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„V pátek 15. února v době od 13:00 do 13:20 hodin došlo v Netušilově ulici v Prostějově, nedaleko křižovatky s ulicí Komenskou, k pokusu o odcizení kabelky šedesátileté ženy. Pokusu krádeže se
měl dopustit mladý muž, vysoký asi 170 až 180 centimetrů, štíhlé postavy. Při neúspěšném pokusu
o odcizení kabelky žena upadla na chodník. Muž poté z místa utekl směrem do ulice Sádky,“ uvedl
v pátek odpoledne František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policisté touto cestou žádají případné svědky události nebo útěku muže z místa činu, aby se
se svými poznatky obrátili na policisty obvodního oddělení Prostějov 1 na adrese Újezd 12
v Prostějově nebo telefonicky na čísle 974 781 650. Případně na bezplatnou linku číslo 158.
„Policisté žádají i řidiče vozidel vybavených kamerovým záznamovým systémem, kteří v dané době
uvedenou lokalitou projížděli, o kontrolu pořízeného záznamu. V případě zaznamenání incidentu
nebo útěku pachatele z místa činu by se mohlo jednat o mimořádně cenné svědectví. Proto policisté
žádají i o poskytnutí takového záznamu,“ dodal Kořínek.

PROSTĚJOV Grázl jeden! Za bílého dne si uplynulý pátek v Netušilově
ulici ostře vyšlápl na šedesátiletou paní dosud neznámý mladík. Jeho
násilný čin však vyšel naprázdno, seniorka si kabelku, kterou jí štíhlý
muž chtěl vytrhnout, ubránila. Žena po napadení upadla na zem a lehce se zranila. Policie pár minut po zločinu uvědomila média se žádostí
o pomoc při pátrání...

Michal KADLEC
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No jistě! Desetileté hádky o obchodní galerii s firmou Tantelan
skončily, město si tak s prostorem
u Špalíčku může dělat, co se mu
zlíbí. Jak Agentura Hóser během
uplynulého týdne pozjišťovala,
ze strany magistrátu padaly různé návrhy, jak pozemky v centru
Prostějova využít...
„Máme v šuplících několik projektů. Kolegyně Rašáková navrhovala všechny domy včetně
kulturáku zbourat a postavit tam
obrovské parkoviště. Kolega Ni-

www.
vecernikpv.cz

Několik vteřin stačilo zručnému zloději na to, aby z batohu
odcizil přes šest a půl tisíce korun. Za tuto neomalenost mu
hrozí až dva roky vězení, ale co
to pomůže okradenému, který
byl v tu ránu bez koruny?

6 549

Tak tento pán z Pardubic nebude na Prostějov rozhodně
vzpomínat v dobrém! Policie
šetří krádež v prostějovském
penzionu, které se minulé úterý večer dopustil dosud neznámý pachatel. Osmačtyřicetiletý pracovník pardubické firmy
si zde na recepci ponechal batoh, ovšem zároveň byl velice
neopatrný.

Ü½NGJ

KRIMI

se narodil 10. září 1977 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 17. září 2018. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 41 do 43 let,
měří okolo 165 centimetrů, má střední
postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.
Může se vydávat za Patrika Rafaela.

DANIEL RAFAEL

se narodil 2. února 1999 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 11. února
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 25 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy.

JAROSLAV ZDRÁHAL

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
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brzdil nadšení pana Tuňáka. Já
chci totiž prosadit, aby šlo o multifunkční stadion. Napůl zimák,
napůl fotbalové hřiště. Jestli ne, tak
to všechno znovu prodáme Tantelanu,“ vzkazuje navenek primátor
města Francimór Kopačka. Uvidíme, co se nakonec stane, ale výstavba nového zimáku v centru města
by měla být tutovka. Vsaďte si na ni!
Za Agenturu Hóser Majkl

PÁTRÁNÍ

neřekl, protože jsem proti tomu!
Hokej se dá hrát i na rybníku
a klidně ho můžeme i v létě nechat
zamrznout,“ rozčílil se náměstek.
O co tedy jde? Společenský dům
skutečně padne k zemi, stejně tak
jako okolní domy v Komenského
ulici. A až k Wolkerově ulici bude
do roka a do dne stát nový zimní
stadion v Prostějově! „Jsem rád,
že vedení města, přestože mělo
s využitím pozemků jiné plány,
i když úplně šílené, nakonec přistoupilo většinou hlasů na můj
nápad. Když chceme hrát v Prostějově extraligu, tak jedině na
novém zimáku,“ velebil si sám
pro sebe rozhodnutí městských
orgánů Jarouš Tuňák, boss prostějovského hokeje. „Ještě bych
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POÈASÍ v regionu

Primátor Prostějova František
Jura přiznal pochybení v jednom
ze svých výroků směrem
ke Společenskému domu.

„JE TO MOJE CHYBA,
A TO SE STÁVÁ
VÝJIMEČNĚ!“

ZASLECHLI JSME…

Po roce do Prostějova opět zavítal
nejznámější český cestoval. V sále
kina Metro 70 poutavě vyprávěl
o své cestě po Havajských ostrovech, které Prostějovanům popsal
jako opravdový ráj. Byla to vskutku zajímavá přednáška, o níž se
můžete blíže dočíst na straně 24.

JIŘÍ KOLBABA
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ZAUJAL NÁS...

Dvě nové ulice má od minulého
úterý Prostějov. Jistě, vybudované domy ve Vrahovicích a také
v Čechovicích nějaký čas už stojí,
ovšem zdejší noví obyvatelé se
nedokázali shodnout na názvu
ulic. Tak vězte, že nyní máme
v našem městě Meruňkovou
a Frébortovu ulici!

ZACHYTILI JSME

Nájemníci se nehrnou. Nově
postavený prostějovský komunitní
dům v Sušilově ulici pro potřebné
seniory za osmdesát milionů korun
příliš netáhne. Magistrát totiž v luxusní nemovitosti nasadil tak vysoké ceny nájemného, že kapacita
je nyní zhruba naplněna jen z více
než poloviny. A to je hodně málo...

CO NÁS UDIVILO…

Gečnukův triumf. Nejenom tenisté a tenistky mohou vystoupat
na grál krajského sportu. Třetím
takovým do party se stal parašutista Dukly Prostějov Jiří Gečnuk,
který ovládl anketu Sportovec Olomouckého kraje za rok 2018. Český
reprezentant posbíral během kariéry celou řadu medailí, pyšní se také
titulem absolutního mistra světa.
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**Pondělí**
Vítr na ledě. „Ať je jak vítr, ať ví, co chce, přitom sám sobě se dovede smát. Dřív
tajfun a hráč, teď můj vánek a stráž a má sílu, které neodolám,“ zpívala Lucie Vondráčková ve známém hitu Vítr z roku 2005. O šest roků později se vdala za hokejistu Tomáše Plekance, po dalších sedmi letech jejich vztah skončil. Někdejší
hokejový tajfun z kanadského Montrealu se poprvé v dresu Kladna představil na
prostějovském ledě. Ve stejnou dobu byla jeho nová partnerka Lucie Šafářová
hvězdou slavnostního vyhlášení ankety Sportovec Olomouckého kraje 2018,
které proběhlo v Městském divadle.
**Úterý**
Mnoho povyku pro nic. Orální sex je, když se o tom hodně mluví, ale nic se
neděje… Podobně to působilo při hlavním líčení s Alešem N., při kterém došlo i na pikantní podrobnosti z intimního života dvou lidí žijících „bez závazků“.
**Středa**
Hajný na hvězdárně. Dle některých myslivců prý nic jiného než myslivec
a lovná zvěř do přírody nepatří. Zároveň platí, že vše kromě myslivců je lovná
zvěř... Příběh o zbloudilém houbaři a dobromyslném hajném Vonáskovi, který
ztracenému muži pomůže objevit zimní souhvězdí, bylo možné vyslechnout
na prostějovské hvězdárně.
**Čtvrtek**
Valentýn bez záruky. Pokud nemáte s kým oslavit Valentýna, nebuďte
smutní. Vždyť existuje spousta lidí, kteří nemají s kým oslavit třeba Světový
den boje proti AIDS. Ať si o tomto svátku myslíme cokoliv, Valentýn je jistě
dobrou příležitostí dát někomu najevo, že ho máme rádi víc než sami sebe.
**Pátek**
Naše třída. „Mnohý z žáků prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu
než učitel,“ tvrdil český lingvista František Vymazal. Osudy spolužáků
z jedné třídy vesnické školy a zároveň dějiny 20. století představila žákům
v prostějovském divadle hra Naše třída. S inscenací v režii Břetislava Rychlíka sem dorazilo brněnské Divadlo Polárka.
**Sobota**
Kravičky a býci na bále. Pokud vyrazíte na ples, pak je určitě lepší být
veselou kravičkou než rozzuřeným býkem… Přesvědčit se o tom mohli
všichni, kteří si v Žárovicích užili oblíbený ples Spolku Plumlovských nadšenců s tradičním půlnočním překvapením v podání Veselých kraviček.
**Neděle**
Rozpuštěná lyže. O tom, že změny klimatu nejsou mýtus, svědčí mimo
jiné fakt, že letošní závod v obřím slalomu Kladecká lyže musel být kvůli
velmi teplému únorovému počasí odložen. Závod se tak pravděpodobně
uskuteční opět až za rok. Snad…
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kamnepospíchal zase chce po demolici kulturáku postavit spalovnu odpadu společně se skládkou
všeho humusu, co se v Prostějově
najde. Pan primátor mi pak včera pošeptal, že by u Špalíčku rád
viděl nové fotbalové hřiště s kapacitou pro padesát tisíc diváků.
No uvidíme, zatím se těmi všemi
projekty probíráme a rozhodnutí
padne zřejmě až v březnu,“ uvedl
pro Agenturu Hóser Juraj Všechnohnal, náměstek primátora pro
všechno, co se v Prostějově staví.
Jenže pan Všechnohnal neřekl
Agentuře Hóser všechno. Jak naši
investigativní pisálci zjistili, nejvíce favorizovaný projekt už nyní
schvaluje stavební úřad a zřejmě dostane zelenou! „Já vám to

Agentura Místo obchodní galerie nový zimák!
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Praha (mik) – O tom, že na celostátním volebním sněmu hnutí
ANO 2011 obhájí post předsedy
Andrej Babiš, mohl pochybovat
jen blázen. Prostějovany spíše
zajímalo, zda funkci prvního místopředsedy obhájí rodák Jaroslav
Faltýnek. A dokázal to s naprostým přehledem! Šéf poslaneckého klubu ANO 2011 obdržel 190
hlasů, 26 delegátů sněmu se zdrželo hlasování a jen 21 bylo proti.
„Někteří novináři se mě před volbami snažili poškodit tvrzeními,
že mám nějaké spory s Andrejem Babišem a že již nechceme
spolupracovat. Nyní je vidět, že
vše bylo nesmysl,“ okomentoval médiím své zvolení Jaroslav
Faltýnek. Za zmínku ještě určitě
stojí, že členem předsednictva
hnutí ANO 2011 se stal hejtman
Olomouckého kraje a výšovický
rodák Ladislav Okleštěk.

„Falta“ obhájil

Prostějov (mik) – Po dalším
týdnu velice negativních zpráv
o chřipkové epidemii na Prostějovsku máme jednu příznivější.
Epidemie sice trvá, stejně tak
jako zákaz návštěv v prostějovské
nemocnici, ovšem počet nemocných výrazně poklesl. „V pondělí
jedenáctého února jsme vydali
nové hlášení, z něhož vyplývá, že
v Prostějově aktuálně registrujeme 1 537 nemocných chřipkou
na 100 tisíc obyvatel. Je to o 354
případů méně než týden předtím,“ uvedla MUDr. Eva Kučerová, vedoucí epidemiologického
oddělení prostějovské hygienické stanice.

Chøipka na ústupu
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Dìkujeme všem partnerùm

Významný galavečer zahájili společně několika vřelými slovy hejtman
Ladislav Okleštěk a primátor Statutárního města Prostějova František
Jura. „Olomoucký kraj byl první,
který začal tato ocenění v Česku
udělovat. Je pro nás důležité, aby
sportovci věděli, jak moc si region jejich výkonů váží a že na ně můžeme
být pyšní,“ prohlásil Okleštěk. „Gratulujeme všem jak oceněným, tak
nominovaným za jejich úspěchy a za
to, že jsou vzorem, hlavně pro mladé
sportovce,“ přidal jeho stranický kolega z ANO 2011.
Petr Salava, který nás provázel celým
večerem, ještě krátce zavzpomínal
na premiérový ročnik. „Naše vyhlašování začalo v roce 2001 v Moravském divadle v Olomouci. Na tento
první večer velmi rád vzpomínám,
obzvlášť pak na rozhovor s držitelem
ceny Sportovec Olomouckého kraje, kterým se stal Aleš Valenta,“ zavalil publikum vlnou nostalgie.
Program se dále neprotahoval a přešlo se rovnou k ocenění...
Jako první byla vyhlášena cena pro
nejlepší handicapovanou sportovkyni, jíž se stala atletka Kateřina
Korgerová. Vzápětí vyhlásil náměstek hejtmana Olomouckého kraje
nejlepšího handicapovaného sportovce, přičemž tento titul si hrdě
odnesl úspěšný střelec Tomáš Pešek,
který navíc splnil kritéria pro paralympiádu v Tokiu 2020. Poté přišlo
na řadu ocenění Nejlepšího trenéra
Olomouckého kraje. Z nominovaných (Miroslav Čada, dlouholetý
trenér VK Prostějov, Jaroslav Navrátil, šéftrenéra TK Agrofert Prostějov
a Jiří Teplý, dlouholetý kouč olomouckých volejbalistek) si odnesl
cenu právě posledně jmenovaný.
„Jak je to dlouho? To už si téměř nepamatuji. Myslím, že to bylo v roce
1990, tudíž už třicet let toto družstvo trénuji,“ zamyslel se s úsměvem
na pódiu vítěz. „Strašně rychle to
ubíhá. Už jsem klidnější, než dříve,
tolik se nerozčiluji. Jsem vytrvalý, to
je moje silná stránka. Doufám, že le-

Vendula PROVAZOVÁ
a
Ladislav VALNÝ

původní
reportáž
pro Večerník

du a nebýt v nervech, tak teď mám
znovu nervy z Ester Ledecké. Čtu
všechny recenze a ne každá je vždy
pěkná. Takže sleduju dál, jak se jí
daří,“ pronesl Bank starší.
Velice vyrovnané byly juniorské kategorie. Mezi družstvy dominovali
mladí fotbalisté olomoucké Sigmy
„U19“, kteří postoupili do čtvrtfinále evropské mládežnické Ligy
mistrů. U jednotlivců byli oceněni
tři nejlepší. Hodnotící komise je vybrala z dvaapadesáti nominovaných
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místo získala Barbora Dimovová,
druhé Tereza Janošíková a celkovým vítězem této kategorie se stal
prostějovský cyklista Jakub Šťastný. „Pokud mám vysvětlit, co je to
keirin, tak je to závod, který se jede
na šest kol, z toho tři za motorkou
a tři bez ní. Přešel jsem na tuto disciplínu, jelikož mi můj kolega řekl, že
mám velkou sílu. Tak jsem to zkusil
a už jsem u toho zůstal,“ objasnil původ své stěžejní disciplíny juniorský
mistr světa v keirinu.
Mezi seniorskými družstvy dominovaly volejbalistky VK Prostějov. V loňském roce získaly desátý extraligový titul v řadě, což je
jedinečná šňůra. „Dosáhli jsme na
vše, co bylo možné. Šlo o ojedinělou dekádu. Až časem nám dojde,
jaký to byl úspěch,“ uvedl sportovní manažer VK Prostějov Miroslav
Čada. Cenu společně s ním převzala za celý tým kapitánka týmu Helena Horká.
Poté již přišla na řadu hlavní kategorie. Pro bronz si přišel orientační běžec SK Severky Šumperk
Vojtěch Král. „Připravujeme se na
mistrovství světa v Norsku, co se
týče orientačního běhu, takže na
to se moc těším,“ vyřkl své plány
do budoucna. Druhé místo získala
Barbora Krejčíková, tenistka TK
PRECHEZA Přerov, za níž převzal
trofej její tatínek Dušan Krejčík.
Absolutním vítězem ceny nejlepšího sportovce Olomouckého kraje se stal parašutista ASO
Dukla Prostějov Jiří Gečnuk. Ten
se v roce 2018 radoval z vytouženého titulu absolutního mistra světa
a za svou třicetiletou kariéru má naskákaných již 13 750 seskoků. „Kdo
si skočí poprvé tandemový seskok,
určitě zažije adrenalin, já, jelikož
skáču dlouho, bych to strachem nenazýval, spíš bych to označil jako respekt,“ zareagoval na otázku moderátora. „Je to pro mě velké ocenění.
Uspět v takové konkurenci, to má
svoji váhu,“ přidal dojatě padesátiletý vítěz.
Držitelkou Ceny Olomouckého
kraje se stala Lucie Šafářová. Bývalá tenistka světové desítky se loučí
s profesionální kariérou. Prostějovu
pomohla k celé řadě extraligových titulů a byla dlouholetou oporou fedcupového týmu „Moje kariéra byla
krásná i dlouhá. Těžko vyzdvihnu
pouze jeden úspěch. Byly to krásné
roky. Mám medaili z olympiády, tituly z Fed Cupu, zahrála jsem si grandASO Dukla Prostějov
TK PRECHEZA Přerov
SK Severka Šumperk

orientační běh
kanoistika

2. Tereza Janošíková
3. Barbora Dimovová

SKC PARDUS TUFO
Prostějov
SK Severka Šumperk
TJ VS Litovel

volejbal

rafting
VK UP Olomouc
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CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE:
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1. Kateřina KORGEROVÁ

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ SPORTOVKYNÌ:

1. Tomáš PEŠEK

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC:
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3. TOMI-REMONT Prostějov
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Olomouckého kraje 2018
– VÝSLEDKY
1. Jiří GEČNUK
2. Barbora Krejčíková
3. Vojtěch Král

BYLI JSME
U TOHO

úspěchy v bílém sportu. Rekordmanem ankety je Tomáš Berdych.
Dlouholetá česká tenisová jednička
vyhrála ve své kategorii sedmkrát.
Třikrát se radovala Petra Kvitová
a Jiří Novák, kterému patřily první
tři ročníky. V roce 2015 a loni si pro
cenu přišla Lucie Šafářová.
„Celosvětových tenisových úspěchů
bylo v minulých letech opravdu hodně a ti nejlepší hráči a hráčky České
republiky hráli za Prostějov. To se ve
výsledcích ankety projevilo. Pochopitelně nás triumfy pokaždé těšily.
Ale to neznamená, že nemáme radost, když se to podaří někomu jinému. Umíme ocenit každého úspěšného sportovce, kterému se daří
reprezentovat region a celou Českou
republiku,“ nechala se slyšet šéfka
prostějovských tenisových projektů
Petra Černošková.

Sportovec

Na cyklistku Janu Horákovou a veslařku Pavlínu Žižkovou navázal Jiří
Gečnuk. Po deseti letech přerušil
nadvládu tenisových vítězů ankety
Nejlepší sportovec Olomouckého
kraje. Prostějovský parašutista je teprve třetím vítězem, který nesbírá
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slamové finále. Byla to skvělá jízda,“
vyznala se prostějovská tenistka.
Předání cen nám zpříjemnila kapela
O5 a Radeček, která představila dva
své akustické vstupy mezi vyhlašováním, a na závěr bylo pro všechny
návštěvníky připraveno bohaté občerstvení. Všem oceněným sportovcům gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů do dalších let.
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Na trůn nejlepšího sportovce dolétl parašutista Gečnuk

sportovních nadějí, což je nejvyšší
počet v historii. „Hejtmanství přikládá amatérskému i profesionálnímu sportu velkou váhu. Proto letos
kraj pošle sportovním klubům na
činnost desítky milionů korun. Podpoříme nejen hráče fotbalu nebo hokeje, ale i zástupce téměř všech sportovních odvětví. Věříme, že i díky
tomu budou dnešní junioři úspěšní
také po přechodu do seniorské kategorie,“ prohlásil náměstek hejtmana
pro oblast sportu Petr Vrána. Třetí

Jana Horáková
2004

Pavlína Žižková
2008

Jiří Gečnuk
2018

Lucie Šafářová
2015, 2017

Jiří Novák
2001-2003

Petra Kvitová
2011, 2014, 2016

Tomáš Berdych
2005-2007, 2009, 2010, 2012, 2013

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz

OVLÁDLY KRAJSKOU ANKETU

milujeme vecerník
á
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tos přijde ještě nějaký úspěch,“ přidal
natěšeně Jiří Teplý.
Následovalo předání Čestné ceny za
sportovní reprezentaci olomouckého regionu, jenž je věnována v první
řadě sportovcům nebo trenérům,
kteří již ukončili aktivní sportovní
činnost a v minulosti úspěšně reprezentovali Olomoucký kraj. Letošní
trofej obdržel Ivan Bank, člen horské služby v Jeseníkách, který dříve
v malém lyžařském středisku ve
Štědrákově Lhotě učil lyžovat děti
už v mateřské školce. Ovšem nejvíc
se věnoval svým synům, a to Tomáši
Bankovi, který je nyní úspěšný trenér, a Ondřeji Bankovi, bývalému
reprezentantovi České republiky.
„Všechno nadále sleduji dost poctivě. Tak jak jsem byl rád, že Ondra
skončil s lyžováním, a mohl jsem
tudíž v klidu sledovat průběh závo-

PROSTĚJOV Anketa Sportovec Olomouckého kraje dosáhla své
pomyslné plnoletosti. A domácího prostředí Městského divadla
naplno využili sportovci Prostějova. V rámci pondělního vyhlášení kategorií za rok 2018 ovládli hned tři kategorie, navíc prestižní Cenu Olomouckého kraje získala Lucie Šafářová, dlouholetá
opora tenisového TK Agrofert Prostějov. Zástupci místních klubů posbírali celkově šest medailových umístění. To nejcennější v
hlavní kategorii pro sebe uzmul parašutista Jiří Gečnuk. Společně
s Olomouckým krajem se i o osmnáctý ročník organizačně postarala marketingová společnost TK PLUS a celým večerem tradičně
provázel moderátor Petr Salava.

40

ačÓ]Z
gV]\ã

zpravodajství

3

zjistili jsme

ky Zdeněk Fišer. Houby s octem! Jelikož
je dnes dům v Sušilově ulici stále prázdný, zeptal se Večerník na důvody. „Tento
nový komunitní dům skutečně disponuje sedmadvaceti bytovými jednotkami.
Konkrétně jde o jednadvacet bytů 2+kk
o rozsahu pětačtyřicet metrů čtverečních
a šest bytů 1+kk o dvaačtyřiceti metrech
čtverečních. Bohužel nyní můžu zkonstatovat, že celkově o byty není až takový
zájem, jak jsme očekávali. K patnáctému
únoru tohoto roku evidujeme pouze patnáct žádostí od seniorů, kteří mají zájem
o přidělení bytu,“ prozradil Večerníku
Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
Odradila prostějovské seniory přemrštěná cena nájemného? „Ano, je to jeden

PROSTĚJOV Okresní soud
v Prostějově vyzývá veřejnost
o pomoc při objasnění možných
příčin a hlavně doby úmrtí Ladislava Dvořáčka z Prostějova.
Jeho tělo bez známek života bylo
nalezeno v polovině října loňského roku v jeho bytě v Olomoucké
ulici. Nejde o první případ tohoto
druhu, v němž si policie ani soud
nejsou jistí, kdy jednotliví lidé
přesně zemřeli...
„Soud vyzývá každého, kdo zná
okolnosti, z nichž lze zjistit datum
smrti Ladislava Dvořáčka, narozeného 13. října 1960 a bytem
v Olomoucké ulici 36 v Prostějově, nebo zná okolnosti, které by
k takovému zjištění mohly vést,
aby o nich podal ve lhůtě jednoho
měsíce od uveřejnění vyhlášky
zprávu soudu. Ladislav Dvořáček
byl nalezen svou známou Jitkou
Mildovou dne 16. října 2018 před
osmou hodinou ráno ve svém
bytě v prvním patře domu v Olomoucké ulici,“ uvádí soudkyně
Okresního soudu v Prostějově
Ivona Otrubová. Jak dále popisuje
pro server pvnovinky.cz, Ladislav
Dvořáček ležel na zemi v pokoji
v poloze na zádech, oblečený do
mikiny a tepláků. „Tělo zemřelého
již vykazovalo známky posmrtné
ztuhlosti, bylo bledé. Na místo
byla přivolána rychlá záchranná
služba Olomouckého kraje, lékař
konstatoval jeho smrt, k níž mohlo dojít odhadem 11. října loňského roku. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu
usmrcení z nedbalosti. Podle sdělení Ústavu soudního a medicínského práva Fakultní nemocnice
v Olomouci k úmrtí došlo z přirozených příčin,“ sdělila soudkyně.
Provedeným šetřením policejního orgánu bylo zjištěno, že
zemřelý Ladislav Dvořáček byl
svobodný, bezdětný, neměl blízké příbuzné a žil sám. „Soud
oznamuje, že po uplynutí lhůty
jednoho měsíce od uveřejnění
vyhlášky, která končí osmého
března 2019, vydá rozhodnutí, ve
kterém určí den smrti,“ uzavřela
Ivona Otrubová.
(red)

Další nebožtík
bez data úmrtí
JAK UMŘEL
DVOŘÁČEK?

z důvodů odmítnutí. Dalším je lokalita
a malá plocha bytu,“ přidal Průša aktuální
námitky, proč se starší lidé nechtějí stěhovat do domu v Sušilově ulici. „Vzhledem k okolnostem nemohu řícr přesný
termín, kdy budou jednotky zaplněny.
Snad koncem dubna. Ostatně Domovní
správa nemá ještě dům převzatý,“ přiznal
Večerníku Vladimír Průša.
Celou věc však až tak pesimisticky nevidí náměstkyně primátora
pro sociální záležitosti. „Nedá se
přímo říct, že o byty není zájem.
Je sice pravda, že jsme ho čekali
daleko vyšší, ale já jsem naprosto
přesvědčena, že volná kapacita se
brzy zaplní. Jistě, můžeme diskutovat i o zmírnění podmínek, které
jsme stanovili. Na druhé straně je
třeba brát v potaz, že vyšší nájemné je vyváženo mnohem nižšími
náklady na energie. Nájemníci tak
výrazně každý měsíc ušetří, protože
komunitní dům v Sušilově ulici je
vybaven prvotřídním zateplením,
včetně speciálních oken. Navíc pro
každý byt je k dispozici garáž, což je
v centru města skutečný luxus,“ podotkla Večerníku Alena Rašková.

da ve výši šesti set tisíc korun. Jeho
příčina nebyla zatím jednoznačně
stanovena, vyšetřovatelé se však zabývají dvěma verzemi. Každopádně
šlo o jednání zatím neznámé osoby,
buď nedbalostní, nebo úmyslné,“
sdělila Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje s tím, že
tento případ si už od hasičů převzala k dalšímu šetření Policie České
republiky. „Mohu potvrdit, že požár
na místním nádraží vyšetřujeme.
Podrobnosti však mohu poskytnout
až příští týden,“ omluvil se minulý
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PROSTĚJOV, ŠTERNBERK Třetí
nejhezčí a nejtalentovanější dívkou Olomouckého kraje byla
v sobotu 9. února vyhlášena ve
Šternberku Vanessa Reiterová
z Prostějova. Díky tomu postoupila do semifinále celostátní soutěže Dívka roku 2019.
„Nejdojemnějším momentem
večera pro mě bylo, když jí přímo
na pódium přišla gratulovat její
malinká sestra,“ svěřila se maminka Kateřina Dostálová. Úspěnšá
dcera bude reprezentovat město
Prostějov v semifinále, které se
bude konat 31. března. Jubilejní
30. ročník soutěže vyvrcholí
6. května celostátním finále v pražském Divadle pod Palmovkou.
Dívka roku je celostátní soutěž pro
dívky od 13 do 15 let. V soutěži jde
o to dokázat, že i hezká děvčata
jsou chytrá a že kombinace inteligence a krásy by jim měla pomoci
v životním uplatnění.
(mls)
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Zmizel až během soboty! Jak je
to možné? „O tomto odstaveném
vozidle víme, ale musíte se zeptat
mluvčího Policie ČR, případ je plně
v její kompetenci. My jsme u zásahu
v Dolní ulici pouze asistovali státním
policistům,“ zareagoval Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov.
Podivnost, že od pondělí do soboty nebyl nikdo schopen odstavené
vozidlo odtáhnout, vysvětlil právě
mluvčí prostějovských policistů.
„Vůz byl na travnatý pás z komu-

'1š
pak měl dle svých slov vypít nezjištěné množství stejného nápoje z půllitrové láhve, kterou měl u sebe. Další
jízdu mu tak policisté zakázali a na
místě zadrželi jeho řidičský průkaz,“
popsal děj na místě činu Kořínek.
Pro své jednání je nyní opilý řidič
podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest a zákaz činnosti.
Večerník si během uplynulého
týdne povšiml, že stříbrný Opel
s registrační značkou Zlínského
kraje i nadále stál na trávníku hned
za krajnicí rondelu v Dolní ulici.
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o malém stříbrném osobním automobilu odstaveném při krajnici na
okružní křižovatce v Dolní ulici. Na
místo vyslaní policisté zjistili, že automobil má proražené pravé přední
kolo a za volantem sedí jednapadesátiletý muž. Ten jevil zjevné známky
opilosti a k řízení vozidla se přiznal.
Provedenými dechovými zkouškami policisté u muže změřili nejvyšší
hodnotu 2,66 promile alkoholu,“
shrnul počátek případu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Muž podle mluvčího strážců zákona
s výsledkem dechových zkoušek souhlasil a přiznal vypití půllitru slivovice
předchozího večera plus dvou
MICHAL KADLEC během
odlivek slivovice během rána před
„V pondělí jedenáctého února po jízdou! „Po proražení kola vozidla o
osmé hodině jsme přijali oznámení vyvýšený patník u okružní křižovatky

PROSTĚJOV A pak se s takovým
opilým magorem potkejte někde
na silnici... „Slivovici večer, slivovici
ráno, a když se něco nedaří, tak pomůže zase slivovice!“ Přesně touto větou komentoval mluvčí prostějovské
policie František Kořínek událost z
ranních hodin minulého pondělí. Na
rondelu u motorestu U Kola v Dolní
ulici v tu dobu zůstalo stát auto s proraženou pneumatikou. Když přijela
policejní hlídka, za volantem seděl totálně opilý muž, z jehož úst byla silně
cítit slivovice. Zajímavé je, že stříbrné
vozidlo stálo na trávníku vedle rondelu pět dní a pět nocí. A dokonce se
tam na dveřní klice objevil lísteček s
jasným vzkazem KOUPÍM...

AUTO STÁLO U RONDELU
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pátek mluvčí prostějovských policistů František Kořínek.
Dnes už bývalá provozovatelka sběrny starého papíru Jiřina Grulichová
již v prosinci prozradila, že těsně před
založením požáru jí někdo otrávil psa.
Ten pomáhal provozovnu hlídat. Podnikatelku jsme během uplynulého
víkendu seznámili se závěry vyšetřování hasičů. „Slyším to poprvé od vás,
se mnou už nikdo nekomunikuje. Já
jsem sběrnu druhého ledna předala
zpátky magistrátu, takže se o vše znovu stará jen Domovní správa,“ prohlásila Grulichová.
(mik)
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PROSTĚJOV Mnozí z Prostějovanů mají ještě v živé paměti ničivý požár sběrny starého papíru na
místním nádraží ze soboty 1. prosince loňského roku. Oheň zničil
nejenom výkupnu, ale ohrožoval
i sousední prodejny v dřevěné
přístavbě výpravní budovy. Vyšetřování příčin požáru potvrdilo domněnky, které kolovaly městem
už dříve.
Hasiči Večerníku prozradili, že sběrnu starého papíru skutečně někdo
zapálil, nejednalo se tedy o technickou závadu. „Při požáru vznikla ško-

nikace umístěn z důvodu zajištění
bezpečnosti provozu. Majitel auta
přislíbil jeho odstranění. O tom, že
tak dosud neučinil, víme. Pokud automobil nebude majitelem odstraněn ani po opakované výzvě, bude
nařízen jeho odtah na jeho náklady,“
objasnil Večerníku příští kroky v pátek odpoledne František Kořínek.
A jak je dnes vidět, jakmile se o celou věc začal zajímat Večerník, hned
to šlo! V sobotu odpoledne bylo již
vozidlo odtaženo...

EXKLUZIVNĚ
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Dům se sedmadvaceti byty měl být
obsazen již od 1. ledna letošního roku,
alespoň tento plán deklarovala minulá politická reprezentace prostějovské
radnice. „O byty je obrovský zájem,“
podotkl ještě začátkem října loňského
roku tehdejší první náměstek primátor-

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Přesně tohle Večerník
předvídal... Dokončovaný komunitní
dům v Sušilově ulici je určen pro prostějovské důchodce, kterým magistrát původně chtěl ušetřit peněženku.
Jenomže radní nasadili tak vysoké
ceny nájemného, že to podle všeho
naše seniory totálně odradilo. O bydlení totiž nemají příliš velký zájem.

SBĚRNU
NĚKDO
ZAPÁLIL!
+"+¡ 7'"*
zjistili jsme
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nich se mají nastěhovat Turci. „Má
jich být asi stovka,“ přiživoval diskuse
na sociálních sítích prostějovský zastupitel Pavel Dopita.
Večerník tak kontaktoval Helenu Ondrýskovou, která společně s manželem ubytovnu vlastní. „Už jsem tyto
fámy a diskuse na Facebooku i jiných
sociálních sítích rovněž zaregistrovala.
Mohu ujistit, že všechny tyto informace jsou naprosto nepodložené. Nikoho z ubytovny ve velkém nevystěhováváme a žádného tureckého dělníka
nepřijímáme. Netuším, kde se takové
zvěsti berou,“ zareagovala Helena Ondrýsková.
(mik)

Před třemi týdny jsme informovali
čtenáře o utajované schůzce dvou
opozičních zastupitelů z Držovic
s místostarostou Prostějova Miroslavem Pišťákem. Z přátelského setkání vyplynula oboustranná ochota
vyhnout se nesmyslné soudní při
kvůli majetkovému vyrovnání po
nedávném osamostatnění Držovic.
Už tehdy se Večerník snažil kontaktovat
starostku Držovic Blanku Kolečkářovou. Nejprve nám několikrát nezvedala
telefon, a když už se tak konečně stalo,
odbyla nás slovy, že řídí vozidlo a tudíž

Vrahovická ulice

která by s konečnou platností vyřešila
vzájemné majetkové vypořádání. Žádostí obce se však orgány města Prostějova odmítly zabývat, ba co víc, obec
Držovice jim do dnešního dne nestála
ani za ústní či písemnou odpověď.
Proto s údivem čteme o tom, že město
chce dohodu! Ne, město Prostějov je
nečinné a na mnohé iniciativy Držovic
vůbec nereaguje. Vedení radnice dosud
nepozvalo starostku Blanku Kolečkářovou na žádné jednání, neučinilo
žádnou vstřícnou nabídku. Zvolilo tedy
naprostou pasivitu. Nečinnost města

byla proto důvodem žaloby, kterou podala obec Držovice,“ napsala Večerníku
Jana Hamplová, právní zástupkyně
dnes již samostatných Držovic. „Hovoří-li noviny o nějakých soukromých
separátních jednáních zastupitelů obce
Držovice s jednotlivci v zastupitelstvu
Prostějova, pak musíme uvést, že za
obec Držovice nebyl žádný zastupitel
k podobným jednáním pověřen, a pokud jsme informováni, žádný takový
mandát nedostal ani citovaný prostějovský zastupitel pan Pišťák,“ dodává
v dopise Jana Hamplová.

