se snažili být v provozu v době
jarních prázdnin jak na Prostějovsku, tak
Olomoucku. Prostějov tedy vyšel krásně
na začátku února, ovšem Olomouc má
prázdniny až v březnu. Tudíž uvidíme, jaká
bude zima, ale osobně si myslím, že by to
byl takový malý zázrak, že by takové počasí
vydrželo do té doby. Momentálně decentně
přisněžujeme. I když se nám trochu oteplilo,
tak sněhu máme do zásoby dost. Sjezdovka
se tedy pravidelně upravuje a po oblevě jsme
připraveni jak energeticky, tak technicky na
zasněžování,“ dodal Křeček.
Pokud máte rádi lyžování a jste
soutěživí, v neděli 17. února se můžete
těšit už tradičně na soutěž, nesoucí
název Kladecká lyže. Je to otevřený závod
v obřím slalomu jak pro děti, tak i dospělé.
Těšit se můžete na závody v nejrůznějších
kategoriích od takzvaných Myšáků, což
jsou děti narozené v roce 2013 a mladší,
či kategorie Masters, kde budou zajisté již
zkušenější lyžaři, a to ročníky 1978 a starší.
(vp)

19020710165

19020710160

Informace k soutěži
předplatitelů a dárků
pro abonenty najdete v příštím čísle
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Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2019
Jméno a příjmení (firma)

č.p.

Ulice

PSČ

Město

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem
19020710171
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LVI – 22. 7. až 22. 8. Blíží se den,
který bude pro váš další život naprosto klíčový. Znenadání se objeví
někdo, kdo bude ve vašich očích ten
pravý a se kterým byste si dokázali
představit celoživotní partnerství.
Jen do toho!
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nesázejte
se a ani neuzavírejte žádné kšefty.
Vy prostě tento týden budete mít
naprostou smůlu jak v podnikání,
tak i při manipulaci s penězi. Nejlepší bude, když platební kartu necháte úplně doma.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. V rodinném prostředí budete naprosto
dominantní osobou, ovšem v zaměstnání vás zaskočí kolegové, kteří
vás převyšují jak v rychlosti nápadů,
tak v jejich realizaci. Vyrovnat se jim
bude těžké.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Nesedejte
v následujících dnech za volant vozidla,
hrozí vám nehoda a zranění. Nechte se
vozit nebo po dlouhých letech sedněte
na kolo či využijte městské hromadné
dopravy. Žíly se vám nezkrátí
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Bylo
by dobré, aby vás při nákupech
někdo hlídal a dával pozor na vaši
peněženku. Dostanete se totiž do
stádia, kdy budete ochotni utratit
jakoukoliv částku za každou prkotinu. Opravdu se nechte hlídat.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Vašeho partnera něco očividně trápí,
nebude moc mluvit a společným plánům se bude vyhýbat. Neprovokujte
jej neustálými otázkami a vyčkejte, až
vám sám sdělí, co má na srdci.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Udělejte si čas na svoji rodinu a vytáhněte ji konečně někam do společnosti.
Sami se tak odreagujete a přijdete
na zcela jiné myšlenky. Čekají vás
poměrně stresové dny, takže relax
nepodceňujte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Netrpíte
zrovna nadváhou, to ovšem neznamená, že se musíte přecpávat jako
Otesánci. Myslete na to, že se blíží jaro
a tak není radno hazardovat se štíhlou
postavou. Návštěva fitcentra by byla
úplně nejlepší.
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Na jaro prozatím zapomeňte, i když drtivá většina Prostějovanů má
zimy už plné zuby. Čekají nás ještě mrazivé dny, během kterých však
můžeme navštívit rodinné příslušníky a přátele, na které později nebudeme mít tolik času.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nepřeceňujte své síly, kterých ostatně nemáte
na rozdávání. Opřete se o přátele,
kteří stojí po vašem boku a nezradí
vás. Ve druhé polovině týdne přijdou dobré zprávy, chce to jen obrnit
se trpělivostí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Jste příliš
zbrklí a často jednáte ukvapeně. To se
bohužel nezmění ani teď a provedete
hodně hloupostí, kterých záhy budete litovat. Než se k něčemu rozhodnete, prodiskutujete vše s odborníky.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Kontaktuje vás člověk, který bude působit hodně seriózním dojmem. Ale
pozor, nevěřte mu všechno, co vám
nakuká. Bude chtít využít vaší důvěřivosti a pokusí se vás zlákat k riskantnímu obchodu.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Těsně před
víkendem si uvědomíte, že jste měli
původně v plánu romantický výlet
s rodinou. Pozdě! Okolnosti tomu
chtějí, že plány musíte narychlo změnit. Samozřejmě ke značné nelibosti
mnoha příbuzných.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: OVOCE

--
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dva měsíce systém PES spuštěn ve
zkušebním provozu.
Během tohoto zkušebního provozu budou koncovým uživatelům
poskytovány veškeré služby systému PES v plném rozsahu, avšak za
vstup do systému nebudou vybírány žádné poplatky a zároveň bude
provoz sloužit ke sběru postřehů a
podnětů od koncových uživatelů,
kteří se do systému PES v prvních
dvou měsících zapojí. Tyto podněty
budou následně využity k doladění
systému PES do takové podoby, aby
v co největší míře splňoval představy
klientů. Lze říci, že prostřednictvím
zapojení do zkušebního provozu
získají koncoví uživatelé možnost
stát se „spoluautory“ systému PES.
Rovněž tímto krokem umožníme
koncovým uživatelům, aby si před
zakoupením systému PES, mohli
tento produkt bezplatně vyzkoušet.
Do zkušebního provozu se můžete zapojit prostřednictvím
Okresní hospodářské komory
v Prostějově, která zájemcům

vydá přístupový kód. Rutinní
provoz systému bude spuštěn k 1.
3. 2019. Od tohoto data již bude
provoz systému pro koncové uživatele zpoplatněn. Koncoví uživatelé, kteří se zapojí do zkušebního
provozu, budou mít na konci února
možnost své členství prodloužit a
zakoupit si roční přístup do rutinního provozu systému PES. Členové
OHK v Prostějově, kteří využijí
nabídky na prodloužení členství
v systému PES, budou mít nárok
na uplatnění slevy 25 % z celkové
částky, ostatní zájemci poté 10 %
z celkové částky.
Chcete se stát spoluautory systému PES a přizpůsobit jej potřebám Vaší společnosti?
Chcete si systém PES vyzkoušet do
konce měsíce února zdarma?
Chcete získat nárok na slevu až 25
% při jeho zakoupení po uplynutí
zkušebního provozu?
Zašlete svůj požadavek na e-mail: ohkpv@ohkpv.cz.
Více informací naleznete také
na: www.pespropodnikatele.cz.

POZVÁNKY NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

13. 3. Jakým způsobem nejlépe propagovat firmu na sociálních sítích, přednáší In creative, s.r.o.
/Jakub Horáček, Michal Olbert/.
13. 5. Pracovnělékařské služby – novinky, přednáší Robert Křepinský. Více na www.ohkpv.cz

-
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Od letošního roku 2019 přichází
všem podnikatelům na pomoc již
dlouho očekávaný PES = Právní
Elektronický Systém. Jedná se
o stěžejní projekt Hospodářské
komory, který provede podnikatele a živnostníky džunglí zákonů
a dalších předpisů, pohlídá za ně
plnění administrativních a daňových povinností a nepochybně přispěje k úspoře nákladů na
straně podnikatelů.
Zjednodušeně řečeno, PES bude
za konkrétního podnikatele nebo
živnostníka hlídat jeho povinnosti
a lhůty – kdy má co zaplatit, kde a
jak se má přihlásit, jaký formulář
kam poslat atd. – a to s ohledem na
jeho obor podnikání tak, aby mu
stát nemohl uštědřit pokutu za nesplnění nějaké povinnosti.
Rádi bychom Vám jako koncovým
uživatelům nabídli možnost ovlivnit
budoucí podobu uživatelského rozhraní systému PES. Aby byl tento
systém efektivní a Vy měli možnost
jej do jisté míry přizpůsobit potřebám Vaší společnosti, bude první

26. 2. Aktuální změny v důchodovém pojištění v roce 2018 a 2019, přednáší Bc. Taťána Sojková.
7. 3. Pracovní právo v praxi – aktuálně pro rok 2019, přednáší JUDr. Miloš Hejmala.
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Foto: Marek Sonnevend

na maximum jít do dalšího zápasu,“
zdůraznil Vykoukal. Nečekejte od
něho ani žádné propočty, kolik bodů
by mohlo stačit na účast ve čtvrtfinále,
nebo třeba na pátou příčku. „Já opravdu řeším jen to, abychom postoupili
do play-off. Z kolikáté pozice není
podle mě tolik podstatné, protože víc
než jméno čtvrtfinálového soupeře
bude v prvním vyřazovacím kole rozhodovat momentální forma, pohoda
v týmu. A tu chceme mít co nejlepší,
pochopitelně i s pomocí příznivého
zdravotního stavu,“ odtušil Vykoukal.
Pokud by se jeho svěřencům v závěru šedesátikolového maratónu extrémně zadařilo, vyloučen ještě není útok na elitní
čtveřici. Leč reálně spíš půjde o to udržet
se v prvním oktetu a pokud možno dosáhnout na pátý post. Z našeho pohledu
totiž určitě je rozdíl narazit z osmého fleku na rozjetou i nadmíru silnou Jihlavu,
či jít z pátého stupínku na čtvrtého, jenž
zdaleka nebude v tak fajnovém rozpoložení. Vzrušující finiš tohoto soutěžního
ročníku každopádně startuje.

pondělí 9. lednaPondělí
2017 11. února 2019
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Hráčský kádr pros- vého Zlína, jehož střídavé starty jsou
tějovských hokejistů momentálně minulostí.
čítá při pohledu na oficiální soupisku osmadvacet jmen. A vězte,
OBRÁNCI
že pouze tito plejeři + do Pardubic
uvolněný Jan Zdráhal se mohou Trenérská dvojice Jiří Vykoukal - Ivo
v sestavě Jestřábů objevit ve zbytku Peštuka nyní spoléhá na osmičku
beků Dušan Žovinec, Ondřej Mikliš,
letošní sezóny.
Ladislav Havlík, Daniel Kolář, Zdeněk
Marek SONNEVEND Čáp, Jakub Husa, Petr Krejčí a Matěj Bažant. Prvně jmenovaného sice
postihly problémy s tříslem, ale už by
BRANKÁØI
měl být v pořádku. K tomuto oktetu
se může teoreticky přidat Jan Zdráhal, který má vyřízené zpětné střídavé
starty z Pardubic, kam zamířil těsně
před lednovou uzávěrkou přestupu.
Naopak další plejery (Alex Rašner,
Daniel Krejčí, Michael Foltýn, Rhett
Holland, Mario Kellner) odválo průběžné dění minulých týdnů i měsíců
do jiných klubů definitivně.

EVA REITEROVÁ

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Konice
last: Celé ulice Bezručova, Partyzánská, Za Kapličkou,
Dne: 18. 2. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- Přemyslovka, Dvorek, Smetanova č. 587, 816, dále Tyrlast: celé ulice Kružíkova, Vápenice. Oboustranně ulice šova 36 (obchod).
Husova od č. 288 a 200 po 432 a 420. Dále jednostranně Obec: Žešov
ulice Sportovní od č. 436 po č. 439.
Dne: 26. 2. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá
Obec: Čechovice
oblast: celá ulice Za humny (směr hřbitov) s č. 137,
Dne: 19. 2. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- 140, 143, včetně stavebních pozemků.
last: část obce Čechovice, ulice Žitná oboustranně od č. 2 a Obec: Ondratice, Sněhotice
9 po č. 12 a 11, ulice Čechovická - levá strana od ulice Žitná Dne: 27. 2. 2019 od 10:00 do 14:00 hodin. Vypnutá
(pohostinství č. 88) po č. 42, ulice K rybníku s č. 24, 26, 28, oblast: Celá obec Sněhotice. Část obce Ondratice: obouulice 5. května oboustranně od č. 1 a 2 po č. 5 včetně garáží stranně od č. 8 a 31 po konec obce s č. 162, 183 a dále část
a č. 30, ulice Lipová oboustranně od č. 1 a 2 po č. 33 a 32, obce ve směru od Sněhotic (ohraničená čísly: 167, 168,
dále ulice Habrová s č.42.
15, 176. Oboustranně od č. 23 a 30 po č. 41, 78, 118, 48,
Obec: Služín
27, 54. Dále lokalita Hatě Hájenka Sněhotice 110.
Dne: 20. 2. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- Obec: Víceměřice
last: Novostavby na parcele č. 182, 183, 185/2, 411/2, Dne: 27. 2. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
K/21 a K/23.
oblast: Část obce Víceměřice: ulice od č. 1 a 28 po koObec: Hluchov
nec obce s čísly 84 a 138 a dále oboustranně ulice od
Dne: 22. 2. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- č. 67 a 81 po konec obce směr Němčice s č. 109 a 60.
last: Část obce Hluchov: č. p. 1, 2, 102, 3, 4, 5, a parcela Dále od č. 21 a 18 po č. 75 a 73 (včetně kaple).
K/36.
Obec: Konice
Obec: Ospělov
Dne: 1. 3. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá obDne: 22. 2. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: last: Ulice Vodní od č. 210 a 253 po ulici Jiráskova. UliČást obce Ospělov: č. p. 41, 32, 7, 31, 15, 16, 17, 18, 35.
ce Na Příhonech od č. 310 a 78 (včetně č. 216, 253, 81)
Obec: Kostelec na Hané
po ulici Jiráskova. Dále č. 359 a areál nádraží ČD č. 691.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Dne: 26. 2. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá ob-

ÚTOÈNÍCI
Uplynulé duely vyprofilovaly ofenzivu Prostějova do těchto čtyř útočných formací: Tomáš Nouza, Tomáš
Divíšek, Lukáš Luňák – Lukáš Žálčík, Marek Račuk, Jan Starý – David
Dvořáček, Tomáš Pšenička, Ondřej Matýs – Radek Prokeš, Václav
Meidl, Matouš Venkrbec. K nim je
nutné připočítat Vojtěcha Krejčiříka
(alternuje ve třetí lajně s Matýsem),
Tomáše Karpova (měl by se vrátit
po studijní pauze), Filipa Hantáka,
Lukáše Volfa (lednové posily se
uzdravují po zraněních) a mladého
odchovance Petra Antoníčka. V jiných oddílech už naopak figurují
Jaromír Kverka, Vojtěch Dobiáš,
Sebastian Fajkus, Dmitri Zhukenov
i Anton Kovalev.

Jasnou jedničkou je po celý aktuální
ročník Jakub Neužil, poslední dobou
odvádějící již kvalitní výkony. Záda
mu kryje mladík Daniel Huf, jenž
zatím dostal pouze tři zápasové šance. A do hry se ještě vůbec nedostal
v rezervě čekající benjamínek Kryštof
Rochla. K dispozici naopak již není
ostřílený Tomáš Štůrala z extraligo-
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PO SVÉ SEZÓNÌ
HURÁ DO EXTRALIGY
Střídavé starty do několika různých týmů
nejvyšší české soutěže má vyřízeny hromada Jestřábů, zdaleka nejen jedinci nedávno
zmiňovaní v daném ohledu. „Tahle možnost naskočení do extraligy platí zhruba
pro polovinu našeho současného kádru,
vzhledem k dobrým vztahům s jednotlivými kluby to tam kluci mohou jít v případě
zájmu o ně zkusit. Ale až poté, co my úplně
ukončíme své působení v probíhajícím
ročníku. Teprve pak hráče uvolníme, dřív
rozhodně ne. Prioritou je úspěšný závěr
naší sezóny,“ zopakoval důrazně Jiří Vykoukal k tématu, jež se týká Tomáše Nouzy
(Plzeň), Matouše Venkrbce (Pardubice),
Lukáše Žálčíka, Davida Dvořáčka, Jakuba
Neužila (všichni Sparta Praha), Zdeňka
Čápa (Hradec Králové).

„Neřekl bych, že jsem úplné kopyto,

ale nejsem ani žádný tank,“

Třetí nejlepší ofenzivu v Chance
lize 2018/2019 momentálně mají
muži LHK Prostějov. Dříve podle počtu vsítěných gólů dokonce dlouho vedli, teď jsou se 178
nasázenými trefami v závěsu za
vedoucí Jihlavou (187) a druhým
Vsetínem (183).

Výrok:

Nejsem žádné
kopyto, ale ani
žádný tank.
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směje se nováček v jestřábím Lukáš Volf,

který přišel z Ústí n.L.

PROSTĚJOV Finální boje o play-off
Chance ligy jsou v plném proudu a jak
známo, prostějovští Jestřábi do nich
přivedli novou posilu až z Ústí nad Labem. Zkušený útočník a čerstvá akvizice Lukáš Volf (na snímku) na svůj první
zápas v dresu Jestřábů ještě čeká, ale
první rozhovor pro klubový web už má
za sebou.

22,90

Oznámení o přerušení

-

Je zdravé a chutné, mělo by být součástí každé svačiny pro malé i velké. Z pestrého výběru ovoce je dobré vědět, že nejlevnější mandarinky,
jablka a červené hroznové víno nabízí Tesco, kde jsme společně s Penny marketem objevili také cenově nejvýhodnější pomeranče a vedle
Billy zde měli nejnižší taxu také u banánů. Pro bílé hrozno se vyplatí
Ať vám chutná!
navštívit Kaufland.
Průzkum byl proveden ve středu 6. února.

Naše
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Ɣ PŘEDNÁŠKA: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. „GRAVI-TAČNÍ VLNY“; proběhne ve čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 14:00 do 15:00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 18:30 do 19:30
hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA“.
Vstupné děti 20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ SOUTĚŽ PRO DĚTI: na téma „KOMETY“ proběhne v sobotu v 15:00 hodin. Vstupné děti 20 Kč, dospělí
40 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech akcí.

FINIŠE Koho ze soupisky (ne)mají Jestřábi k dispozici
-DNMHWRVHVWĆËGDYÛPLVWDUW\YHQLGRNOXEX"

Konstelace hvězd Prostějova
j
b ev
Ja

hotově

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

19020710169

yy Před koncem přestupového období jste byl, jako jediná posila, dopsán
na soupisku Prostějova. Jak domluva
vznikla?
„Vznikala poměrně dlouho, protože jsem
dlouhodobě zraněný. Pan Vykoukal se mi
ozval už někdy začátkem ledna, že o mě
mají v Prostějově zájem. Všechno to zdržovalo právě to moje zranění. Jinak jednání
bylo celkem rychlé.“
* Stihl jste se vůbec rozkoukat v kabině?
Jak hodnotíte tamější zázemí?
„S některými kluky odsud se znám, je tu
dobrý kolektiv. Tady v Prostějově je to
hodně parádní. Zázemí je super oproti

tomu, co jsem znal, je to opravdu o level
výše.“
yy Co očekáváte od prostějovského angažmá?
„Tak určitě to, že se dostaneme do play-off.
Doufám, že se v něm probojujeme co nejdále a že budu týmu prospěšný.“
yy Kdy nastoupíte?
„Uvidíme, kdy naskočím na led, kdy se
bude trenérům zdát, že jsem v kondici,
v takové, v jaké bych měl být a kdy mě to
pustí. Doufám, že co nejdříve.“
* V posledních sedmi zápasech čeká
tým boj o play-off. To bude hodně náročný závěr základní části...
„Každý zápas je samozřejmě těžký. Teď to
pro nás bude asi takové svazující. Na druhou stranu jsou tady zkušení hráči a věřím
tomu, že ty zápasy o play-off zvládneme.“
yy Jaké byly vaše hokejové začátky?
„Začínal jsem v Písku. Po dorostu jsem se
přesunul do Mladé Boleslavi, odkud jsem
různě hostoval po první lize. Hrál jsem za
Ústí a také za Benátky. No a teď jsme tady
v Prostějově a chci udělat maximum proto,
abychom byli úspěšní.“

yy Jaké jsou vaše osobní cíle?
„Já si vždycky dávám jen postupné mety.
Momentálně je mým cílem udělat co největší úspěch tady s Prostějovem. Co bude
potom dál, to se uvidí. Teď mám za úkol
se dostat do formy, uzdravit se a pomoct
týmu.“
yy Považujete se za silového nebo technicky založeného útočníka?
„Nechci říci ani silový ani technický. Úplně
nevím, asi něco mezi. Neřekl bych, že jsem
úplné kopyto, ale nejsem ani žádný tank.“
(smích)
yy Loňskou sezónu jste za Ústí odehrál
37 zápasů a měl bilanci 7 gólů a 7 asistencí. Letos jste v 33 zápasech zaznamenal 9 gólů a 21 asistencí, což je výrazné
bodové zlepšení. Jak byste zhodnotil
svoji letošní sezónu?
„Pro mě je zatím tou nejlepší v mužích.
Oproti loňskému ročníku bylo obrovskou
výhodou to, že jsem byl pořád na jednom
místě a nependloval mezi Boleslaví a Ústím, jako loni. Zvykl jsme si na jedno prostředí, na spoluhráče a nemusel jsem hrát
dva různé styly hokeje. Asi jsem se na tu

sezónu i lépe připravil. Takže za mě jednoznačně nejlepší sezóna.“
yy Co byste chtěl vzkázat prostějovským fanouškům?
„Asi jenom to, ať chodí fandit v hojném počtu a přijdou nás podpořit v boji o play-off.
Doufám, že my jim
uděláme radost.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz

Skvěle zvládnutá dohrávka v Porubě, soupeře
zasypala čtyřgólová lavina během druhé třetiny
RT POR
LHK PV

2:6

OSTRAVA, PROSTĚJOV Dohrávané střetnutí 45. kola Chance ligy na
kluzišti dvanáctého HC RT TORAX
Poruba, to nebyla pro hokejisty Prostějova navzdory jasnému výsledku
dlouho žádná selanka. Původně
vyrovnaný duel zlomili ve svůj prospěch až nekompromisní kanonádou v prostřední periodě, načež si
bezpečně pohlídali plánovaný triumf
znamenající posun na sedmé místo
tabulky.

Jestřábi byli od začátku o něco aktivnějším i lepším týmem, překonat Dolejše
zkoušeli během úvodní desetiminutovky
z různých pozic Luňák, Prokeš, Nouza,
Pšenička i Krejčiřík. Ani jednou však
nešlo o vyloženou šanci a ke skórování
zůstalo poměrně daleko. Což platilo rovněž o první přesilovce LHK od 11. do 13.,
která nepřinesla žádné větší nebezpečí.
Na opačné straně vzápětí ohrozil Neužila
nadvakrát Šnajnar, leč brankář si poradil.
Stejně jako v oslabení proti ostrým ranám
Slavíka s Gumanem. Největší příležitost
hostů za celou zahajovací třetinu pak v 18.
neproměnil Divíšek, neboť jeho natlačení
před klec eliminoval Dolejš betony.
Důležitý okamžik přišel ve 22. minutě,
kdy ukrytou jedovku Gumana skvěle
lapil Neužil. Zanedlouho totiž Hanáci

otevřeli skóre pěknou přesilovkovou
kombinací, na jejímž konci po přihrávce Krejčího nedal Dolejšovi možnost
zasáhnout příklep Meidla z voleje po
ledě – 0:1. Za sedmdesát vteřin ve 26.
trefil Nouza tyč, ovšem rozjetý mančaft
to nemuselo mrzet. Početní výhodu
HC přečkal naprosto v pohodě, aby
pak naplno spustil brankostroj. Přesně
v polovině zápasu Starý zleva přisunul
před odkrytou svatyni Žálčíkovi, který
z metru nezaváhal – 0:2. V čase 32.59
těsně po skončení přesilové hry Meidl
od zadního mantinelu nabil mezi kruhy najíždějícímu Dvořáčkovi a ten procedil Dolejše – 0:3. Zkraje 36. minuty
poté znovu Dvořáček obkroužil s pukem na holi levou polovinu útočného
pásma, aby svůj výpad před bránu fi-

nalizoval bekhendem mezi Dolejšovy
betony – 0:4!
Výsledkově nebylo co řešit tím víc, že ve 44.
prostějovští borci ještě zvýšili. To výborný
Meidl pronikl za klec a zpoza ní překvapil
gólmana odrazem o jeho rozklek – 0:5.
O dvě minuty později se dočkali i domácí
zásluhou dorážky Tomana zblízka nad
ležícím Neužilem – 1:5. Divokou pasáž
přiživil za další minutu Krejčí, jehož nahození od modré spatřil Dolejš kvůli zakrytému výhledu až ve své síti – 1:6. Debakl
následně zmírnil Dufek tím, že v 54. zavěsil
švihem z mezikruží k pravé tyčce – 2:6.
Nicméně šlo pouze o kosmetickou úpravu
rezultátu v utkání, které jednoznačně patřilo mnohem lepšímu elhákáčku. (son)
Výsledkový servis a průběžnou tabulku Chance ligy najdete na straně 22
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Miloš HOLAÒ – HC RT TORAX Poruba
„První třetinu jsme odehráli solidně a organizovaně. Sice mi vadila častá vyloučení, ale popasovali jsme se s tím velice dobře, měli pohyb i nějaké neproměněné šance. Kluky jsme pochválili
a to byla zřejmě chyba, protože pak se hra otočila naruby. Nechápu, proč se náš výkon po první
inkasované brance úplně rozpadl. A už vůbec netuším, proč s každým dalším gólem mužstvo
psychicky padá a těžko v sobě nachází motivaci. Kvalita soupeře byla jednoznačná, tu ještě podpořil hostující brankář. V tomto zápase jsme neměli na to, abychom získali tři body.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Jsem rád za tři body, které jsme v Porubě získali. První třetina byla vyrovnaná se šancemi
na obou stranách a spravedlivě skončila nerozhodně. Nějaké příležitosti jsme měli, ale stejně jako soupeř je nedokázali využít. Ve druhé části se nám povedlo dát rychlé góly a domácím odskočit, což bylo klíčové pro náš klid i základ vítězství. Třetí třetina se prakticky už jen
dohrávala a tam jsme si pouze hlídali výsledek. Pro nás to je důležité vítězství.“
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JEDNIČKA VK PODLE

VEČERNÍKU
Helena HORKÁ

Prostějovská kapitánka zase jednou ukázala, co i ve
svých sedmatřiceti letech na hřišti pořád ještě dovede. Úvodní týdny nového kalendářního roku ji sice
nezastihly v úplně špičkové formě, ale v sobotu pod
Ještědem předvedla úchvatný výkon. Jako obvykle se
pomaleji rozjížděla a drtivě finišovala, v rozhodujícím závěru uhrála skoro všechny
míče svého týmu. Liberec nakonec zničila
29 body (22 útoků + 4 bloky + 3 esa), celková užitečnost +20 za čtyři sety je známkou
extrémní kvality! V souboji dvou nejlepších
univerzálek UNIQA extraligy porazila
Nikolu Pištělákovou z Dukly doslova na
hlavu.

ŽHAVÁ NOVINKA

1

milujeme

LIBEREC, PROSTĚJOV PO medailích v UNIQA extralize žen ČR
2018/2019 se sice bude rozhodovat až v závěrečném play-off,
ale z jaké výchozí pozice do něj
kdo půjde, také má svou důležitost. Proto byl význam sobotního duelu mezi Duklou Liberec
a VK Prostějov poměrně vysoký,
neboť znamenal přímý souboj
tabulkových sousedů o průběžnou druhou příčku. Urvaly
ji hostující volejbalistky tím, že
pod Ještědem uspěly 3:1.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Premiérově v této sezóně
zdolaly volejbalistky Prostějova družstvo Liberce. Předchozí čtyři vzájemné duely
aktuálního ročníku patřily
Severočeškám, které dosud
pokaždé uspěly 3:2 (dvakrát
v přípravě, dvakrát v lize).
Až na popáté zvítězily Hanačky poměrem 3:1.

WWW.
VECERNIKPV.
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Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz

Marek
SONNEVEND
Začátek však z jejich strany nevypadal vůbec vábně. Mizernou pasáží
z 2:3 na 19:9 umožnily vyhecovaným
protivnicím obří trhák, jenž rozhodl
vstupní sadu. „Zase jsme se dostali do
problémů v jednom postavení, odešla
nám přihrávka a vůbec jsme nedokázali ubránit Nikolu Pištělákovou, která
složila snad šest balónů za sebou. Tím
vším dohromady vznikla ta velká ztráta,“ komentoval nepříjemný zahajovací
útlum kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Pronikavý obrat celého mače odstartova-

ČECHY POD KOSÍŘEM V pořadí již 21. ročník Sociálnědemokratického plesu
v Čechách pod Kosířem přivítala tradičně tamní multifunkční budova v centru obce.
A vůbec poprvé tento bál „oranžových“ navštívil tak vzácný host! Přímo z Prahy se
totiž cestou domů do Olomouce zastavil ministr kultury České republiky Antonín
Staněk, aby po parketu provedl manželku! Společně s ním přijel samozřejmě
i Prostějovan a jeho náměstek Alois Mačák. S kým? Večerníku odmítl prozradit její
jméno, ale sličnou blondýnku oslovoval: „Andílku“...

drtivě útočící kapitánky Heleny Horké
vždy získaly okamžitě další možnost vítězně dorazit celý šlágr. Až šanci číslo šest
konečně využily.
„Holky potvrdily, že jsou bojovnice. Přes
veškeré nedostatky do toho jdou v rozhodujících momentech naplno, nebojí
se a v Liberci byly za odvahu zaslouženě
odměněny. Nebýt některých lehčích
chyb během čtvrtého setu, mohli jsme ho
získat jasněji bez té vypjaté koncovky. Ale
zaplaťpánbůh i za skóre 30:28, protože
vítězství 3:1 je vzhledem k tříbodovému
zisku moc důležité. Konečně jsme v téhle
sezóně dokázali Duklu porazit,“ oddechl
si prostějovský kormidelník.
Tříbodového triumfu na půdě medailového konkurenta si váží, ovšem současně
jej ani nepřeceňuje. „Za posun ze třetího

Michal
KADLEC

místa na druhé jsme pochopitelně rádi,
ale ještě nic neřeší. Z nadstavby stále zbývá pět kol, ve kterých se při kvalitách Olomouce i zlepšujícího se Olympu může
stát cokoliv. Naším cílem určitě bude udržet druhou pozici jakožto výhodné výchozí postavení pro play-off, ale víme, že
to bude velice těžké,“ uvědomuje si Petráš.
Za současnou výhodu považuje lodivod VK Prostějov větší prostor k systematické tréninkové dřině vzhledem
k méně nabitému zápasovému programu s jediným střetnutím týdně.
„V jednotlivých mikrocyklech můžeme
intenzivněji pracovat na celkovém zlepšování naší výkonnosti směrem k vrcholu
sezóny, kterým budou vyřazovací boje.
Hlavně tam potřebujeme, abychom měli
top formu,“ zdůraznil Lubomír Petráš.

Večerník dorazil v sobotu na ples sociálních demokratů hodinu před půlnocí. Akce byla v tu
chvíli v plném proudu a vlastně v tom nejlepším. „Tento ples pořádají tradičně mladí sociální
demokraté a jsme rádi, že si postupem let vybudoval v plesovém kalendáři na Prostějovsku
své místo. Snažíme se ho dělat dobře a krok za
krokem se zdokonalovat. I když nyní do toho
takzvaně vlezly jarní prázdniny, tak se mi zdá, že
oproti loňsku máme mnohem větší návštěvu.
Jsme prostě rádi, že je dnes plno,“ prozradil Večerníku těsně před vyhlášením výsledků tom-

tenhle progres hned nepřenesly. Chvíli jim to trvalo, potřebný impuls přinesl teprve prudký obrat ze 4:1 na 4:5,
posléze 6:11. Pomohlo jak zpřesnění
příjmu, tak agresivnější pojetí na podání i smeči. Nemluvě o neprostupné
defenzivě, z níž opakovaně vycházely
bodové kontry. Slibně nastartovaný stroj se pouze na moment zasekl
(z 7:13 na 10:13), aby se pak rozjel
do ještě vyšších otáček a děvčata zpod
Ještědu vůbec nestíhala – 14:25 a 1:1.
Duklu postavila zpět na nohy šňůra
při servisu Mikšíkové včetně dvou
es (z 2:3 na 6:3). Naštěstí se vékáčko
z tohoto výpadku rychle vzpamatovalo, manko záhy zlikvidovalo (6:5, 8:8)
a další průběh třetí části byl vyrovnaný. Petrášovy svěřenkyně dost těžily
z výborných bloků, postupně se dostávaly mírně nad své protivnice (10:11,
14:16). A když vystřihly vynikající
úsek i s pomocí účinného podání
Bezhandolske ze 16:17 na 16:21, bylo
vymalováno. Liberečanky se povedlo
blokařskými hřebíky doslova zatlouct
do palubovky – 18:25 a 1:2.
Gálíkovým ovečkám svitla naděje zachránit hosty otočený duel na úsvitu
čtvrtého dílu, kde dlouho udržovaly
těsné vedení (3:1, 6:5, 11:10). Poté se
hanácké partě konečně zdařil miniobrat na 11:12, ale soupeřky bryskně
odpověděly vlastním tlakem (15:13),
načež bylo za moment zase srovnáno

- 15:15. Na hřišti se odvíjelo pořádné
drama maximální vyrovnanosti i vysoké úrovně, které spělo do hektické
koncovky. A ta měla skutečně nervydrásající parametry. Domácí družstvo
totiž odskočilo z 19:19 na 21:19, leč
bojovnice VK nic nezabalily a předvedly další otočku z 22:20 na 23:24.
Následně měly pět mečbolů, jež sokyně vždy zrušily. Kapitánka Horká však
útočně bodovala jako spolehlivá mašina a šestou šanci na vítězné uzavření
bitvy už Prostějov využil. Zatloukalová dobře podala, nepřesnou přihrávku Dukly letící přes síť nemilosrdně
zahrnula na zem Bezhandolska. A celý
hostující mančaft mohl emotivně slavit
důležitý triumf – 28:30 a 1:3! (son)
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společnost
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klikni na

PLESY

1:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:3, 4:3, 10:4,
14:5, 14:8, 15:9, 19:9, 21:11, 21:14,
23:14, 23:16, 25:19. Druhý set: 1:1, 4:1,
4:5, 5:8, 6:11, 7:13, 10:13, 10:15, 11:17,
12:23, 14:25. Třetí set: 1:0, 1:2, 2:3, 6:3,
6:5, 8:6, 8:8, 10:9, 10:11, 14:14, 14:16,
16:17, 16:21, 18:21, 18:25. Čtvrtý set:
0:1, 3:1, 3:4, 6:5, 11:10, 11:12, 13:12,
15:13, 15:15, 19:19, 21:19, 22:20, 22:22,
23:24, 24:25, 25:26, 26:27, 27:28, 28:30.

Statistiky z utkání
najdete na straně 22
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15. února Reprezentační ples

GJWSpolečenský dům Prostějov
GJW Prostějov
Městské divadlo v Prostějově
SOŠ automobilní Prostějov
Sokolovna Mostkovice
SDH Mostkovice
Sokolovna Kostelec na Hané
FC Kostelec na Hané
Sokolovna Čechovice
TJ Sokol Čechovice
Sokolovna Olšany u Prostějova
Obec Olšany u Prostějova
Sokolovna Vřesovice
SDH Vřesovice
Kulturní dům Pivín
TJ Sokol Pivín
Městské divadlo v Prostějově
KDU-ČSL
Obecní dům Držovice
Obec Držovice
Kulturní dům Kralice na Hané
Hanácký soubor Klas Kralice
Multifunkční budovy Čechy p/K
SDH Čechy pod Kosířem
Kulturní dům Žárovice
SPN
Sokolovna Čechovice

15. února Maturitní ples
15. února Hasičský ples
15. února Fotbalový ples
15. února Fotbalový ples
16. února Obecní ples

NA
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Libor GÁLÍK – Dukla Liberec

16. února Hasičský ples
16. února Šibřinky
16. února Ples KDU-ČSL

16. února Hasičský ples

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

16. února Hanácký bál

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, byli progresivní na podání i v útoku. Od
druhého setu se situace zcela obrátila a Prostějov nás stejnými zbraněmi přehrával. Nicméně už ve třetím a potom ve čtvrtém setu se hrál vynikající volejbal, my jsme doplatili na neuhrátí spousty bodových míčů a Prostějov měl
Helenu Horkou, která předvedla vynikající výkon.“
„My jsme do utkání vstoupili špatně a v prvním setu nedokázali ubránit vynikající
Nikolu Pištělákovou. Od druhého setu jsme se ale zvedli na přihrávce a zápas rozhodli hlavně výborným blokem, klíčová byla samozřejmě dramatická koncovka
čtvrté sady. Povedlo se nám zvládnout ji i celé střetnutí, z čehož máme radost.“

Ve svém živlu byl také prostějovský sociální
demokrat a ministrův náměstek Alois Mačák.
Ten ale Večerníku nechtěl ani za nic prozradit,
zda ministra prostě v Praze „chytil za kravatu
a přitáhl“ jej na ples. „Já bych toto nijak nerozpitvával... Ministr je prostě tady a já nemohu
ani naznačovat,“ usmál se lišácky Lolek Mačák, kterého jsme se vzápětí zeptali na důvody
jeho návštěvy. „Podívejte se, tohle je v pořadí
jednadvacátý ples sociálních demokratů a já
zde byl už dvacetkrát! Chyběl jsem tedy pouze na jednom jediném a to mě dodneška strašně mrzí, vyčítám si to. Jak vždycky říkám, v životě jsem udělal několik chyb, a tohle je jedna
z nich. (úsměv) Jezdím sem opravdu rád, jsou
tady skvělí lidé, příjemná zábava a všichni se
zde velice dobře bavíme. Je to tady pro mě
jedna velká srdíčková záležitost,“ rozpovídal
se u štamprlete slivovičky náměstek ministra
kultury. A ještě jedna věc Večerník zajímala.
Alois Mačák totiž trávil ples ve společnosti
sličné blondýnky. Kdo to byl? „Odpovím vám
naprosto jednoduše a od srdce! Je to můj andílek,“ nechal se na závěr slyšet Alois Mačák.
Pro úplnost zbývá dodat, že z politických celebrit se plesu v Čechách pod Kosířem účastnil ještě náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Ladislav Hynek. Návštěvníkům plesu
pak k tanci i poslechu hrál Vlastimil Toman.

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Vékáġko poprvé porazLlo LLbereF Na MeKo KíLñtL
po velké bLtvĨ obrateP a aÿ ze ñestéKo Peġbolu

LIBEREC, PROSTĚJOV To byly nervy! Nemálo významné střetnutí
19. kola UNIQA extraligy žen ČR
2018/19 otevřely prostějovské volejbalistky na půdě Liberce velice
špatně, ale postupně se zlepšovaly,
a nakonec proměněním až šestého
mečbolu dokonaly obrat celého
zápasu ze setových 1:0 na 1:3. Tím
vystřídaly právě Duklu coby tabulkového souseda na druhé příčce
průběžného pořadí! Sice o jediný
bodík, ale přece.
Solidní úvod Prostějovanek (2:3)
vzal rychle za své, neboť jej okamžitě
následovala hrubě nevydařená pasáž.
Domácí hráčky měly ve všem jednoznačně navrch od účinnějšího podání
přes jistější přihrávku až po mnohem
úspěšnější obranu i útok. Hostující
kouč si už před polovinou vstupní
sady vybral oba oddechové časy, ale
nápor rozjetých soupeřek se zastavil
teprve za hrozivého stavu 14:5. Pomohla střídání, leč pouze na chvíli
- 14:8. Vzápětí Severočešky tažené
skvěle zakončující Pištělákovou a kvalitním servisem celého týmu znova
nekompromisně zatlačily (19:9). Vypadalo to na dílčí debakl, jenž odvrátila až částečná korekce v závěru – 25:19
a 1:0.
Prostějovské plejerky se sice na sklonku zahajovacího dějství viditelně
zvedly, ovšem do začátku druhého si

návštěva plesů, stejně jako pro jeho manželku vítaným zpestřením života. Také v sobotu
předváděl v Čechách pod Kosířem až neuvěřitelné taneční kreace. „Když jsem obdržel pozvání, neváhal jsem. Moji účast mohla zhatit
jenom práce, ale čas jsem si nakonec udělal.
Bavíme se s manželkou výborně, je tady skvělá atmosféra,“ svěřil se Večerníku Antonín Staněk, ministr kultury České republiky.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník
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lo otočení úvodu druhého dějství ze 4:1
na 7:13. Od té chvíle působily Hanačky
po herní stránce výborně a díky tomu
zlomily ve svůj prospěch i dlouho vyrovnanou třetí část (14:14 – 16:21). „Klíčové
bylo, že jsme v celém zbytku zápasu ustáli
příjem bez nějakých větších výpadků.
K tomu jsme přidali slušný útok a hlavně
skvělou obranu, především na síti. Přes
naše bloky se soupeřky nemohly místy
vůbec dostat,“ vyzdvihl Petráš.
Vyhráno však ještě zdaleka nebylo, neboť
čtvrtý díl přinesl oboustranně špičkovou
a nesmírně dramatickou řež. Co ji rozhodlo? Jednak zvrat z 22:20 na 23:24,
a především psychická odolnost prostějovských lvic v infarktovém finiši. Neproměňovaly totiž jeden mečbol za druhým
(dohromady pět), ale zejména zásluhou

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

boly František Střída, hlavní organizátor a pořadatel Sociálnědemokratického plesu v Čechách
pod Kosířem. „A co víc, máme tady obzvláště
vzácnou návštěvu. Nevím, který jiný ples na
vesnici navštíví ministr! A ještě k tomu kultury.“
Večerník se jej také také zeptal na bohatost tomboly. „Máme šestapadesát cen a z toho ještě šest
donesli na poslední chvíli sami hosté. Takže rozhodně bude o co losovat. Prvních deset hostů
obdrží hodnotné dárkové koše, to je taková naše
specialita,“ usmál se Střída.
S ministrem kultury Antonínem Staňkem se
Večerník viděl již na zahajovací akci celé plesové sezóny na Prostějovsku při Tradičním
městském plesu v Národním domě začátkem ledna. Tehdy v exkluzivním rozhovoru
prozradil, že velmi rád tančí a tak je pro něj

aneb názor
Heleny Horké

O TOM, KDO JE A NENÍ FAVORIT

milujeme vecerník
á
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Na hráèskou soupisku pøibyla
odchovankynì Adamèíková!
Kádr prostějovských volejbalistek
bobtná jako pučící pupeny květin
v blížícím se jaru. Poté, co byla na
hráčskou soupisku koncem minulého roku dopsána mladá nahrávačka
Klára Dvořáčková a během ledna
se do týmu vrátila i smečařka Lucie
Polášková, nyní družstvo rozšířila na
patnáct jmen další klubová odchovankyně věkem příliš nepřesahující
dvacet let. O koho jde? O smečařku či
univerzálku Kristýnu Adamčíkovou!
„Týna před dvěma lety odešla studovat do Ameriky, ale v USA už před časem skončila a přesunula se na studium architektury v Ostravě. Poslední
dobou s námi začala trénovat, načež
jsme se rozhodli ji dopsat na soupisku pro případ nějaké větší marodky
a podobně. Kvůli dojíždění z vysoké
školy na přípravu sem do Prostějova
to má časově složité, nicméně v kádru klidně může být. Pořád jde o šikovnou, talentovanou i perspektivní
volejbalistku, se kterou se dá případně počítat do budoucna,“ vysvětlil
kouč žen VK Lubomír Petráš.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

„Celý týden jsme se mohly soustředit na přípravu před Libercem, který jsme v dosavadním průběhu sezóny ještě neporazily. A moc jsme to chtěly konečně dokázat, zvlášť když
nás Dukla pokaždé udolala až v tiebreaku těsně 3:2. První set byl ale z naší strany takový
příjezdový, až v jeho závěru jsme začaly hrát svou hru. Volejbal to byl oboustranně velmi
kvalitní, celkově jsme předvedly dobrý výkon. A podstatné bylo, že jsme zvládly koncovku
čtvrté sady a tím i celý zápas. Za žádnou cenu jsme už nechtěly utkání znova pustit do
pátého setu. Hodně si proto cením, že nás nepoložilo ani pět nevyužitých mečbolů. Ustát
takovou situaci psychicky není zrovna jednoduché, my jsme však po každém mečbolu, který soupeřky odvrátily, hned zase zabodovaly. A nakonec to na šestý pokus vyšlo. Prokázaly
jsme jak velkou bojovnost, tak schopnost poradit si ve vypjatých závěrech. Což se může do
zbytku sezóny dost hodit. Čeká nás náročná nadstavba, třeba už nejbližší sobotu zápas na
Olympu, který naposledy vyhrál v Olomouci 3:0. Navíc v Praze se nikdy nehraje snadno,
tamní malá hala je specifická. Ale věřím, že si poradíme.“
HelenaHORKÁ,univerzálkaVKProstějov

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

Dlouhých jedenáct let plnily ženy VK Prostějov roli největších favoritek českých volejbalových soutěží. V některých letech měly natolik špičkový kádr, že byly favoritkami
obřími, jiné sezóny nedosahovala jejich papírová převaha natolik výrazných rozměrů.
Stále však existovala a proto se vékáčko – počínaje klubovým vedením přes realizační
tým až po samy hráčky – pozice favorizovaného družstva nikdy nezříkalo. Naopak ji
hrdě neslo. Navíc i úspěšně, viz deset mistrovských titulů + stejný počet Českých pohárů získaných z jedenácti pokusů, tedy takřka stoprocentní úspěšnost.
Proto mě poněkud zarazilo, když trenér žen UP Olomouc Jiří Teplý před finále letošního ČP v Brně do televizních kamer prohlásil, že se necítí být favoritem rozhodujícího
střetnutí této soutěže. Byť jeho loni posílená družina šla proti prostějovskému kolektivu,
který minulý rok v létě citelně oslabil. A žilou mu nejvíc pustil právě hanácký rival tím,
že k sobě přetáhl trojici opor základní sestavy desetinásobných šampiónek. Když pak
volejbalový znalec porovnal hráčské soupisky obou oddílových soků 2018/19, muselo mu být hned jasné, že olomoucké družstvo na tom bude v novém ročníku prostě
o poznání lépe.
Což se ostatně během uplynulých měsíců potvrzovalo, když úpéčko s velkým bodovým náskokem kraluje UNIQA extralize a přes jedno liberecké klopýtnutí prošlo přesvědčivě do zmíněného finále pohárového klání. Tím víc nechápu, proč Teplý volil až
alibistická slova zříkající se povinnosti zvítězit nad největším konkurentem. Lekl se snad
možného úspěchu? Nebo si vytvářel půdu pro případný krach v rozhodující bitvě? Nejspíš ano, leč zbytečně. Jeho svěřenkyně vzdor problémům ve třetím setu vyhrály vcelku
bezpečně 3:1 a po zásluze získaly národní trofej, byť zatím „jen“ tu druhou nejcennější.
Osobně jsem každopádně zvědavý, jestli kouč momentálně nejkvalitnějšího klubového souboru ČR bude podobně opatrný (či spíš ustrašený) i při play-off vyvrcholení
extraligových bojů.