Příště: Krasická ulice
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nemůže mluvit. Až na sklonku minulého týdne nám prostřednictvím právní
zástupkyně obce Jany Hamplové poslala písemné vyjádření, ve kterém nesouhlasí s fakty uvedenými v našem článku.
„Opakovaně jsme žádali prostějovské
radní o dohodu, nestáli jsme jim ani za
ústní, natož písemnou odpověď,“ uvádí
se mimo jiné v prohlášení. Co na to říct.
Našince by ale zřejmě mohlo napadnout, že je zřejmě potíž v tom, kdo a jak
s představiteli Prostějova jedná! „Obec
Držovice opakovaně jednala a žádala
město Prostějov o možnou dohodu,

Tenkrát jsme nemohli z nikoho vypáčit, který ze zastupitelů Držovic
jednal s tehdejším místostarostou
Prostějova Miroslavem Pišťákem.
Dnes už víme, že jedním z nich byl
současný držovický starosta Jaroslav
Studený. Ten se totiž už v roce 2009
nemohl dívat na ignorantství, se
kterým dřívější vedení obce jednalo
s městem a jaké nesmyslné požadavky předkládalo v údajné dohodě.
V dalších letech naštěstí mezi Prostějovem a samostatnými Držovicemi
došlo k mimosoudní dohodě ohledně
majetkového vyrovnání. Ovšem je
třeba si říct, že obě strany to trošku
bolelo a musely ze svých nároků či
požadavků slevit. Dnes už si na letité hádky mezi novými sousedy snad
ani nikdo nevzpomene. Á propos, Jaroslav Studený byl zvolen starostou
Držovic!
(mik)
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nyní je zcela katastrofální a nepochybně
představuje možné riziko pro její nezvané návštěvníky. „Čubernici aktuálně
neřešíme, máme rozjetý jiný projekt,“
připustil jednatel společnosti M. B.
S. Jan Vácha, podle něhož by měl být
zchátralý objekt v budoucnu srovnán
se zemí. „Uvolněné parcely chceme nabídnout zájemcům o stavbu rodinných
domů,“ dodal Vácha.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

16. 2. 2009

Napsáno
pred
à

u hotelu Zlechov, který Skácel svého
času rovněž vlastnil, však i v případě
Čubernice zůstalo pouze u plánů.
A tak rekreační objekt brzy opět
měnil vlastníka. Novým majitelem
se stala prostějovská společnost
M. B. S. Mini Brewery System, která
se zabývá projektováním a výrobou
minipivovarů. Pokud byl už tehdy stav
nezabezpečené Čubernice havarijní,
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ní nočního klidu ze strany svých klientů.
Nejen v domě samém, ale Romové,
sociálně slabí Prostějované či dělníci
z Ukrajiny vytvářeli po celém území
Vrahovic nepořádek a byli trnem v oku
slušným občanům. Jak Večerník informoval před třemi lety, tamní obyvatelé
dokonce hrozili magistrátu, že nechají
okolo ubytovny postavit vysokou zeď,
aby zamezili pohybu ubytovaným osobám po okolí! K takto radikálnímu
kroku ale nedošlo.
V těchto dnech se Vrahovicemi rozšířily další zorávy, dle kterých majitelé
zařízení v panelovém domě vystěhovávají problematické klienty a místo

5WD[VQXPQWXVQOVQRCPGNQXÆOFQO÷XWNKEK/CTKG2WLOCPQXÆVQOÊUVPÊUVCTQWUGFNÊEKPGOCLÊLGFPQFWEJÆ#NGåGD[UG
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PROSTĚJOV Budou to pomalu tři
roky, co Olomoucký kraj schválil
prodej do té doby nechvalně proslulé
ubytovny ve Vrahovicích. Zařízení
pod správou organizace Schola Servis
za více než 28 milionů korun přešlo
do soukromých rukou manželů Ondrýskových.Tiaktuálněčelífámám,žez
ubytovny vystěhovali stovku lidí a tím
uvolnili místa pro dělníky z Turecka,
kteří mají údajně nastoupit do některých firem v průmyslové zóně!
Již před lety čelila tato ubytovna, jedna
z mnohých v ulici Marie Pujmanové ve
Vrahovicích, ostré kritice. Správci totiž
nedokázali vzdorovat nepořádku a ruše-

19021410186

MOSTKOVICE Časy se mění. Do
Čubernice dříve jezdili zaměstnanci OP Prostějov za odměnu.
Nyní by je tam někdo mohl poslat
maximálně za trest... Totálně zdemolovaný areál na břehu plumlovské přehrady bude s největší pravděpodobností srovnán se zemí.
Kdy se tak stane, zatím není jasné.
Dalo se to čekat. Bývalé rekreační
středisko Oděvního podniku Prostějov čeká stejný osud jako firmu,
kterému až do roku 2011 patřilo. Po
revoluci se v Čubernici sice vystřídalo
hned několik nájemců, v majetku gigantu však zůstávala. Teprve po jeho
krachu motel poblíž stejnojmenné
přírodní památky prodala insolvenční správkyně manželům Skácelovým.
„Objekt bude sloužit pro soukromé
rekreační účely. Žádné jiné záměry
s ním nemám,“ vyjádřil se tehdy v této
souvislosti Jindřich Skácel, bývalý
fotbalový brankář a nynější galerista.
Hektarový pozemek, restauraci se
zázemím, tři pokoje, byt správce
a čtyři chatky se dvěma ubytovacími jednotkami dle jeho slov přišly
na 510 000 korun. Podobně jako
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31:33, a byť ópéčko vzápětí hladce
získalo druhou sadu, další dvě znovu
ztratilo ve vyrovnanějších koncovkách. Celý mač tak dopadl 1:3 (-31,
16, -22, -20).
Odvetu pak měly prostějovské holky jednoznačně rozjetou na vítězství
3:0, když v prvních dvou setech své
soupeřky viditelně přehrávaly. Postupně se však začala karta obracet,
a jakmile mladé družstvo TJ opět
nezvládlo dva vypjaté závěry, nedokázalo už následně vzdorovat ani
a vzestup potvrily i ve vzájemném
soubioji. Svěřenkyně trenéra Ladislava Sypka totiž uplynulou sobotu
nejprve nezvládly dramatické koncovky jednotlivých setů a prohrály
první duel hladce 0:3 (28, 17, 26).
Druhé střetnutí bylo ještě vyrovnanější. Domácí hráčky vyhrály až

v pětisetové řeži 3:2 (-22, 17, -20,
23, 16). Druhá liga žen ČR, skupina C 2018/19 – pořadí po 26.
kole: 1. Opava 76, 2. Nový Jičín 58,
3. Vsetín 56, 4. Ostrava B 49, 5. Kylešovice 46, 6. Bílovec 43, 7. Juliánov 37, 8. Odry 27, 9. OP Prostějov
22, 10. Šlapanice 12.

sedmdesáté místo světového
pořadí. „Rozdíly jsou minimální. Ztráta se dá dohnat během
jediného povedeného turnaje.
Nemohl jsem počítat s tím, že
návrat bude snadný. Jde o to,
abych se dostal do herní pohody.
Výsledky přijdou,“ neztrácí optimismus Berdych.

Na challengeru ve francouzském
Cherbourgu se přes úvodní kola
dostali Zdeněk Kolář a Lukáš Rosol. Po vzájemném souboji postoupil do čtvrtfinále Rosol, pak ovšem
vypadl s belgickým veteránem Darcisem, a zůstává v první polovině
druhé světové stovky.
(lv)
Výsledkový servis najdete na str. 22

DAUHÁ, PROSTĚJOV První čtvrtfinále na okruhu WTA vybojovala na turnaji v Dauhá Karolína
Muchová. Dvaadvacetiletá tenistka, která začínala
s vrcholovou kariérou v Prostějově, se do hlavní
soutěže dostala z kvalifikace a v součtu vyhrála
pět zápasů. Muchové vystavila stopku světová sedmička Ukrajinka Elina Svitolinová. Přesto může
být mladá tenistka spokojená, protože v novém
vydání žebříčku jí patří 102. příčka.
„Ráda bych se dostala do stovky, věřím, že se mi to

může podařit,“ vytyčila si cíl pro novou sezonu Muchová na konci loňského roku a po měsíci a půl má
téSpokud se daří, dá se to vydržet,“ popisuje příjemné
pocity z posledních týdnů Muchová.
Do čtvrtfinále se dostala také Barbora Strýcová, pak
ovšem nestačila na Němku Angelique Kerberovou.
Vítězku určil tiebreak třetího setu. „Jsem zklamaná,
stačilo uhrát tři míče navíc,“ mávla rukou po vyřazení
Strýcová.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 22
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ROTTERDAM, PROSTĚJOV
Útok na další postup ve světovém žebříčku Tomáši Berdychovi nevyšel, když v Rotterdamu
prohrál už ve druhém kole. Nad
jeho síly byl kanadský tenista
Denis Shapovalov. Česká jednička kvůli brzkému vyřazení upsala pětačtyřicet bodů a spadla na

V Rotterdamu se Berdychovi nedařilo

v rozhodujícím tiebreaku. Jediný získaný bodík za porážku 2:3 (13, 20,
-21, -22, -9) byl zatraceně málo.
Navíc Odry o předminulém víkendu v předehrávce dvakrát nečekaně vyloupily Kylešovice, čímž se
v tabulce posunuly před Prostějovanky na nesestupové osmé místo

vrcholné akce totiž budou v Prostějově postupně následovat.
„Na základě vyhlášených výsledků
výběrových řízení bude náš oddíl organizovat tři významné podniky. Nejprve v sobotu 23. března Superfinálový den českého korfbalu obsahující
finále extraligy i první ligy dospělých
plus finále a utkání o bronz dorostenecké extraligy, kde doufáme v účast
našeho týmu. Následně v sobotu 13.
dubna přivítáme Finálový den kate-

gorie mladších žáků, což bude turnaj
s celkem deseti zápasy.
A nakonec přijde řada na opravdový
vrchol, kterým se v podzimním termínu 15. až 19. října stane Mistrovství
Evropy U21, tedy do jednadvaceti
let. Celkově tudíž půjde o korfbalově
nabitý rok na reálce, přesněji řečeno
v hale RG a ZŠ města Prostějova ve
Studentské ulici,“ prozradil Večerníku
s natěšeným úsměvem předseda korfbalistů SK RG PV Jan Mynařík. (son)

závěr základní části a teoreticky
může jít o rozhodující bitvu, která
stanoví držitele bronzu. „Vzhledem k našemu současnému bodovému náskoku však věřím, že zisk
druhé extraligové medaile v klubové
historii potvrdíme už dříve,“ pousmál se Konečný.
Velký krok k tomu mohli jeho svěřenci udělat v 9. kole nejvyšší české
soutěže, k němuž zajížděli na palubovku favorizovaného Brna. Úřadujícího mistra republiky notně trápili
a sehráli s ním venku naprosto vyrovnanou partii, než papírově silnější celek nakonec uspěl těsně 22:20
(13:12).
„Klidně šlo zvítězit, ale trápili jsme
se střelecky. Hlavně v ženské části
týmu jsme postrádali několik opor

a sestava se tak musela promíchat,
což bylo znát. Škoda, že se nám herně nedařilo tolik jako na nedávném
Europa Shieldu. Tamní výkony potřebujeme přenést i do ligy,“ hodnotil nejlepší kanonýr SK Petr Galíček.
Porážkou padla i poslední teoretická
možnost na postup do rozhodujícího utkání o zlato, jež bude letos
hostit právě Prostějov. „S tím, že finále už je pro nás pasé, jsme počítali.
Takže jsme do zápasu nešli pod tlakem. Musíme však příště hrát líp od
začátku soutěže, tam nám to uteklo,“
věděl Galíček.
Nyní tedy přichází náhradní plán:
definitivně potvrdit dosažení bronzového kovu!
(son)
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku najdete na straně 22

PROSTĚJOV Prostějovský rodák
Milan Spáčil pocházející z nedalekých Olšan absolvoval loni i letos
jeden z nejnáročnějších maratonských rallye závodů Afrika Eco
Race jako mechanik úspěšného
týmu Tomáše Tomečka.

Známému kamionovému jezdci
pomohl před rokem ke stříbru za
výborné druhé místo, před několika týdny se pak v dalším ročníku
podílel na páté pozici jen vinou
sedmnáctihodinové penalizace za
nedokončení páté etapy. V sobotu

16. února měl Milan Spáčil v olšanské hospodě U Jeníka besedu.
Večerník pak připravuje o působení Prostějovana na Afrika Eco
Race 2018 i 2019 obsáhlý materiál do některého z příštích vydání.
(son)

mìl v sobotu v Olšanech besedu

Úspìšný mechanik z rallye
Afrika Eco Race Milan Spáèil

PROSTĚJOV Dvě střetnutí extraligy dospělých ČR 2018/19 měli
v minulých týdnech absolvovat
korfbalisté SK RG Prostějov. Nakonec se však uskutečnil pouze
jeden z těchto duelů.
Na 2. února plánovaný mač doma
proti Znojmu byl totiž ze zdravotních důvodů odložen. „Náš tým
postihla velká marodka, hlavně dívčí část družstva skoro kompletně
onemocněla, a neměli bychom tak
v podstatě s kým nastoupit. Proto
jsme Český korfbalový svaz požádali
o odložení zápasu, k čemuž následně
i došlo,“ popsal Večerníku vývoj událostí trenér ergéčka David Konečný.
Náhradní termín se nějakou dobu
hledal, až se úspěšně našel. Bude
jím neděle 3. března na úplný

Souboj korfbalistů se Znojmem byl odložen,
v Brně u mistra ergéčko jen těsně podlehlo

PROSTĚJOV Závěrečný turnaj
evropského poháru klubů Europa
Shield 2019, který prostějovští korfbalisté nedávno spoluorganizovali
v našem okresním městě (a za nímž
se ještě podrobně ohlédneme v příštím čísle – pozn.red.), zdaleka nebyl
jejich jediným pořadatelským počinem během letošního roku. Další

zjistili jsme

ha) 6:1, 6:4. Halová MČR se konala
ve dnech 1. až 4. února, pořadatelem
chlapeckého klání byl ČLTK Jablonec nad Nisou, dívky hostil arerál
TK Sparta Praha.
Hráči a hráčky TK AGROFERT
Prostějov bezkonkurenčně ovládli
obě halová mistrovství mladšího
žactva do 12 let. Jan Kumstát vedle
vítězství ve dvouhře byl ještě ve finále ve čtyřhře s J. Sedlářem,Maxim
Mrva byl ve finále dvouhry a vyhrál

Foto: www.tkagrofert.cz

se Sebastianem Chodurou čtyřhru.
Josef Sedlář byl v semifinále dvouhry a ve finále ve čtyřhry s Janem
Kumstátem,Sebastian Chodura se
probojoval do čtvrtfinále dvouhry
a ve čtyřhře získal titul s Maximem
Mrvou. Jan Raštica skončil ve čtvrtfinále dvouhry a s Josefem Horáčkem
v semifinále čtyřhry.Marie Slaměníková vyhrála dvouhru a z prostějovských tenistek se ještě do čtvrtfinále
probojovala Barbora Veselá. (red)

PROSTĚJOV Úřadující šampionky
čeká baráž po dlouhých jedenácti letech. Tehdy se přes Izrael dostaly do
elitní Světové skupiny a od té doby získaly šest titulů během osmi let. Výběr
nehrajícího kapitána Petra Pály nyní
pro prohře s Rumunskem čeká duel
s Kanadou.
„Jsem rád, že hrajeme doma, protože je
to výhoda. Hlavně jsem se chtěl vyhnout
Lotyšsku, to by byla drsná baráž, ale to
bude i tak. Musíme se pořádně připravit, abychom udrželi Světovou skupinu.
Potřebujeme baráž vyhrát,“ prohlásil
Petr Pála, který věří, že tým přes nevýhodný termín nastoupí v silném složení
a půjde do boje v roli favorita. „To znamená, že budou hrát holky, které z nás
favority udělají. S hráčkami vše proberu

➢ ze strany 21

ještě před velkými americkými turnaji
v Indian Wells a v Miami,“ dodal kapitán
výběru.
Zatím není rozhodnuto, kde se utkání
bude hrát. Najít volnou halu pro baráž
v době Velikonoc, kdy bude vrcholit
hokejová extraliga, není nijak snadné.
Existuje přitom lákavá možnost, že
utkání bude hostit Prostějov! „V úterý přijede za mnou jednat kapitán fedcupového výběru Petr Pála a budeme
o tom mluvit. Záleží na tom, pro jaký se
rozhodneme povrch. Jestli pro antuku,
nebo koberec. Pokud by se hrálo v hale,
je Prostějov skutečně reálnou variantou,“
potvrdil exkluzivně Večerníku Miroslav
Černošek, majitel České sportovní, která
je promotérem duelu. Pokud by tomu
tak skutečně bylo, v úvahu připadá
pouze hala prostějovského Sportcentra DDM. Národní sportovní cent-

rum totiž nedisponuje potřebným
hledištěm a ze stejného důvodu by se
nemohlo hrát na antuce NTC MORAVA v areálu Za Kosteleckou ulicí.
„Minimální kapacita je dva a půl tisíce
diváků,“ objasnil Černošek.
Současnou kanadskou jedničkou je 70.
hráčka dvouhry WTA Bianca Andreescuová, bývalá finalistka Eugenie Bouchardová je osmdesátá. Trojkou je Rebecca Marinová (209.). V sestavě může
být rovněž Gabriela Dabrowská, desátá
deblistka světa. Složení českého výběru
může posílit Petra Kvitová.
(lv)

Zavítá do Sportcentra reprezentační tenis?

PROSTĚJOV Halovými mistry
ČR v kategorii mladšího žactva
jednotlivců se stali hráči TK AGROFERT Prostějov Jan Kumstát
a Marie Slaměníková (oba ročník
2007). Kumstát ve finále v Jablonci
v souboji dvou nejvýše nasazených
porazil klubového kamaráda Maxima Mrvu 6:3, 6:3.
Turnajová jednička Slaměníková si
ve finále na Spartě poradila s Alenou
Kovačkovou (2008, TK Sparta Pra-

Korfbalisté v Prostějově uspořádají další
vrcholné akce včetně mistrovství Evropy! 3URVWęMRYVNpPODGåtçiFWYRRYOiGORPLVWURYVWYtÿ5

,WNK¾PQXUM¾UOGéCąMCRąGMQP¾X¾FXQLDNQMXQNGLDCNKUVGM6,122TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Druhá polovina této sezóny volejbalistkám TJ OP
Prostějov dál nevychází. K lepšímu ji nezlomil ani domácí dvojzápas třináctého dvoukola 2. ligy žen ČR 2018/2019, ve kterém na
vlastním hřišti letní haly u velodromu dvakrát po boji podlehly
papírově hratelnému Juliánovu. A „oděvářkám“ se nevedlo ani
na půdě tabulkově nejbližších protivnic. V Odrách totiž dokázaly
získat pouze jeden bod za porážku v tie-breaku, čímž tento sok TJ
OP v vatbulce nejen přeskočil, ale ještě i bodově odskočil.
přiblížit na jeho sedmé poMarek SONNEVEND bodově
zici ve skupině C. Místo toho však
Cílem prostějovských volejbalistek Hanačky dopoledne ztratily hned
bylo brněnský celek v obou vzá- úvodní střetnutí, jež hodně ovlivnil
jemných duelech zdolat a tím se mu maratonský vstupní set. Ten skončil

Volejbalistky OP se nechytily ani proti Juliánovu

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz
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Praha, Prostějov (lv) - Podle
předpokladů nechybí v šestnáctičlenné reprezentační nominaci
kapitán BK Olomoucko Lukáš
Palyza. Opora týmu a jeden z nejlepších hráčů nejvyšší domácí
soutěže se zapojil do přípravy
národního týmu, který uzavře
úspěšnou kvalifikaci o postup na
mistrovství světa v Číně. Česká reprezentace 21. února přivítá v Pardubicích od 18:00 hodin Bosnu
a Hercegovinu, o tři dny později
se představí ve Francii. V nominaci se pro závěrečné kvalifikační
okno objevili spoluhráči z loňské
reprezentace U18 Vít Krejčí s Lubošem Kovářem, pro které by se
v případě proniknutí do finální
nominace jednalo vůbec o první
možnost zahrát si za seniorský národní tým.

Palyza opìt
v národním dresu

Prostějov (lv) - Úvodní dva zápasy v prvoligové skupině o 1. až
6. místo mají za sebou basketbalisté BCM Orli Prostějov. Po úvodní
porážce s rezervou USK Praha, při
níž nastoupili v neúplné sestavě,
přivítali suveréna soutěže z Jindřichova Hradce, který vyhrál všech
předchozích devatenáct utkání.
Tým Prostějova se silného protivníka nezalekl a v poločase prohrával těsně 37:43. Po obrátce dokázal
svůj výkon jeětě vylepšit a jihočeské Lvy dostal pod tlak. Hanáci
se opírali o body Vašáta, Palenika,
Váni a Klepače a s pomocí dvouciferných střelců protivníka porazili
86:81 a v tabulce drží postavení
v první trojce soutěže.

Mladí Orli jako první
porazili Lvy

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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tréninkové plány na další dny trenér
výběru Olomoucka Predrag Benáček.
Stejně důkladně vedení klubu přistoupí
k řešení zdravotního stavu basketbalistů. Řada z nich do posledních zápasů
nastupovala se sebezapřením. „Třeba
Javonte Douglas, který v poslední době
hraje úžasně, nastupuje s bolavým ramenem, kolenem a nevím, čím ještě,“
zmínil potíže velké opory v průběhu
nedávného vyvrcholení Českého poháru spoluhráč a kapitán Lukáš Palyza.

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

„Po posledním ligovém utkání v Ústí
nad Labem dostali hráči volno. Basketu měli v posledních týdnech opravdu
hodně. Během jedenácti dnů odehráli
pět zápasů, to je velká porce. Od pondělí ale zase budeme trénovat, potřebujeme zase nabrat kondici,“ naznačil

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

Původní zpravodajství

PROSTĚJOV Až se 2. března po reprezentační přestávce
opět rozběhne Kooperativa NBL, stihnou do 10. dubna týmy
hrající v nadstavbové čísti skupinu A1 porci dvanácti zápasů.
Hrát se bude dvakrát týdně a na nějaké velké trénování a obnovu fyzického fondu nebude čas. Ten naopak nabízí probíhající ligová přestávka nejvyšší soutěže.

A LÉČENÍ ŠRÁMŮ

soutěže, v níž se bude bojovat o co nejlepší pozici před rozhodující fází sezony.
„Nemělo by žádný význam hrát proti
týmům z nižší soutěže. Pomohlo nám, že
pauza přichází ve chvíli, kdy se liga rozdělila na dvě části. Určitě by se nedalo hrát
s kluby, na které v dalších týdnech narazíme v mistrovském střetnutí. Ostrava
i Hradec hrají skupinu A2. Pro všechny

Zdravotní problémy měli před reprezentační přestávkou i další hráči. Do
utkání v několika případech nastupovali bez tréninku, nechtěli na palubovce
chybět. „Thomas Dunans si například
o nominaci sám řekl, i když jsme počítali s tím, že bude chybět. S tréninkovým
mankem hrál Lukáš Palyza,“ poznamenal Benáček. „Přestávka nám přijde

to je výhodné, pro nás je navíc příjemné,
že budeme hrát oba duely doma a nemusíme cestovat,“ poznamenal lodivod.
Nová huť a Královští Sokoli momentálně
uzavírají ligovou tabulku, přesto mají stále šanci postoupit do předkola play-off.
„Podařilo se nám zajistit kvalitní protivníky. Budou to dobré prověrky našich hráčů,“ je spokojený trenér BK Olomoucko.

vhod i z tohoto důvodu,“ dodal kouč.
V klubu současně věří, že po přestávce
se konečně vrátí do hry také rozehrávač
Jan Močnik. Zkušený slovinský hráč
má potíže s achilovkou a naposledy nastoupil 9. ledna proti Kolínu. „Už to trvá
dlouho. Potřebovali bychom, aby mohl
pořádně trénovat a hrát. Snad tomu přestávka pomůže,“ věří Benáček.

(QVQYYYDMQNQOQWEMQE\

piny A2 Kooperativa NBL. V úterý 19.
února přijede na prostějovskou palubovku Hradec Králové. Duel se bude hrát
od 16:00 hodin. O týden později bude
soupeřem Hanáků ostravská Nová huť
a také v tomto případě budou hrát svěřenci Predraga Benáčka na vlastní palubovce, tentokrát od 18:00 hodin.
„Potřebujeme hrát, současně ale chceme

dát hráčům prostor k regeneraci a k tomu
bychom rádi ještě více vylepšili souhru
v útoku i obraně. Je toho dost, snad se
nám podaří vše zkombinovat,“ objasnil
kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.
S kvalitou soupeřů v přípravných zápasech je spokojený, týmy z nejvyšší
soutěže budou vhodným partnerem
basketbalistů před dalším pokračováním

95:94

Až do stavu 6:6 se soupeři trefovali
z trojek, vyrovnaný průběh trval až do
5. minuty, v níž se hosté dostali do čtyřbodového náskoku. Ovšem druhá polovina periody patřila Slunetě. Její hráči
se dokázali prosadit přes otevřenou
obranu, srovnali krok a následně ukázkově překlopili skóre. Mezery v defenzivě protivníka trestali téměř neomylně
a po první čtvrtně vedli 27:22. Druhá
čtvrtina nabídla opačný obrázek. Hanáci zrychlili svůj pohyb a bodovali po
rychlých protiútocích. Navíc vládli na
obranném doskoku a otočili na poločasový výsledek 53:47 ve svůj prospěch.
Větší ztrátu však Sluneta nepovolila. Ve třetí periodě ubrala ze svého
manka tři body a v závěru čtvrté desetiminutovky, v níž se příliš nedařilo

střelcům na obou stranách, vyrovnala
na 78:78 trojkou Houška.
O vítězi nerozhodlo ani první prodloužení, protože vteřinu před koncem
domácí Pecka nájezdem vyrovnával na
88:88. Vyrovnaný souboj pokračoval
i ve druhém prodloužení, rozhodlo se
nakonec v posledních dvou minutách.
Když za vyrovnaného stavu 94:94
proměnil Šmíd jenom druhý trestný
hod, netušil, že to bude vítězná šestka.
V Koncovce totiž Sluneta hned dvakrát
ubránila útok Olomoucka. O vítězi
mohl rozhodnout hostující Palyza, který měl na ruce poslední střelu. Nejlepší
střelec Hanáků tentokrát neměl štěstí
a domácí mohli začít slavit.
(lv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Ladislav VALNÝ
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EXKLUZIVNÍ rozhovor

ƔƔ Vnímají hráči během zápasů
podporu hlediště?
„Je jasné, že povzbuzování tým žene
dopředu. Pouto s fanoušky je u nás
ale silnější, obě strany mají hezké

vztahy. Potkávají se ve městě, hráči
se mají rádi a platí to i opačně. Vliv
má na to i skutečnost, že v ligové sestavě dostávají stále větší prostor odchovanci, kteří mají ve městě známé
a kamarády.“
ƔƔ Podporuje klub toto spojení?
„Snažíme se. Každý normální klub
si příznivců váží. Během zápasů pořádáme soutěže pro pravidelné návštěvníky zápasů, kteří mají permanentky. Pomáháme při zajišťování
výjezdů na venkovní zápasy, třeba
opatřením vstupenek nebo dopravy.
S fanklubem máme hodně dobrou
spolupráci, průběžně komunikujeme a je to oboustranně prospěšné.“
ƔƔ Patří příznivci Olomoucka mezi
nejlepší v lize?
„Troufnu si říct, že ano. Ukázalo se to
i během finálového turnaje Českého
poháru. Na naše zápasy přijelo snad
šedesát fandů a udělali
nám vlastně domácí prostředí. Podobné fanoušky mají
snad jen v Opavě
a Svitavách. Ti naši
jsou na stejné úrovni. Máme z toho
opravdu
velkou
radost.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Myslím, že Ústí vyhrálo zaslouženě, ale kdybychom uspěli my, bylo by to
taky fér. Rozhodly opravdu drobnosti, jednalo se o fantastický boj a parádní zápas, v němž se oba týmy střídaly ve vedení. Na nás se v závěru podepsala únava z Českého poháru, kde jsme odehráli těžké duely s Nymburkem a Děčínem, a nyní nás čekalo dalších padesát minut boje. V důsledku
toho jsme udělali v závěru nějaké chyby, už jsme ztratili koncentraci.“

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Pro nás to bylo další bláznivé utkání rozhodnuté v koncovce, tentokrát
v koncovce druhého prodloužení. Pochopitelně nás těší, že jsme dokázali
zvítězit. Nechci se úplně motat do čísel, ale za prvních dvacet minut jsme
dostali třiapadesát bodů, za dalších třicet už to bylo pouze jedenačtyřicet.
To byl podle mě klíč k úspěchu, protože v první půli soupeř nekompromisně trestal každou naši chybu.“

neskrývá sportovní manažer

PROSTĚJOV Pohled na slušně zaplněné tribuny domácích zápasů, hlasitá podpora fanoušků a jejich zájem o výjezdy na palubovky soupeřů. To vše dělá radost basketbalistům BK Olomoucko, kteří se přízeň
fandů snaží splácet na hřišti. „Z tohoto pohledu je zatím sezona vydařená. Pochopitelně nás to těší, kvůli
fandům basket děláme,“ říká sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek (na snímku).

NA TISKOVCE...
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„Kromě výsledků nám dělají radost fanoušci,“

ÚSTÍ NAD LABEM Až druhé
prodloužení rozhodlo o vítězi
středečního zápasu 2. kola nadstavbové skupiny A1 Kooperativy NBL mezi Slunetou Ústí
nad Labem a BK Olomoucko.
Rozhodující byla poslední střela
Lukáše Palyzy, která se nevešla do
obroučky, a díky tomu Severočeši
zvítězili 95:94. Hanáci na půdě
soupeře prohráli podruhé v sezoně, a opět v nastaveném čase!
Tentokrát dokonce až ve druhém
prodloužení...

S ÚNL
BK OL

Ústí opět doma uspělo v prodloužení

PROSTĚJOV Na sedmnáct dnů
se přerušila nejvyšší basketbalová
soutěž a v tak dlouhé pauze nechtějí
kluby úplně vypadnout z herního rytmu. Platí to také pro hráče BK Olomoucko. Vedení klubu se v předstihu
na přestávku připravilo a domluvilo
dva přípravné zápasy.
V obou případech jde o účastníky sku-

3DX]X]SHVWŐtGYDGRPiFt]iSDV\
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Může to vypadat jako obehraná písnička, ale americký basketbalista ve službách
Olomoucka na sebe téměř v každém utkání umí upozornit. Platilo to také v Ústí nad
Labem, kde doskočil jednadvacet míčů
a stanovil nový rekord sezony. Osobní čísla si vylepšil i z pohledu získaných faulů. Hráče Slunety přinutil
k osmi nedovoleným zákrokům,
sám dokázal odehrát více než čtyřicet minut se čtyřmi fauly.

JAVONTE DOUGLAS

HRÁČ VEČERNÍKU ČAS NA DOBITÍ BATEREK
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V ranních hodinách předminulé soboty 9. února se na linku 156 obrátila
seniorka s tím, že upadla na zem a nemůže se sama postavit. Strážníky po
telefonu nasměrovala ke kamarádce,
která měla náhradní klíče od bytu.
Hlídka zkontaktovala zmíněnou kamarádku, od které vyzvedla klíče. Devětasedmdesátileté seniorce strážníci
pomohli vstát. Zraněná nebyla, lékařské pomoci nebylo zapotřebí. O dva
dny později se žena na městskou policii obrátila znovu, tentokrát s velkým
poděkováním pro zasahující strážníky, kteří jí v krizové situaci pomohli.

Přišla poděkovat

Ve středu 13. února večer vyjížděli
strážníci prověřit telefonické oznámení o ležící osobě na komunikaci
za místním nádražím. Hlídka událost
na místě potvrdila. Jednalo se o devětašedesátiletou ženu bez domova.
Vlivem požitého alkoholu nebyla
schopna s hlídkou komunikovat,
natož se sama o sebe postarat a samostatně se pohybovat. Provedenou
orientační dechovou zkouškou byla
u ní naměřena hodnota 1,91 promile
alkoholu v dechu. K posouzení zdravotního stavu byl na místo přivolán
lékař. Žena ohrožena na životě selháním základních životních funkcí
nebyla, proto hlídka rozhodla o převozu podnapilé do protialkoholické
záchytné stanice v Olomouci. Zde
byla předána zdravotnímu personálu
k vystřízlivění.

Ležela za nádražím

Na lince 156 bylo minulé pondělí
11. února přijato v dopoledních hodinách oznámení o muži, který před
domem na pozemku města kácí
stromy. Strážníci na místě událost
potvrdili. Zkontaktován byl osmapadesátiletý muž. Uvedl, že mu větve
túje bránily k pohodlnému zaparkování vozidla, proto vzrostlou dřevinu
odstranil. Povolení ke kácení nebyl
schopen hlídce předložit. Strážníci
muže poučili o protiprávním jednání
a o předání celé záležitosti správnímu
orgánu k dořešení.

Kácel kvůli parkování
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Vpodvečer minulého úterý 12. února bylo přijato telefonické oznámení
o zatoulaném psovi, který se pohybuje u místního vlakového nádraží.
Hlídka na místě čtyřnohého tuláka
odchytila. Podle čipu byl také zjištěn
z evidence jeho majitel. Strážníkům
se v místě bydliště podařilo zkontaktovat manželku majitele, které byl
předán, a přestupek byl projednán
v příkazním řízení. Druhý den se v odpoledních hodinách strážníci se psem
setkali znovu. Tentokrát se při svých
toulkách pohyboval v biokoridoru
Hloučela. Zde se přidal k oznamovateli, který s ním přišel na služebnu
a předal ho hlídce. Za hodinu a půl
se dostavil jeho majitel, kterému bylo
zvíře opět předáno. Přestupkové jednání s ním bylo vyřešeno znovu dalším příkazem na místě. Hlídkou byl
poučen a upozorněn na povinnost
zabezpečit zvíře proti útěku.

Jeden pes, dvě pokuty
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Naprostá nesvědomitost zahradníka bude
mít následky.Muži totiž hrozí kriminál!
„K dočasnému držení pistole se přiznal a ve věci
je konáno zkrácené přípravné řízení. V případě
prokázání viny a odsouzení podezřelému za přečin
nedovoleného ozbrojování hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ prozradil mluvčí prostějovské
policie. „Nalezená zbraň byla podrobena odbornému zkoumání a v současné době probíhá
šetření, zda jí nebylo v minulosti užito k protiprávnímu jednání,“ doplnil František Kořínek.
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chatel majiteli vozu způsobil škodu předběžně vyčíslenou na pětatřicet tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu poškození cizí
věci,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého

kraje pro Územní odbor Prostějov.
„V případě dopadení a odsouzení
pachateli tohoto jednání kromě
povinnosti škodu uhradit hrozí
také trest odnětí svobody až na jeden rok,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

moucké ulici. V tomto případě se ovšem nepodařilo
prokázat úmyslné protiprávní jednání jednašedesátileté ženě. Ta vložila řasenku do sáčku k zelenině,
aby jí nepropadla nákupním košíkem a u kasy na ni
zapomněla. Situace se na místě vysvětlila, o přestupek nešlo,“ popsala krádeže ze supermarketů Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
To ovšem nebylo všechno, následovaly další výjezdy hlídek. „Čtvrtý případ byl nahlášen opět z ob-
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chodního domu v Okružní ulici. Zde byl zadržen
nezletilý chlapec, který na prodejní ploše rozdělal
balení baterek, které si uschoval do kapsy, a následně
prošel bez zaplacení pokladní zónou. Zde byl zadržen ostrahou. Strážníci třináctiletého hocha předali
zákonnému zástupci. Další pokus o odcizení zboží
byl nahlášen z prodejny oděvů ve Zlaté bráně. Tady
si čtyřicetiletá žena na sebe v kabince oblékla kalhoty a poté se snažila z prodejny odejít bez zaplacení.
Při zadržení u ní bylo nalezeno i další zboží. Celková
hodnota odcizených oděvů činila 678 korun. Další
zadržený pachatel si ukryl dárkové balení salámu do
kalhot a rovněž se pokusil odejít z obchodu bez zaplacení. V tomto případě se přestupkového jednání
dopustil třiatřicetiletý muž. Poslední událost byla
nahlášena ze supermarketu u hlavního nádraží. Jednalo se o mladého muže, který se pokusil odcizit dvě
lahve piva v hodnotě šestadvaceti korun,“ popsala
Greplová. Jak přidala, pět případů strážníci předali
příslušnému správnímu orgánu k dořešení, jeden
přestupek byl vyřešen příkazem na místě. (mik)

se sešli v baru Skleník a zvrhlo se to
ve večírek. Skončili jsme nad ránem
na zahrádce herny Triga na Plumlovské ulici. Pak jsme šli parkem kolem
hvězdárny. Ona byla hodně veselá
a sváděla mě k sexu venku. Jsem ale
slušně vychovaný, tak se mi do toho
nechtělo. Dostala tedy nápad jít do
blízkého paneláku, kde se mě ve
výtahu pokusila orálně uspokojit,“

popsal Aleš N., který sice k celé
záležitosti nesehnal svědky tak, jak
při minulém hlavním líčení sliboval. Dodal však
alespoň mobilní komunikaci,
2À=?
která minimálně
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potvrzovala, že
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k setkání skuteč13
ně došlo.

2CPÊ+XCPCUKEGRTCEWLGXLGFPQOUWRGTOCTMGVWFNG#NGwG0UKMVQOWCNGRąKX[
F÷N¾X¾KXNCUVPÊOV÷NGO
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

K USMÍŘENÍ NEVEDL

PROSTĚJOV O patáliích Aleše N. s jeho občasnou milenkou paní
Ivanou už Večerník informoval. Muž byl po nevydařeném večírku
napaden ze strany přítele její dcery, načež sám zavolal policisty.
Přesto nakonec on sám skončil před soudem. Důvodem byl fakt,
že ještě předtím utrpěla paní Ivana po pádu komplikovanou zlomeninu zápěstí. Zda byl tento pád způsoben jejím klopýtnutím,
či útokem ze strany Aleše N., se soudu spolehlivě zjistit nepodařilo. Výpověď poškozené se totiž ukázala jako ne zcela důvěryhodná. V rámci líčení rovněž došlo na odhalování pikantních detailů
ze vztahu dvou lidí, kteří oba s oblibou navštěvují prostějovské
bary, u čehož Večerník nemohl chybět...
řit prostřednictvím orálního sexu.
Původní zpravodajství
Jejím motivem měl být fakt, že Aleš
N. podal trestní oznámení na přípro Večerník
tele její dcery Tomáše D., který mu
Martin
způsobil dvojnásobnou otevřenou
zlomeninu nadočnicového oblouku.
ZAORAL
Paní Ivana chtěla, aby toto trestní
Hlavní líčení v kauze Aleše N. bylo oznámení stáhl. „Potkali jsme se ve
odloženo po tvrzení obžalovaného, Zlaté bráně a ona mi pak napsala, že
že se s ním paní Ivana pokusila usmí- ji celá záležitost mrzí. Následně jsme

Aleš N. byl zproštěn obžaloby,
soudce „poškozené“
vše věřit nemohl

POKUS O ORÁLNÍ SEX VE VÝTAHU
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PROSTĚJOV Strážníci městské policie se měli
od soboty 9. do čtvrtka 14. února co otáčet. Činili se totiž také zloději různého věku, které v prostějovských supermarketech zadrželi členové
bezpečnostních agentur. A „chmatáci“ utíkali
z prodejen bez placení se vším možným, převážně s potravinami, ale také oděvy. A jeden z mužů
si dokonce myslel, že přes pokladnu přejde se salámem v kalhotách!
Během uvedeného období strážníci řešili případy
sedmi pachatelů, kteří odcizili zboží v obchodech.
„V prvním případě se krádeže dopustila devětadvacetiletá žena v supermarketu nedaleko hlavního nádraží. Celková hodnota odcizeného zboží činila 563
korun, načež tvrdila, že nemá žádné peníze na zaplacení. Další událost se odehrála v obchodním domě
v ulici Konečná. Zde se pokusil sedmatřicetiletý muž
pronést bez zaplacení zboží v hodnotě 84 korun.
Muž si odcizené zboží následně odkoupil a přestupek s ním byl vyřešen příkazem na místě. Třetího
pachatele zadržela ostraha v supermarketu v Olo-
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„Přes noc ze středy třináctího na
čtvrtek čtrnáctého února na parkovišti nedaleko centra města
Prostějova poškodil dosud nezjištěný pachatel zaparkovaný osobní
automobil značky Mercedes-Benz.
Vyrytím celkem deseti rýh do laku
na různých částech karoserie pa-
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PROSTĚJOV Majitele zánovního
Mercedesu musel uplynulý čtvrtek
ráno trefit šlak! Když přišel ke svému autu zaparkovanému u centra
města, zjistil, že se na něm vyřádil
dosud neznámý bezmozek. Policie teď pátrá po pachateli, který do
laku vozidla vyryl hluboké rýhy.

Zničený Mercedes: Vandal vyryl deset rýh...

dopustit tím, že dle svých slov někdy v měsíci listopadu 2018 nalezl pistoli i s náboji v zásobníku, kterou si ponechal až do poloviny prosince. Pistoli měl
muž pracující jako zahradník jedné prostějovské
společnosti nalézt v křoví, které měl v rámci své
pracovní náplně upravit. Jak dále uvedl, měl v plánu
pistoli odnést na policii. K tomu se však odhodlal až
třináctého prosince loňského roku v odpoledních
hodinách, kdy pistoli vyjmul z uzamčené skříňky
na pracovišti,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jenomže s odevzdáním pistole to bylo nakonec
všechno jinak, než muž původně zamýšlel...
„Ještě předtím navštívil jeden z prostějovských
hostinců. Když poté kolem třetí hodiny ranní
následujícího dne odcházel, zapomněl pistoli i se
MICHAL KADLEC
svou peněženkou na lavičce nedaleko centra města.
„Z přečinu nedovoleného ozbrojování podezírají V ranních hodinách vše nalezla žena, která tudy
prostějovští policisté sedmatřicetiletého muže vedla děti do školy. Ta celou věc ihned oznámila
z Prostějovska. Tohoto skutku se měl podezřelý strážníkům městské policie,“ informoval Kořínek.

PROSTĚJOV Policisté mají nyní spadeno na muže, který při své práci našel
v listopadu loňského roku v křoví
plně funkční pistoli s ostrými náboji.
Zahradník ji však přesně podle litery
zákona neodevzdal příslušným
orgánům, chtěl tak učinit až těsně před
Vánoci. Při cestě na policejní služebnu
se však zastavil v hospodě, kde se
opil, jak zákon káže... Ráno pak vyšel
ven a zbraň nechal společně se svojí
šrajtoflí na lavičce. Vše nakonec našla
mladá žena, která vedla děti do školy!

V úterý 12. února v době od
14:45 do 18:15 hodin využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti osmačtyřicetiletého pracovníka pardubické firmy, který
na recepci jednoho z prostějovských penzionů nechal volně odložený batoh. Odcizením finanční hotovosti uložené v batohu tak
firmě vznikla škoda 6 549 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže.

Okradený „Pardubičák“

Minulý čtvrtek 14. února před
druhou hodinou ranní kontrolovali policisté na parkovišti
v Anenské ulici osobní automobil značky Opel a jeho osmadvacetiletou řidičku. Provedenou
dechovou zkouškou policisté
u ženy změřili hodnotu 1,38 promile alkoholu v dechu. S výsledkem zkoušky žena souhlasila,
ale výzvu k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření odmítla. Pro své jednání je nyní podezřelá z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Za ten jí
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest
a zákaz činnosti. Řidičský průkaz
policisté ženě nezadrželi, protože
není jeho držitelkou.

Opilá a bez řidičáku

Z nákupu do vězení?

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podezírají policisté osmatřicetiletého
muže z Vřesovic. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit v sobotu
9. února dopoledne tím, že i přes
vyslovený zákaz řízení si jel z místa bydliště do jednoho z prostějovských supermarketů nakoupit.
Při tom však neunikl pozornosti
policistů, protože ti ho již velice
dobře znají. Při dalším šetření
policisté zjistili, že muž má zákaz
řízení vysloven již třemi rozsudky soudů. První z nich zněl na 48
měsíců a další dva po 60 měsících.
Legálně tedy muž za volant může
usednout až v prosinci 2029. Ve
věci je konáno zkrácené přípravné
řízení.

V době od 15. ledna do 13. února se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do neobydleného rodinného domu v severní části města.
Zloděj po násilném vniknutí dům
prohledal a odcizil z něho dva lustry, čímž majiteli způsobil škodu
přesahující 1 000 korun. Na další
2 000 korun pak byla vyčíslena
škoda způsobená poškozením.
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Sebral dva lustry

ZAHRADNÍK
NEODEVZDAL PISTOLI! ÿ(51É
168 OPILÝZbraň
.521,.$
našla na lavičce maminka s malými dětmi!
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děti, pejsci a zdraví
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Vítejte na svìtì
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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!

Adam ŽALKOVSKÝ
10. 2. 2019 50 cm 3,10 kg
Pustiměř

E@IKMJKînÁ<>TFGDNOT

miminka@vecernikpv.cz.

Samuel KLUS
11. 2. 2019 54 cm 4,00 kg
Prostějov

Filip VYMAZAL
12. 2. 2019 48 cm 3,40 kg
Prostějov

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

Z NEMOCNICE ...

3ULPiíNRXGĨWVNpKRRGGĨOHQt Loni investice za 50 milionů,
VHVWDOD/HQNDðLJXWRYi letos tomu bude ještě více...
PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Rozšířit nabídku dětského oddělení i o odbornou neonatologickou péči, tedy o péči o předčasně
narozené děti, plánuje MUDr.
Lenka Šigutová, která se v lednu
stala novou primářkou dětského
oddělení Nemocnice Prostějov,
člena skupiny AGEL.
„Ráda bych spektrum záběru našeho
oddělení do budoucna rozšířila právě o neonatologickou péči. V současnosti ji v okolí poskytuje Fakultní
nemocnice v Olomouci, a myslím si,
že by do budoucna uvítali spolupráci
právě v oblasti péče o dříve narozené děti. Mohla bych přitom využít
i délku své praxe a právě specializa(QVQCTEJÊX0GOQEPKEG2TQUV÷LQX
ci v oboru neonatologie,“ vysvětlila
nová primářka Lenka Šigutová s tím, že v prvních týdnech v nové funkci se ale zaměřuje především na mapování
chodu oddělení a poznávání jeho nastavených procesů.
Předchozí primář dětského oddělení MUDr. Josef Tenora zanechal podle své nástupkyně oddělení ve výborné
kondici a odvedl zde velmi dobrou práci. „Výměna na postu primáře proběhla po vzájemné domluvě a předchozímu panu primáři nyní umožní maximálně se soustředit na práci na Oddělení následné péče v naší nemocnici,
jehož se stal vedoucím lékařem,“ doplnila Šigutová.
Před plánováním rozvoje nového oboru neonatologie musí nová primářka nejdříve zajistit dostatek erudovaného středního zdravotního personálu na dětském oddělení, bez čehož k rozšíření péče nemůže dojít. „Při hledání
středního zdravotního personálu budu ráda spolupracovat s personálním oddělením nemocnice. Posílení lékařů
nebude třeba, po lékařské stránce zde máme dostatek šikovných a erudovaných kolegů,“ plánuje.
Nová primářka dětského oddělení Nemocnice Prostějov žije v Olomouci, kde také vystudovala Fakultu lékařství
Univerzity Palackého. První atestaci má z pediatrie I. stupně z roku 1994, o devět let později získala specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství a v roce 2008 pak v oboru Neonatologie. Od roku 2013 má licenci České
lékařské komory pro funkci vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru Dětské lékařství a o tři
roky později získala zvláštní odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře v obou Klinická výživa a intenzivní
metabolická péče. Během své pracovní kariéry působila na dětském oddělení Nemocnice s poliklinikou Přerov,
má zkušenosti i s praktickým lékařstvím pro děti a dorost ve Velkém Týnci. Šest let působila jako zástupkyně
primáře a lékařka na dětském oddělení Nemocnici Přerov a od roku 2007 do závěru loňského roku působila ve
Fakultní nemocnici Olomouc, nejprve jako lékařka na novorozeneckém oddělení, posledních devět let pak jako
lékařka na JIRP Dětské kliniky. Od ledna 2019 tedy nastoupila na post primářky na dětské oddělení Nemocnice
Prostějov.

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Více než padesát milionů korun
putovalo v loňském roce do vybavení, budov i technologií Nemocnice
Prostějov, která je členem skupiny
AGEL. Největší investicí roku 2018
byla rekonstrukce dětského oddělení v hodnotě dvacet milionů korun.
Ještě vyšší částka poputuje v letošním roce do výstavby čtvrté stanice
LDN a investici za tři desítky milionů
plánuje nemocnice i do přístrojového vybavení. Celkově by se tak letos
nemocnice měla dočkat investic ve
výši okolo 55 milionů korun.
„V roce 2019 plánujeme v Nemocnici
Prostějov obnovit přístrojové vybavení za více než 30 milionů korun
a také plánujeme posílit IT technologie, abychom postupně přecházeli na
elektronicky vedenou zdravotnickou
dokumentaci. Prostřednictvím informačních technologií chceme přenášet
data o laboratorních vyšetřeních, konsiliích, ordinacích léků a ošetřovatelské
dokumentaci až k lůžku všem lékařům
a sestrám pečujícím o pacienta,“ prozrazuje ředitelka Nemocnice Prostějov
MUDr. Marie Marsová s tím, že zároveň plánuje otevřít čtyřiadvacet lůžek
následné péče s paliativní jednotkou,
a to od července.
Právě vybudování čtvrté stanice
LDN bude největší investiční akcí
nemocnice pro letošní rok. Po do-
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končení nabídne 24 lůžek, z nichž
pět lůžek bude určeno pro pacienty paliativní péče. „Všechny pokoje
budou bezbariérové, budou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, klimatizací a televizory. Finanční rámec celé
investiční akce je pětadvacet miliónů
korun a prostředky poskytl Olomoucký kraj,“ prozrazuje Pavel Gottwald, hlavní správce Středomoravské
nemocniční, pod kterou patří také Nemocnice Prostějov.
V loňském roce nemocnice obnovila
elektricky polohovatelná lůžka, matrace, infuzní techniku. Operační sály
byly vybaveny anesteziologickými přístroji a novou chirurgickou operační
věží. Gynekologicko-porodní oddělení získalo nový 3D ultrazvuk a nový
kabát mají i nadstandardní pokoje.

Oční oddělení dostalo nový operační
mikroskop, pravidelně je obnovována
laboratorní technika.
Nemocnice Prostějov má v současnosti 501 lůžek a téměř tři desítky
ambulancí. O pacienty zde pečuje
více jak 150 lékařů, více než 390
sester a porodních asistentek a dalších 300 zaměstnanců z řad zdravotnického i nezdravotnického
personálu. V roce 2018 nemocnice
zabezpečila téměř dvacet tisíc hospitalizací a v rámci ambulantní péče bylo
provedeno přes 244 tisíc vyšetření.
Mimo to zde přišlo na svět hned 895
dětí. Od roku 2007 je prostějovská nemocnice členem skupiny AGEL, kdy
sloučením tří nemocnic v Prostějově,
Přerově a Šternberku vznikla společnost Středomoravská nemocniční.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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představit i vyšší částky a více opravených
chodníků, ale vše je vždycky otázkou
finančních možností,“ uvedl dále první
náměstek primátora.
Večerník se ještě zajímal, podle jakých
kritérií se vůbec rozhoduje o tom, které chodníky se daný rok budou opravovat? „Máme přehled, které chodníky
potřebují opravit. Vybíráme nejen podle
stavu chodníků, ale i podle vytíženosti
jejich užívání. Přednost dostávají hlavní
tahy. Ale samozřejmě dbáme také na požadavky občanů, kteří nás často upozorňují na špatný stav konkrétního chodníku,“ podotkl Jiří Pospíšil.
Kromě generálních oprav chodníků
existují v Prostějově ještě ty lokální, které se řídí aktuálními potřebami. Na tyto
opravy jsou vyčleněny finanční prostředky města zvlášť a to v kapitole - opravy
komunikací. „Lokální opravy probíhají
od jara do podzimu podle potřeby a většinou je pro nás zajišťuje společnost FCC
Prostějov,“ doplnil první náměstek prostějovského primátora.

Radní
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PROSTĚJOV Jak Večerník informoval již na podzim loňského roku,
tento problém stál za rozpadem
osadního výboru v Žešově během
léta 2018. Hádky mezi obyvateli
této příměstské části Prostějova
způsobil starý most přes dálnici
D46, který magistrát už před dvěma
lety nechal z bezpečnostních důvodů uzavřít. Toto přemostění sice
nikdy nebylo využíváno pro větší
dopravní provoz, přesto jeho uzavření vyvolalo velké emoce. A právě na podzim 2018 se ho magistrát
rozhodl za jedenáct milionů korun
opravit. Jestli si ale někdo z Žešovských myslel, že most bude sloužit
i pro motorová vozidla, plete se!

<CVÊOEQUG\CéÊP¾RTCEQXCVPCRTQLGMVQXÆFQMWOGPVCEKTGMQPUVTWMEGOQUVWRąGUF¾NPKEK
WäGwQXCVGPLGXVWVQEJXÊNKW\CXąGP8DWFQWEPWJQCNGDWFQWOQEKX[WåÊXCVLGPEJQFEK
CE[MNKUVÆ
Foto: Michal Kadlec

na splachování toalet v přízemí a
zbytek se vrátí do půdy v podobě
vsaku.
Do budoucna pak počítáme s takovým postupem při rekonstrukcích
všech městských objektů, respektive všech, u nichž to bude technicky možné,“ potvrdil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
(mik)

„Dešťová voda nám dosud prakticky ze všech objektů odchází do
kanalizace, což je škoda. Nejenže
platíme stočné, ale navíc tuto vodu
bez užitku ztrácíme. Sportcentrum
v Olympijské ulici bude prvním
objektem, kde bychom toto chtěli
změnit a srážkovou vodu zadržovat jako užitkovou. Část vody
bude využita na zálivku zeleně
před budovou Sportcentra, část

PROSTĚJOV Nejde o nic nového, takové snahy už zde kdysi byly. Minulý
týden ale prostějovští radní schválili
rozpočtové opatření ve výši 240 000
korun na zapracování projektové
dokumentace k efektivnímu hospodaření se srážkovou vodou. Lidově
řečeno už brzy se bude v prvním objektu v Prostějově „chytat“ dešťová
voda, která se dále využije jako voda
užitková v dané nemovitosti.

i jeho zábradlí. Most byl před časem
uzavřen. Následná diagnostika ukázala, že částečná oprava nepomůže a je
nutné stavbu komplexně rekonstruovat,“ prozradil náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011). Večerník se
zajímal, zda po celkové rekonstrukci bude most zprovozněn i pro automobilovou dopravu? „To v žádném
případě! Pokud někdo nově opravený
most bude v budoucnu používat, tak
jedině chodci a cyklisté,“ zareagoval
Rozehnal. „Vím, že obyvatelé Žešova
požadují také to, aby po mostě mohla
přejíždět auta. Kvůli tomu se hádají
mezi sebou a před časem se rozpadl i zdejší osadní výbor. My jsme ale
zjistili, že v minulých letech využívala
most nejvíce zemědělská technika,
která tudy přejížděla na protější pole.
Také si tudy zkracovali cestu někteří
řidiči osobních vozidel. To už ale nebude v budoucnu možné, i po rekonstrukci musíme dbát na nosnost celé
konstrukce mostu. Řidiči jakýchkoliv
motorových vozidel budou muset
toto místo objet, však to nebudou mít
daleko,“ poznamenala Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně prostějovského
primátora pro dopravu.

situaci první náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím,
že tímto postupem chce vedení města
předejít případným vážným problémům. „Vzhledem k tomu, že se jedná
o most přes dálnici D46, kde jakékoliv
závady, hlavně odpadávající betonová
krycí vrstva výztuže, mohou mít vážné následky na bezpečnost dopravy,
je nutné jeho stav řešit podle doporučení z hlavní prohlídky a nedávné diagnostiky mostu,“ poznamenal Pospíšil
a dodal, že stav spodní stavby mostu,
nosné konstrukce a celkový stav mostu
je hodnocen jako špatný a jeho použitelnost je hodnocena jako podmíněně
použitelná.
Jak již bylo řečeno, v závěru loňského
roku se nové vedení magistrátu rozhodlo, že most opraví nákladem 11
milionů korun. A minulý týden k realizaci této investice udělalo první krok.
„Radnice nechá vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci
stavby, která vyjde na 240 tisíc korun.
Materiál by měl odpovědět na otázku, jak přesně opravit most vedoucí
přes dálnici D46 v Žešově, do jehož
konstrukce zatéká prasklinami, železné prvky rezaví a ve špatném stavu je

„Dlouho vedení města v uplynulém
volebním období hledalo odpověď
na otázku, komu vlastně patří. Po několika jednáních s Ředitelstvím silnic
a dálnic a studiu veškeré dostupné dokumentace vyšlo najevo, že starý most
je majetkem města Prostějova. Nedá se
nic dělat, z tohoto ‚daru‘ nemáme moc
velkou radost, ale skutečnost je taková.
Musíme se tedy o něj postarat,“ pronesl minulé úterý při tiskové konferenci
Rady statutárního města Prostějova
primátor František Jura (ANO 2011).
Vloni na podzim tak nechal magistrát
již dva roky předtím uzavřený most
zkontrolovat po technické stránce.
„Uzavření pro motorovou dopravu
z důvodu nerespektování dopravního značení s omezením hmotnosti
projíždějících vozidel do deseti tun
se ukazuje jako naprosto správné. Na
mostě je v současnosti osazeno zákazové dopravní značení pro vjezd
motorovým vozidlům a dále jsou zde
instalovány dopravní sloupky jako fyzická zábrana vjezdu především těžké
zemědělské techniky,“ popsal aktuální

MICHAL KADLEC
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V úterý na zastupitelstvo
PROSTĚJOV Zítra, tj. v úterý 19. února, začíná od 10:00 hodin v obřadní
síni prostějovské radnice další jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova. Zasedání je opět veřejnosti přístupné a občané Prostějova jej
mohou navíc sledovat na webových stránkách města prostřednictvím přímého přenosu.
V úvodu budou komunální politici jednat o návrhu změn Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova, hned nato diskutovat o záležitostech osadních
výborů a informovat o stanovisku rady města ke stížnostem Čeňka Svobody
ohledně hluku z dálnice, železnice i střelnice ve Vrahovicích. Poté je na programu schvalování rozpočtových opatření na investiční akce, dotací do sociální
oblasti, menším sportovním klubům a projednána bude rovněž výroční zpráva
Městské policie v Prostějově za loňský rok.
Zastupitelé budou dále schvalovat názvy dvou nových ulic, projekt prevence
kriminality na rok 2019 nebo členství města Prostějova ve sdružení právnických osob Střední Morava. „V rámci programu budeme taktéž schvalovat některé majetkoprávní záležitosti, například prodeje či výměny městských pozemků,“ přidal Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátora. Před samotným
závěrem úterního jednání prostějovských zastupitelů přijde na řadu pravidelný
bod programu, což je kauza okolo společnosti Manthellan.
V úterý u toho všeho nebude Večerník pochopitelně chybět a v příštím vydání
(mik)
přineseme čtenářům podrobné zpravodajství.
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PROSTĚJOV Šedesátiletá dáma za
volantem Dacie předvedla minulé
úterý v Dobrovského ulici nebývalou věc. Jakoby zcela dezorientovaná nejdříve svým autem nacouvala do lavičky na chodníku před
domem, aby poté narazila do dvou
vozidel projíždějících po silnici.
Policisté jsou přesvědčeni, že byla
pod vlivem. Nikoliv však alkohlu či
drog, ale léků!
„V úterý dvanáctého ledna před polednem došlo v Prostějově k dopravní
nehodě osobního automobilu značky
Dacia. Šedesátiletá řidička při couvání
najela na chodník, kde narazila do lavičky. Poté pokračovala v jízdě a na přilehlém parkovišti narazila do zaparkovaného automobilu značky Hyundai, načež

při opouštění parkoviště i do jedoucího
nákladního automobilu značky Iveco,“
popsal neuvěřitelný karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odboru Prostějov.
Jen se štěstím nedošlo při tomto incidentu ke zranění osob. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 50 000 korun. „Z chování
řidičky na místo přivolaní policisté usoudili, že by žena mohla mít zdravotní problém, proto na místo přivolali záchrannou službu. Alkohol u řidičky vyloučili
provedenou dechovou zkouškou. Jednou z prověřovaných příčin by mohlo
být užití nevhodných léků, které mohly
ovlivnit jednání a rozpoznávací schopnosti řidičky,“ vysvětlil Kořínek. (mik)
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PROSTĚJOV Jednou ze dvou nových ulic v Prostějově je ta na okraji
Vrahovic. Obyvatelé nových rodinných domků navrhovali vedení
magistrátu při hledání názvu různá
pojmenování, ovšem nakonec se
vyšlo z tradice.
„Magistrát obdržel od občanů Vrahovic návrhy na pojmenování nové ulice a musím říct, že některé byly skutečně originální. Lidé chtěli například
ulici Járy Cimrmana nebo V Kraji. Já
jsem naopak při jednání rady města
navrhoval jméno Faltýnkova. Ale nemyslete si, že jsem zamýšlel pojmenovat tuto ulici ve Vrahovicích po
stranickém kolegovi Jardovi Faltýnkovi. To ne, to je pouze shoda jmen.
I tak ale mému návrhu nedal nikdo
z kolegů ani hlas,“ usmíval se na úterní tiskové konferenci rady města primátor František Jura (ANO 2011).
„Aniž by odbor správy a zabezpečení, který má pojmenování ulic ve své

8G8TCJQXKEÊEJLGPQX¾(TÆDQTVQXCWNKEGVGRTXGTQ\GUVCX÷PCCNGDT\[RąKDWFQWFCNwÊTQ
FKPPÆFQO[
Foto: Michal Kadlec

gesci, chtěl snižovat význam předložených návrhů, doporučil nám zachovat
stávající způsob pojmenování inspirovaný geograficky, vlastenecky, botanicky a podobně. V tomto případě po
osobnostech, které se ve Vrahovicích
buď narodily, nebo žily a pracovaly.
Proto jsme odsouhlasily v tomto pří-

padě nové jméno ulice Frébortova,“
doplnil primátor.
Jiří Frébort (1807-1883) byl poslanec
revolučního Moravského zemského
sněmu v roce 1848. Tento návrh však
budou ještě na svém úterním jednání
posuzovat prostějovští zastupitelé.
(mik)

PROSTĚJOV Tento příběh je zralý
na celý seriál! Už během loňského
jara se začaly stavět rodinné domky na rozhraní Krasic a Čechovic.
První obyvatelé si vybrali i jméno
pro novou ulici – Hrušková. Od té
chvíle však začala opravdová anabáze...
„Tento návrh jsme schválili, líbil se
nám. Ovšem záhy nás upozornili
češtináři, že není spisovný, správně
je Hrušňová. Takže jsme původní
rozhodnutí zrušili,“ prozradila vloni
v srpnu tehdejší primátorka Alena
Rašková (ČSSD). Možná by nedalo

<CVÊOEQDWFQWEÊQD[XCVGNÆ/GTWÿMQXÆWNKEGXèGEJQXKEÊEJUGFNQWJQJ¾FCNKQPQXÚP¾
\GXUVQLÊVW\CVÊOLGFKPÚTQ\GUVCX÷PÚFčO
Foto: Michal Kadlec

moc práce a na dalším zasedání rady
města by opravený název Hrušňová
prošel taky. Jenomže během podzimu se do hry vložili další obyvatelé
už notně se rozrůstající ulice a ti chtěli úplně jiný název! A teprve minulé
pondělí jej konšelé konečně schválili.
„O názvu této ulice jsme již jednou
jednali. Ulice v této části Prostějova
jsou totiž pojmenovány podle dřevin,
například Jabloňová nebo Višňová.

Původní návrh pro novou ulici zněl
Hrušňová. Přímo od obyvatele dané
lokality však vzešel požadavek na pojmenování ulice Meruňková. Vzhledem k tomu, že Meruňková se zatím
žádná ulice v Prostějově nejmenuje,
nic nebrání tomuto názvu. Návrh
tedy projednala rada a nyní míří do
zastupitelstva,“ vysvětlil František
Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.
(mik)

PROSTĚJOV O současné situaci
v prostějovské mládeži ví a na dálku
drží SK Prostějov 1913 palce. Mladší bratr trenéra a funkcionáře eskáčka Pavla Kumstáta Petr valí stovky
kilometrů daleko za pražskou
Spartu. Navzdory tomu, že v listopadu letošního roku oslaví už své
38. narozeniny, má prostějovský
rodák a odchovanec nejvyšší české soutěže stále co dát. Od ní si pro
změnu v předchozích více než patnácti sezonách vzal jeden mistrovský titul, dvě stříbra a jeden bronz.
Petr Kumstát se narodil v Prostějově 19. listopadu 1981. S hokejem

PROSTĚJOV Ve druhém ročníku
ankety organizované slovenským
hokejovým svazem obdržel čtyřiadvacetiletý Mikuláš Mihňák nejvíc
hlasů. Ty každému z uchazečů o prvenství přicházely prostřednictvím
internetové aplikace. Pro sezonu
2017/2018 nenašel tehdejší lodivod Bardejova konkurenta. Navázal
tak na prvního vítěze, kterým se
předloni stal Stanislav Šenšel z HKL
Bratislava působící v městské části
Lamač. A právě aktuálně největší
talent slovenské trenérské školy
posílil realizační týmy SK Prostějov
1913!
Prezident hokejového svazu Martin
Kohút v říjnu 2018 v souvislosti s Mihňákem vyzdvihl, že se kvalitní trenéři
nalézají i na východě Slovenska. Zároveň ho potěšilo, že anketu i podruhé
ovládl příslušník nikoli většího, nýbrž

➢ ze strany 27

začínal v pěti letech a vůbec tehdy
nepočítal s tím, že by se jím jednou
mohl živit. „Blbnout“ na zimák s hokejkou a bruslemi chodil kvůli staršímu sourozenci Pavlovi. Byl to automatismus - když hraje brácha, tak
já budu taky. Je to právě zásluha Pavla Kumstáta, že se budoucí výborný
útočník dostal k národem milovanému sportu. Nic by pochopitelně
nešlo uskutečnit také bez obětavých
rodičů. V přípravce Petra Kumstáta
vedl kouč Formánek, posléze prošel
také pod rukama trenérů Smětáka,
Vyžrálka a Horáka. Bratr Pavel Petrovi v kariéře pomáhal. Oba přešli
Během angažmá v Karlových Varech
si produkt prostějovské hokejové líhně několikrát zahrál také za reprezentaci, zejména na okruhu turnajů Euro
Hockey Tour. Takové zápasy si užíval
a do paměti se mu vryl krásný pocit.
Na klubové úrovni v roce 2013 vyměnil západní Čechy za hlavní město,
do svých řad jej zlákala pražská Sparta.
V ní působí dodnes a v extralize tu dosáhl jednou na druhé a jednou na třetí
místo. Bodově se mu nejvíce povedla
hned jeho první sezona v metropoli –
2013/14, to za základní část nasbíral
41 kanadských bodů za 18 branek
a 23 asistencí, v play-off přidal jednu
·VQéPÊMCQFEJQXCPGE2TQUV÷LQXC2GVT-WOUV¾V
UG TCFWLG \ DTCPM[ 5RCTV[ 2TCJC PC UPÊOMW
\RQF\KOW Foto: Jan Beneš/hcsparta.cz
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Nevšední hokejový zážitek se naskytl mladším žákům SK Prostějov 1913. V nedávné době měli
možnost procestovat několik míst
Švédska a ještě si při tom zahrát
hokej. Podívali se dovnitř historických památek, muzeí, do přírody
nebo na to, jak se vyrábějí na severu oblíbené sladkosti. Pochopitelně nechyběly také exkurze do
hokejových hal, které byly opravdu
se vším všudy.
Prostějované z ročníků 2007
a 2008 zde sehráli několik zápasů.
Výsledkově se jim v nich dařilo,
čímž jen potvrdili svou dobrou
formu. Ta je zřetelně vidět také
v domácí soutěži mladších žáků,
přesněji řečeno v její nadstavbové
části. Mladí reprezentanti hanáckého města v Olomouckém kraji
v ní zatím (a že se to hodí zaklepat)
sbírají samá vítězství. Porazili jak
Vítkovice, tak Frýdek-Místek a Havířov.
Zpátky ale k zájezdu do Švédska.
V celé výpravě i prostějovském
klubu, který se ve spolupráci
s cestovní kanceláří postaral o organizaci, s ním panovala velká
spokojenost. V SK 1913 věděli, do
čeho jdou. Stejná událost se konala už v loňském roce. Obohacená
o nové a nejen hokejové zážitky
se tak domů vrátila už druhá ekipa
Prostějovanů.
Jiným hokejistům, těm ještě mladším teď před očima přistála jiná
novinka. I když… slovo „přistála“ je myšlené s notnou dávkou
nadsázky. Mikuláš Mihňák, nová
trenérská posila k nejnižším kategoriím, k cestě do Prostějova
dopravní prostředek k létání rozhodně používat nemusel. Z rodného Slovenska pro něj moravské
prostředí není zase tak vzdálenou
destinací. Doufejme, že na Hané
bude stejně populární, jako byl
pod Tatrami.
(kom)
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konflikty. Dále je společenský, pečlivý, spolehlivý, komunikativní, dokáže se vciťovat do pocitů druhých
a nechybí mu velká chuť a ochota
pracovat. „Působit v prostějovském
klubu je pro mě velká výzva. Vidím tu
velký potenciál rozvíjet své trenérské
schopnosti a zároveň předat dál své
zkušenosti,“ nezastírá Mihňák směrem ke své činnosti na Hané.

trefu a dvě gólové nahrávky. Předtím
v Karlových Varech zazářil především
v mistrovském ročníku 2008/09, kdy
dohromady zaznamenal 55 bodů 45 v základní části (18+27), 10 ve
vyřazovacích bojích (3+7), v nichž
Energetici vrátili Slávii porážku ve finále. Náramně mu vyšla také sezona
2011/12, podle informací renomovaného serveru eliteprospects.com ji
zakončil s šesti desítkami kanadských
bodů na kontě.
V národním týmu odehrál ostřílený
forvard bezmála padesátku utkání,
a to s bilancí deseti přesných tref a přibližně stejného počtu asistencí.

3URVWÈMRYMHYHON½YÙ]YD

To vše si do životopisu zapsal po úspěších v mládeži, kterých dosáhl jako
hráč. Před necelými šesti lety vyhrál
s Prešovem extraligu dorostu, v dresu
bratislavského Slovanu zase zabodoval v nejvyšší juniorské soutěži.
V roce 2015 byl členem stříbrného
týmu a o rok později se společně se
spoluhráči radoval z republikového
primátu.
Sám sebe popisuje Mikuláš Mihňák
jako člověka, který má dobré přesvědčovací schopnosti a umí řešit

Bratislava, kde měl na starosti druhý
ročník přípravky. Stal se pravou rukou
hlavního kormidelníka, jemuž pomáhal vytvářet náplň tréninků a vést je. To
samé platilo i pro zápasy.
Od ledna 2018 zakotvil v Bardejově
a u přípravky převzal odpovědnost za
tréninky a zápasy, stejně jako za jejich
vyhodnocování. V letech 2015 a 2016
absolvoval kurz vodní záchranné služby Slovenského Červeného kříže.

Hned vedle fotografie týkající se
přímo SK 1913 se nacházejí snímky
hokejového A-týmu, tedy Jestřábů.
Nutno poznamenat, že všechny by
v současné době už snesly označení
archivní, jelikož nepocházejí z aktuální sezony 2018/19, nýbrž z jednoho z dřívějších ročníků. Konkrétně
z toho, který se odehrál v letech 2015
a 2016. Během prvoligového derby
mezi Prostějovem a Přerovem je pořídil Jan Gebauer.