16. února Obecní ples

16. února Ples Spolku Plumlovských nadš.
16. února Maškarní bál

HANÁCI to rozbalili v Kralicích
KRALICE NA HANÉ Již 44. hanácký bál pořádal Hanácký soubor písní a tanců Klas Kralice na
Hané. Tradiční akce s tematickým
podtectem zaznamenal stejně
jako v minulých letech vysoká
návštěvnost. A opět se bylo na co
dívat, dámy v krásných plesových
róbách a pánové slušivých oblecích je zářili a všichni se bavili
z pestrého programu s vystoupeními nejrůznějšího druhu. Pochopitelně nechyběly bohatá tombola
i chutné občerstvení. Beznadějně
vyprodaný ples tradičně bavil,
u čehož Večerník nemohl chybět.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Vendula
PROVAZOVÁ
Temperamentní a usměvavé děvečky si tento ples náramně užívaly,
sukně se jen otáčely. Nad krásou
hanáckých krojů zůstával rozum
stát. Pořadatelé se i letos důkladně

připravili a pojali večer ve velkém
stylu. „Věříme, že by lidí přišlo ještě více, ovšem náš kulturní dům
na to nemá dostatečnou kapacitu,“
prozradila Večerníku Vladimíra
Šolcová.
A pořád se něco dělo. Když vystoupil soubor Klas, všichni se zaujetím
sledovali předváděné tance.
„Organizace plesů je velmi náročná,
jelikož my si vše chystáme sami. Nemáme nikoho, kdo by nás zásoboval
občerstvením, všechno je v naší režii.
Musíme zajistit obsluhu a jen příprava vystoupení trvá souboru asi čtvrt
roku. Vystoupení jsou samozřejmě
každý rok jiná. Nová polonéza, nějaké hanácké číslo a představení. Letos
vyšla řada na standard, ten se ovšem
střídá každý rok s latinou. Nemalé
úsilí dá zajistit bohatou tombolu
tradičně rozdělenou na dvě části.
A poté samozřejmě půlnoční číslo
pro pobavení účastníků plesu. Tentokrát to byla scénka o cvičení, taková spartakiáda 2019,“ zavtipkovala
při bližším přiblížení průběh plesu
Šolcová.
Jak už to na plese bývá, většina se po-
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stupně přesouvala do pekla a zpět,
ale věrní tanečníci zůstávali stále na
parketu. Důkazem byli Radek Kroupa z Kralic a jeho partnerka, kteří

museli doslova „protančit střevíce“.
Pro Večerník stačili pouze poznamenat, že jsou na plese poprvé a moc se
jim večer líbí...

yy Proč podle vás stojí za to žít
v Němčicích?
„V Němčicích nad Hanou jsem se narodila a žiji zde dvaašedesát roků. Jsem
patriot a jsem přesvědčena, že je mnoho
důvodů, proč se u nás dobře žije. Němčice jsou malé město ležící na hranici čtyř
okresů, kde je dostupné vše pro klidný
a spokojený život. Navíc je zde velmi bohatý společenský život, který se odehrává
v sále kina, sokolovny a sportovní haly
nebo přímo na náměstí.“
yy Je toto městečko něčím specifické?
„Ano, je zde spousta zapálených lidí,
kteří svou aktivitou připravují občanům
z Němčic i okolí řadu zajímavých programů a akcí. Ale především jsou sami
aktivní a najdou si čas být s přáteli, kteří
mají stejné zájmy. Němčice jsou kulturní
baštou regionu Prostějovska. Z těch nejznámějších akcí, které jsou pro město tradiční, jde o Hanácký divadelní máj, dnes
už profesionální koncerty našeho dechového orchestru, akademie základní školy,
čertoviny a spousta dalších akcí pořádaných střediskem volného času ORION.
Ze sportu je to především krasojízda.
Naši mladí jezdci dosahují výborných
výsledků nejen v rámci České republiky,
ale také Evropy a světa. Fotbalový klub
se věnuje výchově mládeže a dobrých
výsledků dosahují také členové oddílu
stolního tenisu.“
yy Po loňskýh volbách jste po třinácti
letech skončila jako starostka Němčic
nad Hanou. Nechybí vám to?
„Konkrétně funkce starostky mi nechybí. Na radnici jsem byla celkem osmnáct
roků a myslím si, že jsem odešla ve správnou chvíli.“
yy Svého rozhodnutí jste tedy ještě
nelitovala?
„Ne. Navíc každý z nás je nahraditelný.
Léta ve funkci byla velmi náročná na čas
i psychiku. Proto si užívám chvil, které
mám pro rodinu i pro sebe. A řeknu vám,
že je úžasné mít čas jít na procházku a těšit se třeba jen tak z krásné přírody kolem
sebe.“
yy Poslední zhruba dva roky vašeho
působení ve funkci provázela jednání
zastupitelstva poněkud napjatá atmosféra, která vyvrcholila pokusem
o vaše odvolání. Bylo i toto impulzem,
proč jste se rozhodla nepokračovat?
„Opravím vás, byly to poslední čtyři
roky! Bohužel od voleb v roce 2014 netáhlo zastupitelstvo za jeden provaz, což
se projevilo i na zpomaleném rozvoji
města i samotné realizaci investičních
akcí. Poslední volební období bylo vůbec
nejtěžší z celého mého osmnáctiletého
působení na radnici. Ale rozhodnutí, že
v roce 2018 skončím ve funkci starostky,
jsem udělala již v roce 2014. Mám dů-

Martin
ZAORAL

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

chodový věk a už jsem cítila, že si potřebuji odpočinout. Pokus o mé odvolání
z funkce starostky se opakoval několikrát,
na to si časem zvyknete. Ale nezvyknete
si na neslušné chování, lživá nařčení a tlachání, které obec nikam neposouvají.
Dnes je bohužel taková doba, kdy se stále
podávají trestní oznámení na starosty,
na kde koho a kde co... I proto je tato
funkce tak náročná. Zastupitele si nevybíráte, zastupitele volí občané dané obce.
A pracujete s těmi, kteří pracovat chtějí
a otevírají konstruktivní diskusi, posouvající projednávaná témata dopředu. Je
nutno říci, že takových v tomto složitém
čtyřletém volebním období byla naštěstí
nadpoloviční většina.“
yy Jak jste tyto kroky vnímala od lidí,
s nimiž se dlouhá léta velmi dobře
znáte? Překvapilo vás na nich něco?
„Možná odbočím. Jsem třetí volební
období členkou krajského zastupitelstva. A jedno čtyřleté období jsem byla
členkou krajské rady. Chování krajských
zastupitelů je odlišné, neboť členové jsou
z celého olomouckého kraje a z různých
profesí, s různými zkušenostmi. O to je
těžší pracovat na obci s lidmi, které dobře
znáte, všichni si vidíme, jak se říká až do
kuchyně. O překvapení zde není nouze.
Snažila jsem se, aby osobní vztahy nezasahovaly do politické roviny mé práce, ale
není yy Jaká to byla pro vás zkušenost
a změnil se jejím prostřednictvím váš
pohled na svět?
„Každá zkušenost, i ta nepříjemná, vás
posouvá. Donutí vás hodnotit svou práci a naslouchat názorům všech kolem
sebe. Ne, tato zkušenost nezměnila můj
pohled na svět a už vůbec ne mou chuť
pracovat pro toto město a jeho občany.
Proto jsem znovu šla do voleb a přijala
funkci radní. Ale už jsem nechtěla nést to
břímě největší, starostování. Velmi ráda
jsem je předala panu místostarostovi, který pracoval po mém boku sedmnáct let
a má spoustu zkušeností. Mně se hodně
ulevilo.“
yy Navzdory manévrům opozice jste
nakonec ve volbách získala největší
počet hlasů. Přesto jste se rozhodla
dostát svému slovu a o funkci starostky neusilovat...
„Za to, že jsem získala největší počet hlasů, chci všem občanům moc poděkovat,
protože mi tím dali najevo, že nemají
stejný názor jako opozice. Řekli mi, že
mi věří, a toho si nesmírně vážím. O to
víc, že politická strana ČSSD, za kterou
jsem po celou dobu svého působení
kandidovala, rychle spadla na politickém
žebříčku dolů. Ne však u nás v Němčicích. Jsem přesvědčena, že úspěch není
v tom, pod kterou vlajkou kopete, ale jací
lidé stojí kolem vás a jak pracujete ne před
volbami, ale po celou dobu působení ve
funkci. Naše místní organizace ČSSD je
seskupení lidí, kteří jsou přáteli. Navzájem si pomáhají a naslouchají jeden druhému. A jsem za ně vděčná. Ty hlasy ve
volbách byly oceněním práce nás všech.“
yy Kdo vás nejvíce přesvědčoval,
abyste své rozhodnutí změnila?
„Že nebudu kandidovat na post starostky, jsem avizovala již dlouho před komunálními volbami. Hodně občanů mě
přesvědčovalo, ať ještě starostuji jedno
volební období. Ale své rozhodnutí jsem
nezměnila, neboť si chci uchovat ještě
trochu zdraví a užít si aktivně důchodu.
Ale pracovat budu pro toto město a jeho
občany vždy s chutí a nasazením, jak
jsem zvyklá.“
yy Jak jste se vůbec dostala k tomu,
že jste se poprvé rozhodla kandidovat
do zastupitelstva?
„Poprvé jsem kandidovala v roce 1998.
V té době jsem pracovala ve funkci ředitelky městského kulturního střediska.
Zasedání zastupitelstva se konala v sále
kina, měla jsem tedy přehled o projednávaných tématech a zajímalo mě dění
ve městě. Kandidovala jsem za ČSSD
v době, kdy tato místní organizace byla
u nás založena. Mojí snahou bylo vysvětlovat nutnost podpory kulturního života
ve městě, a to v obecné rovině. Protože

rozhovor večerníku

NĚMČICE NAD HANOU Hanba mužům, kterým žena vládne!“
zaznělo prý kdysi na konto kněžny
Libuše. Ivana Dvořáková (na snímku)
nejdříve v Němčících nad Hanou šéfovala kultuře, později se přesunula
na radnici, v jejímž čele stála celkem
třináct let. V této pozici nesporně
dosáhla celé řady úspěchů, přesto
ji samu mrzí, že se toho kvůli stále
častějším rozbrojům v zastupitelstvu
nezvládlo v Němčicích nad Hanou
udělat více. „Mnoha mužům to, že
v čele obce stojí žena, nelezlo pod
vousy. Ale ať si sáhnou do svědomí.
Našli by sami odvahu nést kůži na
trh? Kázat moudra je jednodušší,“
vyjádřila se v této souvislosti Ivana Dvořáková, s níž jsme hovořili
mimo jiné o tom, zda se jí nestýská
po starostování, kterého zanechala
skutečně v nejlepším...

vizitka

IVANA DVOŘÁKOVÁ

Foto: Martin Zaoral

realizovat, se stalo skutečností. Radnice aby byla zrekonstruována a byla
chloubou náměstí, opravila se základní škola tak, aby splňovala všechny požadavky vybavenosti moderní školy. Je
toho hodně. Velet bude nové vedení,
já přiložím ruku k dílu.“ (úsměv)
yy Co byste Němčicím a zdejším
lidem vy osobně ráda popřála?
„Ať jsou především zdraví, mají se navzájem rádi, jsou spokojení ve svém
městě, kde žijí a které jim nabízí klidný i bezpečný život. Byla bych ráda,
kdyby využívali všech nabízených
možností pro setkávání a radovali se
ze života.“

✓ narodila se 26. 4. 1956 v Přerově
✓ celý život prožila v Němčicích nad Hanou
✓ v letech 2005 až 2018 byla starostkou
Němčic nad Hanou
✓ předtím pracovala jako šéfka městského
kulturního střediska
✓ je vdaná, má dvě dcery, čtyři vnučky
zajímavost: loni v září byla ve Španělském sále Pražského hradu oceněna v soutěži Nejlepší starosta 2014-2018, což bylo vůbec první podobné
ocenění pro některého ze starostů obcí na Prostějovsku

základní školy čeká na rekonstrukce.
A na pozemcích po cukrovaru by se
měla vybudovat infrastruktura.“
yy Jak jste se s těmito neúspěchy
smiřovala?
„Nesmířila jsem se a pevně věřím, že
se to v tomto volebním období podaří.“
yy Do čeho byste se v následujících
deseti letech ještě ráda pustila?
„Nyní už chci především s manželem
jezdit na kole a užívat si krás přírody.
Na našem domečku je ještě spousta
práce, tak to si dáváme za úkol oba
dva. Ale co se týče Němčic, byla bych
ráda, kdyby to, co se nepodařilo dosud
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yy Co se podle vás naopak nepovedlo?
„Rekonstrukce radnice. Příliš dlouho
trvá najít shodu v zastupitelstvu nad
výběrem varianty konečné podoby.
Trpí také péče o zeleň, ať je to mlýnský
náhon, zachování rybníka a jeho revitalizace či park na Hliníku. Opět zde narážíme na stejný problém najít shodu
v návrzích řešení a realizovat potřebná
opatření. A co mě asi nejvíce trápí, jsou
nevyřešená rozhodnutí o osudu dvou
dnes již zdevastovaných budov v majetku města. Jedná se o takzvaný bílý
dům a bývalé jesle. Je třeba asanovat
tyto budovy a rozhodnout o smysluplném využití pozemků, které jsou
v majetku města. Témat, jak je využít,
bylo na stole již mnoho. Středisko
volného času ORION čeká na větší,
komfortnější prostory pro své aktivity.
Také oblast sociálních služeb potřebuje své centrum. Chce to jen potřebné
rozhodnutí zastupitelstva...“
yy Co jste chtěla ze všech sil v Němčicích osobně prosadit a nepodařilo
se vám to?
„Nedaří se pozitivní podpora podnikání. Řešení neutěšeného stavu budov
v majetku města je velmi zdlouhavé.
Mrzí mě, že se nepodařilo vybudovat
přírodní koupací biotop, který už mohl
sloužit občanům deset let. Vnitřní část

sojízdy. Mám radost, že sportovní hala
je plně využívaná a koná se tam spousta
skvělých akcí. A hlavně dává možnost
občanům dělat něco pro zdraví.
Velký kus práce byl odveden na
rekonstrukci základní i mateřské školy, ´zušky´ i kina.
Konečně jsme se dohodli na
rekonstrukci hřbitova a velká část
je hotova.“

Pondělí11. února 2019
www.vecernikpv.cz

Na pokusy o odvolání z funkce starostky
si zvyknete. Ale nezvyknete si na neslušné
chování, lživá nařčení a tlachání, které obec
nikam neposouvají. Dnes je bohužel taková
doba, kdy se stále podávají trestní oznámení
na starosty, na kde koho a kde co...

milujeme vecerník
á

pokud žije kulturní a společenský život, lidé se scházejí a komunikují, pak je
v obci dobré, pozitivní klima.“
yy Kdy a jak jste se rozhodla, že to
pro vás bude práce na plný úvazek?
„V roce 2001 skončil ve své pozici místostarosty pan Matuška. Odešla jsem
z pozice ředitelky kulturního střediska
a půldruhý rok před volbami jsem do
této funkce nastoupila. V roce 2005
ukončil mandát starosta Jaroslav Oulehla
a já byla zvolena do funkce starostky, kterou jsem vykonávala do roku 2018. Slibovala jsem svým dětem a rodině, že na
ně budu mít více času. Ono v kultuře to
máte také náročné, přes den připravujete,
organizujete a večer jsou akce. Ale opak
byl pravdou. Funkce starostky mi spolkla
ještě daleko více času z osobního života.
Ale nelituji toho. Tato práce je zajímavá,
různorodá a hodně se naučíte.“
yy Byly okamžiky, kdy jste s tím chtěla sama seknout?
„To víte, že ano. Jednání spojená s výstavbou sportovní haly byla velmi náročná
a často nekonstruktivní. Snahou bylo
zastavení její výstavby. Ale bylo toho daleko víc. Když však chcete něco dokázat,
všechny tyto nepříjemné chvíle přeskočíte.“
yy Co vás drželo?
„Chuť něco dokázat, odhodlání posunout naše město o kus dál a určitě i podpora manžela.“
yy Jste řadu let vdaná. Kdo mívá poslední slovo u vás doma?
„Mám opravdu skvělého manžela, který
vždy respektoval moji práci a hodně mi
pomáhal. Ať už v období mého působení
na městském kulturním středisku, nebo
na radnici. Jsem hodně ambiciózní, plná
nápadů, bylo to u nás tak, že já vymýšlela
a manžel realizoval, tedy doma. Ale pokud se mu něco nelíbí, umí to říct se vší
důrazností a zjednat si v rodině respekt.“
(úsměv)
yy Jak vnímal společně s dětmi vaše
veřejné zaměstnání?
„Už na kultuře, kde jsem se svému povolání věnovala na plné obrátky, to byl
celkem problém. Tak jsem jim slibovala,
že jak budu na radnici, budu na ně mít
víc času. Opak byl pravdou. Manžel si
ale zvykl. Holky dokonce dnes přiznaly,
že tu samostatnost nyní zúročují.“ (pousměje se)
yy A radili vám nějak?
„Manžel je hodně praktický člověk.
Zvláště v technických záležitostech mi
hodně radil a pomáhal. Ale jak už jsem
zmínila, také v těžkých chvílích, a nebylo
jich málo, měl po ruce slova útěchy a povzbuzení. No a holky mají už každá svoji
profesi. Starší Iveta je právnička a ne jednou jsem se k ní obrátila o radu. Mladší
Kateřina se věnuje energetice a poskytla
mi hodně rad, které jsme na radnici
uplatnili.“
yy Od skončení ve funkci starostky
jste si taktéž slibovala, že budete mít
více volného času. Daří se to?
„Je to krátká doba. Doma je fajn, ale času
je stále málo. Však to vidíte sám, jak těžké
je dostat ze mě odpovědi na vaše všetečné otázky. Co dělám? Vařím, věnuji se
vnučkám, chodím na delší procházky,
pomáhám v kultuře, pracuji v radě města,
hodně čtu knížky a možná si zahraji znovu i divadlo. Uvidíme...“
yy Když se ohlédnete za uplynulými
roky, které jste strávila v čele radnice.
Z čeho máte největší radost?
„Když město koupilo pozemky po cukrovaru, stalo se mým největším cílem nastartovat revitalizaci této plochy a využít
je k rozvoji města. A to se právě děje. Společnost STROM otevře v květnu svoji
prodejnu a servis zemědělských strojů.
Věřím, že na jaře začnou růst nové rodinné domy podél Masarykovy ulice. A naproti, tedy na takzvané malé ploše, už
jsou všechny pozemky prodány a bydlí
se tam. Ožívá tak východní část Němčic
a věřím, že se bude dále rozvíjet a pomůže i prosperitě postaveného marketu.
Těší mě úspěch naší dechovky, tradice
kvalitních kulturních akcí, úspěchy kra-

č¾ÍÆÃ»½Ivana
ÅÁDvořáková
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stála třináct let v čele Němčic nad Hanou
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třina svědecká výpověď z přípravného řízení. Ale její
výslech si vyžádala obhajoba, což jsme respektovali. Po
této výpovědi jsme rádi, že tady Petra byla a že nejsou
vůbec žádné pochybnosti o průběhu. Každý, kdo mohl
Petru slyšet, tak ví, že odpovídala pevným silným hlasem a zvládla to podle mě velmi statečně. Snad byly definitivně vyvráceny nějaké spekulace, které se objevovaly.“
yy Jaké spekulace máte na mysli?
„Že si to Petra udělala sama nebo že polic
policie vybrala obviněného Radima Žondru jako nějakou oběť, aby byl
případ nějak vyšetřen a dokončen. Přesně toto se objevovalo v některých médiích, hlavně na soc
sociálních sítích.“
yy Jak na tom dnes Petra byla po psychické
psychi stránce?
říkala,
„Seděla hodinu a půl sama v místnosti. Nicméně
Ni
že se bála, že to bude daleko horší. Nebyly
Neb to pro ni
do popo tenisové euforii jednoduché dny. Mluvit
M
sledního detailu o tom, jak se válela ppo zemi a jak jí
pachatel odkopával mobilní telefon od krve, to není
nic, co by kdokoliv z nás chtěl prožít. Ale
A ona věděla,
potřeba
že na to bude tázána a počítala s tím. Nebyla
N
žádná příprava. Kdo tohle prožije, ten
t to bohužel
nadosmrti nezapomene.“
yy Proč se nechtěla nako
nakonec postavit
přímo před obviněného Žondru?
„Tahle varianta byla pr
prakticky vyloučena. Mohla bý
být v oddělené
místnosti nebo
neb mohlo dojít i k tomu,
tom že by byla
vyslechnuta
vyslechnu v hlavní
soudní síni, ovšem
Radim Žondra by
byl v ttu chvíli vyveden ppryč.“

/NWXéÊ2GVT[-XKVQXÆ-CTGN6GLMCNUGJPGFRQQFLG\FWVGPKUVM[\DWFQX[-TCLUMÆJQUQWFW
X$TP÷FQUVCNFQQDNGåGPÊPQXKP¾ąč
Foto: Michal Kadlec

BRNO Sama Petra Kvitová hned po svém výslechu
hleděla v doprovodu bodyguardů co nejrychleji
zmizet ze soudní budovy. Před novináře však předstoupil mluvčí dvojnásobné wimbledonské šampionky Karel Tejkal. Také Večerníku poskytl krátký
rozhovor.
yy Jak Petra Kvitová prožívala výslech?
„Hodinu a půl vypovídala na otázky, které se týkaly jejího boje o život. Vůbec nemohla vědět, co se s ní bude
dít, co ten muž v jejím bytě chce.
Měla
velmi vážně zraněnou ruku,
mluvilo se o zkrvaveném telefonu. Ty vzpomínky se jí teď
vrátily. Nicméně po výslechu se už usmívala a říkala:
A teď už to pro mě definitivně skončilo! Je ráda, že to
má za sebou.“
yy Nehrozí, že bude pozvána ještě jednou?
„Nejsem odborník na trestní
právo. Podle jedné možnosti mohlo stačit, že
by byla čtena Pe-

„Petra je ráda, že to má za sebou!“
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„Všude bylo plno krve,
pištìla jsem!“

Už když těsně po půl deváté ráno vešla
do budovy Krajského soudu v Brně,
vzbudila rozruch a naprostý chaos mezi
desítkami novinářů i členů televizních
štábů. Petru Kvitovou však po osobní
prohlídce odvedla ochranka za pomoci členů justiční stráže do útrob justiční
budovy, kde v přísně střežené a utajené
místnosti vypovídala o svém přepadení.
Soud momentálně druhé nejlepší hráčce světa vyhověl v žádosti, aby mohla
být vyslechnuta bez prožitku, kdy by
stanula tváří v tvář Radimu Žondrovi.
Muži, který je obviněn z krvavého přepadení tenistky. Kvitová odpovídala na
otázky předsedkyně senátu Dagmar
Bordovské zcela vyrovnaně. Hlas se jí
chvěl jen v okamžiku, kdy musela na
dotazy odpovídat obviněnému...