5QWUGFÊ
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„Chtěli jsme do druhého vydání publikace zakomponovat také prostějovskou hokejovou mládež, alespoň
formou jedné fotky. Hokej je přece
jen ve městě nejpopulárnějším
a nejvyhledávanějším sportem a na
jeho budoucnost, tedy mládežníky,
by se nemělo zapomínat. Ani v knize, která má Prostějov určitým způsobem reprezentovat,“ zdůvodnil
jeden z autorů knihy Petr Komárek,
proč společně s kolegou Markem
Moudrým snímek „eskáčka“ do
Prostějova – Hanáckého Jeruzaléma zařadili.
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Dobrá práce ve Slovanu i
Bardejovì

Nový prostějovský trenér vystudoval
gymnázium v Prešově a poté Komenského univerzitu v Bratislavě, kde se
zaměřil na trénování v ledním hokeji
a výuku tělesné výchovy. Jeho pracovní náplní byly zpočátku výcviky
bruslení a kurzy plavání, s trénováním
mládeže začal v září 2016 ve Slovanu

mala jako rozumné lidi,“ podotkl Mikuláš Mihňák, co by měl dělat úspěšný
mládežnický trenér.
V Prostějově se bude věnovat těm
nejmladším hokejistům hrajícím
minihokej. První trénink na ledě
už má úspěšně za sebou, proběhl
v pátek 15. února. „Je to velmi sympaticky mladý kouč, který na ledové
ploše působí jako Pan trenér. Má přirozenou autoritu a kvalitní, příjemný přístup k dětem. Všichni v klubu věříme,
že to s nimi bude umět,“ poznamenala
Martina Marková z výkonného výboru, vedení SK 1913.

stějov 1913 založili rodiče mladých
hráčů, bývalí hokejisté a prostějovští
patrioti. Jeden z jeho týmů si dokonce vyzkoušel i zápas na otevřeném
přírodním kluzišti pod širým nebem
neboli Winter Classic. Prostějovští
v červenobílých dresech se utkali se
svými vrstevníky z Uničova.“ Autorem
snímku je Bohumil Vincura, který pomocí svého fotoaparátu zachytil celou
akci Winter Classic ve Stražisku.
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Foto: Repro z publikace.

z mateřského Prostějova do Znojma (Pavel přes Vítkovice a Liptovský Mikuláš), což budoucí opoře
Karlových Varů a Sparty usnadnilo
klíčový přesun z mládežnického do
seniorského hokeje. V roce 2003 přišel téměř dvoumetrový útočník do
Karlových Varů. V jejich dresu vytvořil legendární tandem s Václavem
Skuhravým a v sezoně 2007/2008
Energii jen těsně unikl extraligový
titul, ve finále ji zdolala Slavia Praha.
O rok později se ale už v lázeňském
městě mohli radovat, pro Kumstáta
jde dosud o jediné zlato z nejvyšší
soutěže.

menšího klubu. „Možná to vypovídá
o tom, že v menších klubech je mládež větší prioritou. Takový přístup
by si za příklad měly vzít i další kluby,
v mládeži je přece jen naše hokejová
budoucnost. Proto je velmi důležité se
jí věnovat, bez toho slovenský hokej na
vytoužené úspěchy nedosáhne,“ zdůraznil pro hockeyslovakia.sk.
Pro Mihňáka samotného představoval
zisk ocenění kvalitní zpětnou vazbu
na práci v tehdejším působišti. Že by
anketu mohl vyhrát, přitom vůbec netušil. O své nominaci se dozvěděl až od
rodičů dětí, které trénoval. Zároveň od
nich dostal slib, že se jej budou snažit
ohodnotit především konstruktivně. Dopadlo to a sympatický mladík
trumfnul všechny své soupeře.
„Základem je být kamarádský směrem k dětem. Současně ale musíte být
i jejich učitelem a vést je nejen v hokejovém životě. V prvé řadě jim musíte
pomoci, aby se dokázaly zařadit do
společnosti tak, aby je veřejnost vní-

SK Prostějov 1913, k němuž došlo
v létě roku 2016. Ještě v době, kdy fungovala také mládežnická organizace
Jestřábů, jež později ze známých důvoFoto zachycující mladé prostějovské dů prakticky zanikla.
hokejisty se v knize Prostějov – HanácNa budoucnost hokeje
ký Jeruzalém, respektive v jejím druD[UGPGO÷NQ\CRQOÊPCV
hém vydání, nachází na straně 297. Jde
o součást kategorie s názvem Kultura,
školství a sport. Popisek fotografie Samotný popisek fota v knize zní
okrajově přibližuje i vznik samotného následovně: „Hokejový klub SK Pro-

Petr
KOMÁREK

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

KLUB MÁ SVÉ MÍSTO VE FOTOPUBLIKACI
O PROSTÌJOVU

PROSTĚJOV Druhé vydání
publikace Prostějov – Hanácký
Jeruzalém spatřilo světlo světa
na konci loňského kalendářního roku. Na rozdíl od prvního vydání z první poloviny
roku 2017 v něm nechybí ani
zmínka o mládežnickém SK
Prostějov 1913. Kniha zaměřená zejména na fotografie má
několik kapitol. V jedné z nich,
která se věnuje mimo jiné sportu, má své místo snímek z unikátního Winter Classic. Mladí
Prostějované v něm v lednu
2017 na otevřeném kluzišti ve
Stražisku na Prostějovsku vyzvali uničovské Orlíky.

lední hokej
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Mikuláš Mihňák je novou trenérskou
tváří v organizaci SK Prostějov 1913

PROSTĚJOV Několik turnajů
sehrají během konce zimy a první
části jara zejména nejmladší prostějovští hokejisté. SK Prostějov 1913
vyrazí v závěru února či v březnu
do Šumperka, Uherského Hradiště
a Orlové. Starší kategorie pak v průběhu dubna prověří klání konaná
na domácí půdě, jedním z nich
bude tradiční a známý SIDA Cup.
Třetí třída hokejového Prostějova se
v neděli 24. února vydá na turnaj, který
hostí stadion šumperských Mladých
Draků. V sobotu 30. března se zase
předvede v Uherském Hradišti.
Do něj týden předtím v sobotu
23. března zavítají druháci eskáčka,
v závěru třetího kalendářního měsíce
pak spolu s ročníkem 2012 budou hrát
v Orlové.
Domácí turnaje v Prostějově jsou
v plánu pro týmy ročníků 2005 a 2007,
tedy pro žákovské kategorie. Prvně
jmenovaná se od 12. do 14. dubna
bude snažit vyhrát prestižní SIDA
Cup, druhá se na prostějovském ledě
ukáže už o týden dříve.
Bližší informace k dalším turnajům,
potažmo zápasům bude SK Prostějov
1913 postupně zveřejňovat na svých
webových stránkách a dočtete se jej
i ve Večerníku, který je exkluzivním
mediálním partnerem klubu. (kom)
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Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz

yy Nejdříve asistence u první
branky, poté neproměněné trestné střílení a ke konci faul, který
mohl být pro Kladno kritický. Jak
hodnotíte svůj návrat do kladenského dresu?
„Zápas to byl dobrý, s mnoha šancemi na obou stranách. Takových faulů jako na konci třetí třetiny už bylo
mnoho, to se prostě při hře stává,
i když by se to stávat nemělo. Kluci
ale ten tlak Prostějova v oslabení výborně ubránili, takže se počítá jen to
vítězství.“

Eva
REITEROVÁ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

PROSTĚJOV V pondělním
zápase 54. kola Chance ligy
s Kladnem se očekávalo, že po
dlouhé době bude hrát za hostující Rytíře legendární Jaromír
Jágr, který ale do zápasu i přes
předchozí pozitivní prohlášení
nenastoupil. Místo něj se ovšem fanoušci Jesttřábů dočkali
jiného zvučného jména. V centru první formace se totiž Tomáš
Plekanec (na snímku), ještě na
začátku této sezóny hráč Montrealu Canadiens a v nedávné
minulosti dlouholetý kapitán
české hokejové reprezentace.
Zkušený šestatřicetiletý útočník aktuálně vypomáhá jak mateřskému Kladnu, tak extraligové Kometě Brně. V zápase proti
Jestřábům se blýskl asistencí na
prvním gólu svého týmu, poté
měl ještě možnost zvýšit skóre
při trestném střílení, které ale
neproměnil. Zajímavostí je, že
ve stejnou dobu, jako se „Pleky“
proháněl po ledě Víceúčelové
haly-zimního stadionu, jeho
partnerka Lucie Šafářová přebírala v nedalekém Městském
divadle Cenu Olomouckého
kraje. Témat pro rozhovor bylo
více než dost.

yy V čem si myslíte, že jste byli
lepší oproti Prostějovu?
„To úplně nevím. (úsměv) Byl to
můj po dlouhé době první zápas za
Kladno a také první zápas s Prostějovem, a tak těžko můžu něco hodnotit. Měli jsme dost šancí, ale ty měli
i oni. Myslím si, že jsme prostě hráli
skvěle a ten zápas jsme mohli rozhodnout klidně dřív.“
yy Ohledně efektní zadovky na
Linuse Svedlunda. Zdálo se, že
z toho byl hodně překvapený...
„Sám jsem neměl moc velkou
rychlost a už jsem viděl, jak mě
nahání obránce domácích. Když
jsem viděl, že už je Linus za mnou,
tak jsem to na něj zkusil jen tak
prohodit, on už byl pěkně na středu. Bohužel jsem přes toho obránce neviděl, že mi to vrací zpátky.
Škoda no...“
yy Souhra, po které dal Ladislav Zikmund gól, však byla jako
z učebnice. Trénují se v Kladně
hodně přesilovky?
„To nevím. Já jsem teď na Kladně vůbec nebyl, ani jsem tam netrénoval.
(směje se) Celou tu dobu jsem byl
v Brně a připravoval jsem se na zápasy s nimi. Až se vrátím na Kladno,
tak se teprve zapojím do tréninků
a začnu s nimi pořádně trénovat. Budeme se hlavně připravovat na play-off. To je klíčové.“
yy V tisku se psalo, že ještě ve středu 13. února nastoupíte poslední
zápas za Kometu a potom až se
vrátíte na Kladno. Kdy se tedy rozhodlo, že nastoupíte již tentokrát?
„To už bylo domluvené dlouho dopředu...“
yy Jaký je váš příští program?
„Pravděpodobně nastoupím s Kometou v Mladé Boleslavi, kde odehraji zatím svůj poslední zápas za
Brno (tak se i stalo – pozn.red.). Potom už budu vypomáhat Kladnu
v play-off. A závěr sezóny se uvidí,
je to otevřené. Záleží, kam to dotáhneme s Kladnem, jak se bude
dařit Kometě a taky na tom, zda by
měl Libor Zábranský případně dál
zájem.“
yy Jak hodnotíte svoji brněnskou
misi?
„Nehodnotím ji podle bodů, především jsem rád, že jsem za Kometu mohl nastoupit. Je to mančaft se dvěma tituly z posledních
sezon a mě těší, že jsem mohl být
její součástí. Mají výborný tým,
v kabině je super parta a pohoda.
Je znát, že ti kluci přesně vědí, jak
hrát. Nepochybuju o tom, že skutečná síla Komety se ukáže v play off.
Má ohromné zkušenosti, které jsou
v play off klíčové. Zbývá pár zápasů
do konce, kluci si uhrají šestku a pak
do toho šlápnou.“
yy V jakém stavu jste našel extraligu po návratu z NHL?
„Těžko se mi to hodnotí, nemám
srovnání s jinými evropskými ligami, ale rozhodně mi nepřijde
špatná, jak občas zaznívá. Hraje
tu spousta výborných hokejistů,
řada týmů se snaží hrát moderní

✓ narodil se 31. října 1982
v Kladně
✓ s hokejem začínal v Kladně, následně oblékal také dres Lev Slaný, Kralup nad Vltavou a Mladé
Boleslavi
✓ v roce 2001 se stal neproduktivnějším a nejlepším nováčkem
extraligy
✓ ve stejném roce byl draftovaný jako celkově 71. v pořadí týmem
Montreal Canadiens, za který hrál s jedinou přestávkou v Torontu až
do roku 2018
✓ svůj debut v NHL zažil 31. prosince 2003 proti Dallas Stars
✓ ještě předtím sbíral ostruhy na farmě v AHL, kde nastupoval
za Hamilton a dvakrát po sobě se zúčastnil All Star Game (2004, 2005)
✓ na podzim 2018 odehrál svůj 1000. zápas v NHL, jeho celková
bilance v této soutěži je: 1001 utkání a 608 kanadských bodů za 233
branek a 375 asistencí
✓ v listopadu 2018 s ním vedení Montrealu rozvázalo smlouvu
a zařadilo ho na listinu volných hráčů, odkud si jej žádný jiný tým
NHL nevybral
✓ po návratu do Česka se upsal domovskému klubu Rytíři Kladno,
který mu umožnil i střídavé starty za extraligovou Kometu Brno
✓ startoval hned jedenáctkrát na mistrovství světa seniorů,
přispěl k zisku tří medailí - stříbro (2006) a dvakrát bronz (2011, 2012)
✓ z juniorského šampionátu 2001 má zlato
✓ zúčastnil se také ZOH 2010 ve Vancouveru a 2014 v Soči (zde jako
kapitán) i Světového poháru v roce 2016
✓ celkem za českou reprezentaci odehrál 86 zápasů s bilancí 22+27
✓ s manželkou Lucií Vondráčkovou mají dva syny Matyáše (7 let)
a Adama (3 roky)
✓ momentálně je v rozvodovém řízení, loni zveřejnil svůj vztah
s dnes již bývalou tenistkou Lucií Šafářovou
zajímavost: je členem týmu Real TOP Praha, v jehož dresu
se zúčastňuje charitativních zápasů a akcí

vizitka

TOMÁŠ PLEKANEC

„Puky se ke mně moc neodrážely,
ale na to se nechci vymlouvat, to je
hokej. Já nikdy na góly a body moc
nebyl, nehodnotím se podle nich.
Na druhou stranu cítím, že výkony
mohly být lepší. Pro mě je to taková
krkolomná sezona. Viděli jste můj
dnešní nájezd...“ (hořce se ušklíbne)
yy Spekulovalo se o tom, že Jaromír Jágr už bude v Prostějov hrát.
Nakonec ale zase nenastoupil,
chyběl moc?
„Tak takový zkušený hráč při té hře
vždycky chybí.“
yy Myslíte si, že ještě někdy bude hrát?
„Dle mého názoru ano, ale jistě to
nevím. Na takové věci se musíme
zeptat jeho.“
yy Asi byste chtěl Kladno dostat
do extraligy, je to tak?
„To je jasné, rád bych k tomu pomohl. Uvidíme, moc lidí nám
doma nevěří, tak doufám, že to
náš mančaft nabudí a dostaneme
se do baráže. Tam už je to hlavně
o psychice, pokud chytneme dobré zápasy a lauf, nevidím důvod,
proč bychom se do extraligy
nemohli dostat.“
yy Odkud vnímáte, že
vám v Kladně nevěří?
„Slyšel jsem různě okolo, že na to Kladno
nemá mančaft. Já věřím, že ano a že nám
tohle poslouží jako
motivace. Že nás to
nakopne.“
yy Kdo vás oslovil v Chance lize
jako zajímavý
tým a soupeř
v boji o extraligu?
„Zase tolik
jsem toho neodehrál, ale
samozřejmě
Jihlava vyniká, Vsetín hraje výborně.
Zajímavých
týmů je tam
víc, o účast
v baráži bude
Foto: www.lhkjestrabi.cz
pořádný boj.“

hokej, jaký je k vidění v Americe.
Extraligu bych neviděl černě, je
jen potřeba, aby mladí kluci zabrali a ukázali se. Současný hokej spěje k sázce na hodně mladé hráče,
musí vynikat, ale tu šanci si musí
zasloužit a být vidět.“
yy Nepřišlo vám, že jste měl
v koncovce za Kometu až moc
velkou smůlu? První trefu v úvodním vystoupení proti Spartě vám
dodatečně sebrali a pak už jste se
netrefil.

156 000

624 000

Jarda scházel, takový zkušený hráč
při té hře vždycky chybí. Dle mého
názoru bude hrát, ale jistě to nevím.
Na takové věci se musíme zeptat jeho.

PŮVODNÍ
zpravodajství

680 000
325 000

439 000
221 000
338 000

Michal
KADLEC
Chodníky a hlavně jejich technický stav
zajímá snad každého Prostějovana. Tedy
alespoň určitě toho, kdo se nevozí jen
v autě, ale kdo občas udělá alespoň pár
kroků pěšky. Opravy či budování chodníků ve městě jsou tak velice sledovanou
položkou. A rada města dala zelenou dalším opravám. Večerník kromě seznamu
chodníků určených pro opravu v roce
2019 se zajímal také o to, kolik peněz se
za tyto rekonstrukce utratil magistrát
v minulých letech.
„Vybírali jsme hlavně komunikace, které
jsou ve špatném stavu z původní staré
dlažby formátu třicet krát třicet centimetrů nebo z litého asfaltu. U navrhovaných
chodníků jsme také posuzovali jejich dopravní význam a frekvenci pohybu občanů, dále jsme brali v úvahu také propojení
již opravených chodníků nebo návaznost
na realizované investiční akce města,“
vysvětlil první náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil s tím, že v letošním
roce by mělo jít do celoplošných oprav
více než čtyři miliony korun a přes dva
miliony pak poputují na lokální opravy.
Na nový chodník se tak mohou těšit
obyvatelé prostějovských ulic Lidická,
Křížkovského, Pod Kosířem, Bože-

milujeme vecerník
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4 028 000

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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A je to tady! To, o čem si už nějaký
čas genderové odbornice cvrlikaly
u vína, potvrdili i američtí psychologové: Tradiční mužství je toxické.
Podle posledních zjištění muže doslova zabíjí.
Vědci si totiž všimli, že právě chlapi páchají devadesát procent vražd
a představují sedmasedmdesát procent zabitých obětí. Zároveň sebevraždu spáchá třikrát více mužů jako
žen a dožívají se průměrně o pět let

pro Večerník

7 700 000

Zdroj: Magistrát města Prostějova

opravená plocha (v m2)

360
260
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520 000
400 000

523
celková plocha (m2)
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méně než zástupkyně opačného
pohlaví. Z toho všeho vědcům a zejména vědkyním vyplynulo jediné:
mužství je škodlivé a chlapy je třeba
předělat!
V jejich vlastním zájmu totiž je, aby
se co nejvíce podobali ženám. Jakákoliv soutěživost by se pro ně měla
stát tabu, neměli by se bát podléhat
vlastním emocím, stydět se za slabost, pláč a špatnou náladu. Ne že by
měli být přímo náladoví, ale pouze

by se měli stát „emočně flexibilní“...
Takový je prý vývoj, který se dle vědců nedá zastavit. Někomu to možná
zní slibně, jiným to však přijde padlé na hlavu. Ono to totiž v mnoha
případech vypadá, že dávný boj za
rovnost pohlaví se čím dál více proměňuje v naprosto otevřenou diskriminaci mužů.
Jak si například za takové situace
poradíme s televizním dokumentem z českých lesů, v němž zápasí

7

dva statní jeleni? Neměli bychom
jej doplnit o varování, že snímek
obsahuje „explicitní záběry na vybíjení toxické maskulinity, do které
zvířata nutí škodlivé genderové stereotypy“?
Už řadu let se mluví nejen o krizi rodiny, ale i o krizi mužství. Genderové
odbornice a američtí psychologové
nám nabízejí cestu, jak z ní ven. Kam
však tato cesta vede, na to ať si každý
udělá názor sám...

ÚNOROVÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI

ny Němcové, Raisova, Vl. Ambrose,
Domamyslická, kpt. Nálepky a také
Sídliště Svobody. „Celkově letos opravíme 2 810 metrů čtverečných chodníků.
Zmíněná suma peněz v přesné výši 4 028
000 korun se může snížit, protože ve výběrových řízeních může dodavatel stavby
nabídnout nižší cenu. Pokud by tomu tak
skutečně bylo, zbylé peníze bychom mohli okamžitě využít ještě k dalším opravám,“
předestřel plány magistrátu Pospíšil.
Opravy chodníků jsou nedílnou součástí
každoročního městského rozpočtu. „Již
druhé volební období jsme investovali do oprav chodníků nemalé finanční
prostředky. Od roku 2014 to bylo zhruba osmadvacet miliónů korun. Opravili
jsme celkem 24 450 metrů čtverečních
chodníků, což je pro představu téměř
pět fotbalových hřišť o rozměrech sto
krát padesát metrů. Takže já osobně jsem
spokojen s tím, jak v radě města i následně v zastupitelstvu při schvalování potřebných částek do oprav chodníků postupujeme. Samozřejmě bych si dokázal

Rád bych se nyní opravil a věci uvedl na
pravou míru. Budova Společenského
domu není samozřejmě v dobrém stavu, to víme všichni. Ale na druhé straně
zase není v takovém, aby se tam uvedené
akce nemohly pořádat. Zprávy od kontrolních orgánů a například i od hasičů
hovoří jasně, že za dodržení určitých
okolností se plesy či koncerty mohou ve
Společenském domě pořádat a nehrozí
při nich nikomu žádné nebezpečí,“ řekl
na úterní tiskové konferenci po zasedání rady František Jura. „Toho, že jsem se
před časem nesprávně vyjádřil, upřímně
lituji. Pokud jsem tím někomu způsobil
nějaké nepříjemnosti či snad dokonce
trauma, tak se mu omlouvám,“ poslal
vzkaz opozičním zastupitelům a celé
veřejnosti primátor statutárního města
Prostějova.
(mik)
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Martin ZAORAL
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„Vyčlenili jsme na to čtyři miliony korun,
další dva jsou v záloze,“ vypočítal
první náměstek primátora Jiří Pospíšil

investice do oprav chodníkù v prostìjovì
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STANOVIŠTÌ SDÍLENÝCH KOL V PROSTÌJOVÌ
1) ulice Mathonova, u autobusových zastávek
2) ulice Janáčkova, u autobusového nádraží
3) ulice Kojetínská, u autobusové zastávky
4) nám. T. G. Masaryka, před domem č. 125/15
5) ulice Plumlovská, u Penny marketu
6) ulice Janáčkova, naproti vlakovému nádraží
7) ulice Kralická, naproti vjezdu do areálu společnosti
Windmöller & Hölscher Czech
8) ulice Melantrichova, u hlavního vchodu do základní školy
9) ulice E. Valenty, u hlavního vchodu do základní školy
10) stanoviště je v jednání
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katastrofálním technickém stavu. Okamžitě poté, co jsem tuto větu vyslovil, se
strhla lavina kritiky. Byl jsem napadán a
osočován z toho, že přestože je ‚Kasko‘
v katastrofálním stavu, tak tam pořádáme plesy, koncerty a další akce pro lidi.

rozhovor večerníku

milujeme
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CHODNÍKY SE OPRAVÍ V DESETI LOKALITÁCH

PROSTĚJOV Prostějovští konšelé na úterní tiskové konferenci
zveřejnili podrobný seznam chodníků, které se budou letos ve
městě opravovat. Na rok 2019 pamatuje rozpočet na tyto opravy
částkou převyšující čtyři miliony korun a konkrétní seznam obsahuje celkem deset lokalit. „Kromě této částky máme ovšem ještě
v záloze další dva miliony korun. Těmito penězi budeme řešit případy, v nichž dojde k havarijnímu stavu na některých chodnících
nebo nenadálým událostem,“ předeslal Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního města Prostějova.

2014
2015
2016
2017
2018

opravy chodníkù v prostìjovì v roce 2019
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„Ve městě bude deset stanovišť,“
představuje pilotní projekt Jiří Pospíšil

„Velice se těšíme na náš první projekt v Prostějově a doufáme, že si
lidé budou užívat jízdu na našich kolech, která jsou vyráběná v České
republice, “ poznamenal výkonný ředitel nextbike Czech Republic
Tomáš Karpov. Uživatelé se mohou informovat na služby sdílených
kol v Prostějově na stránkách nextbike Czech Republic včetně možnosti stáhnout si příslušnou aplikaci do mobilu.
(mik)
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více než 200 městech po celém světě. „Firma nextbike sice nyní
vysoutěžila podobnou zakázku v Praze i Ostravě, ale my budeme první, kde systém Bike Sharing odstartuje. Bude to velká
sláva a před samotným zavedením systému do provozu uspořádáme ještě poslední únorový den veřejnou prezentaci projektu
sdílených kol na náměstí před radnicí,“ zve veřejnost 28. února
v 16:00 hodin na prostějovské náměstí T.G. Masaryka primátor
František Jura.

va. Za rok, a sice v únoru 1940, byl pak
Sedláček zatčen...
nor roku 1949 přinesl například
nové funkce do soudnictví, tzv.
soudce z lidu. Reorganizován byl
MNV a o svou existenci se tehdy
musel strachovat národní podnik
Agrostroj, jelikož měl být přemístěn na Slovensko. To, že zůstal
v Prostějově, bylo zásluhou především dvou lidí – dr. Oldřicha Johna,
tehdejšího předsedy parlamentu,
a Josefa Franka, tajemníka ÚV
KSČ. Začala se ovšem stahovat mračna nad soukromými zemědělci, a to
přijetím zákona o budování jednotných zemědělských družstev (JZD),
který znamenal kolektivizaci a rozvrat
soukromého zemědělství.
nor 1969 přinesl změnu ve
vedení místní tiskoviny Stráž
lidu, ze které odešel na vlastní žádost
vedoucí redaktor Václav Šilhan. Zanikl Československý svaz mládeže
a místo něj byla ustavena Federální
rada dětských a mládežnických organizací. Smutná událost postihla místní loutkoherce, když při představení
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města Jan Tesař dárky prvnímu občánkovi Prostějova. Byl jím Jakub Navrátil,
který se narodil 3. ledna v prostějovské
nemocnici. V sobotu 7. února pak byla
na budově Základní školy Prostějov
v Palackého ulici odhalena pamětní
deska Klubu esperanta. Klub byl založen před 100 lety právě na této škole,
a dokonce se tam esperanto vyučovalo.
Dne 6. února 2009 se dožil jeden
z nejlepších sportovců prostějovské historie Vladimír Vačkář významného životního jubilea 60 let.
Na tandemu se svým dlouholetým
sportovním partnerem Miroslavem
Vymazalem získal na mistrovstvích
světa čtyři zlaté, stříbrnou a bronzovou
medaili. Vladimír Vačkář mnohokrát
dosáhl na titul mistra republiky v tandemu, ve sprintu, v bodovacím závodě
dvojic atd. Pětkrát zvítězil v šestidenních závodech dvojic na velodromu
v Brně.

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

„Jestli jsem někomu způsobil trauma, omlouvám se!“

Zranění osob při dopravní nehodě nebylo zjištěno. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na jedenadvacet tisíc korun. Při pátrání po totožnosti neznámého řidiče mají policisté
k dispozici i očité svědky celé události.
Dosud nezjištěný řidič je pro své jednání
podezřelý hned z několika dopravních
přestupků,“ uzavřel mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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zpravodajství

Akèní plán schválen

Běží druhý měsíc roku a my pokračujeme v našem his- v závodním klubu Železáren loutkové
torickém seriálu. Co tedy přinesl únor do našich luhů divadlo vyhořelo. Město také navštívil
Karel Kryl a přednesl své protestsona hájů v historii?
gy v místním Intimit klubu. V únoru
1979 bylo možno v galerii v Demelově ulici popatřit na obrazy a kresby akademické malířky Alžběty
Zelené v rámci její výstavy. O deset
let později se měla ve městě rozšířit
nábytkářská výroba, jelikož výrobní
družstvo Universal zahájilo výstavbu
nového závodu, a sice s rozpočtem 58
milionů tehdejších korun.
únoru 1999 bylo otevřeno Mateřské centrum Cipísek. Pro
velký zájem se ze dvou dnů provoz
během dvou měsíců rozšířil na celý
týden. A protože zájem neutuchal,
bylo po čtyřech letech otevřeno druhé
pracoviště na opačném konci města.
Patronkou mateřského centra se stala
světoznámá psycholožka a prostějovská rodačka Jiřina Prekopová.
únoru 2009 se Prostějov dočkal
významného ocenění. Cenu
roku Město pro byznys vyhlašovanou
týdeníkem Ekonom získalo v rámci
Olomouckého kraje naše město. Na
čelnou pozici Prostějov vynesly kvalita lokality, přičinlivost veřejné správy a reference samých podnikatelů.
V pondělí 23. února předal starosta
letopočtu 1919 začali místní
představitelé dramaticky měnit
strukturu prostějovského školství. Zastupitelstvo města zaslalo list tehdejšímu ministru školství Gustavu Habrmanovi, ve kterém požadovalo zrušení
německé reálky a sloučení německých
obecných škol, a to z důvodu změny
národnostní struktury ve městě. Dále
zastupitelé vyslovili požadavek na zřízení vyšší dívčí školy a také průmyslových a dalších odborných škol. Ministr školství osobně město navštívil
28. února, setkal se s pedagogy prostějovských škol, kupodivu se pak požadavky zastupitelů začaly i od září plnit.
únoru 1939 proběhly v Prostějově nové volby vedení města.
Starostou se stal Jan Sedláček, prvním náměstkem starosty byl zvolen
Oldřich John, druhým náměstkem
pak Josef Münster, celkem tedy
deset radních - sedm ze Strany národní jednoty a tři z Národní strany
práce. Smutné je, že jmenovací dekret
dostal Sedláček do ruky až v době, kdy
náš stát již okupovala německá armáda
a byl zřízen Protektorát Čechy a Mora-
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PROSTĚJOV Do Prostějova vtrhne Bike Sharing System! Pro
obyčejný lid vysvětlíme, že jde o systém sdílených kol, což znamená, že po městě bude na deseti stálých stanovištích rozmístěno celkem sto jízdních kol, které si za malý poplatek budou moci
lidé na určitou dobu půjčit. Na cokoliv. Na rychlé přemístění
kdekoliv po Prostějově, na pořízení nákupu, pro rychlejší dopravu k lékaři, na úřad a podobně.
Celkem stovka jízdních kol, devět jistých a desáté ještě nevybrané
plus další takzvaná virtuální stanoviště nabídne již od 1. března letošního roku pilotní etapa projektu sdílení kol v Prostějově. „Virtuální stanoviště jsou vlastně naše stojany, tedy městský mobiliář, kam
bude možno zapůjčená kola odložit. Deset stojanů pak umístí na
své náklady firma nextbike, která sdílení kol zajišťuje. Zatím je jasných devět stanovišť, desáté je v jednání. V rámci pilotního projektu
bude prvních patnáct minut zapůjčení kola zdarma, dále patnáct
korun za každou započatou půlhodinu,“ prozrazuje první náměstek
primátora statutárnbího města Prostějov Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Pro společnost nextbike to bude první bikesharingový projekt
v České republice, ačkoliv sdílená kola již úspěšně provozuje ve

Svědci policistům řekli, jak to bylo...

Focus při couvání z parkovacího místa
zadní částí narazil do zaparkovaného
vozidla stejného typu a poté i bočně do
vedle stojícího automobilu značky Škoda
Fabia. Poté objel bytový dům, u kterého
k incidentu došlo, vozidlo zaparkoval
a z místa odešel,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

„TO UŽ BYLO DOMLUVENÉ DLOUHO DOPŘEDU“

1902150193
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688 tisíc pro IRIS
Prostějov (mik) - Celkem 688 000
korun pro organizaci ochránců přírody Iris uvolní v letošním roce město
Prostějov na ekologickou výchovu,
vzdělávání a osvětu. Tuto částku minulé pondělí schválili radní.„Půjde
o 160 programů pro děti mateřských
a základních škol v délce šedesáti minut a 160 programů pro žáky základních a studenty středních škol v délce
devadesáti minut, dále o deset akcí
pro veřejnost, konkrétně pro rodiče
s dětmi, a pět akcí pro seniory. K oblíbeným akcím pro rodiče a děti patří
například odemykání studánek, vycházka po Velkém Kosíři nebo hrátky
v botanické zahradě. Součástí ekologické výchovy budou i akce na náměstí
T. G. Masaryka, konkrétně Den Země
v dubnu, Den životního prostředí
v červnu a Den stromů v říjnu. V neposlední řadě pak půjde o výukový
seminář pro učitele. To budou celkem
tři akce zaměřené na geologii a vodu,“
vypočítala aktivity známého sdružení
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějova).
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Projekt se upraví
Prostějov (mik) - Radní na svém jednání minulé pondělí 11. února schválili rozpočtové opatření ve výši 305
000 korun na úpravu projektu rekonstrukce Vrahovické ulice, kterou bude
provádět Olomoucký kraj. „My jako
město jsme vznesli určité požadavky.
Například na přesun autobusové zastávky nebo na parkovací stání před
obchodem za mostem. Tyto požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace,“ vysvětlil uvolnění
finančních prostředků Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Prostějov (mik) - Rada města se na
pondělním zaseádní 11. února zabývala i projednáním a aktualizací takzvaného Akčního plánu, který patří
do agendy Zdravého města. „Akční
plán sestává ze třinácti bodů a zahrnuje například kampaně jako Den
Země, Den bez úrazů, Dny zdraví,
Den bez aut, veřejná projednávaní
důležitých záležitostí s občany, spolupráci s městskou knihovnou zejména
při osvětové činnosti nebo každoroční organizaci Fóra Zdravého města.
Agenda předpokládá i výměnu či
sdílení dobré praxe s jinými městy,
která jsou také zapojena do Projektu
Zdravé město,“ uvedla náměstkyně
primátora Alena Rašková (ČSSD)
s tím, že Akční plán Zdravého města
byl radními schválen.

1DERXUDOGYĚDXWDDXMHO Primátor uznal chybu
PROSTĚJOV Na prosincovém jednání zastupitelstva bylo vedení města
peskováno ze strany opozičních zastupitelů kvůli neutěšenému stavu budovy Společenského domu. V tu dobu
ještě nebylo jasné, s jakým výsledkem
skončí soudní spor se společností
Manthellan, který jakékoliv zásadní
opravy blokoval. Primátor František
Jura (ANO 2011) tehdy připustil, že
„Kasko“ je skutečně v zoufalém a katastrofálním stavu. Nyní však přiznal, že
tento výrok byl chybný...
„Nebyla to chyba vás novinářů, nešlo o
nějaké zkreslení mého výroku. Skutečně
jsem to řekl, byla to moje chyba, což se
stává výjimečně,“ usmál se první muž
radnice. Vzápětí ale zvážněl. „Na jednom
z posledních jednání zastupitelstva jsem
připustil a řekl, že Společenský dům je v
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PROSTĚJOV Buď byl opilý, nebo
zfetovaný. Předminulý víkend někdo
naboural do dvou zaparkovaných vozidel v Okružní ulici a od nehody ujel.
Ne však daleko, policisté našli auto viníka odstavené jen kousek od nehody.
Řidiče či řidičku však stále nenašli...
„V sobotu devátého února ve dvaadvacet
hodin dosud neustanovený řidič červeného osobního automobilu typu Ford

-HWR]RXIDOHP½OR
Dovolila bych si pár poznámek k vašemu článku ze dne 21. ledna tohoto roku
o krádeži a znovunalezení štěněte bílého švýcarského ovčáka z ulice Pod Kosířem v Prostějově. Trošku je s podivem řeč majitele o domě, který je sice, jak
sám říká, trvale neobydlený, ale na druhou stranu v něm pořád někdo je. Tak
jak je to doopravdy? Pokud za štěňátkem někdo chodí třikrát denně krmit
a venčit, je to zoufale málo. Pořizovat si psa pouze k ambulantním návštěvám nepovažuji za adekvátní a šťastné řešení. Nedivím se pisateli anonymu,
že pejska on a lidé z okolí krmili, že se pejsek snažil dostat ven. Pokud je to
všechno pravda, já sama bych možná pejskovi taky chtěla pomoci a předat jej
někomu, kdo se mu bude věnovat, nejen třikrát denně vykonávat povinnou
návštěvu. Možná stálo za to informovat Státní veterinární správu ČR o situaci, která tam byla. Co si taky má člověk myslet o tom, když vidí prázdný
dům a v něm štěně? Řešení je vždycky, musí se jen chtít. Na druhou stranu
asi chápu majitele, který dal inzerát kvůli krádeži pejska, ale nabízí se ovšem
otázka, co je pro pejska a jeho další život to nejlepší. Doufám, že Večerník přinese další informace o tom, kdo má tedy pravdu, jestli anonym, nebo majitel
pejska, a jak se vlastně štěněti daří doopravdy. Eva Navrátilová, Prostějov

.GHE\ODPDMLWHONDSVD"
Obracím se na vás po přečtení článku Kuriózní nehoda na dálnici, kdy byl
u čerpací stanice u Žešova přejet pes. Touto dobou jsem tudy s manželem
také projížděla, ovšem po silnici ze Žešova. Rovněž nám vběhl pod kola
pejsek, a to německý ovčák. Stačili jsme zastavit, ale on se chudák motal
na silnici a vbíhal pod kola dalším vozidlům, stále se otáčel, byl vyděšený.
Manžel informoval telefonicky městskou policii a já jsem zatím utíkala
k čerpací stanici, kam pes běžel. U čerpací stanice zastavilo další auto a další
dva ochotní lidé se připojili k hledání psa. Já jsem běhala po areálu čerpací
stanice a ptala se, zda někdo pejska neviděl. Po chvilce mi přiběhla paní
říct, že ho našli, leží na dálnici přejetý. Celou dobu tam nikdo toho pejska
nehledal. Ptám se, kde byla majitelka, která ho údajně venčila na čerpací
stanici?
Šárka Pavlovská, Prostějov

pøedplatné levnìji
strana 28
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Rád bych krátce reagoval na události okolo Zlaté brány v Prostějově, kde v prosinci došlo k pobodání jednoho romského mladíka. Je jasné, že co se tam
odehrálo, se dalo čekat. Romská komunita je tam jako doma. Bezpečnostní služba, co tam hlídá, zaměstnává co člověka, to invalidu! Logicky tak problémy
s Romy okolo Zlaté brány neřeší asi ze zdravotního omezení, které ti lidé mají. Kam až to zajde, je otázka.
NejmenovanýmanželprodavačkyzeZlatébrány

19011510071
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milujeme

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz
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Odpad patří k lidské civilizaci
stejně neodmyslitelně jako
elektřina. Čím je daná země
„vyspělejší“, tím jej vyprodukuje více. Lidé zběhlí v matematice ovšem tvrdí, že máme
jen jeden svět. Lidé vybavení
pudem sebezáchovy říkají, že
se k tomu jednomu světu musíme ohleduplně chovat, aby
nám vydržel. Lidé, kteří mají
rozum, se tím dokonce i řídí.
Navzdory tomu všemu nám
reálně hrozí, že nás odpadky jednoho dne zavalí. Aby
se tak nestalo, přináší vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto
tematickou stranu.
Texty připravil:
Martin Zaoral
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Odpady jsou nedílně spojeny
s každodenní činností člověka. Že by mělo lidstvo jejich
produkci omezit a zároveň třídit, je v současné době mnoha
lidem více než jasné. Na druhé
straně existuje celá řada zajímavých faktů, které jste o odpadech možná nevěděli.