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství
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BRNO Není lehké popsat atmosféru dalšího soudního projedŶĄǀĄŶş ŬĂƵǌǇ ƉƎĞƉĂĚĞŶş WĞƚƌǇ
<ǀŝƚŽǀĠƵ<ƌĂũƐŬĠŚŽƐŽƵĚƵǀƌŶĢ͘
<ĂǎĚŽƉĄĚŶĢ ƚĂŬŽǀĠ ŵĞĚŝĄůŶş
ƓşůĞŶƐƚǀşĂŚŽŶďƵǌĂƐŶşŵŬĞŵēŝ
ǌĄďĢƌĞŵ ĚǀŽũŶĄƐŽďŶĠ ǁŝŵďůĞĚŽŶƐŬĠǀşƚĢǌŬǇƉŽƉƌǀĠǀǇƉŽǀşĚĂũşĐşƉƎĞĚƐŽƵĚĞŵsĞēĞƌŶşŬũĞƓƚĢ
ŶĞǌĂǎŝů͘ƚŽǌĂǀşĐĞŶĞǎĚǀĂĐĞƚůĞƚ
ƐǀĠĞǆŝƐƚĞŶĐĞďǇůƐǀĢĚŬĞŵũŝǎŵŶŽŚǉĐŚďůĄǌŶŝǀǉĐŚŬĂƵǌ͘sƓŝĐŚŶŝƚĞĚǇ
ǀşĐĞŶĞǎƐƚŽǀŬĂŶŽǀŝŶĄƎƽĂēůĞŶƽ
ƚĞůĞǀŝǌŶşĐŚ ƓƚĄďƽ Ͳ ƐĞ ǀƓĂŬ ĚŽ
ƐŽƵĚŶşƐşŶĢŶĂƌŽǌĚşůŽĚsĞēĞƌŶşŬƵ
ŶĞĚŽƐƚĂůŝ͘ŽƐĞƉĂŬĚĢůŽǀĞŶŬƵ͕
ƚŽŚƌĂŶŝēŝůŽƐŶŽǀŝŶĄƎƐŬŽƵĞƟŬŽƵ͘
sŝĚŝƚĞůŶĢ ŽƚƎĞƐĞŶĄ <ǀŝƚŽǀĄ ƚĂŬ
ŶĂŬŽŶĞĐŝƉƎĞƐǀǉƌĂǌŶŽƵŽĐŚƌĂŶƵ
ƐǀǉĐŚďŽĚǇŐƵĂƌĚƽŬĂŵĞƌĂŵĂŶƽŵ
ĂĨŽƚŽŐƌĂĨƽŵŶĞƵŶŝŬůĂ͘ůĞŶĞƎĞŬůĂ
ũŝŵĂŶŝƐůŽǀŽ͘͘͘

Michal KADLEC

Ve středu pak byli vyslechnuti další
dva svědci předvolaní k soudu na základě žádosti obhajoby. Do případu
ale nevnesli žádné nové světlo. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská
pak bezmála dvě hodiny četla listinné
důkazy a okolo poledne odročila jednání na 26. března. Nikdo ale netuší,
zda během tohoto dne bude vynesen
rozsudek. Spíše ale nikoliv, protože
nejdříve Vrchní soud v Olomouci
musí rozhodnout o stížnosti obviněného. Ten prostřednictvím obhájkyně
Lucie Nejedlé podal stížnost na to, že
Krajský soud v Brně postupoval v rozporu se zákonem, když Petře Kvitové
povolil oddělený výslech jen prostřednictvím mikrofonu. S další námitkou
obhajoby, že krajský soud je podjatý, se
senát Krajského soudu v Brně vypořádal sám. Námitku zamítl jako bezpředmětnou. Radim Žondra se ovšem brání zuby nehty všem obviněním, soud
dokonce žádá o zkoušku na detektoru
lži. Výsledek této zkoušky však české
soudy nepovažují za přímý důkaz.

Odroèeno na konec
EÔH]QDlRQGUDFKFH
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ných poranění, která vznikla tahem
a tlakem řezným předmětem. „Je
reálné, aby to poranění vzniklo
držením nože,“ potvrdil. Průběh
přepadení a hlavně poranění levé
ruky tak, jak jej popsala Kvitová, že
uchopila nůž rukou, podle něj odpovídá charakteru zranění. „Nešlo
o život ohrožující zranění. Ohebnost
prstů poškozené ovšem ani dnes není
stoprocentní, necítí dva konečky prstů.
Na dlani jí zůstaly i dvě jizvy,“ doplnil
Dobiáš.
Znalec z oboru úrazové chirurgie Petr
Špiroch řekl, že poškozená má narušenou jemnou motoriku ruky, následky
jsou trvalé, že se však dobře a funkčně
adaptovala na to, co ji živí. Tedy na tenis. Obhájkyně Žondry Lucie Nejedlá
se detailně ptala mimo jiné i na úchop
nože a možnosti poranění. „Zranění
slečny Kvitové na některých fotografiích neodpovídají tomu, jak poškozená
popsala svoji obranu. Podle našeho
názoru řezné rány musel způsobit
více než jeden tah nožem, jak je uvedeno ve výpovědi slečny Kvitové i ve
znaleckých posudcích,“ mínila Lucie
Nejedlá.

MEDIÁLNÍ ŠÍLENSTVÍ

R.Ž.: Nacházela jste se v bytě od ledna do května 2018?
P.K.: Leden jsem byla pryč… Byla jsem tam, v bytě, tak jednou.
V Česku častěji, ale nevím přesně.
Vložila se soudkyně: Paní svědkyně, obžalovaný se ptá na rekognice
v roce 2018….
P.K.: Tím že cestuju, v Česku jsem asi byla, byla jsem schopná na rekognici
přijet.
R.Ž: Kdy jste přijela do bytu v Prostějově 19. prosince 2016?
P.K.: Někdy kolem šesté sedmé hodiny.
R.Ž.: Používala jste v té době mobilní telefon?
P.K.: Určitě ano.
R.Ž: Kam jste upadla v té koupelně?
P.K.: Upadla jsem na zem a byla jsem ve dveřích, hlavu na rozhraní
koupelny a ložnice.
R.Ž.: Upadla jste na dveře koupelny?
P.K.: Ne.
R.Ž.: Kdo opustil koupelnu jako první?
P.K.: Já, šla jsem přes chodbu do kuchyně...
R.Ž.: Jste schopna se vyjádřit k bundě pachatele?
P.K.: Byla trochu větší, než by na něj měla být.
R.Ž.: Odevzdávala jste oblečení?
P.K.: Ano, v nemocnici do pytle, odvezla si to pak policie.
R.Ž.: Mikinu jste měla v době útoku?
P.K.: Ne, až při cestě do nemocnice.
R. Ž.: Měla jste poškozenou dlaň?
P.K.: Ne, jen prsty. Mám dvě jizvy na dlani po operaci.
R.Ž.: Poranění na ruce bylo způsobeno jedním tahem nože?
P.K.: Určitě jedním tahem, víc si nepamatuju.
R.Ž.: Kde jste se pohybovala s mobilem po odchodu pachatele?
P.K.: Mobil jsem otřela od krve, abych mohla volat a byla jsem v kuchyni.
R.Ž.: Jak jste měla odjet z Prostějova?
P.K.: Já svým vlastním autem.

Podle znalcù bude mít
tenistka trvalé následky

Během úterního odpoledne pak
u soudu vypovídali také dva soudní znalci. Znalec z oboru soudního
lékařství Martin Dobiáš prohlásil,
že Kvitová utrpěla skupinu řez-

děl. Nikdy bych tedy nepřepadl v bytě
někoho bez maskování obličeje a bez
rukavic. Ten člověk, co přepadl slečnu
Kvitovou, si však nechránil obličej ani
ruce. Kdybych tam šel já, na tyto věci
bych určitě pamatoval. Dům slečny
Kvitové je navíc vzdušnou čarou asi
čtyři sta metrů od sídla policie. To já
sám bych považoval za sebevraždu,“
řekl před senátem Krajského soudu
v Brně Radim Žondra. Vzápětí opět
dodal, že v době činu byl na stavbě
v Napajedlech.

výtah z rozhovoru radima
çRQGU\VSHWURXNYLWRYRX

Obviněný Radim Žondra označil přepadení Petry Kvitové z prosince 2016
za amatérský čin. „Nebudu zastírat,
a vy to ostatně všichni dobře víte, že
z kriminálního hlediska mám už něco
za sebou a něco jsem si taky už odse-

lRQGUD
„Udìlal to amatér,
takhle bych já nikdy
nepostupoval!

on. Zvláště ty jeho oči jsem si vybavila,“ vracela se zpět v čase rodačka
z Fulneku.
Radim Žondra v úterý Kvitové prostřednictvím mikrofonu položil také
několik dotazů. Zajímalo ho například,
kdy dorazila do prostějovského bytu či
kdy v roce 2018 byla kvůli rekognici
v republice. Ptal se i na podrobnosti
z napadení...

2EK½MN\QÈ5DGLPDlRQGU\SRGDODVWÉzQRVW

nůž na krku zezadu. Popadla jsem ten
nůž a chytila ho oběma ruka, levou
rukou jsem objala i čepel,“ uvedla dále
Kvitová. Útočník podle ní pak nůž
oddálil. „Dostala jsem se v tu chvíli
na zem, na zem spadl i mobilní telefon, kterým jsem chtěla psát zprávu
předsedovi bytového družstva, zda
skutečně ví o nějaké kontrole kotlů
či teplé vody. Křičela jsem, byla všude
spousta krve, pištěla jsem. Mobil jsem
měla na koberci a snažila jsem se ho
nahmatat, on se ho snažil oddálit,“ popisovala hrůzné okamžiky Petra Kvitová. „Pak najednou ten nůž dal pryč.
Zeptala jsem se ho, co po mně vůbec
chce. Odpověděl, že chce jen čas. A já
na to, že čas nemám, že potřebuji okamžitě do nemocnice. Napadlo mě
nabídnout mu peníze. Zeptal se mě,
kolik doma mám, a já mu řekla, že
v peněžence mám deset tisíc korun.
Řekl doslova: tak dobře! Peníze si
vzal a odešel. Ještě mi stačil říct, že mi
nechtěl ublížit. Jakmile zmizel z mého
bytu, zavolala jsem záchranku a pak
také policii,“ uvedla osmadvacetiletá
hráčka, která svoji kariéru silně spojila
i s Prostějovem, kde také od útlého
mládežnického věku bydlela. Až do
Předsedkyně senátu Krajského sou- onoho přepadení...
du v Brně vykázala v úterý 5. února
Poznala ho napodruhé
z jednací místnosti všechny novináře,
kteří chtěli natáčet přelíčení na kame- Petra Kvitová soudu následně velice
ru nebo fotografovat. Ovšem povo- podrobně popisovala operaci, rehabilila pořídit si zvukový záznam, takže litaci zraněné ruky i postupný návrat
i Večerník jasně a zřetelně slyšel, co na tenisové kurty. Nejen Večerník pak
Petra Kvitová vypovídá. „Přijela jsem ale zaujal její popis sledu rekognic,
do prostějovského bytu už v pondělí při kterých v pachateli svého přepadevatenáctého prosince večer. Potře- dení poznala právě Radima Žondru.
bovala jsem se vyspat, druhý den mě „Nejprve to bylo tak, že ještě druhý
čekala cesta do Brna na tenisovou den jsem na policii pomohla sestavit
exhibici. Druhý den kolem půl devá- identikit pachatele. Vyšetřovatelům
té ráno zazvonil zvonek. Měla jsem jsem pak při konečném výsledku
napsáno, že od osmé do deváté může podobizny řekla, že jsem si jí jistá tak
přijít dopingová kontrola,“ vrátila se na padesát nebo šedesát procent. Až
Petra Kvitová na výzvu soudkyně po operaci, asi po měsíci mě policie
k otřesným událostem, které ovlivni- pozvala k fotkám různých mužů a zely nejen její sportovní život. „Mužský ptala se, jestli mezi nimi nepoznávám
hlas u dveří uvedl, že jde na revizi kot- pachatele. Ten muž, co mě přepadl,
le, řekla jsem mu ale, že žádný kotel ale mezi nimi nebyl. Poznala jsem ho
v bytě nemám. Najednou ten muž až při druhé rekognici, to těch fototvrdil, že jde také kvůli teplé vodě. grafií už bylo víc. Jak jsem jeho fotku
Přes bzučák jsem jej pustila dovnitř, viděla, bylo mi to jasné. Pak jsem obšla jsem mu naproti z bytu. Když ve- viněného Žondru poznala i při třetí,
šel za mnou do bytu, řekl, že to tam tentokrát už živé rekonstrukci mezi
mám hezký. Já řekla, že mám dvě kou- množstvím jiných mužů. Požádala
pelny, šli jsme do té velké. Chtěl po jsem tenkrát policisty za neprůhledmně, abych zapnula teplou vodu, tak ným sklem, zda by mohl jít blíž ke
jsem ji zapnula, v tu chvíli jsem měla mně. Potvrdila jsem, že je to skutečně

ROZSUDEK

BRNO Ani minulý týden u Krajského soudu v Brně nepadl
rozsudek v případě přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím
prostějovském bytě z 20. prosince 2016. Ale popravdě řečeno, jen málokdo to čekal. I Večerník byl v Brně svědkem další
přetahované o to, zda obviněný Radim Žondra je skutečně
tím mužem, který na dvojnásobnou wimbledonskou vítězku
zaútočil a nožem jí poranil prsty levé ruky. Sama Petra Kvitová
má o jeho vině jasno, kromě policejní rekognice pak i minulé
úterý při odděleném výslechu poznala v Žondrovi jasného pachatele. Ten zase žádá o vlastní zkoušku na detektoru lži a jeho
obhájkyně navíc podala stížnost na podjatost soudu a také na
skutečnost, že údajně protizákonně vyhověl Kvitové při její žádosti promluvit pouze na mikrofon v utajené místnosti soudní budovy. Přelíčení bylo odročeno na 26. března, a zda právě
toto bude termín vynesení rozsudku, to zůstává ve hvězdách.

V PØÍPADU KVITOVÁ ZATÍM NEPADL
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jedenáct bodů. To však nijak nesnižuje
nebezpečnost PVK. Jeho vůdčí silou jednoznačně je nahrávačka Pavla Šmídová
(za svobodna Vincourová), jež v minulosti dirigovala i Agelky v dobách jejich
největší slávy. Na univerzálu často boduje
Lucie Kalhousová, blokařský post s Pavlínou Šimáňovou nedávno posílila špičková střeďačka Barbora Purchartová, smečařské pozice obhospodařují Romana
Staňková + Anna Komárková a na liberu
jde nahoru odchovankyně VK Adéla Stavinohová.
„Olymp šel oproti minulému ročníku

hodně nahoru. Jeho hru skvěle tvoří Vincy, jejíž podíl na volejbalové kvalitě Prahy
je z mého pohledu obrovský. Teď se navíc
posílili o Báru Purchartovou, celou sestavu mají kvalitní a vzestup našich příštích
soupeřek mě proto vůbec nepřekvapuje.
Proti Olomouci zahrály opravdu výborně a nejen díky tomu víme, že nás v sobotu čeká velice těžké utkání. My jsme ale
také schopni dost dobrých výkonů, viz
vítězný obrat v Liberci. Takže do sobotního zápasu půjdeme s otevřeným hledím
i touhou vyhrát,“ ujistil hlavní trenér prostějovských žen Lubomír Petráš.
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„Řekly jsme si s holkama, že Liberec
konečně porazíme. A vyšlo to suprově!“
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sladkost, vůbec první dárek ale děti dostaly hned při
příchodu, a to zvířátko do vody.
A co by to bylo za karneval bez soutěží...V nich
mohly děti například malovat, chodily po kladině
nebo se trefovaly míčky do děr. Nechybělo ani bohaté občerstvení, velká nálož cukrové vaty. V rohu
sokolovny barevný šašek nafukoval balónky a tvořil z nich to, co si děti přály. Nezbytná výtvarná
dílna naopak poskytovala azyl těm, kterým se nechtělo dovádět a tancovat. A tak děti v maškarním
spokojeně kreslily nebo tvořily.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

ly, na to pak navázaly v dalším průběhu
a nepříznivý vývoj otočily. Rozhodující samozřejmě byla ta těsně zvládnutá
koncovka čtvrtého setu.“
ƔƔNeměly jste v hlavách předchozí
tiebreakové prohry s Duklou, dvě
v přípravě a dvě v lize?
„Někde v podvědomí to samozřejmě je,
ale já jsem se snažila na tohle moc nemyslet a s holkama jsme takové téma před
zápasem nijak extra neřešily. Jen jsme si
řekly, že půjdeme Liberec konečně porazit. A ono to fakt vyšlo, což je super.“
ƔƔ Co vlastně rozhodlo dramatickou čtvrtou část s výsledkem 30:28
a až šestým proměněným mečbo-

lem?
„Tak to vůbec nevím. Já jsem byla v úplném transu, hrozně se soustředila na
každou další výměnu a skoro si nepamatuju, co se na hřišti dělo.“ (smích)
ƔƔ Dostaly jste se v extraligové tabulce právě před Severočešky na
druhou příčku. Jde o důležitý fakt?
„Já jsem spíš ráda za to, že jsme tímhle
vítězstvím nenechaly přiblížit Olymp,
který nečekaně vyhrál 3:0 v Olomouci.
Udržely jsme před Pražankami velký
náskok a můžeme být docela v pohodě.
Obecně bych k nadstavbě řekla, že každý bod se hodí i bude hodit.“
ƔƔ Považujete za podstatné jít do
vyřazovací fáze ze druhé pozice a nikoliv ze třetí?
ƔƔ Když se vrátím o půldruhého
měsíce zpátky, překvapila vás no-

minace do reprezentačního výběru
ČR?
„První, co mě po oznámení nominace
napadlo, bylo, že si tolik neodpočinu
ani neužiju svátky jako obvykle. (směje
se) Jinak jsem z toho měla pochopitelně radost a těšila se, co v repre zažiju,
dostat se do ženského nároďáku je velká čest. A musím říct, že mi to nakonec
dalo hodně.“
ƔƔCo konkrétně?
„Pompe (reprezentační kouč Zdeněk Pommer – pozn.red.) je trenér, který dost
pracuje s videem, rozebírá u něj i jednotlivé hráčky. Taky mě si vzal takhle
individuálně bokem a ukazoval mi, jak
bych měla na hřišti co dělat, v čem se
zlepšit a podobně. Určitě mi to pomohlo, tréninky byly kvalitní, navíc jsem
si hodně zahrála i přímo v zápasech.

V Jindřichově Hradci proti Finkám
jsem do utkání v úžasné atmosféře naskočila a už ho dojela, ve Švédsku jsem
pak byla v základu. Celkově super zkušenost do další kariéry. A záleží jen na
mně, co si z toho vezmu.“
ƔƔ Brzy po návratu z kvalifikačního bloku jste se však zranila, hrozila
vaše neúčast při pohárovém Final
Four v Brně. Jak jste se zvládla dát
natolik rychle dohromady?
„Pomohl mi týdenní klid s rehabilitacemi, ale po pravdě mě ta noha pořád
bolela i doteďka bolí. Nechtěla jsem
však nechat mančaft ve štychu a už ve
Šternberku cvičně naskočila do ligového utkání, po kterém jsem myslela, že
noha půjde k amputaci. (smích) Masér
Tom Rak mi naštěstí pomohl zábalem,
potom už bylo to zranění o něco lepší.
Final Four jsem šla přes bolest a chci
prostě vydržet až do konce sezóny,
pak se uvidí. Teď je důležité, že jsme
v Českém poháru postoupily do finále.
A i když se nám v něm nepovedlo zaskočit Olomouc, stříbro má určitě svou
cenu. Medaili chceme i z ligy, proto
jedu dál, bolavé noze průběžně pomůžou rehabilitace plus případně nějaké
injekce.“

Jaké bylo Final Four ČP z pohledu Prostějova?

BRNO, PROSTĚJOV Jaké výkony odvedly prostějovské volejbalistky během závěrečného turnaje Českého poháru žen 2018/19? V čem byly lepší a horší oproti soupeřkám
v obou brněnských duelech o trofej? Jak vypadaly zápasové statistiky sobotní i nedělní
čtyřsetové bitvy? Na tyto otázky najdete odpovědi v následujícím číselném shrnutí Final
Four uplynulého ročníku ČP.
SEMIFINÁLE: VK Prostìjov – Volejbal Pøerov 3:1
STATISTIKY TÝMOVÉ
Úspěšnost útoku: Prostějov 40 % – Přerov 33 %.
Úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Prostějov 33 % + 10 % – Přerov 40 % + 13 %.
Podání – esa/chyby: Prostějov 5/9 – Přerov 9/8.
Bodové bloky: Prostějov 10 – Přerov 11.
Celková užitečnost: Prostějov +29 – Přerov +30.
STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ
Nejvíc bodů: Helena Horká 19, Lucie Nová 16, Petra Kojdová 14, Veronika Bezhandolska
12 – Vendula Měrková 18, Arianna Person 16, Eva Svobodová 15, Magdaléna Jehlářová 12.
Nejvíc bodových útoků: Helena Horká 17, Lucie Nová 15, Petra Kojdová 13 – Vendula Měrková 15, Arianna Person 13, Eva Svobodová 11.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Gabriela Kozmík 67 %, Veronika Bezhandolska 57 %, Lucie Nová 50 % – Arianna Person 52 %, Eva Svobodová 34 %, Katsiaryna Shapaval 33 %.
Nejvíc bodových bloků: Veronika Bezhandolska 6, Gabriela Kozmík 3, Helena Horká
1 – Magdaléna Jehlářová 5, Eva Svobodová 3, Katsiaryna Shapaval 2.
Nejvíc es: Veronika Bezhandolska 2, Helena Horká, Lucie Nová a Petra Kojdová 1 –
Vendula Měrková 3, Arianna Person a Magdaléna Jehlářová 2.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Tereza Slavíková 43 % + 9 %,
Lucie Nová 39 % + 13 %, Petra Kojdová 17 % + 4 % – Nikola Vaňková 56 % + 25 %, Eva
Svobodová 53 % + 18 %, Arianna Person 19 % + 3 %.
Největší užitečnost: Veronika Bezhandolska +11, Helena Horká +9, Lucie Nová
a Gabriela Kozmík +6, Petra Kojdová +3 – Magdaléna Jehlářová +10, Arianna Person
+8, Vendula Měrková +6, Eva Svobodová a Katsiaryna Shapaval +4.

FINÁLE: UP Olomouc – VK Prostìjov 3:1
STATISTIKY TÝMOVÉ
Úspěšnost útoku: Olomouc 41 % – Prostějov 39 %.
Úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Olomouc 47 % + 21 % – Prostějov 33
% + 12 %.
Podání – esa/chyby: Olomouc 8/5 – Prostějov 2/10.
Bodové bloky: Olomouc 12 – Prostějov 14.
Celková užitečnost: Olomouc +43 – Prostějov +27.
STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ
Nejvíc bodů: Veronika Trnková 22, Gabriela Orvošová 17, Martina Michalíková
15, Darina Košická a Veronika Strušková 8 – Helena Horká 19, Veronika Bezhandolska 14, Lucie Nová 12, Petra Kojdová 10.
Nejvíc bodových útoků: Veronika Trnková 14, Gabriela Orvošová 13, Martina
Michalíková 11 – Helena Horká 18, Petra Kojdová 9, Veronika Bezhandolska
a Lucie Nová 8.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Veronika Trnková 64 %, Gabriela Orvošová 42 %,
Martina Michalíková a Veronika Strušková 39 % – Veronika Bezhandolska 67 %,
Eva Rutarová 40 %, Helena Horká a Petra Kojdová 38 %.
Nejvíc bodových bloků: Veronika Trnková 5, Gabriela Orvošová 4, tři hráčky
1 – Veronika Bezhandolska 5, Lucie Nová 4, Eva Rutarová 2.
Nejvíc es: Veronika Trnková a Martina Michalíková 3 – Veronika Bezhandolska
a Michaela Zatloukalová 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Julie Kovářová 58 % + 33
%, Martina Michalíková 43 % + 24 %, Darina Košická 42 % + 17 % – Tereza Slavíková 50 % + 25 %, Marie Toufarová 42 % + 17 %, Lucie Nová 33 % + 12 %.
Největší užitečnost: Veronika Trnková +17, Gabriela Orvošová +13, Martina
Michalíková +7, Veronika Strušková +3, Šárka Kubínová +2 – Helena Horká
+11, Veronika Bezhandolska +9, Petra Kojdová +4, Lucie Nová a Gabriela Kozmík +2.

SHRNUTÍ

život, udělejte to, nevíme, co se kdy může
stát nám. A každý kolemjdoucí může
být nadějí a záchranou. Radši stokrát
pozdě než jednou zbytečně. Tenhle svůj
odkaz předávám dál a doufám, že ho
i vy předáte. Závěrem bych chtěla touto
cestou ještě jednou poděkovat panu Sorokovi, jeho ochotě pomoci muži, přístupu i domluvě.

Jak v semifinále, tak ve finálovém střetnutí družstvo VK srážela špatná přihrávka se shodnou úspěšností jen 33 procent. Přerov ji měl vyšší o sedm, Olomouc dokonce o čtrnáct
procent. Zajímavé je, že ze sobotního mače vyšly Prostějovanky lépe v jediné činnosti
(útok 40:33 procentům) – a přesto zvítězily. Horší servis (esa 5:9), bloky (vítězné 10:11)
i zmíněný příjem totiž vykompenzovala právě údernější ofenziva společně s úspěšnějším
zvládnutím klíčových momentů.
To v neděli se svěřenkyně trenérské dvojice Lubomír Petráš + Lukáš Miček mohly opřít
o mírně kvalitnější obranu na síti (bloky 14:12), jinak ve všem zaostávaly. Při zakončení
mírně (39:41 procentům), na výše probírané přihrávce i na podání (esa 2:8) pronikavě,
navíc udělaly v součtu útoku a servisu o devět chyb více. Olomoucký celek působil s vý-

jimkou některých pasáží mnohem kompaktnějším, stabilnějším i jistějším dojmem.
Z individuálního hlediska dopadly oba mače pro vékáčko podobně. Nejvíc bodovala univerzálka Helena Horká (19 + 19), jež navíc byla nejužitečnější (+9 a +11)
společně se střeďačkou Veronikou Bezhandolskou (+11 a +9), která nejúčinněji
blokovala (6 + 5) i zakončovala s vysokou úspěšností (57 % + 67 %). Útočnou efektivitou ji ještě předčila další blokařka Gabriela Kozmík (67 % + 100 %), leč ve druhém utkání se ke smeči dostala pouze dvakrát. Na příjmu dosáhla nejúspěšnějších
čísel libero Tereza Slavíková (43 % + 50 %). Výrazněji bodovat dokázaly ještě smečařky Lucie Nová (16 + 12) s Petrou Kojdovou (14 + 10), za výkon v rozhodujícím
souboji pochválil hlavní kouč nahrávačku Michaelu Zatloukalovou.
(son)

WWW.
VECERNIKPV.CZ

13

miláčky za oře. Ano, živé koně, na kterých trénovali jízdu už předtím, protože věděli, že k tomu jednou dojde.
Doputovali až do říše motýlů. Poté už
po svých vystoupali na vrchol činné
sopky a byli jen kousek od žhavého
lávového pekla. V cíli cesty se dokonce potkali s českým badatelem putujícím na kole kolem světa. A závěr
pořadu patřil znovu videu, o zvuk se
opět postaral telefon.
Po skončení besedy dostalo prostor
překřikující se publikum, takže pánově nevěděli, koho dříve vybrat. Došlo
i na autogramiádu a možnost nákupu
upomínkových předmětů. Cestovatelé plánují někdy v příštím roce další
výpravu na Vagamundos.

jakáá byl
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Jen chvíli po otevření sokolovny se nazdobený sál
zaplnil dětmi všech věkových kategorií. V nápaditých kostýmech běhaly po parketu, ty nejmenší ale
daly přednost bezpečí v blízkosti svých maminek.
O slavnostní zahájení se postarala moderátorská dvojice, a sice Jahůdková víla a skřítek Dubánek. Společně
vystoupili s úvodní scénkou, kterou děti pod pódiem
se zaujetím sledovaly. Po překonání počátečních rozpaků došlo na skupinový tanec, posléze na tanečky ve
dvojicích s nejlepším kamarádem a také na vzájemné
představování. K maskám znázorňujícím například
celou skupinu KISS, berušky, kovboje, princezny,
dokonce i superhrdiny přistupovala Jahůdková víla
a pro každého, kdo se představil, měla přichystanou

napsal pan Sorok, že už je u nich v teple,
jsem konečně s dobrým pocitem mohla jít
domů spát.
Tenhle příběh mi ale v hlavě rozproudil
plno otázek. Muž tam musel ležet déle
než tři hodiny. Kolik okolo něj prošlo
lidí. Kolik lidí napadlo zeptat se muže,
zda je v pořádku a jestli nepotřebuje
nějakou pomoc? Musím konstatovat,
že po půlhodině strávené venku s ním
jsem byla promrzlá na kost. Jak na
tom musel být on po několika hodinách
v oblečení, které nebylo rozhodně do
mrazu? Vážně je lidem život druhých
tak lhostejný? Vždyť přece každá lidská
bytost je důležitá. Nikdy přece nevíme,
zda se nedostaneme do situace, v níž
budeme potřebovat pomoc. Proto se
na vás obracím s prosbou. Kdykoliv
budete mít příležitost zachránit lidský

zpravodajství

země mající své kouzlo. V Guatemale
se rozdělili a čtyři dny si užíval každý
po svém.
Když se poté dostali do Mexika, měli
za sebou pouze půlku cesty. Pobyt
tam započali potápěním. A, světe,
div se, učil je tam Čech Lukáš. Pod
vodou, kde strávili kolem padesáti
minut, musel konkrétně Pavel Liška
řešit několik krizových situací. Například jej nikdo nepřipravil na záchvat
smíchu, když viděl svého kolegu,
který narazil do stropu jeskyně. „Ani
jsem nevěděl jak, ale udýchal jsem to,“
dodal. Yucatánem jen prolétli, ale potkali se s posledním žijícím náčelníkem a šamanem tamního kmene. Ve
středním Mexiku vyměnili plechové
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PROSTĚJOV Hodně rušné i zajímavé poslední dva měsíce prožila první nahrávačka prostějovských volejbalistek Michaela
Zatloukalová (na snímku). Nejdříve v prosinci nechtěně ukončila
zkaženými balóny dva prohrané duely s Olomoucí a Libercem,
poté se zvedla v české reprezentaci coby národní jednička na
svém postu, vzápětí si poranila nohu, rychle se vrátila z marodky,
pomohla vybojovat pohárové stříbro a naposledy zvítězit na palubovce Dukly. V nedělním dopoledni po spánkovém odpočinku
nám pak odpověděla na několik otázek.

,GFGP\RTQOÊVCPÚEJUPÊOMč8VKRPÆRąGMXCRGPÊQF $G\PCF÷LP÷X[RTQFCPÚU¾NP÷MQNKMT¾VD÷JGODGUGF[ 2TQVCIQPKUVÆ XVKRP÷ QFRQX÷F÷NK PC XwGEJP[ QV¾\M[
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V dalších dnech se můžou děti těšit na
pohádky nesoucí názvy Drak, Honza je
hádanek král anebo Perníkovou chaloupku. Začátek představení je vždy v neděli
ve 14 hodin a pro ty, co nestihnou první
termín, je připraveno opakování v 16 hodin.

domu Štefan Sorok. Pán byl velice milý
a ochotný. Vysvětlila jsem mu situaci. První otázka byla, zda je muž v podnapilém
stavu, což bohužel byl. To ale pracovníka
neodradilo od snahy mu pomoci. Chvíli
jsme řešili situaci a já se rozhodla, že muži
zavolám taxislužbu. Žádné vozidlo jsem
neměla, tudíž nebyla jiná možnost, jak jej
dopravit. Hned první taxík, který přijel,
se mi vysmál, zda jsem vůbec normální
a že jej za žádnou cenu do auta nevezme,
ani když pojedu s nimi. Beznaděj pomalu
přicházela, ale věděla jsem, že udělám vše
pro to, abych muži pomohla. Opět jsem
se spojila s azylovým domem a dohodli
jsme se, že pro muže pošlou taxislužbu,
se kterou občas spolupracují. Po pěti minutách byl taxík na kraji chodníku a byl
ochotný muže převézt. Po odjezdu muže
s taxíkem a následující zprávě, kdy mi
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Vendula
PROVAZOVÁ

Beseda o cestě byla prokládaná fotkami, při kterých se mohl naslouchající dav snadněji vžít do děje.
Nejprve přemisťovali motorky do
Panamy a na úplný počátek svého vandrování si v Panamě vyzkoušeli španělštinu. „Pavel Liška má úžasný talent
domluvit se kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. Takže tuto možnost jsme dost často
využívali,“ pochválil veřejně svého kolegu Jan Révai. Ovšem později v tom
měli určité mezery a ani internetový
překladač jim práci neusnadňoval,
naopak překládal naprosté nesmysly.
V Panamě navštívili Karibik a vyrazili
za indiány kmene Kuna na malých ostrůvcích, kde taky několik dní přespali.
Jeden byl jako z pohádky a druhý spíše
vypadal jako skládka. Už tehdy vznikl
nápad, že v každé zemi vypijí litr rumu,
aby porovnali chutě v každém státu.
Přes Panamský průplav pokračovali do
Kostariky. Mimo deštný prales si pánové také poprvé vyzkoušeli jízdu na serfu, která byla těžší, než se zdála. Takže
vlny si sjeli maximálně na břiše. Ale i to
se počítá. Honduras rychle proletěli
a pokračovali do El Salvadoru. Chudá
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postavily do řady a do mikrofonu přednesly
nějakou říkanku nebo básničku, za odměnu
pak dostaly obrázek a sladkost. A po zvonění opět pokračovalo divadlo v celé své parádě. Divadlo PRONITKA hraje už několik
let pohádky pro ty nejmenší, ale vykouzlí
úsměv na tváři i ostatním generacím.

čitě hlídku a problém se pokusí nijak vyřešit.
Zpětnou vazbu mi už prý ale dát nemohli.
Na chvíli jsem se vzdálila a byla přesvědčená, že se tam za pár minut vrátím, protože
mi jeho osud nebyl lhostejný.
Neuběhla ani čtvrthodinka a už jsem byla
zpět na místě. Venku mrzlo, bylo skoro mínus deset stupňů. Jediná věc, která se změnila, že muž už neležel na zemi, ale seděl
na lavičce. Sice více komunikoval, ale bylo
zřejmé, že byl velice promrzlý. Pomoc od
poliistů nepřicházela a tak jsem se rozhodla
vyřešit to sama. Dlouho jsem přemýšlela jak,
až mě napadl Azylový dům v Určické ulici.
Ani chvíli jsem nezaváhala a už jsem na
internetu hledala telefonní číslo. Jen jsem se
modlila, aby mi to někdo vzal, nechtěla jsem
přece, aby muž, i když bez domova, umrzl...
Telefon zvonil, ale za chvíli se ozval
mužský hlas, byl to pracovník azylového

Marek
SONNEVEND
ƔƔCo říct k dramatickému střetnutí
v severních Čechách?
„Z mého pohledu to bylo snad nejbojovnější utkání za celou sezónu. Začátek
sice vypadal pro nás hrozně, soupeřky
byly jasně lepší a hodně odskočily. Ale
už v závěru prvního setu jsme se zlepši-

Vendula PROVAZOVÁ

Vendula PROVAZOVÁ

➢ Z titulní strany

láhev vína. Nedalo mi to a k muži jsem se
přiblížila s otázkou, zda mě vnímá a jestli
je v pořádku. Ve tmě šlo těžko rozeznat, zda
dýchá, nebo ne. Muž mi velice zvláštním
způsobem dal najevo, že žije. Jelikož jsem
spěchala, v kapse jsem vylovila telefon a vytočila městskou policii, ti jsou tu přece pro
nás, pro občany. Nebo ne…? Vysvětlila jsem
situaci, na telefonní ústředně mi potvrdili, že
pošlou hlídku. To mě uspokojilo a spěchala
jsem dále. Neměla jsem čas na ně čekat. Ovšem to jsem netušila, že tento příběh skončí
hned po mém telefonátu...
Po dvou hodinách, co jsem si stihla vyřídit
vše potřebné, jsem se vracela domů, a to zase
stejnou trasou. Velice mě překvapilo, že muž
staršího věku tam stále ležel, ve stejné poloze,
ale už se mi nelíbil. Opět jsem zvedla telefon,
ale naopak už jsem volala státní policii. Ti
mě taktéž ubezpečili, že na místo pošlou ur-
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VAGAMUNDOS SI TO PØIVANDROVALI ÌÄÏ,Å¾ V sobotu na Olymp, který vyloupil Olomouc
DO „KASKA“
PROSTĚJOV Během nadstavbové čás- tězil jasně 3:0 po sadách 25:22, 25:21
ti UNIQA extraligy žen ČR 2018/19, a 25:22, což výstižně dokládá jeho trvalý
jež o nejbližším víkendu pokračuje progres napříč celou aktuální sezónou.
druhým kolem (celkově jde o 20. edici Do poněkud jiného světla to hází také dvě
soutěže), rozhodně nebude žádných těsné výhry vékáčka ve vzájemných duesnadnějších utkání. Jako například lech tohoto ročníku, které byly původně
právě teď. Volejbalistky VK Prostějov považované za ztráty. Leč ke všem novým
nastoupí v sobotu 16. února od 17:00 okolnostem musí Hanačky výsledky
hodin na hřišti Olympu Praha, který doma 3:2 (11, 16, -21, -22, 13) i venku
v uplynulém dějství senzačně uspěl 2:3 (-14, -17, 18, 12, -10) brát spíš poziv hale dosud suverénní Olomouce.
tivně.
Momentálně je pražský výběr v tabulce
Marek SONNEVEND čtvrtý se ziskem 33 bodů, na průběžně
Celek z české metropole tam navíc zví- druhý tým Prostějova ztrácí výrazných

Pánové hravě vyřešili i problémy se zvukem...

PROSTĚJOV Vedle jiných míst v České republice si vybrali
Vandráci i Prostějov, aby ve Společenském domě uspořádali
besedu o své cestě napříč Střední Amerikou. Celý večer se nesl v příjemném komickém duchu, kdy Pavel Liška a Jan Révai
uvedli přítomné do reality své cesty za dobrodružstvím. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Bouřlivým potleskem přivítal dav
návštěvníků dva cestovatele. Ti se
hezky posadili na židle na pódiu
a byli připraveni vyprávět svůj příběh z cesty. Ovšem komplikace
nastala, když pánové chtěli pustit
upoutávku neboli rychlý sestřih natáčených momentů. Přestal jim fungovat zvuk a tak běžel pouze obraz
do ticha. Nebo tedy do smíchu publika, protože Pavel Liška i Jan Révai nezapomněli situaci vtipně komentovat. Po několika zkouškách
napravit tento problém to pánové
vzdali a vyřešili vzniklou prekérní
situaci opravdu šalamounsky. Liška
pustil stejné video ze svého telefonu a reproduktor přiblížil k mikrofonu. Se skvělým načasováním se
i téměř zvukem trefil do videa, které
běželo na plátně.

ZAČAROVANÝ KAŠPÁREK Pohádkový karneval z Vrbátek

vykouzlil úsměvy na tvářích rozesmál Dubany
DUBANY Tradiční dětský maškarní karneval
připravila na uplynulou sobotu kulturní komise obce Vrbátky. Na něm se děti v kouzelných
maskách proháněly po sokolovně s Jahůdkovou vílou a skřítkem Dubánkem. Po představení všech masek přišly na řadu oblíbené soutěže
a na závěr byla každá maska odměněna pamětním listem.

PROSTĚJOV Šňůra, motouz, špagát,
provázek – co člověk, to jiné uplatnění,
ovšem někteří z provázků dokáží vytvořit úžasné představení, ať už pro nejmenší, nebo pro starší generace, které
se postarají o doprovod. V Prostějově
můžete každou neděli zavítat na pohádky v podání loutkového divadla.
Loutkový soubor PRONITKA z TJ Sokol
I Prostějov si každou neděli připravuje do
sokolovny na Skálově náměstí představení pro nejmenší. Předminulou neděli šlo
o pohádku Začarovaný Kašpárek. Sál zaplnili ti nejmenší společně s rodiči a s napětím sledovali loutkové představení. Některé scénky vyvolávaly až strašidelné pocity.
Děti měly také možnost zapojit se maličko
do děje, kdy padaly otázky z loutkového
hlediště směrem k nim a ony pohotově odpovídaly a komentovaly nastalou situaci.
O krátkých přestávkách byly vyzvány, aby se

PìÌBħH ZE þIVOTA REDAKTORKY
NIKOLY FILIPENSKÉ
KÉ

Jeden lidskýý život, malá pomoc? Nebo záchrana osudu jednoho muže?
PROSTĚJOV „Dobrý večer, u lázní na
autobusové zastávce leží muž, nejspíše bez
domova, venku je hrozná zima, můžete mu
nějak pomoci?“ Takto zněla moje prosba
o pomoc, když jsem volala městské policii.
To jsem ještě nevěděla, kolik pro záchranu
jednoho života budu muset udělat
Bylo to minulé úterý, kráčela jsem směrem
k městu a prošla okolo autobusové zastávky
v Blahoslavově ulici kousek od Městských
lázní. Mířila jsem pod dřevěným přístřeškem, kde dříve byla trafika. Měla jsem
zvláštní pocit, že ve tmě vidím někoho ležet.
Byl už večer a moje oči to ostřily pod lavičku.
Tušení se potvrdilo a já zjistila, že pod ní na
zemi ve vážně velké zimě leží muž. Ano,
byl to bezdomovec a byl jistě v podnapilém
stavu, který mi potvrdila vypitá dvoulitrová
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Olymp posílila
blokaøka Purchartová
Praha, Prostějov (son) - Začíná jít do
tuhého. Kde? V popředí tabulky volejbalové UNIQA extraligy žen ČR
2018/19. Vedoucí Olomouc je zatím
suverénní, druhý Liberec také velice silný.
A průběžně čtvrtý Olymp Praha nyní
zajímavě posílil své už tak se zlepšující
družstvo. Na přestup z rumunského Dinama Bukurešť totiž v minulém týdnu
přivedl českou reprezentační blokařku
Barboru Purchartovou! „V Rumunsku
jsem skončila, protože tamní angažmá
nenaplňovalo moje představy. Necítila
jsem se tam úplně dobře a jsem ráda, že
můžu sezónu dohrát v Praze,“ vysvětlila
kvalitní střeďačka svůj návrat z ciziny
domů. V zahraničí prošla předními kluby
Německa, Belgie i Polska poté, co roku
2011 opustila tuzemsko odchodem z
tehdy ještě existující Slavie Praha. „Ven
jsem šla poměrně brzy, ve svých devatenácti letech. Stále kvalitnější českou ligu
jsem si tak ani pořádně nezahrála a teď
se těším, jak si zahraju s kamarádkami z
nároďáku, nebo proti nim,“ pousmála
se Purchartová. 189 centimetrů vysoká
plejerka má s Olympem hodně smělé
cíle. „Ráda bych, abychom v extralize
skončily do třetího místa. Myslím, že na
to určitě máme,“ vyřkla Purchartová bojovné věty, před kterými se aktuálně třetí
tým tabulky VK Prostějov musí mít na
pozoru.
6WDUvÉz½N\QÈ9.ERMRYDO\Y
¤3VWDWHÄQÈDOHSRU½zNRYÈ
Olomouc, Prostějov (son) - Zajímavou
konfrontací bylo pro volejbalové starší
žákyně VK Prostějov úvodní dějství
finálové části Českého poháru U15. V
Olomouci hrály druhou nadstavbovou osmičku a přes veškerou bojovnou
snahu v ní obsadily až sedmé místo, čímž
pro další kolo spadly do třetího kvalitativního okteta. Holky vékáčka dokázaly
porazit jen domácí UP 2:0, ostatním
šesti soupeřkám podlehly. Třikrát těsně
1:2, třikrát hladce 0:2. Ale třeba se Znojmem to skončilo 25:27 a 23:25, přičemž
opačný rezultát by Hanačky hned vynesl
aspoň na šestou pozici znamenající
udržení grupy B. Takhle prostějovská
děvčata nechala ve vyrovnané tabulce
pod sebou pouze olomoucké rivalky.
Český pohár starších žákyň 2018/19,
1. kolo nadstavby – výsledky VK Prostějov ve finálové skupině o 9. až 16.
místo: Studio Sport Praha 1:2 (19, -22,
-3), Olomouc 2:0 (22, 17), Žatec 1:2
(18, -18, -8), Lanškroun 0:2 (-12, -23),
Plzeň 0:2 (-17, -21), Znojmo 0:2 (-25,
-23), Hlincovka Praha 1:2 (-12, 16, -10).
Český pohár starších žákyň 2018/19,
1. kolo nadstavby – pořadí finálové
skupiny o 9. až 16. místo: 1. Plzeň 16, 2.
Studio Sport Praha 15, 3. Lanškroun 13,
4. Hlincovka Praha 11, 5. Žatec 9, 6. Znojmo 9, 7. VK Prostějov 6, 8. Olomouc 5.