Díky recyklaci PETky
PÕzHWHWÔLKRGLQ\VYÉWLW
Recyklace jediné hliníkové plechovky dokáže ušetřit dostatek energie
k tomu, abyste mohli mít tři hodiny
puštěnou televizi. Jedna recyklovaná
plastová láhev zase ušetří energii k napájení 60W žárovky opět na tři hodiny
a recyklovanou skleněnou lahví si zajistíte používání počítače na 25 minut.

milujeme vecerník
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Po úspěšném klání v případě Novoroční soutěže, která přinesla do redakce
plno námětů, jež brzy čtenáři poznají na našich stránkách,
pokračujeme v druhé velké soutěži roku 2019.
Tentokrát jsme se rozhodli inspirovat naší stálou rubrikou
„Jak šel čas Prostějovem“, kterou jistě dobře znáte ze strany 4, kde má tato rubrika
své pravidelné místo. Ve FOTOSOUTĚŽI se ale nezaměříme na proměnu
Prostějova, ale rovnou našich čtenářů v průběhu jejich života.
Pro snadnější porozumění zveřejňujeme fotografie, které zachycují, „jak šel čas“
v případě šéfgrafika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Milana Fojta.
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kolik set tun starých disků, které končí na skládkách nebo ve spalovnách.
Kompaktní disky jsou přitom vyrobeny z polykarbonátu obsahujícího
mikrofilm z hliníku, zlata a titanu.
Uložením CD nosiče na skládku hrozí, že obsah mikrofilmu kontaminuje
půdu. Při spalování navíc dochází ke
ztrátě cenných využitelných materiálů, které se s velkou energetickou náročností získávaly. Proto není vhodné
vyhazovat CD do běžného odpadu.
Pokud máte obavy z toho, že se vaše
citlivá data uložená na kompaktních
discích dostanou do nepovolaných
rukou, stačí kotouče důkladně poškrábat, případně přestřihnout nůžkami.
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Tatran Bohunice
6..XĜLP
Sokol Telnice
+.,YDQþLFH
TJ Kostelec na Hané-HK
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7-6RNRO,,3URVWČMRY
Sokol Juliánov
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SKKP Handball Brno „B“
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1. Jan Smékal
(Kostelec)
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odkud pro změnu povýšil Milan Varhalík. Oba navíc jistí Tomáš Varha
coby vedoucí družstva i Lukáš Chalupecký jakožto starosta Sokola.
Zatímco Kostelečáci se obejdou téměř
bez hráčských posil z jiných oddílů, tak
prostějovští házenkáři se museli vydat
poněkud jinou cestou. Mají totiž k dispozici mnohem méně vlastních mladých odchovanců, kteří by byli schopni
i ochotni naskočit do klubového výběru dospělých s tím, aby na sobě v rámci

KOMENTÁØ
možností soustavně pracovali. Proto
loni v létě převzal trenérskou taktovku
zkušený Tomáš Černíček s bohatými
kontakty v celé házenkářské komunitě. A především jeho zásluhou se daří
Sokol II dostávat postupnými kroky
z personální krize, do níž upadl během minulého nepovedeného ročníku.
Nový lodivod vsadil na dva hlavní plejerské zdroje: návraty „starých“ matadorů zpět do aktivního boje (Tomáše
Flajsara, bratrů Letevových) a posílení odjinud dělitelné ještě do dvou odlišných podskupin. Za prvé příchody
„cizích“ hráčů z Horky nad Moravou
spíš pro rozšíření možností, za druhé
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státní zástupce nepředložil, a i když jde
o nepřímý, spíše podpůrný důkaz, jeho
závěry jsou jednoznačné. Všechny
pokusy v rámci zkoušky natáčené na
kameru skončily tak, že pachové stopy
nalezené v bytě Kvitové se shodovaly
s těmi, které policie odebrala Žondrovi
po jeho loňském květnovém zatčení!
Policie po útoku z 20. prosince 2016
zajistila v prostějovském bytě Kvitové
takzvanou pachovku ze dvou míst z jejího oblečení, kde se lupič tenistky
dotýkal, a z místa, kde při napadení
stál. Po obvinění Žondry pak kriminalisté odebrali pachovou stopu i přímo
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nému ani ke svědkům či znalcům. Na
naší straně není ani žádný zájem na
tom, jak má věc dopadnout,“ odpověděla. „V tom případě naši stížnost
podáváme k Vrchnímu soudu v Olomouci,“ zareagovala právní zástupkyně Radima Žondry.
Obhajobě se také nelíbil způsob rekognice pachatele, kdy při prvním
pokusu Petra Kvitová ze 76 fotografií
útočníka nepoznala a podařilo se jí to
až napodruhé. A sám Radim Žondra
rekognici rovněž napadl. Policie jej
mezi možné pachatele zařadila na
začátku února roku 2018. „Je s podivem, že rekognice proběhla až jedenadvacátého května,“ ozval se obžalovaný.
Soudkyně Bordovská rozsudek
nevynesla a odročila soud na
26. března. To budou vypovídat další dva svědci ze stavby v Napajedlech,
kde se měl Žondra údajně v době
spáchání činu nacházet. Obhajoba
navíc chce předložit i výsledky z detektoru lži, i když ví, že tento materiál nemůže být použitý jako důkaz.
(mik)

od něj. Zkouška byla platná. A poté následovala zmíněná zkouška provedená
podle zpřísněných pravidel. Policie
nasadila hned čtyři cvičené psy, přičemž každý z nich musel podstoupit
test celkem třikrát. Saamotná zkouška
vypadala tak, že policisté rozmístili na
chodbu šest různých konzerv s pachovými stopami s odstupem zhruba
tří metrů od sebe. Kdyby přitom jen
jednou ze všech zkoušek pes označil
jinou, respektive špatnou konzervu
s pachovou stopou, tak je zkouška
neplatná a nedala by se použít jako
důkaz.
(red)

Policie hledá SVĚDKA
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Nikdo neví,
jak to pøesnì bylo...

se držet nahoře

PROSTĚJOV Nesmírně vyrovnaný je letos boj
o čelo jihomoravské skupiny druhé ligy
mužů JM 2018/2019. Házenkáři TJ Sokol
Kostelec na Hané - HK jsou po půlce aktuálního ročníku na páté příčce, ale za
vedoucími Bohunicemi zaostávají
o pouhé tři bodíky. Naopak nižší posty jsou vzdálené mnohem víc (například sedmá Olomouc šest bodů),
tudíž výrazný sešup dolů by neměl
hrozit. Zatímco útočit výš se toereticky
dá naprosto reálně. „Případný boj o prvenství v celé soutěži? Určitě nás hodně
láká, ale musíme stát nohama pevně na
zemi a jít zápas od zápasu,“ usmívá
se při představě atakování
konečného triumfu kouč
Hanáků Milan Varhalík.

tabulky bodově dost odskočená, nevylučoval bych zcela ani šanci zaútočit na
nějakou šestou, nebo dokonce pátou
pozici. Ne všichni seshora totiž podle
mě udrží podzimní výkonnost, my se
naopak můžeme zlepšit herně i výsledkově. K tomu však potřebujeme mít
na každé utkání alespoň trochu solidní
sestavu, hrát na své poměry dobře a naplno bojovat. Když splníme tyhle podmínky, tak věřím, že půjdeme nahoru,“
zůstává Tomáš Černíček nezdolným
optimistou.

ostatní tahouny. Nezbyde, než zápas od
zápasu podle situace se sestavou zase rotovat,“ pokrčil rameny lodivod Sokola II.
Leč ani tohle neničí jeho entuziasmus.
„Asi není zrovna jednoduché snažit se
dělat házenou ve druhé lize s určitou
kvalitou, když podmínky jsou z objektivních příčin spíš amatérské. Takhle to
ale prostě je, člověk musí všechno brát
s nadhledem a snažit se na maximum
v rámci možností. Ty naše pro odvetnou
část sezóny určitě vidím v posunu aspoň
na sedmé místo. A byť je horní polovina

PROSTĚJOV Sice se musí stále potýkat s různými personálními komplikacemi, ale přesto chtějí v rámci možností bojovat co nejvýš. U házenkářů TJ Sokol II Prostějov
to směrem k začínajícímu jaru ve 2. lize mužů, skupiny
JM 2018/2019 znamená touhu posunout se tabulkou
aspoň trochu nahoru. „Jsme osmí a rádi bychom minimálně před Olomouc na sedmé místo. Já osobně pak
myslím ještě o něco výš,“ svěřil se Večerníku hlavní trenér
Tomáš Černíček.

Jeho zájmu kvalitně nachystat kolektiv na jaro odpovídala skladba zimní
přípravy. „Začala už druhého ledna.
Nejdříve probíhala v domácích podmínkách, přičemž jsme trénovali
dvakrát týdně v hale a k tomu chodili jednou týdně cvičit TRX. Za což

vizi, odkud kam jít. Teď jde pouze
o jedno: neztratit správný kurz pozitivním směrem. A s výhledem dlouhodobého fungování alespoň na kvalitní
druholigové úrovni, v ideálním případě třeba o soutěžní patro výš. Současné ambice obou TJ Sokol sice do první
ligy nesahají, ale co není, může za pár
let třeba být.

a nastoupit sice pořád trnitý, leč viditelný výšlap vzhůru.
S ohledem na veškeré okolnosti na tom
před rokem byl i nyní stále je lépe Kostelec než Prostějov. Jak herním projevem, tak výsledkově a též postavením
v tabulce. Za podstatné však lze považovat, že zvolené cesty obou oddílů
mají své logické opodstatnění i jasnou

zásadní angažování mladé dvojice
svých někdejších členů na hostování
z extraligového Nového Veselí (Jakuba Flajsara a Radka Flajsara). Nebýt
těchto externích řešení, trable „dvojky“
se skládáním kolektivu by při řadě objektivních důvodů ještě víc eskalovaly.
Takhle se s podporou stabilních borců
podařilo složení týmu solidně vyřešit

pauzu kvůli zdravotní karanténě
v mančaftu vinou spalniček,
k tomu se
přidaly ještě
další nemoci.
Přesto jsem
s uplynulým
přípravným obdobím celkově
spokojen, v rámci možností pracovních, školních
i zmíněných zdravotních
jsme

(QVQKPVGTPGV

bych chtěl moc poděkovat celému
týmu TRX Arény Prostějov v čele
s Pett a také naší trenérce Alči. V termínu devátého až třináctého ledna
jsme pak absolvovali soustředění na
Slovensku, kousek od Spišské Nové
Vsi jsme trénovali třikrát denně společně se starším dorostem Karviné.
Vždy dvě jednotky zaměřené na fyzičku a tu třetí večerní věnovanou
herním dovednostem. Kemp nám
navíc zpestřily tréninkové duely
právě proti karvinským mladíkům
a rovněž s nedalekou Levočou působící v první slovenské lize,“ prozradil
Večerníku Milan Varhalík.
Dostavila se však i jedna větší komplikace. „Bohužel jsme museli během přípravy udělat dvoutýdenní

udělali maximum,“ shrnul někdejší
vynikající plejer pocházejí ze SR.
Po návratu ze soustředění si jeho
svěřenci střihli ještě jeden přátelský
mač, ve kterém porazili Prostějov
34:23. „Všechny přáteláky splnily
svůj účel. Vyzkoušeli jsme si nové
varianty obrany i různé útočné varianty, o výsledky vůbec nešlo,“ zmínil
lodivod kosteleckých házenkářů.
Sám má poměrně jasno v tom, jakou
hru by měli Kostelečtí v odvetné
části soutěže předvádět. „Hlavně
bych rád, aby se naše házená líbila divákům a kluci z ní měli radost.
Chceme vycházet z kompaktní
defenzivy a v útoku rozvíjet herní
činnosti jednotlivce. Obecný plán
je přitom skládat tým podle našich

možností z vlastních odchovanců.
A neklást přehnaný důraz na výsledky, byť samozřejmě člověk touží vítězit. Důležitější ale z mého pohledu
je předvedený výkon i odmakané
utkání na sto procent,“ zdůraznil
Varhalík.
Hráčský kádr z podzimu prošel
částečnou obměnou. „Už během
první poloviny sezóny se bohužel
vážněji zranil Kuba Schmalz, teď je
po operaci kolene a nebude k dispozici až do konce ročníku. Naopak
nás s ohledem na své pracovní i rodinné možnosti posílí ostřílení odchovanci Martin Grulich s Markem
Greplem, oba pomůžou zkušenostmi i přinesou větší konkurenci na
post spojky. Rovněž chceme podle
situace a soupeřů zapojit naše starší
dorostence hrající jinak druhou ligu
dané věkové kategorie za Litovel.
Jde o trojici Vojtěch Pospíšil, Filip
Havlík, Dušan Knápek. Naopak já
s trenérským parťákem Davidem
Ševčíkem už hrát nehodláme, spíš se
budeme věnovat svým povinnostem
na lavičce a touto cestou pomáhat
klukům,“ zrekapituloval Milan Varhalík dílčí personální korektury.
Co si tedy kouč TJ Sokol - HK
slibuje od druholigového jara?
„Byl bych špatný tréner i sportovec,
kdybych nechtěl vyhrávat. Ale úplně
konkrétní cíl, co se týče umístění
v téhle sezóně, jsme si s vedením
nedávali. Především chceme stabilizovat mužstvo a jít postupně krok
za krokem. Osobně jsem s podzimní
části spokojen a mám radost, že se
nám daří držet v první půlce tabulky, kde jsou malé bodové rozestupy.
Jestli skončíme v horní polovině
pořadí i na konci, zároveň se nám
podaří stabilizovat mančaft i vštěpit mu různé nové herní prvky, tak
budu s letošním ročníkem spokojen,“ uzavřel Varhalík.

15. kolo, sobota
16. bøezna, 17:00 hodin:

16. kolo, sobota
23. bøezna, 17:00 hodin:

Kostelec – Kuřim (24. 3., 10:30), Prostějov – Brno B (neděle 24. 3., 16:00),
Maloměřice B – Ivančice (13:00), D. Cerekev – Juliánov, Olomouc – V. Meziříčí
(18:00), Telnice – Bohunice (neděle 24. 3.)

14. kolo, sobota
9. bøezna, 17:00 hodin:

17. kolo, sobota
30. bøezna, 17:00 hodin:

Olomouc – Kostelec (13:00), Bohunice – Prostějov (neděle 31. 3.),
Brno B – D. Cerekev (15:30), V. Meziříčí – Telnice, Ivančice – Kuřim, Juliánov
– Maloměřice B (neděle 31. 3., 15.00)

18. kolo, sobota
6. dubna, 17:00 hodin:

21. kolo, sobota
11. kvìtna, 17:00 hodin:

19. kolo, sobota
27. dubna, 17:00 hodin:

Olomouc – Prostějov (18:00),
Telnice – Kostelec (neděle 28. 4.),
Brno B – Kuřim (15:30), V. Meziříčí
– D. Cerekev, Juliánov – Ivančice (neděle 28. 4., 15:00), Bohunice – Maloměřice B (neděle 28. 4.).
20. kolo (sobota
4. kvìtna, 17.00 hodin:

ÄÉVORKU½Ä
Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL
Jakub GRULICH
Tomáš VARHA
ÄÉVORKU½Ä

22. kolo, sobota
18. kvìtna, 17:00 hodin:

Martin POPELKA
Jindřich PRÁŠIL
Václav PRÁŠIL
Aleš KIŠ
Adam KOLÁŘ
Tomáš HOCHVALD

D. Cerekev – Prostějov, Kostelec –
Brno B (neděle 19. 5., 10:30), Maloměřice B – Telnice (13:00), Ivančice – V. Meziříčí, Kuřim – Olomouc,
Juliánov – Bohunice (neděle 19. 5.,
15:00).

Jan SMÉKAL
Lukáš VARHALÍK
Marek DOSTÁL
Rostislav PODHRÁZSKÝ
Michal NEVRLA
Jakub SCHMALZ
Milan VARHALÍK

aktuální výsledky
hledejte po
každém kole na
www.vecernikpv.cz

Kostelec – Juliánov (5. 5., 10:30),
Prostějov – Telnice (5. 5., 16:00),
Maloměřice B – V. Meziříčí (13:00),
Ivančice – Brno B, Kuřim – Bohunice,
D. Cerekev – Olomouc.












FJMPI

relativizovala. Je ovšem těžké se v tom
vyznat. Neříkám, že obžalovaný má
ve všem pravdu. Pouze si nejsem jistý,
kdo tu pravdu skutečně má,“ prohlásil
soudce Petr Vrtěl, při jehož rozhodování zřejmě svoji roli sehrál i fakt,
že sama poškozená očividně celou
záležitost původně nijak zvlášť řešit
nechtěla, stejně jako to, že se po celou
dobu snažila zejména chránit obžalovaného přítele své dcery.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě strany si ponechaly lhůtu pro
možnost odvolání.

%UDQNiĝL
Jakub Grulich
Jan Mayer
Pavel Navrátil
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Filip Havlík
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Václav Prášil
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Marek Dostál
Marek Grepl
Martin Grulich
Michal Nevrla
Rostislav Podhrázský
Jan Smékal
Lukáš Varhalík
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Zmìny v kádru:
3ĝtFKRG\ Marek Grepl, Martin Grulich
REDQiYUDWNDNWLYQtNDULpĝH )LOLS+DYOtN
'XäDQ .QiSHN 9RMWčFK 3RVStäLO YäLFKQL
KRVWRYiQt]GRURVWX/LWRYOH 
2GFKRG\ Jakub Schmalz (dlouhodobé
]UDQčQt  3HWU .RFRXUHN 'DYLG ãHYÿtN
0LODQ9DUKDOtN YäLFKQLGHÀQLWLYQtXNRQÿHQt
NDULpU\ 
5HDOL]DÄQÉWÙP
+ODYQtWUHQpU Milan Varhalík
$VLVWHQWWUHQpUD'DYLGãHYÿtN
9HGRXFtPXæVWYD Tomáš Varha
6WDURVWD6RNROD Lukáš Chalupecký
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12. kolo, sobota
23. února, 17:00 hodin:

Prostějov – Maloměřice B (16:00),
Kostelec na Hané – Dolní Cerekev,
TJ Sokol Velké Meziříčí – Juliánov, Bohunice – Brno B, Olomouc – Ivančice
(18:00), Telnice – Kuřim (neděle 24. 2.)

V. Meziříčí – Kostelec, Juliánov – Kostelec – Ivančice (neděle 7. 4., 10:30), Prostějov – Kostelec (neděle 12. 5.,
Prostějov (neděle 17. 3., 15:00), Prostějov – V. Meziříčí (neděle 7. 4., 16:00), Brno B – Juliánov (15:30), V.
Brno B – Telnice (15:30), Ivančice – 16:00), Maloměřice B – Brno B (13:00), Meziříčí – Kuřim, Olomouc – MaloD. Cerekev, Kuřim – Maloměřice B, Kuřim – Juliánov, D. Cerekev – Bohunice, měřice B (18:00), Telnice – D. CereBohunice – Olomouc (neděle 17. 3.) Telnice – Olomouc (neděle 7. 4.).
kev (neděle 12. 5.), Bohunice – Ivančice (neděle 12. 5.).

13. kolo, sobota
2. bøezna, 17:00 hodin:

Kuřim – Prostějov, Bohunice – Kostelec (neděle 3. 3.), Maloměřice B – D.
Cerekev (13:00), Brno B – V. Meziříčí
(15:30), Ivančice – Telnice, Juliánov –
Olomouc (neděle 3. 3., 15:00)

Prostějov – Ivančice (16:00), Kostelec – Maloměřice B (neděle 10.
3., 10:30), D. Cerekev – Kuřim, V.
Meziříčí – Bohunice, Olomouc –
Brno B (18:00), Telnice – Juliánov
(neděle 10. 3.)
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Hráèská soupiska
7-6RNRO
Kostelec na Hané HK

O VÍKENDU ZAÈÍNÁ ODVETNÁ ÈÁST 2. LIGY HÁZENKÁØÙ
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75 branek

2. Pavel Strašák (Velké Meziříčí) 74, 3. Vítězslav Večeřa (Velké Meziříčí) 68, 4. Jiří
Houček (Dolní Cerekev) 66, 5. Jan Čelovský (Prostějov) 66, 6. Zdenek Kukla (Telnice) 64, 7. Jakub Vraný (Bohunice) 61, 8. Pavel Chýlek (Kuřim) 61, 9. Miroslav Vaverka
(Olomouc) 58, 10. Lukáš Varhalík (Kostelec) 57
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K dispozici má Sokol takřka stejný
kádr v porovnání s podzimem. „Proběhla nějaká jednání o nových posilách,
ale k ničemu nevedla. Pokračuje spolupráce s Horkou, byť úplně neodpovídá
mým původním představám. Podstatnější může být, že po další operaci se do
tréninku opět zapojil Jirka Kosina a měl
by být k dispozici. Vypomoct na brankářský post se ze sportovního důchodu
vrátil Zdeněk Micka, na hostování z extraligové Litovle máme jeho mladého
syna Vojtu. A po nějaké době se k aktivní
kariéře vrací Martin Hodan,“ vyjmenoval Tomáš Černíček.
Spoléhat bude na silnou osu kolektivu, kterou tvoří gólman
Jiří Hrubý, kanonýr Jan Čelovský, taktéž produktivní
Kristián Bokůvka, David
Jurečka a Martin Hacura, obranáři Michal Jura
či Filip Mikulka. Plus je
tady samozřejmě klan
Flajsarů: velezkušený Tomáš a jeho
syn Jakub i synovec Radek, oba
talentovaní mladíci
z Nového Veselí hrající extraligu. „Je pravda,
že kvůli mladým Flajsarům
překládáme některé duely, aby
za nás mohli nastoupit. Toma
Flajsara jsme ještě ukecali k jarnímu pokračování navzdory
jeho pracovní vytíženosti,
z osobních důvodů nebudeme mít pokaždé
k dispozici ani
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Jiří HRUBÝ
Jiří SLADOVNÍK
ÄÉVORKU½Ä
Michal BURGET
Radek FLAJSAR
David JUREČKA
Jan GREPL
Svatopluk ORDELT
Libor VYKYDAL
David KITTNER
Jan ČELOVSKÝ
Kristián BOKŮVKA
Jakub FLAJSAR
Tomáš FLAJSAR
Filip MIKULKA
Martin BEČIČKA
Jiří KOSINA
Matěj PROTIVÁNEK
Vojtěch VYSOUDIL
Adam Herink
Filip KINTR
Martin HACURA
Pavel ŠESTOŘÁD
Tomáš JURÍK
Michal JURA

naše soutěž / krimi
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Na druhý den pak svého mandanta
začala obhajovat ještě daleko ostřeji.
„Podáváme námitku nezákonnosti
výslechu slečny Kvitové. O tom, že
bude vypovídat odděleně pouze na
mikrofon, se rozhodlo neveřejně.
Zároveň podáváme také námitku
podjatosti tohoto soudu,“ vyrazila do
protiútoku Lucie Nejedlá. Se druhou
námitkou však byla předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně Dagmar
Bordovská ihned hotová... „Nemáme
žádný poměr k věci samé, obžalova-

9NDX]HSĆHSDGHQË.YLWRYÇP¿REæDOREDGDOxËGĎND]

BRNO, PROSTĚJOV Radim Žondra obviněný z přepadení tenistky
Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě ze dne 20. prosince 2016
stále svoji vinu popírá. Tvrdí, že
v době činu byl úplně někde jinde,
konkrétně na stavbě v Napajedlích.
Kromě stěžejního důkazu v případu napadení tenistky v podobě její
vlastní výpovědi má však obžaloba
ještě další silný argument usvědčující právě Žondru. Výsledky pachových stop z místa činu!
Ty zatím v rámci probíhajícího hlavního líčení u Krajského soudu v Brně

3UDYLGODVRXWÝŀH

PROSTĚJOV Policie České republiky pátrá po
muži, který byl podle mluvčího prostějovských
strážců zákona svědkem kriminálního činu. Co
a kde měl vidět, však sděleno nebylo. Pokud jej ale
na snímku poznáváte, sdělte to okamžitě na lince
158.
„Prostějovští policisté žádají veřejnost o pomoc při
zjištění totožnosti důležitého svědka protiprávního
jednání za účelem podání svědecké výpovědi. Podle
dosud zjištěných informací by se měl muž na přiložené
fotografii pohybovat zejména na Prostějovsku,“ sdělil
Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje.
„Obracíme se tímto na širokou veřejnost se žádostí
o pomoc při pátrání po jeho totožnosti. Jakékoli poznatky k totožnosti muže je možno sdělit telefonicky
na číslo 725 575 559 nebo na linku tísňového volání
číslo 158. Zároveň žádáme i muže zachyceného na fotografii, aby se přihlásil na jakékoli policejní služebně,
případně na lince 158,“ přidal mluvčí.
(mik)
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spolehlivě určit, zda k pádu a následné
zlomenině zápěstí došlo následkem
podnapilosti poškozené, či kvůli agresivnímu chování obžalovaného.

„Celému incidentu byli přítomni
pouze dva lidé. Každý z nich přitom
tvrdil něco jiného a neexistuje nikdo,
kdo by jednu z obou variant mohl
potvrdit. V takovém případě je třeba,
aby soudce pečlivě zvážil věrohodnost svědka. V tomto ohledu ovšem
nelze výpověď poškozené brát za zcela spolehlivou. Svědčí o tom fakt, že
některé prvky své výpovědi postupně

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz

házená extra

Dvoustranu
připravil
Marek
SONNEVEND

Svou vlastní cestu mají kostelečtí i prostějovští Kostelec hodlá stabilizovat mužstvo, stavět
házenkáři. Hlavní je neztratit ten správný směr na svých odchovancích a divácky líbivou hrou

PROSTĚJOV Dva a půl měsíce zimní přestávky
utekly jako voda, třetí nejvyšší tuzemská soutěž
v házené mužů 2018/2019 se opět probouzí k životu a s ní také dva kluboví zástupci našeho regionu.
TJ Sokol Kostelec na Hané HK i TJ Sokol II Prostějov totiž působí už řadu let právě v jihomoravské skupině
2.ligyČR,jejížodvetnáfázeodstartujenejbližšísobotu
23. února.
Večerník, který s oběma oddíly dlouhodobě spolupracuje, pro vás připravil na této dvoustraně kompletní informační servis před druhou polovinou aktuální sezóny. Pokud vás tedy zajímá, co je v hanáckých táborech vyznávajících tvrdý kolektivní sport
nového a s čím do „jarní“ části vyrážejí, TAK ČTĚTE!

Přesně před rokem jsem se právě na
tomto místě v podobném komentáři
zamýšlel nad tehdejší situací házenkářů TJ Sokol Kostelec na Hané i TJ
Sokol II Prostějov. Co se od té doby
změnilo, co zůstalo stejné a kam oba
zástupci zdejšího regionu v druholigové soutěži směřují?
Pokud začneme momentálně úspěšnějšími kosteleckými muži, ti pokračují v naplánovaném a de facto plně
dodržovaném trendu. Spočívá v tom,
že ostřílení borci ze starší hráčské generace postupně ukončují své kariéry,
aby je v kádru nahrazovali vlastní
mladí odchovanci.
Takhle za posledních dvanáct měsíců
odešli do sportovního důchodu ze zkušených opor například Karel Diviš,
Jiří Vymětal, Tomáš Varha či Martin
Švec, naopak místo na soupisce získali talentovaní Jakub Grulich, Adam
Kolář nebo Michal Nevrla. A stěžejní
zodpovědnost logicky přešla ze skončivších bardů na příslušníky střední
i nastupující generace v čele s Janem
Smékalem, Janem Mayerem, Lukášem Varhalíkem, Markem Dostálem
a dalšími.
Tomu všemu pak velí z lavičky někdejší tahouni HK ze slavných let v extralize a interlize, přičemž David Ševčík
po jedné úspěšné sezóně přešel z postu
hlavního kouče na pozici asistenta,

7$%8/.$/,*<08lµ-0
2018/2019 PO PODZIMNÍ ÈÁSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zašlete aktuální fotografii vás či vaší blízké osoby a fotografii před více než 10
lety pro srovnání. K fotografiím napište rok vzniku a krátký popisek.
Akce Fotosoutěž „Jak šel čas“ Prostějovského Večerníku probíhá v termínu od
18. 2. do 10. 3. 2019.
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem
a doručovací adresou na území ČR, která v tomto termínu pošle poštou, e-mailem
či prostřednictvím sociálních sítí nebo osobně doručí dvě soutěžní fotografie.
Výherci budou vybráni členy redakce po ukončení akce.
Soutěžící musí uvést čitelně své jméno, příjmení, bydliště a číslo telefonu pro
možnost kontaktování v případě výhry.
Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které budou anonymní nebo budou
dodány po 10. 3. 2019.
Odtajnění partnerů a cen proběhne v pondělí 25. 2. 2019.
Výherní fotografie budou součástí kalendáře Prostějovského Večerníku na rok
2020 a jejich autoři získají autorský honorář v hodnotě 500 Kč.
Výherci budou kontaktováni telefonicky a jejich soutěžní fotografie budou zveřejněny v tištěném vydání Prostějovského Večerníku, na webovém portálu www.
vecernikpv.cz a na sociálních sítích spravovaných pořadatelem akce (Facebook,
Twitter a Instagram).
Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele včetně svých rodinných
příslušníků.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR a zavazuje
se je plně dodržovat. V případě výhry soutěžící souhlasí s uveřejněním soutěžních fotografií a vlastní fotky s výhrou.
Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v pe-

PROSĚJOV To následně potvrdila
nězích.
i sama poškozená, která ovšem tvrdiPořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s koná- la, že celé ranní setkání v Trize trvalo
maximálně hodinu, a jakýkoliv pokus
ním soutěže.
o tělesné sblížení popřela. Ať tak či
onak, ke kýženému výsledku schůzka
nevedla. Tomáš D. byl totiž nakonec
za napadení Aleše N. pravomocně
odsouzen ke 300 hodinám veřejně
prospěšných prací. Kromě toho musí
uhradit 44 000 jako náhradu škody
za jeho léčení a dále 29 000 korun bolestného. Naopak Aleš N. byl nakonec
obžaloby zproštěn. Soud totiž nemohl

6MDN¿PLNROLGRWD]\VHREUDħWH
QDPDUNHWLQJRYRXPDQDŀHUNX
Anetu Straškrabovou
QDWHOHIRQQ¯PÏ¯VOH
nebo na e-mailu: marketing@vecernikpv.cz.

19021510189

19021510188

BRNO Už po minulém lednovém
přelíčení řekla obhájkyně Radima
Žondry Lucie Nejedlá Večerníku,
že existuje několik indicií, které
vedou k domněnce, dle které mandant Petru Kvitovou nepřepadl.
Jenže obhajobou předvolaní svědci nepřinesli ve středu 6. února
soudu vůbec žádné důkazy o tom,
že byl Žondra v době spáchání činu
na stavbě v Napajedlech, jak obviněný neustále tvrdí. Nejedlá tak
společně se svým klientem přišli
alespoň s novou taktikou obhajoby. A navíc zaútočili přímo na senát
Krajského soudu v Brně!
Už během prvního dne dalšího stání,
o němž Večerník obsáhle referoval
v minulém vydání, se advokátka snažila napadat vyjádření Petry Kvitové, ale také znalců z oboru lékařství.

3DFKRYpVWRS\XVYĚGÿXMtåRQGUX

NO<Mµ !
Co se starými a nepotřebnými CD
a DVD? Médium, které se poprvé
objevilo před pětatřiceti lety, přestává hrát prim. A domácnosti řeší,
jak se zbavit nepotřebných cédéček, které obsahují škodlivé látky
i citlivá data.
Plastové obaly od CD patří do plastů.
DVD a videokazety je nejlepší odvézt
do sběrného dvora. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného
odpadu, ve větším množství patří
rovněž do sběrného dvora. CD, DVD
i magnetické pásky vytažené z audio
a videokazet můžete rovněž vyhodit
do červených kontejnerů určených
na elektroodpad.
Podle odborníků se ročně vyhodí ně-

19021510198

9RMWčFK0LFND

Jeho vizi nesráží ani fakt, že příprava
Filip Mikulka
1994
tradičně neproběhla zdaleka ideál0DWčM3URWLYiQHN

ním způsobem. „Trénovat jsme za9RMWčFK9\VRXGLO

čali brzy po Novém roce. První tři
3LYRWL
týdny byly jako obvykle zaměřené na
Martin Hacura
1998
Michal Jura
1984
nabírání kondice a síly, pak jsme poTomáš Jurík
1981
stupně přecházeli na práci s míčem
3DYHOãHVWRĝiG

i herní prvky. Tréninková docházka
Zmìny v kádru oproti podzimu: však byla poplatná tomu, že máme
v týmu zaměstnáními hodně vytíže3ĝtFKRG\ =GHQčN 0LFND 0DUWLQ +RGDQ né chlapy i několik studentů, do toho
RED QiYUDW N DNWLYQt NDULpĝH  9RMWčFK se přidávají rodinné povinnosti. Tak0LFND KRVWRYiQt]/LWRYOH 
že v reálu příprava často není na tako2GFKRG\æiGQp
vé úrovni, jak by být mohla a měla,“
přiblížil kouč. „To si ale nestěžuju,
5HDOL]DÄQÉWÙP
jen konstatuju běžné podmínky
+ODYQtWUHQpU7RPiäþHUQtÿHN
v současné házené u druholigových
$VLVWHQWWUHQpUDAnatoliy Vasyliev
klubů. Každopádně jsme zvládli
9HGRXFtPXæVWYDSvatopluk Ordelt
absolvovat jeden přípravný turnaj
v Kuřimi, kde se nám bez šesti členů
základu povedlo získat jediný bod
proti domácím, Vršovicím a Měnínu.
Potom jsme ještě odehráli přátelák
v Kostelci taky v okleštěném složení, přesto šlo o další možnost vidět
kluky v zápasové akci a vyhodnotit si největší rezervy, na
čem ještě potřebujeme zamakat. Výsledky
v těchto přátelských
utkáních jsem celkově
moc neřešil, důležité
budou až v soutěži,“
navázal kouč prostějovských házenkářů.

www.

VECERNIKPV.CZ

David PALIČKA
Lukáš ŘÍČAŘ
David ŠEVČÍK
David KOPEČNÝ
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odchovanec Sigmy Olomouc. Tento šestadvacetiletý útočník prošel
za svou kariéru Znojmo, Nitru, třetiligovou Kroměříž, Frýdek-Místek, momentálně je půldruhého
roku v kádru Sokolova.
„Sokolov nám povolil testování, je
to typický útočník, vyšší, soubojový
hráč. Trénuje s námi od středy, v zápase nezklamal, přestože měl dvě
šance, které neproměnil. Má za sebou
nějaké zkušenosti, mohl by být přínosem,“ charakterizoval možnou posilu
trenér Oldřich Machala.
Kdo četl vynikající humoristický román Patricka Ryana Jak jsem vyhrál
válku, musí si v souvislosti s produktivitou útočníků nutně vzpomenout na
odvykání netypického kroku hlavního
hrdiny. Místo toho, aby si osvojil ten
vojenský, během cvičení celé mužstvo
naopak přešlo na onen netypický „goodbodyovský“. Podobně i jinde vyhlášený střelec se v prostějovském dresu
jako mávnutím kouzelného proutku
začne trápit, stačí si vzpomenout na

3
2

Hapala či Kovaříka. Lze jen doufat, že
Ševčík, pokud zůstane, nebude dalším
nešťastníkem v řadě.
Trenér Machala měl už k dispozici
uzdraveného Žikola, zato zdravotní potíže nedovolily nastoupit
Schusterovi, nenastoupil ani Pančochář s Píchalem. Líšeňský kouč
Miloslav Machálek svůj tým na Prostějov tradičně dobře připraví, což se
evidentně stalo i tentokrát. A použil
k tomu stejné zbraně, tedy vysoké
napadání a aktivní hru s využitím
užšího prostoru. „Myslím, že se nám
povedlo soupeře zaskočit vysokým
presinkem. Umělka je nová, kvalitní,
ale nic neodpustí a je trochu menší.
Prostějovu chvíli trvalo, než si na to
zvykl, my už máme odehraných několik utkání,“ popisoval úvodní pasáž
ex-prostějovský útočník Tomáš Machálek. Právě na něj směřovala kolmice od obránců, míč si zpracoval a druhým dotykem jej uličkou posunul na
ghanského forwarda, který otevřel
skóre. Poté Krška naopak našel uličkou Machálka, Pernackému prošel
míč pod nohou, což „Machymu“
otevřelo cestu na brankáře, s čímž si
zkušený útočník poradil.

SK LIS
1.SK PV
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Foto: Ivo Heger

Po změně stran se do balónu z pěta- by se mělo v sobotu. Vydrží-li příznivé tráva v olomouckých Nových Sadech.
dvaceti metrů opřel Minařík a bylo to počasí, měla by být dějištěm přírodní Statistiky z utkání najdete na str. 22
už 3:0 pro domácí. Pak se přece jen
projevila zkušenost na prostějovské
2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
straně. Zapletal využil předchozího
zaváhání domácích, poslal krásný cenOldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
tr na Kroupu, který snížil, tentýž hráč „V prvním poločase jsme udělali množství zbytečných chyb, hru jsme vůbec nezvv poslední minutě ještě proměnil po- ládli v obranné fázi. Po dvou laciných chybách jsme obdrželi dva góly středem obrakutový kop. „Ladíme formu, v příštím ny za dvacet minut. Tohle prostě proti kvalitnímu soupeři, který vede třetí ligu, nelze
týdnu chceme chodit na trávu, protože udělat. Podle toho vypadal i celý poločas, který byl z naší strany špatný, málo jsme se
je už důležité si zvykat zase na přírod- pohybovali, vytvořili si snad jednu šanci, to je strašně málo. Proto i poločas dopadl
dvoubrankovým rozdílem. Naproti tomu druhá půle byla úplně jiná, fotbalovější.
ní povrch,“ plánuje na poslední týden Myslím si, že jsme zápas mohli i otočit nebo aspoň remizovat. Jenže opět nedáváme
zimní přípravy trenér Machala. Gene- branky do prázdné brány, obejdeme brankáře a míč skončí na tyči. Soupeř nám dá
rálka na start sezóny má zatím hodně z šance okamžitě gól, i když nemá lepší kvalitu, ale situaci dobře vyřeší. Tohohle my
neznámých. Jistý je pouze soupeř, kte- prostě nejsme schopni. Líšeň byla na zápas jako vždy hodně motivovaná, dohrávala
rým je třetiligový Uherský Brod, hrát souboje, byla to prostě kvalitní prověrka proti kvalitnímu soupeři.“

Šancí bylo na obou stranách stále
dost, skóre mohlo ještě významně
narůst. “
yy Jak probíhá zimní příprava
u lídra třetí ligy?
„Naše příprava je kondičně velice
náročná, můj otec je tím koneckonců známý. (úsměv) Ti, kteří to absolvovali celé, jsou teď ve velice dobré
kondici. Každopádně se potýkáme
se zraněními a čekáme, až se nám
všichni uzdraví. Máme před sebou
poslední tři utkání do startu sezóny.“
yy Posilovali jste během přestávky?
„Odešel nám klíčový hráč, Přichystal
se vrátil do Zbrojovky, kde se hned
stal klíčovou osobností, což určitě
cosi znamená. Výměnou k nám přišel
Jambor, mladý talent, a jeden africký
útočník.“
yy Cíl pro jarní sezónu je zřejmě
jednoznačný?
„Větší cíl než udržet pozici, kterou
jsme si vybojovali na podzim, mít
nemůžeme. Podporuje nás i vedení,
které dělá vše pro to, aby se povedl
postup do druhé ligy. Po sportovní
stránce pro to uděláme na hřišti maximum, jestli by se postup realizoval,
to samozřejmě nemohu posoudit.“
yy Michal Zapletal odehrál v Líšni
výborný podzim, v zimní přípravě patří k nejlepším hráčům. Co

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

k tomu můžete říci vy jako zkušenější spoluhráč?
„Hned jak se vracel do přípravy do
Prostějova, tak jsem předpokládal, že
se chytne. Už ke konci podzimu měl
výbornou formu. Potvrdil to, slyšel
jsem o něm jen superlativy. Jsem rád,
že se mu to povedlo a že to vypadá, že
bude v druhé lize nastupovat, to mu
přeji. Je to podle mě hodně ovlivněno
hlavou. O hráčích třetí ligy se říká, že
na to nemají hlavu hrát výš, Michal je
pravý opak. Vůlí a chutí dosáhnout
vyšších cílů se mu to povede.“
yy Čím se momentálně bavíte kromě fotbalu?
„Nejvíce rodinným životem. (smích)
Jinak pořád navrhuji sportovní oblečení, chci teď renovovat internetové
stránky, některé modely mám v komisi ve vybraných pražských obchodech. Jde o malosériovou výrobu pro
klientelu, která tyto modely ocení.“

„Tak víceméně tam není co hodnotit...
Podařilo se nám prospat první poločas,
brzy jsme prohrávali a nedařila se nám
taktika napadání, co jsme chtěli hrát.
Z vlastních chyb jsme dostali od soupeře všechny tři góly. První poločas byl asi
opravdu nejhorší, co jsme zatím v přípravě odehráli, což se podepsalo na konečném výsledku.“
yy Ve druhém poločase se ale obraz
hry přece jen změnil...
„Po změně stran nastoupil Karel Kroupa
a hra najednou vypadala úplně jinak. Jsme
zvyklí na něj hrát a víme, co v ofenzivě potřebuje, v tomto nám hodně pomůže.“

Tomáš
KALÁB

PROSTĚJOV V přípravě si opravdu
zahrál, díky souhře zdravotních potíží měl místo vždy jisté. Ani vynikající kopací technika Zdeňka Fládra
(na snímku) však ke gólům nepřispěla. Jak říká v následujícím rozhovoru,
k dobré fyzičce proměňování šancí
musí přijít. Nejpozději na Žižkově...

yy V přípravě jste odehrál hodně
utkání. Máte možnost ji vyhodnotit
pohledem zblízka...
„Přípravu jsme museli odehrát v domácích podmínkách na umělém povrchu,
což je samozřejmě něco jiného ve srovnání s loňským soustředěním v Chorvatsku. Ve většině utkání to herně nevypadalo vůbec špatně, ovšem stále nás trápila
exkluzivní
gólová produktivita. Máme ještě týden
rozhovor
do generálky, na zakončení musíme ještě
zapracovat, abychom první kolo na Žižpro Večerník
kově zvládli.“
yyCo fyzická kondice?
„Na fyzičce jsme poměrně dost zapracovali, celou zimní přípravu jsme
yyV Líšni jste odehrál hodinu. Jak zá- běhali. Řekl bych, že jsme na tom
fyzicky dobře. Jsme schopni napadat
pas hodnotíte?