ZAUJALO NÁS -

OBRAZEM
Návrat Poláškové
do týmu

Foto: Marek Sonnevend

Nějakou dobu zůstávala smečařka Lucie Polášková úplně
mimo kolektiv volejbalistek VK Prostějov, ale během ledna
se do něj postupně vrátila (viz. foto z Final Four ČP v Brně).
„Lucka teď s námi trénuje jednou až dvakrát týdně, k tomu
se navíc připravuje v rámci možností i individuálně. Chtěla
se do mančaftu zpátky zařadit a my jsme jí to umožnili,
v Liberci to zkusila jako druhé libero,“ okomentoval lodivod vékáčka Lubomír Petráš.

PRKNECH PROSTħJOVSKÉHO DIVADLA

ještě jako Němka Barbora Panklová
byla donucena svým otcem provdat
se za českého vlastence. Ona ovpro Večerník
šem neprahla po ničem jiném než
po upřímné lásce. Tomáš Pavelka
Vendula
v roli urputného Josefa Němce ovPROVAZOVÁ
šem necítí to samé, co ona. Ke své
Děj hry pojednával o hořkém živo- manželce a matce svých dětí se chotu Boženy Němcové, která v úvodu vá stroze, nadřazeně. Což Boženu

BYLI JSME
U TOHO

před malou chvílí. Nutno zmínit
také citace z Babičky, nejslavnější
knihy, kterou spisovatelka napsala,
prolínající se sem tam mezi dějem.
Sám autor pak velmi dobře známou
postavu babičky několikrát zapojil
do děje, kdy na časy strávené s ní
Vilhelmová v roli Němcové vzpomínala. V sále panovalo slovy nepopsatelné ticho a publikum hltalo
každé slovo, každé gesto herců...
Hra si vysloužila ovace ve stoje a
bylo vidět na tvářích publika doznívající intenzivní prožitek.
„Byla to velmi dobře odvedená
práce, jsem nadšená. Plné nasazení herců panovalo v každé minutě
představení, věnovali hru nám, jak
kdybychom byli z Prahy,“ sdělila
své pocity Večerníku Martina, jedna z divaček.
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va. „Výstava ke stému výročí narození
prostějovské malířky Alžběty Zelené
představí výběr z jejího rozsáhlého
díla, zejména ze soukromých sbírek.
Nabídneme vám průřez její celoživotní tvorbou, kterou tvoří portréty, zátiší, průmyslové krajiny a také náměty
z hanáckého folklóru,“ říkají o expozici
pořadatelé.
Sama výtvarným talentem vynikala
již od útlého dětství. Studovat výtvarné umění začala ale až ve svých
dvaadvaceti letech během druhé světové války na vysoké škole ve Velké

Británii. Roku 1946 se vrátila zpátky
do Prostějova, kde sice kvůli nastalým
politickým změnám měla omezenější
možnosti tvorby, přesto se jí podařilo
na jaře 1947 v prostorách přednáškového sálu Kotěrova Národního domu
prezentovat své obrazy na Jarní výstavě
prostějovských výtvarníků. Díla tehdy vystavovala po boku regionálních
výtvarníků poválečné generace, jakými byli například Karel Vaca nebo
Oldřich Lasák. A v roce 1948 na tom
samém místě dokonce uspořádala
svou první samostatnou výstavu. Po-

dobných výstav přitom měla během
dalších let ještě mnoho, a to nejen
v tehdejším Československu, ale také
v zahraničí. K ústředním motivům její
tvorby se řadila průmyslová města, zátiší, portréty, akty či později i barevné
květiny.
Přijďte se do muzea s touto zajímavou
osobností tedy určitě seznámit. Její nelehký osud zrcadlí každé vytvořené
dílo, a proto v něm můžete nalézt nejen
ji samotnou, ale také odraz tehdejší
doby. Výstavu si můžete přijít prohlédnout až do 21. dubna.
(tem)

Ondřej Skulil ukázal

Z VERNISÁŽE

PROSTĚJOV V prostějovském
muzeu se na den svatého Valentýna,
tedy 14. února, otevře výstava maleb prostějovské rodačky Alžběty
Zelené. Pořadatelé se rozhodli její
obrazy vystavit proto, že letos slavíme sté výročí od narození této prostějovské malířky. Vernisáž bude
probíhat od 17:00 hodin. Přijďte se
podívat, jaké krásy Prostějovanka
zpodobnila!
Muzeum na náměstí T. G. Masaryka
již ve čtvrtek odhalí působivou tvorbu
Alžběty Zelené pocházející z Prostějo-

V muzeu naleznete obrazy rodačky Alžběty Zelené

Němcovou trápilo nejvíc a takovýto svazek pro ni byl spíše utrpení
než radost. „Nám netlučou srdce,
nám skřípají!“ zakřičela v jednom z
dialogů, který mezi sebou manželé
vedli.
Režisér, autor, spisovatel, dramatik
a básník Miloš Horanský se snažil,
aby lidé více vnímali slova. Proto
scéna působila pochmurně a jednoduše, aby zbytečně nerozptylovala
diváka a přitom si mohl vychutnat
každé jediné gesto a slovo herců.
Tomáš Procházka, který ztvárnil
všechny ostatní vedlejší postavy, a
sice od tatínka až po každého milence Boženy Němcové, bez jakéhokoliv zaváhání přecházel z role
do roli. Divák tedy mohl bezpečně
poznat, že se nejedná o tu samou
postavu, která se na scéně objevila
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Už s příchodem na vernisáž dýchla na návštěvníky pohodová atmosféra. A přišlo jich tolik, že zaplnili celou kavárnu, nebylo se ani kam posadit. Se zájmem si postupně
prohlíželi třicet vystavených obrázků, při jejichž tvorbě
mladá umělkyně strávila půl roku.
Svou přítomností a následnou debatou s příchozími Eva
Navrátilová všechny potěšila. Oplátku a milou pozornost
pak představovaly dárky či květiny jí určené. „Když začínala Evička malovat, vyhrála několik soutěží na základní

Vendula PROVAZOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ reportáž
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škole, poté i na radnici a podobně. Jednou mi říkala, abych
poslala její obrázek na internetovou stránku o tvoření.
Na její přání jsem ho tam tedy zaslala a Evička ve finále
dostala asi sedm a půl tisíce palců nahoru,“ popsala start
umělecké dráhy maminka Romana Zabloudilová.
„Začali jsme tedy zveřejňovat její namalované obrázky
a na žádost sledujících jsme je posílali po celé České
republice. Dokonce nám někteří sdělili, že její obrázky
jsou léčivé, i to je jeden z důvodů, proč si je lidi od nás
objednávají. Jelikož z nich vyzařuje nějaká pozitivní
energie, která na ně dobře působí. Poté nám několik lidí
navrhlo, že bychom měli udělat výstavu, tak po hledání
vhodných prostor jsme se rozhodli, že uděláme výstavu
zde. Motivem téměř každého obrázku je sluníčko, protože Evička energická, pozitivní a usměvavá mladá slečna,“ prozradila maminka „Máme také založenou stránku
na sociálních sítích Sluníčko Evička,“ dodala Romana
Zabloudilová.
Obrázky můžete vidět, a dokonce si je i koupit po celý
měsíc v kavárně Avatarka.

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Minulé úterý Večerník zavítal do kavárny Avatarka, kde se konala vernisáž výstavy s názvem Sen realitou. Handicapovaná Eva Navrátilová
– slečna s duší zhruba šestiletého dítěte – od jara až do
podzimu namalovala třicet obrázků, které se rozhodla vystavit právě v centru Prostějova.

se stal skutečností
nou nervozitou v zahajovacím proslovu založeném právě na slovu „situace“
Bob Pacholík.
V sále panovala příjemná nálada
umocněná nádhernými fotografiemi,
okořeněná drobným občerstvením.
Při pohledu na snímky si člověk představil, jaký příběh jim asi předcházel,
v jakém okamžiku a proč je autor
zachytil. Vystavovatel a fotograf pan
Oldřich Skulil dává přednost z velké
většiny černobílému kontrastnímu
filtru, který ještě více podtrhne danou
fotografii a dodá jí určitý smysl a zvýrazní daný obraz.
Vystavenou fotogalerii, kterou je
možné vidět až do 3. března, trvalo
pořídit Ondřeji Skulilovi přibližně
dva roky. „Není to výběr toho nejlepšího. Mám samozřejmě i jiné fotky, ale

www.vecernikpv.cz
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nezařadil bych je do kontextu právě tohoto stylu, tedy streetfotografií. Celou
tuto sérii spojoval určitý nádech, proto
jsem se rozhodl vystavit právě tyto fotografie,“ prozradil sám na sebe.
Vystavené obrazy vznikly v Prostějově,
Olomouci nebo v Praze a zachycují
většinou postavy při nějaké činnosti.
S trochou představivosti se před divákem odvíjí krátký film, který předcházel nebo následoval zmáčknutí spouště
fotoaparátu. Nejen příchozí byli spokojení, potěšený byl i sám vystavovatel
Ondřej Skulil s úsměvem odpovídající
na dotazy. „Tento styl fotografií mě asi
nejvíc baví, proto ho také fotím pořád.
Když vidím něco, co mě osloví, tak to
zmáčknu, protože ten okamžik opravdu trvá jen pár vteřin,“ dodal k focení
streetfotografií sám autor.

<CJ¾LGPÊUGWLCN$QD2CEJQNÊM XNGXQ PCHQVQITCHKKXGFNGP÷L 2ąÊEJQ\ÊUKRTQJNÊåGNKQDTC\RQQDTC\WCPQąKNKUGFQUPQXÚEJ
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„My, kteří jsme do galerie přišli, jsme
uvedeni do situace diváků situací na
fotografiích, a zároveň je to situace, kdy
momentálně celkovou situaci vernisáže spolu vytváříme sami,“ uvedl s mír-

VendulaPROVAZOVÁ

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
7. února se v prostějovském zámku
konala vernisáž výstavy fotografií
Ondřeje Skulila s názvem SITUACE. Sérií takzvaných streetfotografií
oslovil nejen mnoho umělců, ale
všechny obdivovatele fotografií.
V malém prostoru regionálního informačního centra nebylo téměř volné místo, neboť návštěvnost byla více
než solidní. Není divu, jelikož každý
vystavený obraz stál za to, u čehož nemohl chybět ani Večerník.

SEN EVIČKY lidem kouzlo ulice

PROSTĚJOV V Městském divadle v Prostějově ožije známá mexická malířka Frida Kahlo. Již zítra, tj. v úterý 12. února, od 19:00 hodin tam vystoupí soubor Bratislavského hudobného divadla s muzikálem Frida – malovať
a milovať, který uvede její ne vždy lehký, zato bohatý životní příběh. Přijďte
na představení i vy!
Frida – malovať a milovať je původní slovenský muzikál s hudbou skladatele
a producenta Rudolfa Geriho, autora libreta a textů písní Daniela Heviera a spoluautora libreta a režiséra Karola Vosátka. „Muzikálově zpracovaný životní příběh legendární mexické malířky Fridy Kahlo je plný vášně, lásky, humoru, podVíce se dočtete na našem webu www.vecernikpv.cz
manivé hudby a tance.

SE OBJEVÍ V DIVADLE

MALÍŘKA FRIDA KAHLO

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž

kultura v Prostějově a okolí...
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TATIANA VILHELMOVÁ NA

Pondělí 11. února 2019
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PROSTĚJOV Do Městského Divadla v Prostějově zavítala trojice fenomenálních herců. Ve hře
Neumím jinak než láskou se sešla Tatiana Vilhelmová s Tomášem Pavelkou a Alešem Procházkou.
Prostřednictvím svého umění seznámili protagonisté publikum se životem významné spisovatelky Boženy Němcové, mučednicí lásky. Hořela pro ni - neuměla jinak než láskou - ale nepotkala
ji. U toho Večerník prostě nemohl chybět.

19020110158

JE V PÁTEK
15. ÚNORA
V 10.00 HODIN

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Touto cestou bych chtěla poděkovat
za velmi ochotný a milý přístup
prodavaček Alenky a Jitky v obchodu
vedle Kauflandu na Okružní ulici,
což v dnešní době je velká vzácnost.

Děkujeme tímto všem, kteří doprovodili na poslední cestě naši drahou,
paní Janu PÁLENÍKOVOU.
Rovněž děkujeme za květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Dne 7. února 2019
jsme vzpomenuli 4. smutné
výročí úmrtí
pana Miroslava BEZSLEZINY.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti Michael,
Pavel a Radka s rodinami.

Je smutno bez tebe žít, nemá kdo
poradit, potěšit. Díky za to, čím jsi
pro nás byl, za každý den, který jsi
pro nás žil.

Dne 15. února 2019
by se dožil 80 let
pan Jan MOHELNÍK
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za vzpomínku
děkuje manželka,
syn a dcery s rodinami.

Škoda je,
že už tu s námi nemůžeš být, abys
mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

Dne 13. února 2019
vzpomeneme 18. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná dcera
s rodinou.

řádková inzerce / vzpomínky

PODĚKOVÁNÍ
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Dne 15. února 2019
vzpomeneme nedožitých 80 let
pana Aloise WALTERA
z Vicova.
S láskou vzpomíná rodina.

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

Dne 9. února 2019
uplynuly 2 roky, kdy nás opustila moje
maminka a naše babička
paní Marcela ŠMONDRKOVÁ,
roz. SLEPÁNKOVÁ
z Lipové.
S láskou vzpomíná dcera Ivana
a děti Filip, Dominika, Jirka
a Matěj. Nikdy nezapomeneme.

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

Dne 16. února 2019
uplyne 5 let od úmrtí
pana Zdeňka TESAŘE
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje přítelkyně Martina.

Dne 16. února 2019
vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí
pana Jaroslava GRULICHA
z Prostějova.
S láskou vzpomínáme. Za tichou
vzpomínku děkuje manželka Helena,
syn Petr a dcera Lenka s rodinou.

Jsou bolesti na které není lék...
Jsou vzpomínky, které nikdy
nevymažeme... Jsou lidé, na které
nikdy nezapomeneme...

Dne 12. února 2019
uplyne nejsmutnějších 8 roků,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a sestra
paní Marie HLAVIZNOVÁ
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomínají manžel,
dcera Zdena s rodinou a sestra
Anička s rodinou.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo
potěšit, poradit, pohladit... Díky za
to, čím jsi pro nás byla, za každý den,
který jsi pro nás žila...

Dne 12. února 2019
uplyne již 20. výročí úmrtí, kdy nás
ve věku 37 roků opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček,
pan Rudolf MEDŘICKÝ
ze Smržic, rodák
z Opatovic u Vyškova.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jiřina, dcery Zuzana
s rodinou a Tereza, rodiče a sourozenci. Děkujeme všem, kteří jej
znali a měli rádi,
ať vzpomenou s námi.

Odešel.. Jediný na světě, kdo by ho
neměl rád, jež umí odpouštět a tolik
milovat, každého potěší, tak měkkce
pohladí, jediný na světě, jenž nikdy
nezradí. Na něj nám zůstala spousta
vzpomínek, ta bytost nejdražší
– to byl náš tatínek!

Dne 14. února 2019
uplyne 4. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn a vnuk,
pan Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci, kterou čas nezahojí,
stále vzpomínáme. Všem, kteří měli
našeho syna rádi, děkujeme
za tichou vzpomínku. Rodiče.

Živote, měl jsem Tě rád...

Dne 6. února 2019
jsme vzpomenuli 5. smutné
výročí úmrtí naší milované
maminky a babičky,
paní Boženy SMUTNÉ
z Čelčic.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
Vladimír, dcera Martina a dcera
Vladimíra s rodinou.

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

Dnes, tj. 11. února 2019
vzpomínáme 9. smutné úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Hanáčkova.

Dne 12. února 2019
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší maminky,
paní Milady POSPÍŠILOVÉ
z Otaslavic.
Vzpomínají dcery
s rodinami.

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

Dne 9. února 2019
jsme si připomněli 21. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
paní Marie SELINGEROVÁ
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jana a Naděžda
s rodinami.

Dne 17. února 2019
tomu bude 9 let, kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek, zeť a bratr,
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka,
děti a bratři.

To, že čas rány hojí, je pouhé zdání.
Bolest v srdci je věčná a lásce zbývá jen
vzpomínání...

Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz

Poslední rozlouèení
Středa 13. února 2019
Jaroslav Krejčí 1962 Vřesovice 11.00 Obřadní síň Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Mgr. Libuše Konečná 1926 Prostějov Sobota 16. února 2019
Marie Hynková 1946
Prostějov Aloisie Lockerová 1923 Lutotín 14.00 kostel Kostelec na Hané
Milan Vaculík 1957
Majetín
Prostějov Martin Krul 1930
Miroslav Žouželka 1945 Prostějov Martin Povolný 1985

Pohřební služba FCC Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Verona Pohlodková 1939 Prostějov
Milada Froncová 1930
Prostějov
Anna Havlíková 1942
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Prostějov

Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloš Vychodil 1958 Kostelec na Hané Pondělí 11. února 2019
Emilie Dostálová 1926
Kaple Jana Burgetová 1940 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Daněk 1946
Čechovice Marie Toropilová 1943 Křenůvky 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Jančíková 1936
Vyškov Úterý 12. února 2019
Anna Hrdová 1929
Vyškov Evžen Jedlička 1941 Pěnčín 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Bedřiška Buřilová 1943
Prostějov Čtvrtek 14. února 2019
Ján Szabó 1938
Vřesovice František Hrubý 1943 Olšany u Prostějova ve 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 15. února 2019
Jarmila Kořínková 1932
Kralice na Hané Josef Kobliha 1939 Čechovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Dostálová 1932
Určice Jiří Tesař 1956
Kelčice
Anna Tronečková 1944
Čehovice MVDr. Radomil Procházka 1931Vyškov

Pohřební služba Pavel Makový

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 7. února 2019
jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí
pana Jiřího ZEMANA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku.
Manželka Jana a syn Jiří.

Dne 13. února 2019
uplyne 16 let od úmrtí
paní Aurelie KRČOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Helena, Liba, Jana
s rodinami.

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout.

Dne 13. února 2019
vzpomeneme nedožitých 80 let
naší maminky,
paní Blaženy KVASNIČKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Dne 17. února 2019
vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
pana Josefa KUBY
z Jesence.
Všichni, kdo jste ho měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinou.

Zapalte svíce, kdo jste ho měli
rádi, vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.
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Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká cihla 54m2 po rek..þLQN
'DOLERUND
.þLQN
2+kk Olomoucká cihla 44m2 po rek. .þLQN
'DOLERUND78m2 cihla
.þLQN
2+1 Olomoucká cihla 100m2 ul. .þYþLQN
3+kk Plumlovská 70m2 po rek.
.þLQN
3+kk Olomoucká cihla 60m2, po rek. .þLQN
1ČPþLFH
NþLQN
1RYiJDUiå2ORPRXFNi 20m2
.þ
Volejte: 739 322 895
2EFKRGäLåNRYRQiP
'RKRGRX
*DUiå6tGO6YRUQRVWL
.þ
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Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi3x byt + 2x obchod FHQDY5.
'ĤP3URVWČMRY
FHQDYUN
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Volejte: 739 322 895
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3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

www.jhreality.cz

Kompletní nabídku najdete na:

3URVWÁMRY'RPDP\VOLFH2ÏHFKRYgXO3URGHMQRYRVWDYE\5'
NNV JDUiåtWHUDVRX]DKUiGNRXVED]pQHP3R]HPHNFHONHP
P23(1%±%
&HQD.´
BYTY – PRODEJ:
1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXO NN .´D.´
NN
.´ NNVWHUDVRX
.´
3Y2ORPRXFNgXO±29 .´ NN3Y2ORPRXFNgXO±29 .´
BYTY – PRONÁJEM:
3Y+DYOm´NRYDXO .´PÁVLQN 3Y=gSDGQmXO .´PÁVY´LQN
NN3Y.UDVLFNgXO .´PÁVY´LQN 3Y(%HQH¨H .´PÁVY´LQN
3Y0LOm´RYDXO .´PÁVY´LQN 3YGU+RUgND .´PÁVY´LQN
VJDUgªm3Y%UQÁQVNgXO .´PÁVmFLQNDVR FFD
PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:
3DUNRYDFmVWgQmYX]DYÏHQkPGYRÏH5HMVNRYDXO .´PÁVmF
3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK
.´PÁVmF

3URVWÁMRY9UDKRYLFH3URGHMVWDYHEQtFKSR]HPNĤRYêPČĜH
m2±P2SURLQGLYLGXiOQtYêVWDYEXGOH~]HPQtKRSOiQX,QåVtWČ
NURPČSO\QX Y\YHGHQ\QDSR]HPN\Y\GOiåGČQiNRPXQLNDFH
YHĜHMQpRVYČWOHQt
&HQDRG.´P

3URVWÁMRY-H]GHFNgXO3URGHMGRPXVHE\W\=DVWDYČQiSORFKD
292 m2]DKUDGDP23(1%±*
&HQD.´

.RVWHOHFQD+DQkRNU3URVWÁMRYProdej pozemku na stavbu RD
RYêPČĜHP20RåQRUR]GČOLWQDSDUFHO\LQåVtWČYODVWQt
VWXGQD
&HQD.´
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E–mail: jhreality@jhreality.cz

 608 805 659, 775 341 705

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

PRODÁM

3

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
PŘIDÁTE SE?