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 Prostějo-

vě, vzhledem ke své dlouhodobé
filozofii práce s mládeží může
mladým adeptům tohoto nejpopulárnějšího světového sportu
poskytnout asi nejlepší zázemí
a podmínky pro hráčský rozvoj.
„To, že k nám přivedete svého potomka, nutně neznamená, že jej
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plně nasměrujete na fotbalovou
dráhu,“ upozorňuje šéftrenér přípravek Tomáš Páleník. V úvodní
fázi je příprava všeobecná, zaměřená na pohyb a evokování radosti
z něj. Kromě pohybového vyžití
znamenají tyto aktivity důležitý
sociální aspekt, dítě si totiž zvyká na kolektiv a vrstevníky okolo
sebe. A poznává, že v životě není
nic zadarmo, jak to v raném dět-

ství mohlo v rodinném prostředí
vypadat.
„Na jaře nabízíme čtyři pevné termíny, kdy mohou rodiče své děti
k nám na stadion přivést, jde o pětadvacátý den února a března, 29.
dubna a 20. května. Samozřejmě
je možné přijít po předchozí domluvě i mimo tyto vyhlášené termíny,“ zve rodiče s malými caparty
Tomáš Páleník.
(tok)

rozehrávku soupeře, jak to po nás trenér požaduje. Tady bychom na jaře
problém mít neměli.“
yy Problémy se zakončením přetrvávají, posily v útoku zatím příliš nejsou.
Jak to vidíte jako ofenzivní záložník?
„Celé to asi není jen o jednom útočníkovi. Jde o celkové pojetí hry, my jsme
schopni se do šancí dostat, jenže pak to
třeba skončí na obránci. Musíme se snažit vytěžit z příležitostí maximum, pak to
bude fungovat i po psychické stránce.“

přiznává záložník Zdeněk Fládr
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yy Líšni zápas proti Prostějovu obvykle vychází. V čem spatřujete
příčiny?
„V první řadě se nám asi povedlo Prostějov zaskočit vysokým presinkem.
Svou roli sehrála i nová kvalitní, ale
trochu menší umělka, na niž si hosté
chvíli zvykali, zatímco my už měli několik zápasů odehraných. Dali jsme
dvě branky, a v první půli tak dostali
soupeře, dá se říci, do kolen.“
yy Jenže druhý poločas vypadal
přece jen jinak?
„O přestávce oba týmy prostřídaly,
my poslali spíše mládí, Prostějov dal
na hřiště zkušenost, přišli Kroupa
s Polákem. To samozřejmě změnilo
obraz hry, soupeř převzal iniciativu.

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Po nahlédnutí do
druhé ligy v Opavě se prostějovský odchovanec Tomáš Machálek
vrátil do Moravskoslezské ligy,
kde patří k hlavním postavám lídra tabulky brněnské Líšně. V přípravném utkání svému bývalému
klubu vstřelil druhou branku. Na
podzim měl na očích záložníka Michala Zapletala, který patří k příjemným překvapením zimní přípravy eskáčka. Nejen o něm padla
řeč v exkluzivním rozhovoru.

všiml si prostějovský odchovanec
v barvách Líšně Tomáš Machálek
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Hned tři momenty pátečního utkání
vztyčily tradiční varovný prst. Dostat
dva góly téměř jako přes kopírák uličkou středem obrany je hrubá chyba
nehodná zkušené defenzivy. Prohrávat s týmem z nižší soutěže, jakkoli jí
jednoznačně dominuje, rozdílem třídy také není na spokojené pomlaskávání. A do třetice, aby jediné dva góly
vstřelil opět nejstarší hráč na hřišti
a jediný produktivní útočník, to je dva
týdny před startem druhé ligy mírně
řečeno mrzuté...
Eskáčko samozřejmě nadále hledá
plnohodnotného útočníka, nejnověji se v hledáčku sportovního managementu objevil Adam Ševčík,

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

BRNO-LÍŠEŇ, PROSTĚJOV Asi nejkvalitnější prověrka druhé
poloviny zimní přípravy čekala v pátečním téměř jarním podvečeru na fotbalisty 1.SK Prostějov v Brně. Na nové umělé trávě líšeňského areálu nastoupili svěřenci kouče Machaly proti
domácímu lídru Moravskoslezské ligy. Domácí využili jednak
známého prostředí, druhak poměrně nečekaných chyb soupeře a první poločas na hřišti jednoznačně dominovali. Po vystřídání přišla na hostující stranu zkušenost a Kroupa dvěma
brankami aspoň snížil na přijatelný výsledek.

-,),ß0%/ă76)¡`"õ,-í136`(,)&)"0(ß(,
Start jarní části druhé ligy se blíží a Prostějov stále shání útočníka

fotbal

ODPADEM II.
čÅÄÇÃ¼Ñ
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Na prostějovském zámku právě probíhá výstava Oldřicha Skulila s názvem Situace
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co si může takový začínající fotograf dobně. Jelikož tam se pohybujete
vybrat. Člověk se k tomu musí pro- v měřítkách vteřin. A to není jako
bojovat právě skrz ty krajinky a po- u fotografování, při němž máte čas
si rozložit stativ, nachystat si veškeré
příslušenství. Je důležité, aby člověk
uměl dobře ovládat a znát svůj fotoaparát, aby v těch okamžicích, v těch
chviličkách tu správnou situaci zachytil. Já navíc nefotím do formátu
RAW, naopak fotím vše do JPG. Dělám to tak z prostého důvodu. Pokud se špatně nastaví fotoaparát, tak
výsledná fotka je nepoužitelná a můžete ji rovnou smazat, protože se s ní
nedá nijak pracovat. Navíc formát
RAW zpomaluje ukládání, což je
také špatně. Tady zkrátka musíte být
rychlí. Raději proto nabouchám tři
fotky v tom formátu JPG a s tím pak
následně pracuji. Popravdě řečeno
málokdy se mi stane, že ta foPROSTĚJOV K fotografii se poprvé
dostal na střední škole, v té době
podědil první přístroje a temnou
komoru po svém dědečkovi. V jeho
počátcích byly digitální snímky spíše
pokusy a poznání této nové technologie, ovšem očekávání přešlo obyčejně ve zklamání. Až v roce 2016
si zakoupil první digitální Olympus
a začal se oboru věnovat naplno.
V podstatě se do něj úplně ponořil.
Jeho dík patří hlavně Bobu Pacholíkovi, který ho zahltil několika radami i výtkami hlavně v žánru foto
street. Podstatou takového snímku
je, aby vyprávěla svůj příběh i při zachování jistých estetických hodnot.
Ondřej Skulil (na snímku) v těchto
dnech vystavuje v prostějovském
zámku, kde jsme jej také během vernisáže vyzpovídali.

milujeme vecerník
á

Vendula
PROVAZOVÁ

nadchlo takové umění
a chtěli by se tomuto žánru věnovat?
„Dle mého názoru je
to ten nejtěžší žánr,

6WDUWXMHQRY¿IRWRVRXWøæ
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ducentem odpadů na světě, ale chyba
+UR]EDUDNRYLQ\
lávky! Zatímco tato východoasijská
Že je právě elektronický odpad poměr- země vyprodukuje 520 tisíc tun odně nebezpečný, asi zdůrazňovat nemusí- padu denně, Spojené státy americké
me. Přitom více než sedmdesát procent ji o sto tisíc tun „porážejí“. Američané
z něj skončí v Číně, kde je zpracováván v kupříkladu vyhodí pětadvacet miliorodinných dílnách, tedy neodborně. To nů plastových lahví každou hodinu!
může mít značný vliv na životní prostře3OÙWY½QÉSRWUDYLQDPL
dí a nese s sebou pochopitelně i zdravotPrávě v USA se navíc každoročně zbyní rizika, rakovinu nevyjímaje.
tečně vyhodí přibližně čtyřicet milio$PHULÄDQÅY
nů tun potravin. Na světě přitom žije
RGSDGHFKNUDOXMÉ
zhruba jedna miliarda hladovějících
Mohlo by se zdát, že je Čína vzhle- lidí. Že se s potravinami často plýtvá i
dem k počtu obyvatel největším pro- v Evropě, ovšem netřeba dodávat.
let, zatímco plechovka se rozloží cca
9UDWQÅODKYHvHWÔÉ
za 10 až 100 let a plastová lahev za 100
HQHUJLLQHMOÅSH
až 1000 let.
Na výrobu plechovky z recyklovaného
3ÕO]HPÈNRXOH
hliníku se spotřebuje až o 80 % méně
SRSHO½ÔVNÙFKYR]Õ
energie než na nerecyklovanou variantu. Stále je to ale energeticky mnohem Každoročně je celosvětově vypronáročnější než všechny výdaje spojené dukováno zhruba 49 milionů tun
elektronického odpadu neboli e-ods vratnými skleněnými lahvemi.
padu. To je mimochodem 7 kg na
6NOHQÈQ½O½KHY
každého člověka na Zemi. Pro zajímavost ještě uveďme, že kdyby bylo
Y\GUzÉPLOLRQOHW
Co se však týče biologické rozloži- toto množství najednou v popelářtelnosti, skleněná láhev „podlehne“ ských vozech, jejich řada by oběhla
tomuto procesu až za více než milion půl zeměkoule.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Street foto je nejtěžší žánr,
co si může začínající fotograf
vybrat. Člověk se k tomu musí
probojovat skrz fotografie
krajinek a podobně...

tografie je
k ničemu, právě
díky tomu, že svůj fotoaparát mám vhodně nastavený. Když potom vejdu do ulice,
kde jsem připraven fotit, a odpovídá relativně světlo, tak už
není problém chodit a mačkat tu
spoušť při jakékoliv příležitosti,
v jakékoliv situaci.“ (úsměv)
yy Jak poznáte, že je ta správná situace, kdy zmáčknout spoušť?
„Prostě se mi líbí. Lépe řečeno, ten
člověk to vycítí sám, že nějakým
způsobem se mu ona situace, ten
správný moment líbí. Je to opravdu
okamžik, kdy za sekundu nebo za
dvě je ta situace navždy ztracená.
Kolikrát si říkám, že by z toho byla
skvělá fotka, ale tu možnost jsem
promarnil. Nebo že jsem neměl připravené funkce ve fotoaparátu tak,
jak je potřeba, jak bych chtěl mít. Je
to bohužel o tom okamžiku a o náhodě.“
yy Nosíte fotoaparát u sebe stále
nebo si vyloženě řeknete, že teď
půjdete fotit?
„Ano, dá se říct, že ho mám každý
den u sebe a každou chvíli něco fotím.“ (úsměv)
yy Musím říct, že fotografie, které
máte vystavené na prostějovském
zámku, jsou dechberoucí. Líbí se
mi, že každá z nich jako by mluvila...
„Je to záměr toho odvětví street fotografií, aby mluvily samy o sobě.

O tom v podstatě to umění je. Když
se na ni člověk podívá, tak mu musí
něco říct. Že to není jen snímek někde vyfocený v ulici a nicneříkající.
Obraz, který zachytím, by sám měl
něco sdělovat. Ale vždy musí to, co
je na ní zachycené, podtrhnout skutečnou situaci. Ne, aby si lidé museli
domýšlet nějaký příběh nebo něco,
co je za tím skryté. Zkrátka takhle by
to mělo působit a takhle by to lidé
měli pochopit. Alespoň já vidím tu
streetovou fotku v tomhle směru.“
yy Za jak dlouhý časový úsek jsou
pořízené fotografie zde na výstavě?
„Mělo by to být asi dva roky.“
yy Chápu dobře, že to je výběr
toho nejlepšího od vás? Lépe řečeno snímky, se kterými jste nejvíc spokojený?
„Nedá se říct, že je to výběr toho
nejlepšího, mám samozřejmě i jiné
fotografie. Ovšem ty jsem na tuhle
výstavu nezařadil, protože mi nepřišly vhodné do toho kontextu, který
jsem se rozhodl vystavovat. Zkrátka nezapadly mi tam. Navíc tyto
fotky se opravdu hodily k sobě, ten
správný nádech ulice, proto jsem se
rozhodl je vybrat a uspořádat tuto
výstavu.“
yy Můžeme ještě někde vidět vaše
fotografie?
„Momentálne se připravuje další výstava Fotoklubu Prostějov v okresním archivu, kde budu mít vystavené další ze svých fotografií. Celkově
jich bude asi sedm, které budou také
v tom žánru foto street, ale čistě jen
z Prostějova. Dá se říct, že to bude
pokračování této výstavy, akorát v té
fotoklubové scéně.“

yy Plánujete ještě někdy vystavovat vy sám?
„Určitě ano, ale musím nejprve nafotit nějaké zajímavé fotografie, aby
dohromady daly nějaký smysluplný
celek.“
yy Zachycujete už jen street foto,
nebo i něco jiného?
„Kromě zmíněných snímků fotím
například i krajiny a další všemožné
druhy fotografií. Ale co se týče výstavy, tak je pro mě opravdu důležité, aby měla nějaký smysluplný
začátek a konec. Nějaký obsah,
který bych chtěl návštěvníkům
sdělit. Což bych neřekl, že
je úplně vhodně pro krajinové fotky. Neříkám, rád
se procházím po krajině,
fotky ne že by neměly
své kouzlo, ale jedna je
focená odtud, druhá
z jiného úhlu. Lépe
řečeno nenapadá
mě, jak to poskládat,
je to zkrátka, jak se
říká, úplně jiná ves.
Zase nechci dělat ty
typické turistické snímky. Například že bych jel
do zahraničí a pořídil fotky,
obrazně řečeno, z dovolené.“
(pousměje se)
yy Takže street foto vás baví
úplně nejvíc?
„Ano, moc. V podstatě se tomuto
žánru věnuji ze všech druhů fotografií nejvíc, téměř pořád. Když vidím
něco, tak to zmáčknu, jelikož fotoaparát nosím stále u sebe, jak už jsem
jednou zmiňoval.“
yy Máte nějakou radu například
pro začínající fotografy, které
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✓ narodil se 16. června 1980 v Prostějově
✓ vystudoval vysokou ekonomickou školu
✓ zkusil mnoho zaměstnání při hledání toho
vysněného, až se dostal do firmy, která se
zabývá převážně reklamním tiskem a grafikou
✓ svoje první fotoaparáty zdědil po svém dědečkovi
✓ v roce 2016 se začal naplno věnovat fotografování společně s Bobem
Pacholíkem, který mu byl oporou hned v několika oblastech
✓ je členem Fotoklubu Prostějov, na jehož společné výstavě
v roce 2018 poprvé vystavoval
✓ vlastní fotoaparát Olympus Pen E-PL6 a Olympus OMD E-M5 MARK II
✓ téměř všem svým fotografiím dává černobílý filtr, aby zvýraznil
kontrast dané situace, a tím podtrhl i její význam a příběh
zajímavost: tajně doufá, že jeho dědeček je na něj pyšný, jak
pokračuje v jeho řemeslu...

OLDŘICH SKULIL

vizitka
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Granát zlikvidovali
Uplynulou středu 13. února v dopoledních hodinách nalezli lesní dělníci
ve vojenském výcvikovém prostoru
mezi obcemi Žárovice a Drahany
dělostřelecký granát. Na místo přivolaný policejní pyrotechnik nález klasifikoval jako dělostřelecký granát OF
ráže 100 milimetrů československé
výroby. Na místě ho zajistil a odvezl
k odborné likvidaci. Při zákroku ne-
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PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
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Víceměřická gořalka pořádaná svorně
místními zahrádkáři, hasiči a obcí se letos
konala již podesáté. Sešlo se na ní celkem
osmnáct vzorků ovocných či krémových
likérů a dvaatřicet vzorků pálenek, z nichž
deset bylo vydestilováno ze švestek.
„Každý, kdo se aktivně zapojil do koštu,
musel ochutnat a ohodnotit buď všechny
pálenky, nebo všechny likéry. Věřte, že to
nebylo nic úplně snadného,“ usmíval se
jeden z organizátorů Petr Buriánek.
Na akci letos opět dorazili nejen místní,
ale i lidé ze širokého okolí. Objevil se zde
dokonce i rodák z kolumbijského hlavního
města Bogoty. „Můj tatínek byl Němec
a maminka Kolumbijka. V mládí jsem
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www.vecernikpv.cz
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kvůli vzdělání přijel do Německa a můj
moudrý dědeček mi poradil, ať jdu raději
studovat do Čech. Dobře jsem udělal,“
usmíval se Kräuff Schwanhaeuser, který

jaccí byl
ja
yli liidéé na
n ko
koštuu vee víc
v cem
emě
m řic
ř cích
í h...

3x foto: Martin Zaoral

Zlodějem je kutil?

Až dva roky za nic...

Se zákazem a navíc
s pervitinem

milujeme vecerník
á

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

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz
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NA DESÁTÉ GOŘALCE VE VÍCEMĚŘICÍCH DEGUSTOVAL I KOLUMBIJSKÝ /LGÇPDMËxDQFLRYOLYQLWFRVHEXGHGËWYEÛYDOÇNRQLFNÇVRNRORYQø
LÉKAŘ Vznik komunitního centra navrátí
Každý z aktivních návštěvníků musel ochutnat
všech dvaatřicet vzorků pálenek

byla nutná evakuace osob a nedošlo VÍCEMĚŘICE „Ruky, nohy, srdce, plíca léčí dobrá slivovica!“
k ohrožení zdraví ani majetku.
Kdo by snad ještě pochyboval o platnosti tohoto hesla, mohl
Riskoval na přejezdu si to uplynulou sobotu v košíkárně Domova u rybníka potvrdit
u skutečné vědecké kapacity v oboru preventivní medicíny.
Na Víceměřickou gořalku totiž dorazil kolumbijský lékař, který
aktuálně přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. „Slivovice
v malých dávkách určitě léčí,“ potvrdil se zářícíma očima Kräuff
Schwanhaeuser, který své germánsky znějící jméno získal po
německém otci. U této akce nemohl Večerník chybět.
Uplynulou sobotu 16. února po poledni zahlédla policejní hlídka cyklistu, který přejížděl železniční přejezd
v Nezamyslicích ve chvíli, kdy na světelné výstražné signalizaci svítila červená a byly spuštěny závory. Jakmile
projel vlak, policisté šestadvacetiletého cyklistu dojeli a zastavili. Cyklista
se prý bál, že na vlakové nádraží nepřijede včas a vlak nestihne. Z tohoto důvodu se odhodlal koleje přejet i přes
výstražná znamení. Protože muž jevil
známky užití alkoholu, vyzvali ho policisté k orientační dechové zkoušce.
Zkouška byla pozitivní s hodnotou
0,72 promile alkoholu.
Z přečinu krádeže podezírají policisté
obvodního oddělení v Němčicích nad
Hanou dosud nezjištěného pachatele,
který se měl neoprávněně zmocnit
celkem jedenácti kusů elektrického
nářadí značky Hilti. K tomu mělo dojít v době od 19. listopadu 2018 do 19.
ledna 2019 ve firemním skladu nářadí. Odcizením vznikla škoda vyčíslená na více než 55 000 korun.
V době od 6. ledna do 10. února
2019 se dosud nezjištěný pachatel vloupal do rekreační chalupy
ve Ptenském Dvorku. Pachatel do
objektu vnikl s použitím násilí, chalupu prohledal, ale nic neodcizil.
Výše škody způsobené poškozením
vstupních vrat nebyla dosud přesně
vyčíslena. Přestože se tedy pachatel
nijak neobohatil, hrozí mu v případě dopadení a odsouzení za přečin
krádeže ve stadiu pokusu trest odnětí svobody až na dva roky.

Řidičku pod vlivem drog a v zákazu řízení zastavili policisté v noci
na sobotu 16. února ve Výšovicích.
Šestatřicetiletá řidička vozu značky
Volkswagen Golf ke kontrole předložila pouze osvědčení o registraci
vozidla a zelenou kartu. Při lustraci
policisté zjistili, že šestatřicetiletá
žena má vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel do května 2019.
Následná dechová zkouška na alkohol byla bez problémů. Ty nastaly až
v případě orientačního testu na drogy. Test byl pozitivní na amfetamin/
metamfetamin. Řidička přiznala, že
v pátek užila pervitin. Lékařskému
vyšetření se však podrobit odmítla.
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nějaký čas v rodné Kolumbii pracoval jako
armádní lékař. Po zranění se vrátil zpět do
České republiky, v současnosti přednáší
preventivní medicínu a epidemiologii
na Masarykově univerzitě v Brně. „Do
Víceměřic jsem se dostal díky Vlastě
Ambrožové z Vrahovic. Je to maminka
mého dobrého kamaráda, se kterým jsem
řadu let studoval. To ona mě sem přivezla.
Je to nadšená zahradnice a před dvěma
týdny zde dokonce získala druhé místo za
svoji marmeládu. Díky ní jsem tak trošku
adoptovaný Hanák. A co by to bylo za
Hanáka, který nepije?“ žertoval lékař, který
byl očividně ve velmi dobré náladě.
Koho jiného jsme se měli zeptat na
medicínské aspekty pití slivovice než
právě jeho. „Z hlediska prevence srdečních
chorob je slivovice výborná! I když
třeba červené víno je ještě lepší. U slivo-

vice je však důležité, aby se pila v malém
množství. Játra by vám totiž za příliš
nadměrnou slivovicovou prevenci určitě
nepoděkovala,“ zdůraznil odborník.
Kdo z místních tentokrát neměl
čas či možnost předcházet kardiovaskulárním chorobám, bude mít
nepochybně možnost už příští sobotu
2. března. To se tu totiž budou slavit ostatky neboli masopust! A ani to se určitě
bez slivovice neobejde. Ve Víceměřicích
se na konci zimy zkrátka pořád něco děje.
„Kdo chce něco dělat, dělá. A kdo nechce, zaleze domů a nadává,“ rozloučil se
s Večerníkem Petr Buriánek. pořádanou
tímto aktivním spolkem ve Víceměřicích. Už v sobotu 16. února od 14:00
hodin společně s místními hasiči
připraví veřejnou degustaci pálenek
Víceměřická gořalka.

Tvrdá srážka u dálnice &QPGJQF[UGRąKRNGVNKVTCMVQT 7 %6 "+¡,-&) &
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Dáma za volantem nedala přednost

OLŠANY U PROSTĚJOVA Žena za
volantem Fiatu minulé pondělí fatálně
chybovala. Jakmile se svým vozidlem
opustila dálnici u Olšan, nedala na následné křižovatce přednost a o neštěstí
bylo postaráno. Srážka dvou aut vypadala opravdu hrozivě, jen lehké zranění však naštěstí utrpěl pouze řidič,
který na bouračce nenesl žádnou vinu.
„V pondělí 11. února po třinácté hodině
došlo na sjezdu z dálnice D46 u obce
Olšany u Prostějova k dopravní nehodě
dvou osobních automobilů. Podle dosavadního šetření pětapadesátiletá řidička
vozidla značky Fiat při jízdě z dálnice na
tříramenné křižovatce tvaru „T“ z dosud
přesně nezjištěných příčin nedala přednost po hlavní komunikaci od Olšan
u Prostějova jedoucímu automobilu
značky Škoda. V důsledku toho došlo
ke střetu vozidel. Čtyřiatřicetiletý řidič
škodovky byl převezen k preventivnímu
vyšetření do prostějovské nemocnice.

Ke zranění dalších osob nedošlo,“ sdělil
k nehodě František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 150 000 korun.
„Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ doplnil mluvčí policie.
(mik)
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MALÉ HRADISKO Zhruba na Policie Olomouckého kraje.
dobu zhruba tří hodin přes Holubitři hodiny musela být minulou „Z důvodu havárie byla komunikace ce, Seč, Lipovou, Bukovou a Protistředu uzavřena silnice mezi uzavřená. Objízdná trasa vedla po vanov,“ dodal Kořínek.
(mik)
Malým Hradiskem a Stínavou.
Došlo tady ke srážce tří vozidel, mezi nimiž byl také traktor. Karambol se obešel bez
vážnějších následků, do špitálu
putoval s lehkým zraněním pouze
jeden šofér náklaďáku.
„Ve středu třináctého února o půl
druhé odpoledne došlo na komunikaci mezi obcemi Malé Hradisko
a Stínava k dopravní nehodě dvou
nákladních automobilů a traktoru
s přívěsem. Při nehodě došlo k lehkému zranění řidiče nákladního
automobilu značky Avia. Ke zranění dalších osob nedošlo. Alkohol
u všech řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami,“ informoval František Kořínek, 0GJQFC VąÊ XQ\KFGN XéGVP÷ VTCMVQTW UK X[å¾FCNC LGFPQ \TCP÷PÊ C W\CXąGPQW UKNPKEK
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tiskový mluvčí Krajského ředitelství

PROSTĚJOVSKOBěhem předminulého pátku zastavili policisté dva opilé
muže jedoucí na kolech. V Kostelci
hlídka doslova „sundala“ z kola seniora
a v Němčicích na kole havaroval a zranil
se mladistvý chlapec. V tomto případě
budou policisté ještě zjišťovat, kdo šestnáctiletého mladíka k opilosti přivedl...
„V pátek osmého února ve večerních hodinách jel šedesátiletý muž v Kostelci na Hané
po ulici Tyršova, když nadýchal 1,43 a vzápětí po pár minutách 1, 56 promile alkoholu
v dechu. Podezřelý policistům řekl, že si před
jízdou dal šest piv, které zvládl vypít během
hodiny a půl,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Policie Olomouckého kraje.
Hůř dopadl při jízdě na kole šestnáctiletý
mladík, který jel na kole po Masarykově
třídě v Němčicích nad Hanou. „Na křižovatce s ulicí Jablonského najížděl z komunikace na chodník, ale tento manévr nezvládl a předním kolem narazil na obrubník.
Vzápětí skončil na silnici a zranil se tak, že
musel být z místa převezen do prostějovské nemocnice. Proč jízdu nezvládl, vyšlo
vzápětí najevo provedenou dechovou
zkouškou, při které mu policisté naměřili
1,72 promile alkoholu v dechu,“ informovala Zajícová.
(mik)

plesy, cvièit se
tam bude jóga
KONICE, PROSTĚJOV Plná obřadní síň konického zámku se sešla při setkání občanů s představiteli města, které se konalo minulou
středu. Tématem byla probíhající
rekonstrukce bývalé sokolovny
a její následné využití coby nového komunitního centra. Lidé byli
seznámeni s průběhem oprav a následně došlo na živou debatu o budoucím využití někdejšího společenského centra, které dlouhá léta
jen chátralo.

Martin ZAORAL
Po Konici nyní kolují dotazníky, které
mají za úkol zjistit, co by si lidé v objektu bývalé sokolovny přáli. „V této
souvislosti jsme využili spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování,
která má s provozem podobných zařízení zkušenosti,“ vysvětlil starosta Ko-
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nice Michal Obrusník, který zdůraznil,
že město stojí o jakékoliv podněty od
občanů. „Budoucí využití je zásadní
z pohledu budoucího vybavení. Věc
přitom ještě rozhodně není uzavřena
a vítáme jakékoliv nápady. Ideální pak
bude, pokud ovšem s nimi přijde někdo, kdo bude schopný a ochotný se
podílet i na jejich realizaci,“ vyjádřil se
konický starosta.
Ze středeční schůzky občanů se zástupci města a agentury vyplynulo, že
by se po opravě měla v budově mimo
jiné cvičit jóga. „Objevily se i další

dobré nápady jako třeba filmový klub,
kurzy šití či gulášové dny. Vždy je však
otázka, kdo je bude připravovat. Naším
zájmem ovšem je rozvinout veškerou
činnost zdejších spolků tak, aby se nové
komunitní centrum opět stalo živým
místem, kde se budou lidé scházet. Problémem nebudou ani plesy. Tyto akce
nesmí ovšem být ze své podstaty ziskové. Na jejich realizaci se však může podílet i někdo, kdo za to dostane honorář,“ popsal Michal Obrusník základní
principy fungování komunitního
centra, na jehož rozsáhlou rekon-

Plánuje se oprava silnice
Alojzov (mls) – Známé serpentiny
mezi Určicemi a Alojzovem se dočkají
opravy. Plánovaná rekonstrukce je
členěna na tři etapy. Stavba začne
na konci Určic, projde obcí Alojzov
a skonči na okraji Alojzova u areálu
společnosti Elmo-plast. Celková
délka opravené silnice by měla být
2,39 km. Projekt v současnosti žádá
o stavební povolení.

Nová èistièka bude
i pro sousedy
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strukci za zhruba 25 milionů korun
získalo město štědrou dotaci. Bez
ní by si město takto nákladnou stavbu
nemohlo ze svého rozpočtu dovolit.
S opravami se začalo už v srpnu 2017,
skončit by dle původního harmonogramu měly letos v říjnu.
Poslední akce v konické sokolovně
se konala před více jak třiadvaceti
lety. Po jejím uzavření Konice ztratila
jediný sál pro pořádání větších společenských akcí. Například maturanti
zdejšího gymnázia už řadu let musí pořádat své plesy v Jesenci.

Laškov (mls) – Obec Laškov a její
místní části Kandia a Dvorek by se
měly dočkat nové splaškové kanalizace. Stoková síť bude propojená
s nově budovanou ČOV Laškov.
Dále je plánováno propojení
kanalizace v Laškově a sousedním Pěnčíně. Splaškové odpadní
vody z Pěnčína budou přivedeny
a čištěny na nově vybudované
ČOV v Laškově. Projekt aktuálně
žádá o stavební povolení.

Vznikne cyklostezka?
Bílovice-Lutotín (mls) - Nová
cyklostezka by v budoucnu mohla
spojit Kostelec na Hané s Lutotínem. Její výstavba však bude ležet
na bedrech pouze obce BíloviceLutotín. Město Kostelec na Hané
s její stavbou sice souhlasí, na
přípravě projektu ani na jeho realizaci se však podílet nebude.

Renault skončil v potoce,
V Kladkách se navzdory oblevě stále lyžuje řidička
a její syn naopak
KLADKY Dřív tuhá zima, letos jaro.
V polovině února přišlo výrazné oteplení, které se mimo jiné negativně
projevilo i na sněhových podmínkách
v lyžařském areálu v Kladkách. Kvůli
výrazné oblevě musely být odloženy
také oblíbené závody v obřím slalomu Kladecká lyže. Přesto tam vleky
i sjezdovka zůstaly o víkendu v plném
provozu. Provozovatelé navíc doufají,
že se milovníci zimních radovánek
minimálně o nadcházející sobotě
a neděli ještě vrátí.
Kladecká lyže byla původně plánována na začátek
února, nakonec byl její
termín o dva týdny posunut. To se pro její osud bohužel ukázalo jako zásadní. „Nedělní
závod jsme museli odložit. Nejde ani tak
o to, že by se nedalo lyžovat, ale podmínky pro jednotlivé závodníky by byly
značně odlišné. Zatímco ti první by jeli
na ještě zmrzlém sněhu po upravené
sjezdovce, další by je měly mnohem
horší. Jak by se během dne oteplovalo,
sníh by měkl, stával se pomalejším a na
trati by se u branek tvořily hluboké výmoly. To by pak nebylo zcela regulérní,“

vysvětlil Večerníku koncem uplynulého
týdne předseda Lyžařského areálu Kladky Jiří Křeček, kterého jsme se rovnou
zeptali, zda nehrozí, že závody budou
odloženy zhruba o rok. „Byla by to velká škoda, ale i to je možné. Příští víkend
je určitě pořádat nebudeme. Zatímco
ráno je lyžování dobré, teplo přes den
dává sněhu pořádně zabrat. O víkendu se nám vždy podařilo přes noc dát

obøím
Závody v
ak musely
slalomu vš HQ\
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sjezdovku do pořádku, jak to bude dál,
uvidíme. Každopádně zůstáváme v pohotovosti, a bude-li to možné, chceme
až do konce února zasněžovat. Věřím,
že minimálně na příští víkend ještě budeme připraveni. Pokud však nepřijde
výraznější ochlazení, pak je možné, že
nás místo Kladecké lyže čeká tradiční
karneval na ukončení sezóny,“ nastínil
Křeček, který jinak dosavadní průběh
sezóny považuje za celkem vydařený.
„Jen by to mohlo alespoň do konce
února vydržet,“ přeje si.
(mls)
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HVOZD Nechybělo moc a mohlo
dojít k neštěstí... Žena za volantem Renaultu nezvládla předminulý čtvrtek
jízdu po zledovatělé silnici a v blízkosti Hvozdu havarovala. V autě přitom
jela společně se svým malým synkem.
Oba pak sanitka převezla do nemocnice, ale naštěstí nešlo o nic vážného.
„Ve čtvrtek sedmého února krátce před
devátou hodinou jela třiatřicetiletá žena ve
svém vozidle Renault ve směru od Milkova na Hvozd. Při průjezdu levotočivou
zatáčkou nezvládla pravděpodobně
z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdu
a na povrchu namrzlé komunikace dosta-

la smyk. Vzápětí vyjela vpravo mimo
silnici, kde vozidlo sjelo z mírného srázu
dolů k potoku,“ popsala nehodu Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Posléze vyšlo najevo, že šlo skutečně „jen“
o nepřizpůsobení rychlosti. „Dechová
zkouška u řidičky byla negativní. Po
nehodě byla žena se synem, který s ní
jel ve vozidle, převezena z preventivních
důvodů na vyšetření do nemocnice
v Prostějově, kde lékař nezjistil, že by
utrpěli nějaká zranění,“ doplnila Zajícová
s tím, že hmotná škoda byla předběžně
vyčíslena na 20 000 korun.
(mik)
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Disk se hází z určeného výhoziště na cíl (jamku). Jamku
tvoří většinou ocelový koš, postačí však i strom, pařez,
nebo dřevěný kůl zatlučený do země. Průměrná vzdálenost jamky bývá kolem 100-120 metrů a dá se časem
dosáhnout třemi (případně i dvěma) hody. Po prvním
výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud netrefí cíl. Na každý hod si vybere talíř, který
se mu hodí (podobně jako golfista mění hole). Talířů
je několik druhů, liší se délkou, směrem případně i tvarem letu. Hřiště bývá navrženo tak, aby se hráči museli
potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy,
keře, případně vodní plochy, a ukázali svoje schopnosti
házet krátké i dlouhé, levo- i pravotočivé hody. Vítězem
je ten, kdo dokončí celé hřiště (většinou sestávající z 9,
12 nebo 18 jamek) nejmenším počtem hodů. Na rozdíl
od klasického golfu nepotřebujete drahé náčiní (pro
začátek vystačíte s jedním diskem - cca 250 korun, navíc u některých hřišť fungují půjčovny, často jen proti
záloze). Nemusíte být členem golfového klubu a platit
poplatky za vstup na hřiště.
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Disc golf (též frisbee golf) je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem (disk zvaný frisbee), který
je pravidly podobný klasickému golfu. Cílem hry je trefit létající talíř na cíle (do jamek) s co nejmenším počtem hodů. Tento sport vznikl v sedmdesátých letech
minulého století v USA a získává stále více příznivců po
celém světě.