¶125$
9+2',1

ìÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK

UZÁVħRKA

Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

FINANCE

Dnes, 11. února 2019
slaví 90. narozeniny
naše milovaná babička
Jarmila VŠETIČKOVÁ.
Vše nejlepší přeje snacha
a vnučka s rodinou.

GRATULACE

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

AKCE
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví – krácené. Cena 550Kč/prm. Doprava
zajištěna. Tel.: 605 405 953

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
ZD Moravan Domamyslice
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
Sad Mostkovice
podlahy. Domamyslická 104, Pv.
Prodej jablek
www.stolarstvijancik.cz,
Konzumní i do kvasu
Tel.: 604 820 358
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Stavební práce Ščuka & Bureš,
Tel.: 602 510 465
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
Prodám vybavení ložnice + obývací skříwww.zednickepraceprostejov.cz
ně. Tel.: 737 530 066 nebo 737 054 277.

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

Prodám přízemní RD 4+1 se zahradou
v obci Štarnov. Nová plastová okna, započatá rekonstrukce. Cena 1 590 000 Kč.
Tel.: 606 662 895
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kový počet uchazečů o zaměstnání
v celém Olomouckém kraji zvýšil
o 4,5 procenta na 15 474 osob, počet hlášených volných pracovních
míst se mírně narostl o 1,9 procenta
na 11 107 a podíl nezaměstnaných
osob skočil o 0,1 procentního bodu
na celkových 3,5 procenta. To jsou
základní údaje z aktuální statistiky
vývoje nezaměstnanosti v kraji.
K 31. lednu 2019 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
celkem 15 474 uchazečů o zaměstnání. „Tento počet byl o 673 vyšší
než na konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku byl nižší o 4 561 oso, z něj
bylo 14 298 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let, což bylo o 569 více než na konci
předchozího měsíce. Ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku byl
jejich počet nižší o 4 556,“ poskytl Večerníku základní čísla Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce
ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Jak dále prozradil, v průběhu uplynulého měsíce bylo nově zaevidováno
3 698 osob. „Ve srovnání s lednem to
bylo o 486 osob více; v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku
to bylo o 117 osob méně. Z evidence
odešlo celkem 3 025 uchazečů, což je
o 1 268 osob více než v předchozím
měsíci a o 274 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich během ledna nastoupilo 1 675 osob, to je o 849 více než
v předchozím měsíci a o 312 méně
než ve stejném měsíci minulého roku.
Celkem 238 uchazečů o zaměstnání
bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je nárůst oproti lednu
o 78 , ale současmě o 177 méně než
ve stejném období minulého roku.
Přesně 1 350 uchazečů pak bylo vyřazeno bez umístění,“ rozebral jako
vždy velice podrobně aktuální vývoj
nezaměstnanosti analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje
byl podobný, ve všech došlo k mírnému nárůstu. Největší navýšení
nastalo v okrese Olomouc (+ 335
osob); okres Jeseník zase vykázal nejvyšší procentuální nárůst (o 7,7 %).
„Co se týká Prostějova, tak tady bylo
k jedenatřicátému lednu na pobočce
úřadu práce evidováno celkem 1 900
osob, z toho 1 033 žen. Celkově je tak
bez práce o 103 osob více, než tomu
bylo na konci prosince 2018. Aktuálně je ve městě hlášeno 2 215 volných
pracovních míst a podíl nezaměstnaných činí 2,5 procenta,“ uvedl Jaroslav
Mikšaník.
Ke konci měsíce ledna bylo v Olomouckém kraji evidováno na Úřadu práce 7 351 žen a jejich podíl na
celkovém počtu uchazečů činil 48
procent. V evidenci bylo také 2 459
osob se zdravotním postižením, což
představovalo 16 procent z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci
ledna bylo evidováno 620 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet se ve srovnání
s předchozím měsícem snížil o 24
osoby.
(red)

<FTQL·ąCFRT¾EGè4

3RGÉOQH]DPÈVWQDQÙFKRVRE
YRNUHVHFK2ORPRXFNÅKRNUDMH

nezaměstnanost

VZROSTLA

V Prostějově i celém kraji

Prodám přízemní RD 3+KK se zahradou Koupím hutní sklo,porcelánové figurky
po rekonstrukci v Horním Štěpánově. a staré hračky. Tel: 605 138 473
OLOMOUCKÝ KRAJ Během
Obytná plocha 120 m2. Cena 2 590 000 Kč.
úvodního měsíce roku 2019 se celTel.: 606 662 813

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

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

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

15012920079

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

KOUPÍM

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / nabídka pracovních míst

Koupím byt 2+1 v OV, západní část GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
města. 777 602 873
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitKoupím garáž v Prostějově.
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
Tel.: 776 561 214
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
RODINNÝ DŮM – sháním ke koupi. ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
605 913 562

REALITY

milujeme vecerník
á

16011421482

Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz

18072610772
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%UDQN\.URXSDâWHLJO±-HĜiEHN
6HVWDYD6.3URVWčMRY
%UpGD±%LROHN6FKXVWHU-DQtþHN6ODQLQND±
.RXGHOND3HUQDFNLM)OiGU/XWRQVNêâWHLJO±
Kroupa. 6WĝtGDOL Mucha – Machynek, Polák,
=DSOHWDO
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD
6HVWDYD6.8QLÿRY
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FOTBAL

NRORSRQGčOt~QRUD
%HQiWN\  )UêGHN0tVWHN -LKODYD  /LWRPČĜLFH
3RUXED  9VHWtQ 3URVWčMRY  .ODGQR  ,
6ODYLD3UDKD7ĜHEtþ  
55. kolo
NRORVWĝHGD~QRUD
%HQiWN\  3RUXED   7ĜHEtþ  3ĜHURY
  )UêGHN0tVWHN  -LKODYD +DYtĝRY 
3URVWčMRY.ODGQR.DGDĖ/LWRPČĜLFH6ODYLD
3UDKDÒVWtQDG/DEHPýHVNp%XGČMRYLFH
'RKUiYNDNRODÿWYUWHN~QRUD
9VHWtQ/LWRPČĜLFH
NRORVRERWD~QRUD
6ODYLD3UDKD)UêGHN0tVWHN%HQiWN\9VHWtQ
ýHVNp %XGČMRYLFH  7ĜHEtþ 3URVWčMRY  ÓVWt
QDG /DEHP 3ĜHURY  /LWRPČĜLFH +DYtĜRY 
.DGDĖ-LKODYD3RUXED  

.$03ĜÌã7Č

1. Jihlava
50
 9VHWtQ

 ý%XGČMRYLFH 
4. Kladno
50
 3ĜHURY

 3URVWčMRY

 +DYtĜRY

 /LWRPČĜLFH

 )UêGHN0tVWHN 
7ĜHEtþ

11. Slavia Praha 49
12. Poruba
49
13. Benátky
50
ÒVWtQDG/DEHP
.DGDĖ


7$%8/.$32.2/(

'RKUiYND  NROD -LKODYD ² .DGDė 
 %UDQN\.DMtQHN 'RVWiOHN
:HUELN   3HNU ýDFKRWVNê   'RVWiOHN
âWHELK:HUELN -+ROê +DUNDEXV'RVWi
OHN   ýDFKRWVNê 6XFKiQHN$QGČO  $
=HPDQ +UQtþNR.DMtQHN 3ĤåD +DUNDEXV
:HUELN   +UQtþNR 2VPtN$ =HPDQ  
:HUELN 'RVWiOHN3ĤåD -LUiQHN -+ROê 
 3HNU $QGČO âWHELK  ±  %OiKD )ROWêQ 
Diváci: 1145.
'RKUiYNDNROD ÓVWtQDG/DEHP²3ĝHURY
   %UDQN\ 24. Ma. Svoboda
âWRFKO %ODKD   âĢRYtþHN &KORXED .UOLã 
 âĢRYtþHN 2XĜDGD &KORXED  ±  1DYUiWLO
3ãXUQê   0DOLQD 0RXþND +HMFPDQ  
'DYtGHN 76êNRUD01RYRWQê 6LNRUD 7
6êNRUD1DYUiWLO 'DYtGHN 0DOLQD 'LYiFL
683.
3ĝHGHKUiYNDNROR þHVNp%XGčMRYLFH+D
YtĝRY   %UDQN\(QGiO *LO
EHUW)LOOPDQ .XWOiN .DUDEiþHN (QGiO
01RYiN %UDGOH\ 3OiãLO *LOEHUW (Q
GiO3OiãLO ='ROHåDO %UDGOH\ %UDGOH\
3êFKD %DEND   0 1RYiN  *LOEHUW 0
1RYiN 3OiãLO  ±  ) 6HPDQ 2 3URFKi]ND
5HKXã 59HVHOê'LYiFL 6056.
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2. TØÍDA PROSTÌJOVSKO - nadstavba
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1. TØÍDA PROSTÌJOVSKO - nadstavba

PROSTĚJOVSKA

08å,
0RQWSHOOLHU$737RXU
'YRXKUDNROR%HUG\FK±%DFKLQJHU 1ČPHFNR NROR%HUG\FK±3DLUH )UDQ
FLH þWYUWÀQiOH%HUG\FK±.UDMLQRYLþ 6UEVNR 6HPLÀQiOH%HUG\FK±+HUEHUW
)UDQFLH 
%XGDSHäģ²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR.ROiĜ  ±3LURV 0DćDUVNR 5RVRO  ±=DSDWD0LUDOOHV
âSDQČOVNR NROR.ROiĜ±,JQDWLN %ČORUXVNR þWYUWÀQiOH.ROiĜ±
0DUFRUD ,WiOLH 

(QVQèGUM¾URQTVQXPÊ2CXGN.GDGFC

Karolína Plíšková – Buzarnescuová 6:1, 6:4
Siniaková – Halepová 4:6, 0:6
Karolína Plíšková – Halepová 4:6, 7:5, 4:6
Siniaková – Buzarnescuová 6:4, 6:2
Siniaková, Krejèíková – Beguová, Niculescuová 7:6, 4:6, 4:6

þHäNR²5XPXQVNR

Karviná – Prostìjov
3:4sn (2:1, 0:2, 1:0 – 0:0)
Branky Prostějova: Šipakin (Hofman), Šipakin (Buršík), Buršík (Hofman), rozh. náj. Machalík.
Sestava Prostějova: Dubský – Soldán, Holub, Beneš, Domanič, Polcr,
Zatloukal, Hruban – Sovjak, Tábor,
Kudláček, Šipakin, Buršík, Hofman,
Filípek, Koutný, Kašpar, Tománek,
Miškovský, Machalík. Trenér: Michal
Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Třinec B 46, 2.
Orlová 38, 3. Prostějov 34, 4. Opava
30, 5. Hodonín 26, 6. Karviná 22, 7.
Valašské Meziříčí 16, 8. Břeclav 15, 9.
Nový Jičín 15, 10. Černí Vlci Rožnov
p/R 13.
Průběžná pořadí jsou aktuální k neděli 10. 2. 17:45 – pozn. red.
(kom)

Dorost

3URVWÈMRYs)UÙGHN0ÉVWHN
0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Sestava Prostějova: Křupka (44. Přecechtěl) – Černý, Fojt, Pokorný, Zeman,
Domanič, Hladiš – Hofman, Mikeš,
Šafránek, Kuba, Poledna, Tábor, Taršinský, Tichý, Mrázek, Janeček, Ševčík.
Trenér: Jaroslav Beck.
Průběžné pořadí: 1. Prostějov 33, 2.
Technika Brno 33, 3. Uherský Brod 31,
4. Boskovice 29, 5. Černí Vlci Rožnov
p/R 25, 6. Frýdek-Místek 20, 7. Orlová
17, 8. Karviná 13, 9. Nový Jičín 12.

Juniorka

Žákovské týmy SK Prostějov 1913 o
uplynulém víkendu nehrály, do akce
vyjely pouze juniorka a dorost. Junioři
doma podlehli Frýdku-Místku, když
ani jednou neskórovali a pětkrát inkasovali. Dorostenci zajížděli na utkání
do Karviné, kde se o vítězi rozhodovalo
až v samostatných nájezdech. Za stavu
3:3 je ve prospěch Hanáků rozklíčoval
Machalík a do Prostějova tak putovaly
dva body.

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

6HVWDYD3URVWčMRYD
1HXåLO ± +DYOtN 0LNOLã ýiS .ROiĜ .UHMþt +XVD
%DåDQW±/XĖiN'LYtãHN1RX]D±6WDUê5DþXN
äiOþtN±.UHMþLĜtN3ãHQLþND'YRĜiþHN±9HQNUEHF
Meidl, Prokeš.
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

%UDQN\7RPDQ 2OOHQGHUĆXUDþ 'XIHN -iFK\P ±
0HLGO 3ãHQLþND.UHMþt äiOþtN 5DþXN6WDUê 'YRĜiþHN
0HLGO 3ãHQLþND   'YRĜiþHN 3ãHQLþND   0HLGO 3URNHã
0LNOLã .UHMþt 9HQNUEHF3URNHã 5R]KRGÿtýHFK6NRSDO
±/XNã.RPtQHN9\ORXÿHQtQDYtF+XVD 3Y RVREQtWUHVW
PLQXW]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt9\XæLWt 0:1. 9RVODEHQt0:0.
'LYiFL 560.

'ROHMã ± 2YþDþtN 6ODYtN 0DPD\HY âQDMQDU
3DVWRU 3DGUQRV -DQRãHN ± .iĖD - .DQNR
,OOpã±*XPDQ-iFK\P'XIHN±ĆXUDþ7RPDQ
$OH[H\HY±+lULQJ9iFODYHN2OOHQGHU
7UHQpĝL0LORã+RODĖD0DUHN3DYODþND

6HVWDYD3RUXE\

å(1<
)('&83NROR

víFe naMdete v KlavníP kupynu
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TENIS

Poruba  ProstĨMov

&+$1&(/,*$08åĤþ5²'2+5É9.$.2/2

+&57725$;3RUXED²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

HOKEJ

Foto: www.lhkjestrabi.cz

VWUDQD

-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ

Å2]LVNXGĥOHæLWëFKERGĥMVPHUR]KRGOL
ÿW\ĝPLU\FKOëPLJyO\YHGUXKpWĝHWLQč´

strana 38

&+$1&(/,*$

'RKUiYNDNROD

Foto: Facebook

VHW
VHW

VHW
VHW

18:25
28:30

6HVWDYD/LEHUFH

99

'DOät YëVOHGN\  NROD 2ORPRXF 
2O\PS 3UDKD      1HMYtFH
ERGĥ'HGtNRYi1DSROLWDQR7UQNRYi
.DOKRXVRYiâLPiĖRYi3XUFKDU
WRYiD6WDĖNRYiSR /LEHUHF3URVWč
MRY  1HMYtFHERGĥ
3LãWČOiNRYi  0LNãtNRYi  âRWNRYVNi
&DQGUiNRYi+RUNi5XWDURYi
1RYi7RXIDURYi
7DEXONDRDæPtVWR
1. Olomouc
19 18 1 54:11 53
 3URVWčMRY     
3. Liberec
19 15 4 48:24 43
4. Olymp Praha 19 11 8 41:31 33
9.%UQR2VWUDYD  1HMYtFH
ERGĥ-DQHþNRYi%RXORYi'LDWNRYi
0DNDXVNDLWHRYi .3%UQR3ĝHURY
  1HMYtFHERGĥ)ULFDQRYi
9\NOLFNi0ČUNRYi6YRERGRYi
7DEXONDRDæPtVWR
1. VK Brno
19 10 9 39:30 31
2. KP Brno
19 8 11 30:37 25
 3ĜHURY
    
4. Ostrava
19 3 16 17:49 11
.$03ĜÌã7Č
NROR~QRUDKRGLQ
2O\PS 3UDKD  3URVWčMRY /LEHUHF  2OR
PRXF  2VWUDYD3ĜHURY9.%UQR
.UiORYR3ROH  

1\PEXUN    
Svitavy
23 16 7 1971:1774
2ORPRXFNR    
'ČþtQ
   
ÒVWtQ/
   
Pardubice 23 13 10 1965:1850
Opava
22 10 12 1792:1851
Brno
23 9 14 1698:1824


69.6



56.5
45.5
39.1
23 8
 
 
 

15 1747:1892




.$03ĜÌã7Č

USK Praha
.ROtQ
1+2VWUDYD
+U.UiORYp

34.8
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víFe v KlavníP kupynu

)LQiOH
0[ODWTM1RCXC 
 0GLXÊEGDQFč9TKIJV*TWDCP
 2WORTNC   $WLPQEJ  -QWąKN 
<DT¾PGM

OloPouFko  DĨġín 6:

RPtVWR

'UXKpVHPLÀQiOH
&÷éÊP  1RCXC   
 0GLXÊEGDQFč,GåGM%CTNUQP
-TQWVKN$WLPQEJiKąKPC-XC
RKN

víFe v KlavníP kupynu

OloPouFko  NyPburk

6HPLÀQiOH

),1$/)285þ(6.e+232+É58

 MQNQ  0CFUVCXDC #  ×PQTC 
JQFKP
·UVÊ PCF .CDGO  1NQOQWEMQ0[ODWTM
5XKVCX[  2CTFWDKEG1RCXC$TPQ
&÷éÊP  
 MQNQ  0CFUVCXDC #  ×PQTC 
JQFKP
0* 1UVTCXC  -QNÊP   -T¾NQXwVÊ UQMQNK
*TCFGE-T¾NQXÆ75-2TCJC

1.




35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$


2.



6.
7.
8.

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$6.83,1<$

86.3UDKD.ROtQSRSURGO 
 1HMYtFHERGĥSehnal 28,
0DUHã.ĜLYiQHND9XNRVDYOMHYLþSRýtå
D:DOWRQSR0DFKDþ 'čÿtQÓVWtQDG
/DEHP      1HMYtFH
ERGĥ$XWUH\âLãND/DQGD:LVVHK
3HFND3+RXãND %UQR3DUGXEL
FH  1HMYtFHERGĥ
*HLJHU-RNO1HK\ED)DUVNê0F
*DXJKH\  3DYORYLþ  3ĤOSiQ  .RKRXW
:LOOLDPVD1HþDVSR +UDGHF.UiORYp
2VWUDYD  1HMYtFH
ERGĥ6HGPiN/RãRQVNê6WDPHQNRYLþ
23HWHUND0DUTXDUGW$OOH\Q3
%RKDþtN6WDQRMHYLþD%RJJVSR

'DOätYëVOHGN\NROD

víFe v KlavníP kupynu

OloPouFko  SvLtavy

6:

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

:
víFe v KlavníP kupynu

BASKETBAL
1DGVWDYEDNROR

VOLEJBAL
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3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

UNIQA EXTRALIGA

LLbereF  ProstĨMov

NROR
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%7URMN\7+'RVNRN\35:33.
$VLVWHQFH27:21.)DXO\22:24.
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
'RXJODV-DYRQWH3DO\]D/XNiã9iĖD)UDQWLãHN0LNXOLþ
Josip 10, Pelko Jure 10, Dunans Thomas 10, Sehnal Marek 5, Goga
$GDP1RUZD0LFKDO'HGHN-LĜt.OHSiþ(ULN6\FKUD/XNiã
0.
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

Ä8KRVWĤWHQWRNUiWQH]DKUiO$LNHQ
NWHUêQiVPLQXOHSRUD]LO³

5R]KRGÿt
Blahout, Kec, Kurz.
'LYiFL 484.



106 81

%.2ORPRXFNR7XĝL6YLWDY\

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

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

Ä1HP\VOtPåHWHQYêVOHGHNMHYHONêP
]NODPiQtP1\PEXUNE\OIDYRULWHPDSĜHGYHGO
WRFRYãLFKQLþHNDOL³

%7URMN\11:6.7+'RVNRN\29:36.
$VLVWHQFH21:14.)DXO\25:19.
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
3DO\]D/XNiã9iĖD)UDQWLãHN'HGHN-LĜt0LNXOLþ-RVLS
*RJD$GDP'XQDQV7KRPDV1RUZD0LFKDO3HONR-XUH
Sehnal Marek 5, Sychra Lukáš 4, Douglas Javonte 3.
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

%.2ORPRXFNR%DVNHWEDOO1\PEXUN

5R]KRGÿt
+UXãD9RQGUiþHN6DOYHWU
'LYiFL 600.

81

Toufarová 10, Bezhandolska 9,
+RUNi  .RMGRYi  5XWDURYi
 âPtGRYi  OLEHUR 6ODYtNRYi
6WĜtGDO\ 1RYi  =DWORXNDORYi
3, Weidenthalerová, Polášková.
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã0LþHN

6HVWDYD3URVWčMRYD

),1$/)285þ(6.e+232+É586(0,),1É/(
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/XERPtU PETRÁŠ, KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

„Od druhého setu jsme se
]YHGOLQDSĜLKUiYFHD]iSDV
UR]KRGOLKODYQČYêERUQêP
EORNHP³

25:19
14:25

Šotkovská 12, Kohoutová 9,
3LãWČOiNRYi  0LNãtNRYi  &DQ
GUiNRYi  .RSHFNi OLEHUR 'RV
WiORYi6WĜtGDO\+ROXEFRYi.ROiĜRYi
5R]KRGÿt Velinov a Marschner. þDV 1:46 hodiny. Šustrová.
7UHQpĝL/LERU*iOtND'LWD*iOtNRYi
'LYiNĥ 300.

3

'XNOD/LEHUHF²9.3URVWčMRY

1

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz

%.2ORPRXFNR%.$50(;'čÿtQ

milujeme vecerník
á
),1$/)285þ(6.e+232+É58=É3$620Ì672
%7URMN\6:9.7+'RVNRN\37:35.
$VLVWHQFH19:15.)DXO\21:26.

Ä'QHVMVPHFKWČOLKUR]QČY\KUiWDMiMVHP
KUiþĤPĜHNOåHY\KUDMHWHQWêPNWHUêWREXGH
FKWtWYtF³
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR


5R]KRGÿt
0DWČMHN +UXãD 6DOYHWU
'LYiFL 400.

výsledky
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JEDNOU 2é0+1

ƔƔ Basketbalisté BCM Orli Prostějov
prohráli ve středu s „béčkem“ USK
Praha 79:101 a přišli v nadstavbě 1. ligy
o druhou příčku tabulky skupiny o 1.-6.
místo. Tento čtvrtek hostí od 18:00 hodin lídra z Jindřichova Hradce.
ƔƔ Společnost Moravská vodárenská
u příležitosti oslav Světového dne vody
a v rámci chystaného Dne otevřených
dveří opět zve k prohlídce zatrubněného
mlýnského náhonu v Prostějově. Prohlídky se uskuteční pouze za bezdeštného počasí v pondělí 25. března. Zájemci
se mohou hlásit do 15. března.
ƔƔ Druholigové „oděvářky“ setrvávají
na devátém místě tabulky skupiny „C“,
když volejbalistky Prostějova prohrály ve
25. a 26. kolo s Juliánovem 1:3 (-31, 16,
-22, -20) a 2:3 (13, 20, -21, -22, -9).
Reportáž přineseme v příštím čísle!
ƔƔ Moravské divadlo Olomouc je v Prostějově oblíbeným hostem, a proto Městské divadlo připravilo hned dva slavné
tituly. Pro milovníky opery je připraven
v pondělí 25. února od 19:00 hodin muzikál Zvonokosy, pohádka Jana Wericha
Královna kolobězka první potěší v sobotu 23. března od 15:00 hodin.
ƔƔ Nejvýše nasazená žena halového
podniku ve slovenské Trnavě a hráčka
prostějovského TK Agrofert Tereza
Smitková (137. na žebříčku WTA) neuhrála s Rumunkou Cadantuovou (264.)
ani set a na turnaji vypadla ve čtvrtfinále.

PROSTĚJOV Primátor statutárního města Prostějov
František Jura společně s náměstkem Janem
K rc h ň av ý m p ozd rav i l i
koncem uplynulého týdne na jejich výroční schůzi
členy Svazu letců generála Škarvady. „Jsem velmi
rád, že zde v Prostějově tak
dobře funguje pobočka
profesního sdružení bývalých letců, techniků, zkrátka
lidí, kteří svůj život věnovali
této náročné a zodpovědné práci. Ať už hovoříme
o letectví civilním, nebo vojenském. Cením si ale také
vašeho aktivního přístupu
k životu a vaší současné
činnosti. Patří vám velký
dík za to, že své zkušenosti
a životní elán promítáte do
své práce,“ uvedl mimo jiné
primátor Jura.
(red)

vyvrcholeníČeskéhopoháruvNovém
Jičíně na los...
strana 38

ƔƔ Tým BK Olomoucko doplatil při

BRONZOVÝ
POHÁR

Liberecavextraligovétabulcevyskočily
nadruhémísto dvoustrana 36-37

ƔƔ Volejbalistky Prostějova vyplenily

FRONTÁLNÍ
ÚTOK VK

hostil zajímavé vystoupení dvou
známých herců: Pavla Lišky a Jana
Révaie
strana 24

ƔƔ Společenský dům v Prostějově

VANDRÁCI
V „KASKU“

Naleznete
uvnitř

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQX

vs.

PROSTĚJOV Základní část Chance ligy
mužů ČR 2018/2019
finišuje, každé utkání tím pádem je dvojnásob důležité. A pro
domácí souboje to samozřejmě platí tuplovaně.
Prostějovské hokejisty čekají během tohoto
týdne hned dva.
První už dnes od 18:00 hodin, kdy v 54. kole
soutěže přivítají Kladno. Jak informuje, za Rytíře možná nastoupí hvězdný Jaromír Jágr. Naopak navrátilec ze zámořské NHL a další star středočeského klubu
Tomáš Plekanec se na Hané zřejmě jěště neobjeví, i když...
Borci LHK každopádně potřebují v boji o postup do play-off vítězství, stejně jako v sobotu 16. února od 17:00 hodin znovu na
vlastním ledě proti Ústí nad Labem. Slovan přitom je sokem z úplně jiného soudku, na rozdíl od favorizované kladenské kohorty
patří do kategorie outsiderů. „Bez ohledu na soupeře potřebujeme doma naplno bodovat, na vlastním ledě neztrácet. Teď zatím
myslíme jen na Kladno, což bude velice těžký zápas, ale hrát se dá
s každým. Škoda že tenhle divácký tahák připadl zrovna na pondělek. Snad i tak dorazí do hlediště co nejvíc fanoušků a budou nás
podporovat,“ přál si kouč jestřábí letky Jiří Vykoukal.
(son)

hned dva domácí zápasy

.5&+ŀ$9ê Jestřábi mají v tomto týdnu

➢

Číslo 6•Ročník 23
Pondělí 11. února 2019

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

TRADIČNÍ HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 34-35

PROSTĚJOV Středeční beseda vedení kladenského hokeje s fanoušky dala prostějovským fanouškům naději. Zákulisní informace přímo z klubu pak víceméně jistotu. Dnes
od 18:00 hodin při prvoligovém duelu Jestřábů s Rytíři uvidí velký comeback legendárního Jaromíra Jágra na led! „Mám v plánu nastoupit v pondělí proti Prostějovu. Ale
uvidíme, jak to dopadne, jestli se budu cítit dobře. Vrátit jsem se chtěl už několikrát, ale
vždycky jsem se zranil. V plánu je naskočit aspoň k jednomu střídání a pak se uvidí,“
řekl Jágr směrem k nadcházející bitvě na Hané. Že se s účastí Jágra dnes večer počítá,
dotvrzuje vyjádření klubu LHK Jestřábi Prostějov.„Rádi bychom pozvali naše fanoušky
na pondělní utkání s Kladnem, ve kterém půjde o důležité body v boji o play-off. Sezona
se blíží do své závěrečné části a na stadionu budeme potřebovat každého fanouška.
Jsme moc rádi, že do Prostějova zavítá hokejová ikona Jaromír Jágr a všichni doufáme,
že mu připravíte pekelnou atmosféru a poženete naše hokejisty za vítězstvím,“ napsal
do redakce Večerníku Štefan Žigárdy, marketingový manažer LHK Jestřábi.
Takže, vpzhůru na zimák – vidět Jágra naživo a ještě v souboji s Prostějovem to už se
vám do konce života nemusí poštěstit.

Foto: internet

V PROSTÌJOVÌ!

BUDE HRÁT

SPOLEČNOST

KULTURA

SPORT

Marek SONNEVEND, Petr KOZÁK

JURA

strana 25

Známá èeská hereèka
byla hvìzdou vèerejšího
pøedstavení v Mìstském
divadle v Prostìjovì

Foto: internet

-$.21ă0&29É
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

www.vecernikpv.cz

Přijmeme pracovníky na úklidové práce pro zdravotnické zařízení a ostatní.
Hlavní pracovní poměr nebo možnost
brigády. Tel.: 777 099 406

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

Strojní zámečník (seřizovač šicích strojů) spolehlivý, pracovitý hledá práci na
ranní směnu. OZP.
Kontakt: palen77@seznam.cz

PRÁCI HLEDÁ

Hledáme posilu do týmu obsluhy hotelové recepce v Prostějově. Brigádně
do 50 hodin měsíčně. Vhodné pro
aktivní důchodce nebo ženy na MD.
Přijmu do trvalého pracovního pomě- Požadujeme: časovou flexibilitu a koru na provoznu ve Vřesovicích u Pv munikativnost. Další informace na
vyučeného stolaře. Bližší informace na tel.: 777 005 488.
tel.: 608 86 35 32.
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Pondělí 11. února 2019
www.vecernikpv.cz

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Firma

základní+praktická MOPS, Němčice nad Hanou
vysokoškolské
Základní škola Klenovice na Hané
ÚSV
ČPZP, Němčice nad Hanou, Kojetín
nižší střední odborné STAEG Facility, Prostějov

HOTEL TENNIS CLUB, Prostějov
Gabriela Kalová, Prostějov
Zeměd. obch. družs. Ludmírov, Ponikev
GASTRO Brno, Prostějov
Jesle sídliště Svobody, Prostějov
DELTA facility, Prostějov

základní+praktická ALPER, Prostějov

pružná prac. doba ÚSO s maturitou
dvousměnný
vyučen
dvousměnný
základní+praktická
turnusové služby základní+praktická
pružná prac. doba základní+praktická
jednosměnný
bez vzdělání

dvousměnný

Plat (Kè)

Provoz

Firma

základní+praktická

Kvalifikace

pružná prac. doba

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

kancelářských prostor 100 Kč/hod.

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

Uklízeč/ -ka

Pozice

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Děliči materiálu
18 000 Kč
Obchodní manažer/ -ka hotelového
provozu a sportovního centra
24 000 Kč
Obsluha čerpací stanice
17 000 Kč
Ošetřovatelé jalovic (stájníci)
20 000-25 000 Kč
Pomocná síla do kuchyně
20 000 Kč
Pracovníci do prádelny
7 500 Kč
Pracovníci úklidu
6 250 - 6 775 Kč
Řidiči osobních a malých
dodávkových automobilů
17 000-22 000 Kč
Učitel/ -ka s kvalifikací 2. stupně ZŠ 28 630 Kč
Samostatníodborníreferentipobočky 22 000 Kč
Úklidoví pracovníci
14 000 Kč

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

NEPROPÁSNħTE SVOJI ŠANCI...

HLEDÁTE PRÁCI?

milujeme vecerník
á

19012320123



19013110151
19013010143

19020110160

17102711286

milujeme vecerník
á

CHVÁST, ŠIDIL, UCTÍT, POLOHA, BLÁNA, BOUŘE, AREKA, DEPRESE,
POKUS, SKŘÍŇ, VZADU, TRKOT, ABORT, VESTA, ZÁTAH, CHRLIČ,
ETIOP, PIPKA, KORUPCE, EUNUCH, KŘESLO, UZRÁT, STŘELIT,
KUCHAŘ, KAUZA

ZDRAVÍ, DÁRKY A ......

OSMISMĚRKA

19013060150

Výherce získá VSTUPENKY
QDSOHVYKRGQRWČ.þ

19020160153

soutěže

19

URT¾XP÷

X[JT¾NC

Výherce získá DÁRKOVÉPOUKAZY
YKRGQRWČ.þSURQiNXSVRUWLPHQWX

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili dloouholetého
starostu Krumsína, který i loni obhájil mandát...

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

QDDNFLYKRGQRWČ.þ

Výherce získá '9ċVSTUPENKY

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
Přijďte si zatancovat v lidovém tónu na tradiční Hanácké bál
Lenka MIKEŠOVÁ, Prostějov
Výherce získává:VSTUPENKY na ples v hodnotě 400 Kč.

SU
DO
KU

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 4, 8, 1
Jiřina GRULICHOVÁ, Raková
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PROUDU
Renáta BENEŠOVÁ, Kralice na Hané
Výherce získává: SKI PAS v hodnotě 400 Kč do areálu v Kladkách.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vladimír Hron
Dagmar VALENTOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKYvhodnotě400Kčnaakci.

sídliště E. Beneše
Martin SPURNÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.



KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

Y\]YeGiYDt
ãŘDstQt jmeQRYDQt sL mRKRX sYé YëKr\ jDkR Xæ trDGLÿQĚ
Y reGDkFL VeÿerQtkX SRkXG sSeFLiOQĚ QeQt XrÿeQR jLQDk

SUDOKU

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDNRQ]XPDFLYUHVWDXUDFL

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

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

18120761378

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

I šesté 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 14. 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.

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
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Pondělí 11. února 2019
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19013060150

19013160148

zveme vás ...

říká ředitelka kina Barbora Prágerová.
Havaj je údajně nejkrásnější zemí
světa, souostroví proslulé polynéskými obyvateli, melodickou hudbou,
obrovitými orchidejovými plantážemi a zmíněnými sopkami a plážemi.
Přesně to by měla být Havaj, a vy se
o tom můžete přijít přesvědčit již zítra,
tj. toto úterý, do kina.
Vstupenky na dvouhodinovou
projekci stojí 200 korun.

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

Národní dùm
Prostìjov

Kravařova 14, Prostějov
čtvrtek 14. února
17:00 VESELÉ MUZICÍROVÁNÍ
společný koncert žáků
a rodinných příslušníků
do 31. března
ABSOLVENTI SE PŘEDSTAVUJÍ
výstava obrazů David Majirský
- Karolína Kůrková

ZUŠ V. Ambrose

Školní 4, Prostějov
pátek 15. února
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
hrají manželé Vyroubalovi
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, které ukáží jedinečnou krásu
ukrytou v podzemí především javoříčské lokality

DUHA

Kulturní klub

Školní 1, Prostějov
pondělí 11. února
17:30 NORSKÝ NINJA
norská komedie
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
úterý 12. února
17:30 JIŘÍ KOLBABA: TO JE HAVAJ
digitální diashow ČR
20:30 NA STŘEŠE
české komediální drama
středa 13. února
15:30 JAN PALACH
drama ČR
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
20:00 SKLEP
drama Slovensko
čtvrtek 14. února
17:30 ZRODILA SE HVĚZDA
hudební drama USA
20:00 LÉTO S GENTLEMANEM
česká romantická komedie
pátek 15. února
15:30 LEGO® PŘÍBĚH 2
animovaný film USA
17:30 NEDOTKNUTELNÍ
americká komedie
20:00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
romantické sci-fi USA
sobota 16. února
15:30 LEGO® PŘÍBĚH 2
17:30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
neděle 17. února
10:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
animovaný film USA
15:30 PSÍ DOMOV
americký film
17:30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
20:00 ŽENY V BĚHU
česká komedie

Kino METRO 70

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
pátek 15. února
17:00 OBRAZY ŽIVOTA
ALŽBĚTY ZELENÉ
vernisáž výstavy ke 100. výročí narození
prostějovské malířky Alžběty Zelené
představí výběr z jejího rozsáhlého díla,
zejména ze soukromých sbírek. Nabídneme Vám průřez její celoživotní tvorbou,
kterou tvoří portréty, zátiší, průmyslové
krajiny a také náměty z hanáckého folklóru
do 3. března
MILAN KNÍŽÁK - 30 PORTRÉTŮ
unikátní výtvarný projekt, který zachycuje chronicky známé, ale i méně známé
osobnosti ovlivnivší napříč obory dějiny,
přičemž každý portrét doplňuje autorský
komentář
do 3. března
BOHUMIL KUBIŠTA
- BAREVNÉ VZTAHY
Komorní kolekce obrazů malíře, grafika a autora kritických a teoretických
statí o výtvarném umění. Návštěvníci si
budou moci prohlédnout 15 děl, která
vznikla v rozmezí let 1907–1909 a jsou
zapůjčena z Galerie moderního umění
v Hradci Králové. Tématy jsou náměty
z Itálie, kde Kubišta studoval ve Florencii, obraz Rozbouřené moře v Pulji inspirovaný zážitky z jednororoční vojenské
služby v této oblasti, portréty a zátiší
a nebude chybět ani velmi známý obraz
Slunečnice.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

do 3. března
SITUACE
výstava fotografií Oldřicha Skulila

Zámek Prostìjov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 12. února
19:00 FRIDA – MALOVAŤ A MILOVAŤ
muzikálově zpracovaný životní příběh
legendární mexické malířky Fridy Kahlo
v podání Bratislavského hudebního divadla je plný vášně, lásky, humoru, podmanivé hudby a tance
Účinkují: K. Ivanková, M. Partlová, N.
Poklušová, T. Palonder, M. Ochránek,
J. Růžička. Orchestr diriguje: Rudolf
Geri. Choreografie: Magdalena Čaprdová. Režie: Karol Vosátko

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

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 Avatarka
ghetta. Závěr výstavy seznamuje s poválečnými osudy děvčat, která měla to štěstí
nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
a dočkala se konce války. Všechny texty do 5. března
na panelech jsou doplněny komentářem SEN REALITOU
nebo výpověďmi jednotlivých pamětnic.
výstava Evy Navrátilové

ŠPALÍÈEK

Skálovo nám. 4, Prostějov
sobota 16. února
16:30 DĚTSKÉ SOKOLSKÉ
ŠIBŘINKY
neděle 17. února
14:00 a 16:00 DRAK
loutkové divadlo

Sokolovna

Vápenice 9, Prostějov
úterý 12. února
9:30 PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
speciální zvukové verze série historických
detektivních příběhů Četníci z Luhačovic je určeno pro nevidomé a slabozraké
čtenáře naší knihovny. Akce se koná ve
spolupráci s prostějovskými pobočkami
organizací Sons a Tyflocentrum
středa 13. února
16:00 SETKÁNÍ SENIORŮ
příznivci a účastníci akcí pořádaných
obchůdkem pro seniory Filemon & Baucis
Jany Šmudlové se ohlédnou za loňským
rokem, zavzpomínají na zajímavé výlety,
kterých se zúčastnili, prohlédnou fotografie a dozví se, co všechny čeká v tomto roce
čtvrtek 14. února
17:00 NORSKO NEJSEVERNĚJŠÍ
KRÁSY EVROPY
cestovatelské povídání a promítání fotografií
Dobromily Patákové o její cestě do téměř
neobydlených oblastí na severovýchodě
Norska, kam se mnoho turistů nedostane
do 28. února
MÍLA KOLÁŘ - TOULKY
PO MORAVĚ
výstava fotografií, které vznikly na pravidelných výšlapech Klubu českých
turistů, odboru Senior 2000 Prostějov
(Galerie Na Půdě)

Knihovna

2.§1.2$9»STAVY kde děje…

pacifického souostroví, protože totožně se jmenuje jeho úterní diashow.
„Čeká nás dobrodružný i romantický
objevitelský výlet po šesti ostrovech
pacifického souostroví. Narození
ostrovů z lávy podmořských sopek,
král Kamehameha, historie osidlování, mořeplavec James Cook, surfaři, květinové věnce, pláž Waikiki,
vesnice malomocných, sopky Haleakala, Mauna Loa a Mauna Kea…,“

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

Po čase se do prostějovského kina
Metro 70 vrací cestovatel, fotograf
a spisovatel Jiří Kolbaba. Téměř
před rokem se tam objevil s digitální diashow věnovanou Islandu
a nyní si s vámi bude povídat o exotické Havaji, která svým způsobem
představuje ráj.
Když chceme popsat něco rajského,
řekneme: „To je havaj!“ Stejný pocit
měl Jiří Kolbaba evidentně z návštěvy

KDY: ÚTERÝ 12. ÚNORA, 17:30 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ 4, PROSTÌJOV

<<< www.vecernikpv.cz

pátek 15. února:
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LEDNÍ HOKEJ:

sobota 16. února:
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FLORBAL:

neděle 17. února:
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BASKETBAL:
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Multikulturní centrum Mozaika
MC Cipísek
Raisova 1159, Prostějov
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* ve čtvrtek 14. února od 17:00 hodin * kurz šití na stroji pro začátečnice a pokrose koná beseda kulinářský podvečer
čilé švadlenky povedou opět L. Křenková
„RYCHLÁ VEČEŘE A MOUČNÍK“
a S. Wantulová. Dle rozpisu obou skupin
vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin.
ICM
* individuální poradenství v péči o dítě
informační centrum pro mládež, Prostějov s I. Halouzkovou dle objednání
*v pondělí 11. února od 14:00 hodin * v pondělí 11. února od 18:00 hodin
se koná tvořivá dílna „NÁRAMKY proběhne další podvečer s koučkou
(NEJEN) Z PARACORDU“
Andreou Snášelovou v rámci cyklu
SMYSLUPNÝ ROK 2019. Rozviňte
Ekocentrum Iris
svoje schopnosti a dovednosti. Moto:
„Když uvidím a poznám, jak to mám, pak
Husovo nám.67, Prostějov
*v pondělí 11. února od 16:00 hodin se můžu mít to, co chci.“
* v úterý 12. února od 18:00 hodin se
uslkuteční „KERAMIKA“
*v pátek 15. února od 16:00 hodin se koná koná beseda pro rodiče s Markétou Sklátvůrčí dílna „DEKORATIVNÍ LEPTÁNÍ dalovou „TRESTY A ODMĚNY DO
VÝCHOVY (NE) PATŘÍ?“. Kam vedou
SKLA“
tresty a odměny ve výchově dětí. Můžeme
CENTRUM PRO RODINU
vychovávat děti bez nich, nebo ne?
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* ve středu 13. února proběhne další z krea* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin tivních večerů pro dospělé a odpoledne
se koná dopolední program pro mamin- pro rodiče s dětmi s Anettou Pantělejevoky s dětmi
vou na téma srdíčka pod názvem SRDCE
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin A SRDÍČKA ANEB DRÁTKOHRANÍ
se uskuteční první školička - dopolední se začátky v 16:00 hodin pro rodiče s dětmi
kroužek typu miniškolky
a v 18:00 hodin přijdou na řadu dospělí
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
SONS PROSTÌJOV
na programu první školička - dopolední
Svatoplukova 15, Prostějov
kroužek typu miniškolky
* ve středu 6. února od 9:00 do 11:30 * ve čtvrtek 14. února se od 9:00 hodin je
na programu „PLETENÍ Z PEDIGU“
se koná „SETKÁNÍ SENIORŮ“

Akademie seniorů pořádá v úterý
12. února od 14:00 hodin DECHOVÁ
CVIČENÍ, které se koná v prostorách
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov. Poprvé
si v letošním roce zacvičíme s oblíbenou
cvičitelkou Pavlou Glocovou.

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).

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
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…

Tuto sobotu 16. února pořádá Ekocentrum Iris vycházku zimní krajinou nejen pro
rodiny s dětmi. Odjezd je plánován ráno autobusem z Prostějova ve směru na Protivanov. Sraz je nejpozději v 7:55 na stanovišti 10. Účastníci se pak vydají po zelené
turistické značce z Pohodlí přes Ptení až na Bělecký Mlýn. Čeká na ně putování
podél potoka Ptenka až po jeho soutok s Romží, cestou potkají několik studánek,
budou pozorovat zimní přírodu a plnit různé hravé úkoly.

Vycházka z Pohodlí na Bělecký Mlýn

Divadlo Hanácké obce Prostějov a kulturní komise ZO Čelechovice na Hané zvou
na pohádku O tlustém pradědečkovi. Akce se bude konat v neděli 17. února od
16:00 hodin v místní sokolovně.

Divadlo v Čelechovicích

Otevřený závod v obřím slalomu pro dospělé a děti
Kladecká lyže se bude konat již tuto neděli 17. února
v Lyžařském areálu Kladky. Závodníci se utkají v celkem šesti věkových kategoriích. Prezentace bude probíhat od 8:30 hodin, na 9:30 je naplánována prohlídka tratí, start prvního závodníka by měl proběhnout o půl hodiny později.
Předpokládaný konec bude ve 13:00 hodin.

Kladecká lyže 2019

akce v regionu...

milujeme vecerník
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