Discgolf je sport o kterém se obecně říká že je pro všechny
věkové kategorie. Jako rekreační sport v sobě disc golf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak v udržení dobré tělesné kondice i odreagování od
starostí všedních dnů. Disc golf není finančně náročný - kromě speciálního dicgolfového disku (který stojí okolo 350
korun) nepotřebujete žádné další náčiní.
Zdroj: cs.wikipedia.org
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A představte si, opět na Hloučele.
„Vím, že před dvěma lety zamítavé
stanovisko Agentury na ochranu
přírody a krajiny mrzelo, ale bylo jen
otázkou času, kdy se podaří najít jinou, vhodnější lokalitu pro Discgolf
park. Ještě před rokem vedení města
zamýšlelo umístit toto hřiště do prostoru Kolářových sadů, proti tomu
ale zase protestovali mnozí obyvatelé. Je pravda, že by stavba hřiště
pro discgolf narušila tuto klidovou
zónu,“ uvedl Krchňavý. „Proto jsme
usilovně hledali novou lokalitu, a podařilo se. Uvedené hřiště vznikne
přece jen na Hloučele, ovšem tentokrát v jiné zóně. Konkrétně ve směru
od stájí Cavalo ke Kostelecké ulici.
Začneme stavět už letos, na místě
budeme muset ale nejprve odstranit
náletové dřeviny. Samotných stromů
se budování hřiště nijak nedotkne,
na celé stavební investici v podobě
hřiště s osmi jamkami budeme úzce
spolupracovat s odborem životního prostředí,“ ujistil Jan Krchňavý.
(mik)

Disc golf se může hrát všude kde je dostatek místa a vhodný terén. Ideální jsou větší městské parky, nebo příměstské
oblasti s volnými i křovinatými plochami řídce porostlými
stromy. Na škodu není ani malé převýšení či potůček nebo
rybníček, které dokáží zpestřit hru. Při volbě jamek se klade
důraz na jejich různorodost - střídají se vzdálenosti (běžně
50 - 230 m) a ve vysoké míře se využívá přirozených překážek, tak aby měl hráč na výběr z několika způsobů dosažení
cíle (například tři jisté kraší hody kolem stromů nebo jeden
riskantní přes stromy a vodu).
Ve světě už existují tisíce disc golfových hřišť s instalovanými
koši nejvíce v USA, kde disc golf hrají desítky tisíc lidí, v Evropě je nejdále Švédsko - 103, z okolních států pak SRN - 59
- více na, u nás bylo postaveno první stálé hřiště v Nučicích,
dnes je jich přes 40 (stále přibývají další - za první půlrok
2013 se otevřelo 5 nových). Navíc jsou pravidelné lokace
turnajů, kterých se pořádá přes 30 do roka (například Vesec,
zámecké parky Kozel nebo Konopiště).
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Foto: Internet
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drhel. Ochránci přírody byli
proti, a tak z celého záměru sešlo. Projekt znovu oživili až současní konšelé.
V úterý minulého týdne na tiskové
konferenci rady města překvapil náměstek primátora Jan Krchňavý prohlášením, že vedení magistrátu našlo
pro hřiště na discgolf novou lokalitu.

moc rádi, a zároveň si moc vážíme
těch, kteří při nás stojí už několik let,“
pochvaluje si Mráček.
Stejně tak platí, že už několikátou
sezónu budou jezdci spoléhat na
sportovní výživu od Enervitu.
„K závodní sezóně samozřejmě patří i hlídání optimální váhy. V tom
je trochu problém, protože někteří
by tyto tyčinky od Enervitu jedli
neustále. (směje se) Výživa je samozřejmě důležitou součástí sportu
a myslím, že na českém trhu pro
sportovce nic lepšího není,“ sdělil
před přesunem na řecký ostrov Rhodos a prvními letošními silničními
závody Michal Mráček.
(jim)
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ho respektují,“ oceňuje.
Na rozdíl od zásahů do sestavy zůstalo materiálové vybavení beze
změny. Závodníci tak dále budou
sedlat karbonová kola Pardus na
výpletech a galuskách TUFO.
Stejný zůstává i design dresů,
kterým Prostějov překvapil v loňském roce, a také jeho výrobce
česká firma Atex. „Kluci mají možnost vyzkoušet nové sady oblečení
už tady na soustředění. Prozatím si
ho jen chválí. Co se týče designu, ten
jsme dost zásadně měnili v loňském
roce a měl pozitivní ohlas, proto
u něj zůstáváme. Přibylo pouze několik nových partnerů, za což jsme
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PROSTĚJOV Mluvilo se o tom
jako o jasné záležitosti už v létě
2017. Tehdejší prostějovští radní sdělili veřejnosti, že v novém
parku v biokoridoru Hloučela
nechá magistrát postavit nové
hřiště pro discgolf. V září před
dvěma lety tento projekt schválili, ovšem následoval velký zá-

TOSKÁNSKO Elitní tým mužů
TUFO-PARDUS Prostějov doplněný o nadějné juniory se vydal
najíždět kilometry do slunného
Toskánska. Ideální klimatické
podmínky a místní terény se závodníci rozhodli využít pro přípravu před odletem na Rhodos, kde
je čeká druhé soustředění spojené
s prvním ostrým startem na závodě UCI 1.2 International Rhodes
GP, kam tým dostal už poněkolikáté pozvánku.
Severní Itálie se tak stala místem, kde
se žlutomodrý tým poprvé sešel v novém složení. Chybějí pouze dráhaři,
kteří se účastní prestižních závodů
Six Day Series. „Soustředění jsme pojali se stejnou ideou jako loni. Spojili
jsme tým dospělých a juniorů, naši
perspektivní junioři si tak mohou
vyzkoušet zázemí profesionálního
týmu a užívat si s tím spojený servis. Počasí nám přeje, a tak vše běží
podle plánu. První závody na Rhodu se již blíží a věřím, že budeme
kvalitně připraveni,“ nechal se slyšet
sportovní ředitel Michal Mráček.
Poprvé také má možnost sledovat
nové závodníky a může si ověřit,
jak si vedou v kolektivu a jakou mají
výkonnost. „Velmi dobře se výkonností prezentuje Vladimír Mikšaník,
zkušený Denis Rugovac pak citlivě
přebírá vůdčí pozici v týmu a kluci

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608
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VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
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Nadále si drží kvalitní formu, kterou nabral v předchozích
týdnech. Tentokrát skóroval jednou v pondělí proti Kladnu,
když snižoval na konečných 2:3, a rovněž jednou v sobotu
s Ústím, to zvyšoval na 6:0. K sedmigólovému přídělu do sítě Severočechů přispěl ještě dvěma asistencemi, tudíž se
jeho celková bilance za tři poslední duely vyšplhala na 2 + 2. Podstatné rovněž je, že Lukáš po ledě
zase létá s ohromnou energií, směrem dopředu
vykazuje maximální nebezpečnost a máknout dokáže i při bránění. Ne náhodou patří
s cifrou +24 k nejlepším hráčům celé Chance
ligy v hodnocení účasti na ledě.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb pohledem
Matouše Venkrbce
„V pondělí proti Kladnu jsme byli na chvíli středem pozornosti tím, jestli nastoupí Jarda Jágr. Nakonec
hrál místo něho Tomáš Plekanec, ale my jsme hlavně řešili, že potřebujeme bodovat, ideálně zvítězit.
Což se před výbornou diváckou návštěvou nepovedlo dost vinou našeho bázlivého nástupu, měli jsme
zbytečně velký respekt. Zlepšení nastalo až od poloviny zápasu, nicméně vyrovnat jsme nezvládli. Sice
těsně, ovšem zaslouženě, dobrá půlka utkání na tak silného soupeře nemůže stačit. Podobné to bylo ve
středu v Havířově, kde jsme vůbec nezvládli úvod, za chvíli domácí vedli 3:0. A byť jsme pak měli víc
ze hry, nebylo nám to k ničemu, AZ ukázal v důležitém souboji tabulkových sousedů víc vůle i chtění.
Po tomhle střetnutí jsme si to v šatně hodně vyříkali a zdánlivě snadný zápas proti Ústí zvládli celkově
dobře. I když to nebylo zadarmo. V první třetině jsme dali jediný gól, hosté tam měli dvě nebezpečné
šance. Až ve druhé části se nám povedlo utkání zlomit, tudíž jeho zbytek proběhl víc v klidu. Přesto
jsme šlapali naplno až do konce a kromě přidání dalších branek udrželi vzadu nulu, což je určitě
pozitivní. S maximálním nasazením musíme makat úplně celou dobu.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

letos milujeme
slavíme
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třetině jsme soupeře pustili do tlaku z našich přesilovek. To, co jsme tam předváděli, byl nesmysl. V dalších deseti minutách
téhle části jsme ale měli šance. Ve třetí
třetině jsme si pak špatně rozebrali hráče
a dostali zbytečný gól ze situace, na kterou
jsme kluky předtím upozorňovali. Na konci při hře šesti proti čtyřem jsme si měli vytvořit větší tlak i víc šancí,“ zrekapituloval
poutavý mač hlavní trenér elhákáčka Jiří
Vykoukal.
Zklamání musel kousat i ve středu, a to ještě větší. Jeho svěřenci totiž vůbec nezvládli
přímý střet s jedním z konkurentů v bitvě
o vyřazovací fázi, když je Havířov na svém
ledě předčil 5:2. „Měli jsme špatný vstup
do zápasu a doplatili na řadu individuálních chyb, které soupeř potrestal rychlým
odskočením na 3:0. Ve zbytku času jsme

pak sice tlačili, ale nepodařilo se ani vyrovnat,“ okomentoval prostějovský kouč
nepovedené vystoupení na severu Moravy
s puncem vysoké důležitosti.
Jestli Hanáci nechtěli průběžně vypadnout z postupové osmičky, museli v sobotu bezpodmínečně zdolat Ústí nad Labem. Což se jim po brankově pomalejším
odpichu povedlo nakonec suverénně 7:0.
„Celý tým jel naplno od první do poslední minuty. Na to, že šlo už o šestapadesáté
kolo soutěže, jsme tohle mockrát v sezóně
zatím nedokázali. Tentokrát ale jo a kluky
můžu pochválit. Jen v poslední třetině tam
byly nějaké chyby, celkově však utkání
velice dobře zvládnuté, hlavně bez zbytečných nervů,“ kvitoval Vykoukal.
Čtyři dějství před vypršením dlouhodobé části se nyní prvoligová tabulka vyprofilovala následovně: 1. Jihlava 113, 2. Vsetín
100, 3. České Budějovice 98, 4. Kladno 97, 5.
Přerov 89, 6. Havířov 88, 7. Prostějov 85, 8.
Litoměřice 85, 9. Frýdek-Místek 84, 10. Třebíč 76, 11. Slavia Praha 73, 12. Poruba 62, 13.
Benátky 56, 14. Ústí 42, 15. Kadaň 28.

Pondělí 18. února 2019
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ské, nebyla využita. Rytíři v ní často vyhazovali
a nedovolili prostějovským vyrovnat. V 11. minutě se z brejku dostali do velké šance Divíšek
s Luňákem, brankář hostů si ale situace pohlídal. Možnost k vyrovnání měli domácí v další
přesilovce, když na trestnou lavici usedl exJestřáb Jakub Hajný. Navrch měli ale hosté, kteří těžili hlavně z výborné hry Plekance, a i v oslabení
se dostávali do přečíslení dva na jednoho.
Do druhé části nastoupili aktivněji domácí.
Hned na začátku měl obrovskou možnost
Divíšek a o chvíli později střílel z mezikruží
ještě Prokeš, žádný z nich však Cikánka nepřekonal. Vzápětí přišla šance hostů, když
sám na brankáře ujížděl kladenský útočník,
ale byl lehce hákován prostějovským obráncem, a bylo z toho trestné střílení. K němu
se postavil Plekanec, který zkusil střelu mezi
betony, nebyl ovšem úspěšný. Neužil zvládl
situaci velmi dobře a svoji svatyni si ubránil.
V 26. minutě hráli domácí další přesilovku,
ale ani tu nevyužili. Pak ale přebralo iniciativu
znovu Kladno, které mělo nespočet gólovek.
Po pěkné souhře střílel Kaut a domácí gólman
s velikým štěstím uhájil jednobrankový rozdíl.
To už bylo na Jestřáby moc a domácí střídačka si vyžádala oddechový čas. Po zákrocích,
které Neužil předváděl celý zápas, byl bohužel
krátký na dorážku Redlicha – 0:2. Vzápětí se
poprvé červené světlo za brankou hostů rozsvítilo, a to po akci čtvrté pětky. Václav Meidl
u zadního mantinelu vybojoval puk, poslal ho
na Matouše Venkrbce, který před brankou

Původně ohlášený start Jaromíra Jágra byl ještě
dopoledne v den zápsu odvolán, na rozbruslení
ale v kladenském dresu vyjela jiná hvězda. Někdejší hráč Montrealu Canadiens a exkapitán
české reprezentace Tomáš Plekanec vedl první
útok jednoho z favoritů druhé nejvyšší soutěže!
Hned v úvodu zápasu nasadil hostující celek
vysoké tempo hry, ve kterém domácí tým přehrával. Gólové možnosti měli Vampola nebo
Macháč, prosadili se ale až v první přesilové hře,
po vyloučení Čápa. Zkušený Plekanec objel
Neužilovu branku a z mezikruží nabil postavenému Zikmundovi, který okamžitou střelou
otevřel skóre zápasu – 0:1. Početní výhoda pro
Prostějov, která následovala hned po té kladen-
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PROSTĚJOV Pondělní utkání 54. kola
Chance ligy bylo v Prostějově hokejovým
svátkem. Na Hanou přijeli Rytíři Kladno
i s hvězdným Tomášem Plekancem, který
zastoupil hvězdného Jágra. Hrál se atraktivní zápas s mnoha šancemi na obou stranách.
Lépe ale skončil pro hostující tým, který
i přes velký tlak Jestřábů ve třetí třetině jednogólový náskok udržel a zapsal si tak do
tabulky plný počet bodů.

Eva Reiterová

našel Prokeše a ten přesnou střelou snížil - 1:2.
Kladno si však na začátku poslední dvacetiminitovky vzalo dvoubrankové vedení zpět, když
Vampola zavezl puk do pásma, Strnad prodloužil na vrchol levého kruhu a Říha nedal ranou
z první Neužilovi šanci – 1:3. Ve 43. minutě dostali domácí výhodu 5 na 3. Gólovou šanci měl
na hokejce obránce Krejčí, jehož ránu Cikánek
vyrazil před sebe, kde se Divíškovi nepodařilo
zasunout kotouč za ležícího brankáře. V poslední desetiminutovce byl vyloučen prostějovský

Mikliš, Nash ale na útočné modré nezpracoval puk, Žálčík ujel sám na bránu a prostřelil
kladenského gólmana – 2:3. Rázem byl celý
„zimák“ na nohou a fanoušci hnali Jestřáby
k vyrovnání. Obrovská příležitost k tomu byla
za hru vysokou holí, po které šel na 4 minuty na
trestnou Plekanec. Domácí lavička na tuto příležitost zareagovala stažením brankáře, a tak se
hrálo šest na čtyři. Jestřábi si vytvořili obrovský
tlak, ale vyrovnat se jim nepodařilo.
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Zápas byl asi zajímavý pro lidi. Kladno má velice silný mančaft, navíc posílilo obranu a s Tomášem Plekancem je ještě silnější. My jsme začali se zbytečně velkým respektem, pak se to srovnalo.
Ve druhé třetině jsme soupeře pustili zbytečně do tlaku z našich přesilovek. To, co jsme tam předváděli, byl nesmysl. V dalších deseti minutách druhé třetiny jsme ale měli šance. Ve třetí třetině
jsme si špatně rozebrali hráče a dostali jsme zbytečný gól. Po druhé části jsme na to hráče upozorňovali, že se nedíváme kolem sebe, ale zase se to stalo. Na konci při hře šesti proti čtyřem jsme si
měli vytvořit větší tlak a víc šancí.“

'DYLG¤(50.s5\WÉÔL.ODGQR
„V utkání byly pasáže, v nichž jsme byli jasně lepší. Bohužel jsme ale utkání nerozhodli ani v první
třetině, ani na začátku druhé. Tam jsme to měli zlomit, měli jsme tam snad osmkrát přečíslení
dvou na jednoho. Hráli jsme to ale moc komplikovaně a nešli do zakončení. Pak jsme polevili,
začali jsme hrát lehkovážně a zbytečně jsme pustili Prostějov do hry. Na konci se hrálo tři minuty
šest na čtyři a bylo to vabank. Tam jsme si koledovali.“

Mizerný vstup torpédoval naděje v Havířově
5:2
AZ HAV
LHK PV

rostla. Až v 50. během přesilovky zaslouženě
eskalovala. Čáp našel od modré před svatyní
Divíška, který tváří v tvář Bláhovi zametl kotouč
bekhendem k pravé tyči – 4:2. Hned následovala další početní převaha elhákáčka a na jejím
konci obří možnost Starého poslaná zblízka
mimo. Šlo o stěžejní moment, neboť pak se už

sport
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PROSTĚJOV V plné přípravě
na novou sezónu 2019 jsou parašutisté Armádního sportovního
oddílu Dukla Prostějov. A ten loni
nejúspěšnější z nich převzal během uplynulého týdne prestižní
ocenění za triumfy ve dvou různých anketách.
Tentokrát je zimní příprava obzvlášť
důležitá. „Letošní sezóna totiž odstartuje nezvykle brzy – už v květnu
Světovým pohárem v Argentině.
Tenhle jihoamerický začátek je naprostou novinkou, kromě přesnosti
přistání se tam bude skákat i akrobacie,“ informoval Hovorka.
Prostějovští borci se budou snažit
v rámci možností o co nejlepší nachystání hned pro tuto jarní akci.
„Velká škoda však je, že kvůli argentinskému ‚svěťáku‘ padlo mistrovství
Evropy, které mělo letos proběhnout
ve Strakonicích. Mezinárodní letecká federace jej odsunula až na rok
2021,“ vypíchl Hovorka zajímavou
zprávu.

hosté k ničemu nebezpečnějšímu nedostali.
A když půldruhé minuty před koncem zkusili
power play, ujel Pořízek, aby v čase 59.18 definitivně rozhodl zasunutím do opuštěné klece
– 5:2.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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„Navázali jsme na výborné výkony proti týmům z čela tabulky a to nám přineslo tři body. Proti
Prostějovu se nám to podařilo letos poprvé a tím je to cennější. To, co jsme si řekli v přípravě,
kluci do puntíku splnili v zápase. Sestavu jsme obměnili, abychom byli konkurenceschopní proti
soupeři, který disponuje čtyřmi vyrovnanými útoky. Během oddechového času jsme hráče jen
nabádali, ať se nebojí hrát s kotoučem a v klidu zápas dokončí.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Řekl bych, že domácí vyhráli zaslouženě. Úvod nám vůbec nevyšel a po individuálních chybách jsme prohrávali 0:2. Takové chyby nás sráží celou sezónu a obzvlášť v utkání, ve kterém se
bojuje o play off, se jich nemůžeme dopouštět. Přípravu na zápas jsme měli velmi podrobnou,
ale někteří hráči jako by na ní nebyli. Ve zbývajících padesáti minutách tým makal a dřel, ale na
domácí už to nestačilo. Ve zbytku základní části se ukáže, jestli na play off máme, nebo ne.“

PROSTĚJOV Novou tvář vítá ve svých řadách SK Prostějov 1913, když u nejmladších kategorií se bude angažovat čtyřiadvacetiletý Mikuláš Mihňák (na snímku). Doma na Slovensku působil u mládeže
Slovanu Bratislava a Bardejova. Získal si přitom velkou popularitu, v loňském roce dokonce u našich
východních sousedů vyhrál anketu o nejoVÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 33
blíbenějšího hokejového trenéra mládeže!
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Místo Jágra Plekanec a Kladno urvalo výhru KQHGGYDNUiW

příznivý výsledek rapidně dolů. Vrátit muže
v černém zpátky do utkání mohla přesilovková
kombinace ze 13. minuty, leč tutovku Starého
do odkryté klece skvěle vychytal Bláha. Načež
Severomoravané v 17. přidali třetí úder zásluhou pohotové dorážky Procházky z levého kruhu k bližší tyči – 3:0.
Katastrofální start Prostějova mohli ještě v závěru úvodní třetiny umocnit Kotala i Maruna, ovšem jejich příležitosti už Neužil zlikvidoval. Do
druhé periody pak Vykoukalovi svěřenci vyrukovali tlakem, který brzy vyústil ve dvě loženky
Hantáka a jednu Žálčíka – bohužel bez efektu.
Až ve 28. konečně zasvítila jiskérka naděje, neboť z protiútoku dva na jednoho Meidl nezištně
předložil Prokešovi a ten sám před bránou obstřelil Bláhu – 3:1. Zanedlouho se Račukův pokus málem dokutálel až do sítě, avšak v poslední
chvíli pryž odpálil z brankové čáry havířovský
bek. Vzápětí měl AZ početní výhodu, Bednář
vystřelil od modré, Kotala tečoval, Neužil vyrazil a volný Bambula bez váhání doklepl – 4:1. Ve
zbytku prostřední části zahrozili na jedné straně
Kotala a Pawliczek, na druhé straně Divíšek
s Nouzou. Gólmani odolali.
Třetí dvacetiminutovku otevřeli ptačí dravci
velkou aktivitou, jež s přibývajícím časem ještě

HAVÍŘOV, PROSTĚJOV Maximální důležitost měl pro hokejové Jestřáby středeční zápas 55. kola Chance ligy, neboť v něm
zajížděli na led tabulkového souseda a přímého konkurenta v boji o play off. Přesto
Hanáci klíčové střetnutí v Havířově vůbec
nezvládli hlavně vinou špatného začátku.
Hned z prvního útoku sice hosté vytvořili před
Bláhou zajímavý závar, ale pak soupeř rychle
převzal taktovku. Ostrou ránu Procházky v 6.
ještě vyrazil Neužil, aby o dvě minuty později
domácí otevřeli skóre. Bednář získal ve středním pásmu odražený puk, efektní stahovačkou
přelstil posledního obránce a vzápětí zavěsil
bekhendovým blafákem do šibenice – 1:0. Za
pouhých 68 vteřin navíc ujeli do brejku dvou
proti jednomu Bednář s Veselým, prvně jmenovaný uvolnil druhého a ten zblízka zamířil
opět do levého vinklu – 2:0. Defenziva LHK
byla při těchto dvou bleskových akcích jako
namalovaná, což srazilo jakékoliv šance na

milujeme vecerník
á

S HOKEJOVOU MLÁDEŽÍ
BUDE PRACOVAT
NEJOBLÍBENĚJŠÍ TRENÉR
SLOVENSKA!
To znamená, že jistotu prvenství už
má jihlavská Dukla, o druhou až čtvrtou pozici se s největší pravděpodobností poperou Valaši, Jihočeši i Rytíři.
A mimo vyřazovací boje jsou definitivně sešívaní, skoro jistě též Horácká
Slavia.
Jestřábi nadále patří do těsné přetahované o pátou až devátou příčku, kde si jeden
z pětice Zubři, AZ, LHK, Stadion, Rysi
vytáhne nepostupového černého Petra.

!&҃ ࡡ

Jakmile se Jestřábi pořádně rozjedou,
složitě se zastavují. Tohle pravidlo si na
vlastní kůži vyzkoušeli chlapci z Ústí nad
Labem, kteří na prostějovském zimáku
schytali sedmičku. Problém současného
LHK však je, že do vyšších otáček se nedostává tak často, jak by bylo potřeba.

Nezvládnutá
bitva
v Havíøovì
Šlo o střet sousedů v tabulce, kteří shodně usilují o účast v play off. Tím pádem
měl pod Hanáky od samotného začátku
doslova hořet led, leč tohle platilo jen
v případě domácích. Ti právě v úvodu
bleskově utekli na 3:0 a ve zbytku derby
si pohlídali vítězství 5:2. Hosté zklamali.

www.lhkjestrabi.cz
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Předtím těsně podlehli Kladnu a selhali v Havířově,
tudíž mají momentálně k dobru jediný bodík

PROSTĚJOV Předposlední týden základní části Chance ligy
mužů ČR 2018/2019 s kompletním zápasovým programem
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov výsledkově moc nevyšel. Z devíti bodů, které ležely v banku, získali jen tři a ve vrcholícím boji
o postup do play off si příliš nepolepšili. Spíš právě naopak.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Zprvu planou snahu odstartoval atraktivní
pondělní šlágr doma proti Kladnu hraný
v bouřlivé divácké kulise téměř tří tisícovek fanoušků. Legenda Jaromír Jágr sice
nedorazil, ale pro změnu nastoupila jiná
hvězda Tomáš Plekanec. A celou dobu
vedoucí hosté nakonec uhájili v dramatickém závěru těsné skóre 2:3.
„Bylo to zajímavé utkání pro lidi. Kladno
má velmi kvalitní mančaft, navíc posílilo
obranu a s Tomášem Plekancem je ještě
silnější. My jsme začali se zbytečně velkým
respektem, pak se to srovnalo. Ve druhé

HOKEJOVÉ
-
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Nejkrásnější
akce
Ve 42. minutě vydařené sobotní
partie s ústeckým Slovanem protivníka pořádně vyškolila elitní dvojka
elhákáčka Marek Račuk plus Lukáš
Žálčík. Prvně jmenovaný nejprve
ujel do sóla, které ještě gólman Stezka vyrazil. „Ráča“ však puk získal
rychle zpět, jednoho z obránců si na
levém kruhu povodil jako medvěda,
prudkou křížnou přihrávkou naservíroval před bránu a najíždějící
„Žálča“ z metru nekompromisně
zavěsil do levé šibenice.

najdete nás také na www.vecernikpv.cz
Mezi hokejovými mantinely
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Krásný týden pak prožil dlouholetý tahoun ASO Dukla Prostějov Jiří
Gečnuk, jenž se loni podílel na mnoha parašutistických úspěších a ve
věku padesáti let se stal absolutním
mistrem světa jednotlivců mezi muži.
Především za tenhle skvělý počin byl
oceněn hned ve dvou anketách, když
vyhrál Sportovce Olomouckého kraje
2018 (slavnostní vyhlášení 11. února
v Prostějově) i Sportovce Aeroklubu
ČR 2018 (slavnostní večer 14. února
v Praze).
„Vítězství v krajské anketě mě obrovsky překvapilo, protože skončit první
před tolika vynikajícími sportovci různých odvětví včetně tenisových špiček
je pro mne ohromná čest i pocta. Anketu Aeroklubu jsem ve své kategorii
klasického parašutismu naopak vyhrál
už poněkolikáté, tam o takové překvapení nešlo. Přesto si i tohoto ocenění
velice vážím, z obou mám upřímnou
radost,“ řekl Jiří Gečnuk Večerníku
v exkluzivním rozhovoru, který najdete v příštím vydání
(son)
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PROSTĚJOV Oba jsou špičkoví
sportovci světového formátu a od
minulého roku tvoří partnerský
pár ostře sledovaný hlavně bulvárními médii. Elitní hokejista
Tomáš Plekanec i končící tenistka
Lucie Šafářová se přitom v pondělí 11. února společně vydali do
Prostějova, aby zde strávili hodně
zajímavý večer.

zjistili jsme
Nejprve Plekanec nastoupil za hokejisty Kladna do utkání 55. kola
Chance ligy mužů ČR 2018/19 proti místním Jestřábům, načež svým
Rytířům pomohl jednou asistencí
k těsnému vítězství 3:2. „Že tady
dnes budu hrát, to bylo domluvené
už dlouho dopředu,“ svěřil se Tomáš
Večerníku, jemuž věnoval exkluzivní rozhovor, který najdete na straně 32 dnešního vydání.Plekancova
přítelkyně Šafářová pak nechyběla
krátce po skončení hokejového
šlágru v prostějovském Městském
divadle na slavnostním vyhlášení ankety Sportovec Olomouckého kraje
2018. Převzala tam totiž prestižní

Cenu Olomouckého kraje. „Moje
kariéra byla krásná i dlouhá, těžko
vyzdvihnu pouze jeden úspěch.
Celkově to byla skvělá jízda,“ smála se Lucka, která nedávno učinila
rozhodnutí odejít kvůli zdravotním
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problémům do předčasného sportovního důchodu.
Reportáž z večera, kompletní výsledkový servis i pohled do historie vám přiášíme na straně 40.
(son)

O parašutistech Dukly Prostějov pravidelně píšu
v podstatě od začátku své novinářské kariéry v roce
1996. A byla to vždy radost, neboť místní borci vyznávající klasické disciplíny patří dlouhodobě do
nejužší světové špičky a každoročně sbírají medaile
z vrcholných mezinárodních akcí. Včetně jednoho
z týmových tahounů Armádního sportovního oddílu Jiřího Gečnuka, jehož průlom na stupně vítězů
MS ME spadá do sezón 1993 a 1994. Vývoj Jirkovy
úžasné kariéry jsem tak měl jako na dlani. Sice jen
z dálky formou zprostředkovaných informací, jednou za čas i díky přímým rozhovorům. Což ale nic
nemění na faktu, že jsem s přibývajícími lety čím dál
silněji vnímal jeho osobní příběh, kde vedle mnoha vynikajících počinů včetně zlatých kovů pořád
chyběl ten úspěch nejcennější, pověstná třešnička
na dortu: titul absolutního mistra světa v jednotlivcích.Nakonec ho skvělý prostějovský sportovec loni
v Bulharsku přece jen dobyl, navíc po neuvěřitelně
dramatickém boji až do úplně poslední chvíle. A nebýt
parašutismus mediální popelkou v USA téměř nepolíbenou, nepochybně by Gečnukův osud znamenal
hodně poutavý materiál pro americký filmový Hollywood. Každopádně si Jiří splnil velký životní sen.

Tenisové kolektivní soutěže s obrovskou prestižní
tradicí i značným mezinárodním významem – tedy
Davisův pohár a Fed Cup – přinesly České republice
za řadu uplynulých let spoustu nádherné radosti. Naši
muži slavně triumfovali dvakrát, ženy dokonce šestkrát. A zejména národní dynastie něžného pohlaví doslova vytvářela jednu z dějinných kapitol daného klání.
Tím bolestnější byl dopad na tvrdou zem. U chlapů
po reprezentačním konci Tomáše Berdycha i úplném
zavření kariéry Radka Štěpánka nastal ústup ze slávy
mnohem dříve, nyní vinou podlehnutí Nizozemsku
hrozí už podruhé sestup do euro-africké zóny. Holky
pak po dlouhatánské době nezvládly čtvrtfinále, ovšem porážka silnými Rumunkami není žádný propadák ani vážný problém.Ten spíš spočívá v radikálním
přerodu obou dříve tolik populárních soutěží. V mužské kategorii už probíhají a byť nějaká změna byla skutečně nutná, zvolený model s finálovým turnajem vyvolává spíš více negativních reakcí než sympatií. Navíc
stejný systém se Mezinárodní tenisová federace chystá
zavést od příštího roku i ve Fed Cupu. A celou planetou včetně ČR se šíří převážně rozpaky.

Na basketbalový projekt prostějovských Orlů sice zůstaly poněkud trpké vzpomínky vinou ekonomicky
nezvládnutého vyústění, ale tyhle pocity už teď upadají definitivně v zapomnění díky současné radosti
pod vysokými koši v našem městě.
Stačil totiž rok a půl zdejší existence nového subjektu BK Olomoucko a už je na světě první medailový
úspěch na republikové úrovni. Samozřejmě jde o týden starý bronz vybojovaný z novojičínského Final
Four Českého poháru mužů 2018/2019.
Navíc jsem osobně přesvědčený, že kdyby Hanáky neposlal vrtkavý los v semifinále na hegemony z Nymburka, zahráli by si finále a sáhli na stříbro. V momentální dobré formě by totiž dost pravděpodobně
porazili jak Děčín, tak Opavu.
I tak zavládla v táboře békáčka oprávněná radost, která
se za čtvrt roku klidně může zopakovat v ještě důležitější soutěži.
Vždyť tabulkou Kooperativa NBL se mančaft sídlící
v Prostějově posunul již na čtvrté místo o jedinou prohru za třetí Ústí a týmová výkonnost se prokazatelně
zvyšuje.
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Chytit samostatný nájezd hvězdě
kanadsko-americké NHL se počítá!
A přesně takový kousek se povedl
brankáři prostějovských Jestřábů Jakubu Neužilovi, který v pondělním
utkání proti Kladnu zlikvidoval trestné střílení Tomáši Plekancovi. Bravo!
DEBAKL:
Korfbalový tým SK RG Prostějov
sice na hřišti neutržil zdrcující prohru, ale v zákulisí jej drtivě na lopatky porazila velká marodka, která
odložila jejich utkání se Znojmem
a vzala síly pro duel v Brně, kterým
padla i teoretická možnost na postup do utkání o zlato.
ĠÌ6/2
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Plnoletosti se těší anketa Sportovec Olomouckého kraje. Její slavnostní vyhlášení za rok 2018 proběhlo minulé pondělí v Městském
divadle v Prostějově, odkud pochází strůjce její podoby – marketingová společnost TK PLUS a její
boss Miroslav Černošek. Stalo se
tak už celkově po osmnácté.
9ă52.
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CHLAPY“
Kouč prostějovských házenkářů
TOMÁŠ ČERNÍČEK si posteskl nad
realitou všedního života, která je
příčinou slabší tréninkové docházky
jeho svěřenců.
.20(7$

Foto: internet

MOJMÍR CHYTIL

Odchovanec prostějovského fotbalu si podruhé v životě zahrál nejvyšší soutěž! Brzy
dvacetiletý záložník vyběhl v sobotním
odpoledni v dresu olomoucké Sigmy, kam
přestoupil už před šesti a půl lety, v nastaveném čase utkání 21. kola Fortuna:Ligy,
aby pomohl uhájit těsnou a veledůležitou
výhru na „Bohemce“.
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Žešov
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 26. 2. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá Dne: 26. 2. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá
oblast: celá ul. za humny (sm. hřbitov) s č. 137, 140, oblast: celé ul. Bezručova, Partyzánská, Za Kaplič143, vč. stavebních pozemků.
kou, Přemyslovka, Dvorek, Smetanova č. 587, 816,
Obec: Víceměřice
Tyršova 36 (obchod).
Dne: 27. 2. 2019 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnu- Obec: Prostějov
tá oblast: část obce Víceměřice: ulice od č. 1 a 28 Dne: 5. 3. 2019 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá
po konec obce s čísly 84 a 138 a dále oboustranně oblast: část ul. Určická - od č. 96 (NAUPO s.r.o.)
ulice od č. 67 a 81 po konec obce směr Němčice v areálu statku a parc. č. 6443 oboustranně po konec
s č. 109 a 60 . Díle od č. 21 a 18 po č. 75 a 73 (včetně města směr Určice, včetně sběrného dvora, areálu cikaple).
helny a azylového centra, zahrad, garáží.
Obec: Konice
Obec: Prostějov
Dne: 1. 3. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- Dne: 5. 3. 2019 od 12:00 do 15:00 hodin. Vypnulast: ulice Vodní od č. 210 a 253 po ul. Jiráskova. Ulice tá oblast: část obce Vrahovice s celými ulicemi:
Na Příhonech od č. 310 a 78 (vč. č. 216, 253, 81) po ul. Z. Wintra, Kopečného, Podivínského, Střížova,
Jiráskova. Dále č. 359 a areál nádraží ČD č. 691.
Tylšarova, Krumlovského, Poláčkova, M. MajeroObec: Srbce
vé mimo č. 29 a Medicoms s.r.o., Vrahovická jedDne: 4. 3. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá nostranně od č. 62 po č. 168, J. Hory č. 1 a 2.
oblast: část obce Srbce: č. p. 9, 18, 19, 20, 25, 28, 38, Obec: Ondratice, Sněhotice
40 a parc. č. K/171/4.
Dne: 27. 2. 2019 od 10:00 do 14:00 hodin. Vypnutá
Obec: Kostelec na Hané
oblast: celá obec Sněhotice. Část obce Ondratice: obouDne: 4. 3. 2019 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá stranně od č. 8 a 31 po konec obce s č. 162, 183 a dále část
oblast: ul. Palackého - celá mimo č. 919 a soused- obce ve směru od Sněhotic (ohraničená čísly: 167, 168,
ní nov. RD, Pod Kosířem - celá, mimo č. 163, ulice 15, 176. Oboustranně od č. 23 a 30 po č. 41, 78, 118, 48,
Sportovní - od ul. Palackého po č. 650 a č. 776, 868, 27, 54. Lokalita Hatě Hájenka Sněhotice 110.
sídliště Sport s č. 775, 774, 773, 772, 866.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
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Kdo z nás nejen v dětství nesáhne rád po nějakém tom kokinku, které
potěší nejen chuťové buňky, ale také uklidní rozcuchané nervy. Proto
jsme vyrazili zjišťovat, kam zajít, abychom správně nakoupili. Tradiční Bonpari mají stejnou cenovku ve všech pěti centrech, kde je v regálu nabízí. Podobně je tomu u JOJO kyselých rybiček a Haribo Goldbären, které však mají shodně jen tři markety. Legendární Hašlerky
i M&M´s arašídy v mléčné čokoládě nabízí nejlevněji Kaufland, který je jediným místem, kde mají Toffo original.
Sladké dny!
Průzkum byl proveden ve středu 13. února.
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Haribo Goldbären 100g
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V partnerském soužití to bude pořádně skřípat, najednou si nebudete
rozumět vůbec v ničem. Ve vašem
případě to chce krátkodobou přestávku ve vztahu, při které se vše
uklidní a vyjasní.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Stanovujete si až příliš vysoké cíle, které v žádném případě v dohledné době
nemůžete splnit. Zkuste se zaměřit
maximálně na jeden plán, u kterého
jste si jisti, že ho dokážete zvládnout.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Během několika málo okamžiků přijde chvíle, kdy se budete červenat až
za ušima. Nebojte, nepůjde o žádný
malér, pouze vás z běžného života
vykolejí člověk, který vás v poslední
době nenechá spát. A vy jeho!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Okolo vás se
začne ochomýtat člověk, který v nejbližší době hodně ovlivní váš život.
Něčím vás zaujme, ale dlouho potrvá,
než přijdete na to, čím. V každém případě se nebojte s dotyčným navázat
bližší vztah.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Kolega z práce vás požádá o pomoc při řešení
úkolu, se kterým si neví rady. Budete
s tím mít velký problém, neboť jde
o člověka, který vám konkuruje a do
značné míry vás i ohrožuje. Zvítězí
ale vaše dobré srdce.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nenamáhejte se s dlouhým vysvětlováním,
svůj průšvih z nedávných dní prostě
jen tak neomluvíte. Spíše se zaměřte na to, aby se něco podobného už
neopakovalo. O víkendu si pohlídejte vlastní zdraví.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Na co tento týden sáhnete, to vám doslova vykvete pod rukama. Štěstí budete mít
také ve výběru nového partnera, kterého už řadu měsíců hledáte. Ale pozor, v tomto případě dvakrát měřte!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Nedá
se nic dělat, budete muset ulehnout do postele. V žádném případě
chřipku nepřecházejte, to by se vám
šeredně vymstilo. Najděte si ale někoho, kdo o vás bude minimálně
týden pečovat.

Â

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE
se koná v pondělí, ve čtvrtek a v
pátek od 14:00 do 15:00 hodin.
Na Slunci je málo skvrn, ale vidět jsou protuberance, filamenty,
erupce a další útvary. Vstupné 40
Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ
proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v
pátek od 18:30 do 19:30 hodin. Ve
středu v 17:30 hodin pořádáme
pozorování s výkladem pro děti.
V pondělí si pro-hlédneme Měsíc
a po celý týden budeme podnikat
dalekou pouť k planetám, mlhovinám, hvězdokupám i velmi vzdále-ným galaxiím. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA
přináší v 15:30 hodin příběh:
„VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA“. Vstupné děti 20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout
na začátku všech akcí.

OD 18. 2. 2019
DO 24. 2. 2019
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... tentokrát ze sortimentu: BONBÓNY...

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Udělejte si
čas na své děti, které vás vidí jen ráno
u snídaně, zatímco večer se vás nemohou dočkat. Polevte trošku v pracovním úsilí, zbytečně se honíte na úkor
rodiny. Vymyslete nějaký společný
výlet.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Prožíváte období, kdy sami nevíte, co se svým životem dál. Spousta věcí se ve vás pere,
ale zvítězit by měla hlavně láska. Odložte tedy všechny zábrany a naplno
se vrhněte do víru všeho, co se okolo
vás děje.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Dostanete se do problému, při jehož řešení
nebudete mít na výběr. Pokud se chcete ze všeho dostat s čistým štítem, budete se muset sklonit před člověkem,
kterého dlouhodobě kritizujete a pomlouváte.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Hodně práce,
málo času na sebe i rodinu. Takto bude
vypadat scénář vašich dní během tohoto týdne. Ve spěchu a stresu dokonce
zapomenete i na to, že má někdo blízký
kulaté narozeniny. Bude to trapas.

Prostějované si během následujících dnů užijí celkem pohodových okamžiků, při kterých nebudou muset přemýšlet o náročných úkolech. Během víkendu se dá navíc očekávat doba vhodná pro romantické snílky.

Konstelace hvězd Prostějova
b ev

Ja

infoservis / řádková inzerce

15021020132
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Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

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

FINANCE

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

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

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

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

Koupíme vaši nemovitost,
tel.: 777 164 309

Pronajmu 1+kk v Pv. RK ne.
Email: pronajem1pluskk@seznam.cz

Dne 24. února 2019

oslaví 80. narozeniny

paní Zdeňka ŠINDLEROVÁ
z Klužínka
Hodně zdraví, štěstí
a životního elánu
přeje manžel, dcera,
zeť a vnučky
s rodinami.

Ať máš život jako sen,
ať víš, jak si užít den,
od starostí žádné vrásky
v každé chvíli plno lásky.

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

PRODÁM

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

Prodám novostavbu RD v Alojzově,
kol. 2008. Cena k jednání 3 390 000 Kč. Sběratel koupí a dobře zaplatí za takovéto
Tel: 606 352 444
nože a veškeré věci vojenského charakteru používaných výsadkáři do roku 1990.
PRONÁJEM parkovacích míst pro ná- Tel.: 704 268 219
kladní auta. Hlídané, zpevněný povrch,
oplocené. Kralický Háj 322, Průmyslová
zóna Kralice. TEL: 773 966 445

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

KOUPÍM

Prodám přízemní RD 4+1 se zahradou Koupím hutní sklo,porcelánové figurky
v obci Štarnov. Nová plastová okna, za- a staré hračky. Tel: 605 138 473
počatá rekonstrukce. Cena 1 590 000 Kč.
Tel.: 606 662 895

REALITY
Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
RODINNÝ DŮM – sháním ke koupi. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
605 913 562
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitKoupím byt 2-3+1. Děkuji za jakoukoliv nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
nabídku. 605 011 594
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Hledám k pronajmu místnost k bydlení. www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
I nezařízená. Tel.: 734 694 194
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Pronajmu garáž v Prostějově,
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Fanderlíkova ul. Tel.: 602 775 607
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Prodám přízemní RD 3+KK se zahradou starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
po rekonstrukci v Horním Štěpánově. a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
Obytná plocha 120 m2. Cena 2 590 000 Kč. či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Tel.: 606 662 813
736 127 661, simonrene@seznam.cz

16011421482

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Dne 22. února 2019
vzpomeneme nedožitých
86. narozenin
pana Miroslava SELINGERA
z Otinovsi.
Stále vzpomínají dcery Jana
a Naděžda s rodinami.

Dne 17. února 2019
by se dožil 85 let
pan Josef DUFKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Hana s rodinou.

Ruku už ti nepodáme, abychom
Ti mohli přát, jen kytičku na hrob
dáme a budeme vzpomínat.

Dnes, tj. 18. února 2019
vzpomínáme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jitka SEKANINOVÁ
z Vícova.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a bratr s rodinou.

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

Dne 20. února 2019
by se dožil 75 roků
pan Stanislav NEUSCHEL
a dne 16. června 2019
si připomeneme
5. výročí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka
a syn s rodinou.

Čas letí, ale bolest zůstává.

Dne 20. února 2019
by se dožil 90 let
pan Ladislav DUCHEK
z Určic.
Dne 23. dubna 2019
si připomeneme 5. výročí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Drahomíra, dcera
Vlaďka a syn Drahoš
s rodinami.

Dne 22. února 2019
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
pan Pavel ZAVADIL
z Plumlova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jarmila, děti
Ilona, Lenka a Pavel
s rodinami.

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

Dne 19. února 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Anna TOMKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

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

Dne 23. února 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
našeho manžela a tatínka,
pana Rudolfa TOMÁŠKA
z Vřesovic.
S láskou vzpomínají
manželka s dcerami.

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

Dne 24. února 2019
uplyne 1 smutný rok,
co nás navždy opustil můj
milovaný manžel,
pan Karel SARNECKÝ.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Helena a dcera
Martina s rodinou.

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

Dne 19. února 2019
tomu bude 6 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil
pan Josef KOUKOL
z Vranovic.
S láskou vzpomínají manželka
Alena, syn Josef s rodinou, dcera
Alena s rodinou, syn Lubomír,
dcera Lenka s rodinou.

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

Dne 21. února 2019
by se dožil 68 roků
a 12. května 2019
si připomeneme 17. výročí úmrtí
pana Jaroslava NOVOTNÉHO
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje bratr
Mirek s rodinou a sestry Líba
a Dana s rodinami.
Jarku, 10. prosince 2018 za
Tebou odešel bratr Zdeněk.

Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění.
Nikdo z nás se nenadál,
jak vše se rychle změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale
Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 15. února 2019
jsme vzpomenuli
11. smutné výročí úmrtí
pana Bohumila VODÁKA
ze Smržic.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál, scházíš
nám, ale v srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál...

Dne 23. února 2019
si připomeneme
2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Petr LANGR.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Alena a dcera
Petra s rodinou.

Dne 15. února 2019
by se dožil 80 let
pan Samuel CHALUPA
z Obědkovic.
S láskou vzpomínají manželka,
synové Mirek a Jarek a dcera
Jaroslava s rodinou.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou, jak
tiché řeky proud, jen bolest
nedá zapomenout.

Dne 15. února 2019
uplynulo 5. smutné výročí od úmrtí naší maminky, babičky a sestry,
paní Irmy ONDROVIČOVÉ
z Prostějova.
S láskou v srdci
vzpomíná celá rodina.

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

Pohřební služba FCC Prostějov
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Poslední rozlouèení
Josef Zaoral 1947
Prostějov Pátek 22. února 2019
Marie Hynková 1946
Prostějov Leopold Jurník 1958 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Milan Vaculík 1957
Majetín Martin Krul 1930
Prostějov Martin Povolný 1985
Miroslav Žouželka 1945
Prostějov Mgr. Libuše Konečná 1926 Prostějov Martin Krul 1930
Martin Povolný 1985
Prostějov Aloisie Luckerová 1923
Lutotín
Prostějov
Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 20. února 2019
Leopolda Tržilová 1936 Kralice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov

Poslední rozlouèení
3RQGČOt~QRUD
Miroslava Hanusová 1918 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Jiří Přikryl 1949 Smržice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jan Skopal 1944 Lutín 11.45 Obřadní síň Prostějov
ÒWHUê~QRUD
Jaromír Žvátora 1936 Služín 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Stanislav Klemeš 1929 Zdětín 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
6WĜHGD~QRUD
Anna Klíčová 1951 Prostějovičky 11.45 Obřadní síň Prostějov
ýWYUWHN~QRUD
Marie Tichá 1938 Raková u Konice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
3iWHN~QRUD
Vladimír Šmidák 1935 Otonovice ve 12.30 Obřadní síň Prostějov
3RQGČOt~QRUD
Oldřich Liška 1933 Soběsuky 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Dagmar Smrčková 1924 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

Pohřební služba Pavel Makový

a 11. března 2019
vzpomeneme nedožitých
90. narozenin naší
maminky a babičky,
paní Hedviky BRABCOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 14. února 2019
jsme si připomenuli 20. výročí,
kdy nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček,
pan Miloslav BRABEC
z Prostějova

Zapalte prosím svíčku, kdo jste
je rádi měli. Vzpomeňte s námi
na krásné chvíle, které jste
s nimi prožívali.

Dnes, tj. 18. února 2019
vzpomínáme 3. smutné
výročí úmrtí
paní Alexandry SKLENÁŘOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

Jen vzpomínat je nám přáno...

Dne 20. února 2019
vzpomeneme 11. smutné
výročí úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Manžel, děti
a zarmoucená rodina.

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Dne 20. února 2019
vzpomeneme 20. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Vlasta VRÁNOVÁ
z Kobylniček.
Stále vzpomínají dcera
a synové s rodinami.

Dne 23. února 2019
vzpomeneme 16. výročí úmrtí
paní Terezie KOLOMAZNÍKOVÉ.
Vzpomínají manžel
a syn s rodinou.

Kdo měl rád vzpomene, kdo
miloval nezapomene.

Dne 19. února 2019
vzpomeneme 10. smutné
výročí od úmrtí
pana Zdeňka SLEPÁNKA.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
s námi. Rodina.

Dne 21. února 2019
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan KADLEC
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Marie a Jana a syn
Jiří s rodinami.

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

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
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Květoslava Kopová 1933 Prostějov
Jaroslav Krejčí 1962
Vřesovice
Ludmila Waischornová 1939 Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jana Burgetová 1940
Prostějov
Marie Toropilová 1943
Křenůvky
Evžen Jedlička 1941
Pěnčín
Libuše Kubátová 1936
Prostějov
František Hrazdil 1933
Mostkovice
František Hrubý 1943
Olšany u
Prostějova
Josef Kobliha 1939
Čechovice
Bohuslav Hrubý 1955
Bousín
Jaroslav Kubeš 1934 Ptenský Dvorek
Vlasta Ježková 1949
Vyškov
Zdeněk Venský 1926 Vyškov - Dědice
Magdaléna Dořičáková 1938 Prostějov

SMUTEÈNÍ
OZNÁMENÍ

a dne 27. února 2019
si připomeneme 40. výročí úmrtí
paní Anežky HELISOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera
s rodinou.

Dne 9. února 2019
uplynulo 40 let od úmrtí
pana Josefa HELISE

Dne 24. února 2019
by se dožil 90 roků
pan Josef KOLEČEK
z Čechovic.
Dne 23. března 2019
vzpomeneme 2. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka
Naďa, syn Otakar, dcera
Eva a vnoučata Marta,
Jitka a Martin.

Děkujeme za to, že jsi byl, za
každý den, co jsi s námi žil.

Dne 16. února 2019
uplynulo 2. výročí od úmrtí
pana Vratislava HORÁKA
z Vřesovic.
S láskou vzpomínají manželka
Anna, dcera Hana a vnoučata
Kateřina, Martin, Jan a Ivo
a pravnučka Nikolka.

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

XLII .
DÍL

Marek SONNEVEND

V tomto okénku se budeme dnes
po dvaapadesáté společně věnovat různým harmonizačním,
relaxačním, ale i posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům,
je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již k nějakému narušení
v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat. Dnes
se zaměříme na posílení břicha,
stehen, hýždí a vnitřního stabilizačního systému. Pojďme na to...
1. Nejprve si lehneme na břicho,
opřeme čelo o podložku tak, aby hlava zůstala v prodloužení páteře, ruce
opřeme o dlaně a nohy jsou natažené
(viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech se však nezastavuje,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.

2. Nyní se zvedneme jakoby do
kliku, hlava zůstane v prodloužení
páteře, vyrovnáme záda, srovnáme zadek a pomalu začneme zvedat pravou nohu směrem nahoru.
Zvedáme nohu pouze tak, abychom se nezačali prohýbat nebo
naopak hrbit (viz. foto). Cvik
provedeme celkem osmkrát, poté
nohu vyměníme za levou a opět
zvedáme osmkrát nahoru. Pozor
na prohnutá záda nebo hrbení se.

Čas letí, ale bolest zůstává.

pondělí 9. lednaPondělí
2017 18. února 2019
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Do konce základní fáze
Chance ligy zbývají poslední čtyři kola,
tři z nich jsou na programu během tohoto
týdne. A pikantní je, že prostějovští hokejisté bojující o postup do osmičlenných
vyřazovacích bojů se v nich vesměs utkají
se samými přímými konkurenty téhle přetahované.

PRO TĚLO
I DUŠI

si malých věcí a přestaňte cokoliv
od kohokoliv očekávat. To, co nám
druzí říkají, je projevem jejich vlastních vzorců, ke kterým nějakým
způsobem přišli. Pokud nechcete
být obětí názorů druhých, snažte se
nebrat věci tolik osobně, ať už je to
chvála nebo křivda. Stejně tak dělejte vše, jak nejlépe dovedete, budete
si připadat vyrovnanější.
V rámci detoxikace a očisty mysli
i duše si naordinujte také pouze
okolí, ve kterém vám je dobře.
Zkuste minimalizovat množství
lidí, kteří vám něco způsobují,
a choďte pokud pouze tam, kde je
vám vzájemně dobře.
Zatížení však mohou způsobovat
i samotné nemoci, pokud se zdraví
nelepší, je dobré zkusit i alternativní varianty a také pokusit se o pochopení nemoci. Říká se, že nemoc
je vlastně dar, jen ji musíte správně
uchopit a pochopit.
Proces duševní detoxikace si povinně naordinujte nejlépe okamžitě, každý z nás má v sobě totiž
něco, co už mělo být dávno pryč.
Tak pryč s tím co nejdřív, ať jsme
už jen zdraví, šťastní a spokojení.

přehozem. Mám radost, že se Proměny
zúčastním, pokud neskončím na ježka,
tak nemám s ničím problém. Jsem pro
každou legraci,“ nechala se slyšet pár dnů
před samotným aktem.
„Za sebe a celý náš tým mohu slíbit, že
se paní Jarmile budeme snažit udělat
úžasný den, na který jen tak nezapomene,“ zakončila dnešní odhalení Proměny image Aneta Křížová.
Jak to všechno dopadne? To se dozvíte
již příští pondělí, kdy se můžete těšit na
reportáž a video z novoroční PROMĚNY IMAGE. Nezapomeňte také sledovat internetový portál www.vecernikpv.
cz a rubriku Servis pro ženy, kde najdete
videa i fotografie z našich z předchozích
proměn. A nejen to...

Krém:

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz

a hledat si jinou, ale zdraví máme jen
jedno. Pamatujme na to, že stokrát nic
umořilo osla a nikdo a nic nestojí za
zničené zdraví.
Další možností je tíha minulosti,
přítomnosti, křivdy, pomluvy, zlosti,
hněvu a podobně. V tomto případě
je opravdu třeba dávat pozor, protože
zdravotní stav je odrazem emocí. Ty
negativní mohou vyústit v řadu zdravotních komplikací. Od bolesti hlavy
přes bolesti zad, v krku, onemocnění
ledvin, jater, žaludku či třeba srdce
až po ty nejzákeřnější. Je dobré tedy
odpustit (sobě i ostatním) čerstvé
či staré křivdy, bolesti, strasti a různé
neshody, a uvidíte, že se vám uleví.
Postupně mohou zmizet i potíže,
které vás sužovaly.
Co se konkrétně týče minulosti,
s tou je těžké se většinou smířit,
ale i ta se děla z nějakého důvodu
a slouží dalším účelům. Vše je tak,
jak má být. Podstatné je vzít si ponaučení. S pokorou poděkovat
za vše, co se nám stalo, a nechat ji
navždy jít. Učiní nás to zdravými
a šťastnými. Žijte prostě tím, co
je teď a tady, a čiňte tak, aby vám
bylo dobře hlavně dnes. Všímejte

se stala -DUPLOD.XþHURYi
nalíčit, upravit vlasy i se dobře obléci,
dle svých slov potřebuje jistou inovaci
a nový směr. Jak je již dobrým zvykem,
vše tuto sobotu začne výběrem oblečení a brýlí, posléze se přemístíme k vizážistce na kosmetiku plus líčení a vrchol
proměny proběhne ve vlasovém salónu. Závěrem samozřejmě nesmí chybět
focení a natáčení, takže už v příštím čísle
se můžete těšit na velkou fotogalerii
a také videoreportáž.
Vraťme se však ještě na chvíli k naší vítězce. „Svůj volný čas trávím nejčastěji s pejskem, chodím do fitka a také se věnuji
focení či grafice,“ prozradila žena, která
pracuje jako prodavačka v hračkářství.
„Ráda nosím ležérní elegantní oblečení,
nejčastěji legíny s halenkou, svetrem či

R ecept pro vás

3. V tomto cviku si opět lehneme na
břicho jako v prvním cviku, opřeme
čelo o podložku tak, aby hlava zůstala v prodloužení páteře, ruce opřeme o dlaně a nohy jsou natažené
(viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech se však nezastavuje,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.

špetka soli
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Foto: Marek Sonnevend

V pondělí 18. února od 17.30 hodin – tedy
už dnes vpodvečer – nastoupí průběžně sedmí Jestřábi (85 bodů) na ledě desáté Třebíče
(76). Horácká Slavia sice na okteto hodně
ztrácí, leč teoretickou šanci ještě stále má a určitě se o ni tento mladý celek bude rvát. Nemá
však nijak extrovní formu, když z posledních

čtyř duelů vyhrál jediný (Přerov 2:1p) a třikrát
padl (Jihlava 3:6, Slavia Praha 1:6, čerstvě České Budějovice 2:3).
Středa 20. února od 18.00 hodin bude patřit
domácímu střetnutí proti Litoměřicím. Ty
momentálně mají nachlup stejný bodový
zisk jako Hanáci a jen horším skóre figurují na
osmé pozici. Takzvaný projekt Dukla spoléhá
ve velké míře na mladíky, ovšem disponuje
také zkušenějšími borci. A současný výběr Stadionu je dohromady krajně nebezpečný. Byť
z uplynulého kvarteta zápasů vytěžil pouhé
tři bodíky za skolení Slavie 4:3, jinak podlehl
v Jihlavě 2:5, ve Vsetíně 0:2 i v Přerově 1:3.
Další řež o všechno pak muže Prostějova
čeká v sobotu 23. února od 17.00 hodin,
neboť vyrukují na kluzišti devátého Frýd-

ku-Místku (84), tedy svého druhého pronásledovatele dýchajícího jim zblízka za
krk. Rovněž Rysi jakožto farma extraligového Třince mají nízký věkový průměr, avšak
tím větší dravost. A momentálně sprintují
plnou rychlostí, vždyť bodovali dvanáctkrát
za sebou! Tahle úctyhodná šňůra obsahuje
devět vítězství v základní hrací době a tři
prohry na nájezdy či v prodloužení.
„V mnoha důležitých zápasech z poslední
doby na nás nebylo vůbec poznat, co je
v sázce a že jde o hodně. Řekl bych, že jsme
předtím až příliš moc utkání získali snadno
bez toho, abychom museli naplno zapnout.
Což teď v rozhodující fázi celé sezóny už
prostě je naprostá nutnost. Uspějeme a do
play off postoupíme jedině tehdy, pokud

budeme hrát podlahu, dřít na krev a maximálně zvládat dění v předbrankových
prostorech. Obecně chtít víc než soupeři.
Už není na co čekat,“ řekl k nadcházejícímu
závěru prvoligové soutěže kapitán LHK
Matouš Venkrbec.
VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Prostějov – Třebíč: letošní sezóna doma
6:3 a 2:1sn, venku 4:3, minulá sezóna doma
9:0 a 4:1, venku 3:1 a 2:4.
Prostějov – Litoměřice: letošní sezóna
doma 4:3sn, venku 5:4 a 1:5, minulá sezóna
doma 1:4 a 3:1, venku 3:2p a 1:3.
Prostějov – Frýdek-Místek: letošní sezóna doma 2:3 a 3:2sn, venku 2:7, minulá
sezóna doma 3:2p a 7:2, venku 1:4 a 5:2.

-DNXE1HXæLO „Moje nula není
YļEHFGļOHņLWi
YQDÆtVLWXDFL
SRWİHEXMHPHMHGLQp
DWR9<+5É9$7´

Přičemž ptačí letka má aktuálně k dobru
na nechtěný devátý post jediný bodík.
„Co bude rozhodovat? Prostě musíme
vítězit. Pokud si to sami uhrajeme, tak do
play off patříme, v opačném případě tam
nemáme co dělat. A kolikaprocentní šance na postup máme? Takhle vůbec nepřemýšlím, to bych se z toho musel zbláznit.
Musíme jít naplno každé utkání a udělat
pro úspěch maximum,“ zdůraznil Jiří
Vykoukal.

PROSTĚJOV Předposlední týden základní části Chance ligy
mužů ČR 2018/2019 s kompletním zápasovým programem
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov výsledkově moc nevyšel. Z devíti bodů, které ležely v banku, získali jen tři a ve vrcholícím boji
o postup do play off si příliš nepolepšili. Spíš právě naopak.
yy Byl to se Severočechy snadný duel?
„Ze začátku úplně ne, naštěstí jsme dali ve
druhé třetině víc gólů a odskočili. Ve třetí
tam vzadu chvílemi vznikaly trochu zmatky, ale žádnou branku jsme nedostali, takže
dneska spokojenost.“
yy Šli jste do střetnutí s tím, že tentokrát
už musíte?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

„S tímhle jdeme poslední dobou do každého zápasu, akorát se to ne vždycky povede.
Dnešní utkání bylo samozřejmě moc důležité, stejně jako všechna zbývající do konce
sezóny. Proto super, že jsme získali tři body.“
yy Byli jste ve všem lepší než Slovan?
„Určitě. Skončilo to o sedm gólů, z čehož
je jasně vidět, že jsme soupeře předčili jak
v bránění, tak v útoku, ve střelecké efektivitě.“
yy Kolik jste měl vy práce mezi tyčemi?
„Hosté nějaké šance měli. Vždycky to bylo
v takových nárazech, že třeba několik minut nic nevytvořili a pak během chvíle při-

letěly
tři čtyři střely.
O to těžší pro mě bylo
se pořád držet v nějaké provozní teplotě.“
yy Jak moc jste
v poslední třetině
myslel na udržení
čistého konta?
„Vůbec ne. My
máme v téhle sezóně za sebou spoustu zápasů, v nichž jsme po dvou třetinách drželi
nulu a nakonec dostali jeden gól či ještě
víc. Tím pádem jsem čisté konto nijak
neřešil, rozhodující v naší současné situaci
je jediná věc: vyhrávat. Tři body jsou tím,
co nás teď zajímá. Navíc se mi tahle nula

milujeme vecerník
á

Zanedlouho začne jaro a s ním by
měla přijít očista neboli detoxikace organismu po zimě, aby se mohl
správně nastartovat do dalšího
období a fungovat, jak má. Nestačí však jen samotná detoxikace
těla, je podstatné mít mysl i duši
v rovnováze. Pokud jsou mysl či
duše dlouhodobě přetížené nebo
zatížené negativními emocemi,
začne se to odrážet na těle. Tomu je
třeba včas učinit přítrž, jinak může
docházet k různým zdravotním
potížím. S detoxikací mysli a duše
začněme tedy ihned...
Existuje několik situací, při nichž je
mysl a duše zatížená natolik, že nejen
tělo tím trpí. Možná „nejjednodušší“ je přetížení prací. S tím lze něco
dělat. Všichni samozřejmě víme, že
bez práce nejsou koláče, ale všeho
s mírou. Pokud dlouhodobě nejsme
schopni unést zátěž v práci, je toho na
nás moc nebo pracujeme v prostředí,
které nám nedělá z nějakého důvodu
příliš dobře, tak je na místě zvážit, zda
to není vysoká cena za naše zdraví. To
se totiž pak už jen horkotěžko opravuje, i přesto že člověk může mít třeba
tučné konto. Je těžké skončit v práci
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postavou 42. dílu seriálu PROMĚNA
IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Jarmila Kučerová není úplným nováčkem v péči o sebe samotnou, umí se

vody
Hery
hladké mouky
vejce

Nyní se můžete společně se mnou
těšit zase na příště!

vzpomínky

jubileum...
vecerník
á

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

servis pro ženy...
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Motto na tento týden:
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kých měst. Již jsme tady měli vítězky
z Prahy, Ostravy, Olomouce, Vyškova, Bouzova a v listopadu neváhala
přijet dáma až ze slovenského okresu Nitra. Pojďme si už ale přiblížit
naši únorovou vítězku, která pochází již podruhé v řadě opět z hanácké
metropole. Prostějovanky, nenechte
se zahanbit a hlaste se!
„Změnu vizáže zvažuji již nějakou dobu
a když jsem narazila na váš seriál, řekla
jsem si, že to bude ono. Tam budou
přece konkrétně vědět, co se mnou...
A tak jsem to zkusila a jsem šokovaná,
že se štěstí usmálo právě na mě,“ reagovala pětadvacetiletá Jarmila Kučerová
na zprávu, že právě ona bude hlavní

t

špetka citrónové kůry

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 2/2019 - Domácí
zákusky, který si můžete koupit na stáncích tisku.
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tøi pøímé bitvy o play off: dnes v Tøebíèi,
260,Ġ&( vePøicházejí
støedu s Litomìøicemi a sobota ve Frýdku-Místku
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
vítám vás v únorovém díle naší oblíbené
rubriky. Udělejte si pohodlí, vezměte si
k sobě sklenku vody nebo čaj, zákusek, salát či co hrdlo ráčí a pojďte se podívat
na to, co jsem si pro vás připravila.
Na co se tedy dnes zaměříme?
Řekneme si, proč je důležitá detoxikace mysli a duše, odhalíme
si další vítězku Proměny image,
také si zacvičíme a něco dobrého upečeme.
Přeji radostné a klidné
dny, Aneta Křížová.
„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí
naše vlastní štěstí.“
Albert Einstein

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE má
za sebou již jedenačtyřicet dílů a nezadržitelně frčí dál! Nejen
ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o vás postaráme přímo
královsky.
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás
postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu Naisy
Gentleman a samotný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání
profesionálů z Vlassalonu, líčení od vybrané kosmetičky, výběr
nového šatníku v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení
v podání Jiřího Slečky.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte nejen novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální
fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do redakce Večerníku na Vápenická
19. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 15. BŘEZNA 2019!
Další díl jedinečného seriálu PROMĚNA IMAGE, který nacházíte už
více jak tři roky pouze v rámci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a jeho
internetové verze www.vecernikpv.
cz, je tu. Pokud jste o nás ještě neslyšeli, tak vězte, že měníme muže
i ženy, k čemuž máme profesionální tým a snažíme se nejen o změnu
zevnějšku, ale také o vnitřní posun
a dodání sebevědomí. Je třeba poznamenat, že všechna dosavadní
klání dopadla skvěle a každé z nich
bylo něčím výjimečné. Jsme proto
nesmírně rádi, že se tento projekt
nadále těší velké popularitě, a dokonce se dostal až do několika vel-

Ingredience
250 ml
125 g
125 g
4

250 g měkkého tvarohu
1 vanilkový cukr
1 lžíce moučkového cukru
t

4. Následně se zvedneme opět
jakoby do kliku, hlava zůstane
v prodloužení páteře, vyrovnáme
záda, srovnáme zadek a pravou
nohu skrčíme tak, abychom se
dotkli levého loktu, pak to stejné
provedeme s druhou nohou. Střídáme tedy nohu vždy k opačné
ruce (viz. foto). Cviky jsou efektivní na posílení břicha, hýždí,
stehen a vnitřního stabilizačního
systému.

Postup
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4
Čtyři týmy už mají stejný počet kol
před koncem základní části jistý
průnik do prvoligového play off,
kromě suverénně vedoucí Jihlavy
jsou to ještě Vsetín, České Budějovice a Kladno. O zbylé kvarteto postupových míst se reálně popere pětice
mužstev Přerov, Havířov, Prostějov,
Litoměřice a Frýdek-Místek.

Výrok:

„Na pár dní jsme
byli středem pozornosti tím, jestli unás
nastoupí JardaJágr.“
-rb|࢙m;v|ং࢙0ৄ-|o
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naší hry nějak montovat, já hlavně musím
odchytat to svoje vzadu, tam je můj džob.
Co ale kouče i kluky poslouchám, tak nám
to moc nejde v přesilovkách a občas se
stane nějaká chyba při bránění. Jinak se do
větších rozborů nehodlám pouštět.“
yy V našlapaném středu tabulky máte
pouhý bod náskoku na devátý Frýdek-Místek. Co bude rozhodovat
Foto: www.lhkjestrabi.cz
o (ne)postupu do play off?
„Asi hlavně defenziva. Teď už je to poani nebude počítat, protože mě na trestné
střílení Ústí vystřídal v bráně Dan Huf. Ale dobné jako v play off, kde není podstatné,
nijak mě to nemrzí. Spíš je důležité pro jak hrajete, ale jde čistě o vítězství a porážmančaft, že jsme ani jednou neinkasovali.“ ky bez ohledu na cokoliv jiného. Rozhod-

yy Výsledkově ani herně to však po- ne, jak k tomu přistoupíme, nakolik buřád není ono, viz porážky s Kladnem deme zvládat vstupy do utkání a bojovat,
a v Havířově. Co nefunguje optimálně? rvát se o výhry. V náš postup do play off
„Já nevím... Nejsem trenér a nechci se do věřím na sto procent.“

říká o přesilových hrách
„Věřím, že v ten správný čas nám zase půjdou,“ Radek
Prokeš
PROSTĚJOV Útočník prostějovských
Jestřábů Radek Prokeš (na snímku)
v posledních třech zápasech pokaždé
bodoval a minulé pondělí proti Kladnu tomu bylo stejně tak, když vstřelil
kontaktní gól na 1:2. Ale ani bojovnost týmu, hlavně ve třetí třetině, nepomohla Jestřábům k zisku cenných
tří bodů. „Na konci jsme hodně tlačili,
a proto je škoda, že jsme jim nechali všechny body,“ posteskl si šikovný
forvard v útrobách prostějovského
„zimáku“.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
yy Jak hodnotíte pondělní utkání?
„Je to škoda. Udělali jsme tam nějaké chyby a Kladno svoje šance využilo. My jsme
své příležitosti na gól bohužel neproměni-

li. Na konci jsme hodně tlačili, a proto je
škoda, že jsme jim nechali všechny body.“
yy Jakým bylo Kladno soupeřem? Překvapilo vás něčím?
„Ani ne. Kladno hraje rychlý hokej, odehráli jsme s nimi už strašně moc zápasů,
takže se známe dobře. Bohužel dali o jeden gól víc než my.“
yy V úvodu zápasu vás hosté jednoznačně přehrávali, nevyšly vám ani přesilové hry. Kde jste dělali chyby?
„Dělali jsme chyby hlavně v tom, že jsme je
nechávali ujíždět dva na jednoho. Ty pře-

silovky nám poslední dobou moc nejdou,
musíme se v nich trochu zvednout. Není
to o tom, že bychom nechtěli. Pracujeme
na nich, kluci ty góly dávat chtějí, ale prostě to nejde. Věřím, že v ten správný čas
nám zase půjdou.“
* Ve druhé třetině si vzalo mužstvo oddechový čas. Prozradíte, co vám trenéři
řekli?
„Během tří minut jsme udělali velké chyby.
Já sám jsem tam udělal kiks, ze kterého jeli
sami na bránu, a nakonec z toho bylo trestné střílení. Museli jsme si udělat trochu

bouřku, abychom se zase probrali. Druhá
desítka ve druhé třetině už ale byla dobrá,
tam jsme mohli dát i více gólů.“
yy V sezóně se vám ani jednou nepodařilo přemoci kladenské Rytíře. Čím si
to vysvětlujete?
„To máte pravdu no... (ušklíbne se) Tady
doma byly oba dva zápasy vyrovnané,
vždy skončily jen o gól. Ten zápas nám ulítl, ale šancí jsme v něm měli dost. Kladno v těch utkáních hrálo
prostě lépe než my.“

Sedm hanáckých kulí do ústeckého torza
LHK PV
HC ÚNL

7:0

PROSTĚJOV Pokud se chtěli prostějovští hokejisté průběžně udržet
v postupové osmičce pro play off,
museli na vlastním kluzišti v 56.
dílu Chance ligy porazit Ústí nad
Labem. Což byl k tomu ideální soupeř z předposledního místa tabulky
a navíc v okleštěném složení. Sedmigólová kanonáda LHK bez obdržené branky nakonec odpovídala
předzápasovým prognózám.

Marek SONNEVEND

Začátek však idylicky rozhodně nevypadal. Žálčík hned ve 2. minutě nepřekonal na konci svého úniku Stezku,
zanedlouho Meidl i Volf zamířili ze
slibných pozic mimo. Pak úvodní nápor Jestřábů rozmělnila hostující přesilovka, po jejímž uplynutí se sice Slovan
dál převážně bránil, ale zároveň se i víc
osmělil. A v 10. Šťovíček z rychlého
brejku zahodil velkou příležitost netrefením klece. Tlak favorita znovu ožil
v početní výhodě, jež byla třiačtyřicet
sekund dvojnásobná. Leč Divíšek v tutovce zakončil nepřesně, aby první trefa
přece jen padla v 15. minutě při hře pěti
proti čtyřem. Švih Žálčíka z mezikruží
vyrazil Stezka před sebe, kam si najel
Meidl a pohotovým doklepnutím zavěsil do odkryté části svatyně – 1:0.
Hanáci sice byli viditelně lepší, ale vedli

pouze těsně, což je někdy zrádné. Pojistka naštěstí přišla brzy po zahájení
druhé třetiny. Uplynulo z ní třiatřicet
vteřin, když Volf v útočném pásmu se
štěstím vybojoval zpět ztracený puk
a z pravého kruhu jej nekompromisně
poslal do bližšího vinklu – 2:0. Domácí
poté měli dění na ledě naprosto ve své
moci a zůstávalo jen otázkou času, kdy
přidají další zásahy do černého. Což
přišlo v polovině mače dvěma slepenými trefami. Čas 30.48: přesilovkovou
přihrávku od zadního mantinelu před
Stezku neomylně zužitkoval zblízka
Divíšek – 3:0. Čas 31.20: Prokeš zkusil
překvapit Stezku z nulového úhlu a betony vyražený kotouč uklidil k levé tyči
zcela volný Venkrbec – 4:0. Severočeši
nevěděli, kam dřív skočit, elhákáčko je
v téhle fázi nemilosrdně drtilo. Diví-

šek napálil tyčku, načež ve 36. Žálčík centrovali a polabské už k ničemu neVýsledkový servis a průběžnou
dravým napadáním získal černou pryž pustili, sami přitom navýšili rezultát
tabulku Chance ligy najdete
i položil gólmana, aby jeho akci dokonna straně 22
(son)
čil do prázdné brány Račuk – 5:0.
Jednoznačnost souboje ještě umocnilo završení půltuctu hned zkraje třetí
periody. Račuk nádherně zakombinoval se Žálčíkem a kanonýr z metru
pověsil puk ukázkově pod víko – 6:0.
Až potom se dvakrát dostaly hlasitě ke
slovu náhle oživší mátohy HC. NejprJiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
ve ve 43. Roubík rozezvučel levou tyč, „Jsem rád, že jsme uhráli povinné vítězství v boji o play off. Tentokrát všichni hráči pracoo šest minut později měli Ústečtí do- vali podle našich představ, ale musíme také zohlednit, že soupeř pouze dohrává sezónu.
konce výhodu trestného střílení. Tre- Každopádně my jsme utkání celkově zvládli dobře, měli jej pod kontrolou a dění na ledě
néři Prostějova na něj poslali do klece odpovídá i konečný výsledek. Pochvala klukům za týmový výkon.“
náhradníka Hufa, který si s nelehkou
Martin ŠTÌPÁNEK – HC Slovan Ústí nad Labem
situací poradil skvěle, neboť nájezd „Nastoupili jsme opět jen s patnácti hráči a ve druhé třetině se nám navíc dva zranili, takSchwambergera vychytal betonem. že jsme zbytek zápasu dohrávali jen na třináct. Tím pádem šlo o souboj útoku Prostějova
Ve zbytku střetnutí se ptačí dravci (již s naší obranou a hlavně brankářem. První třetinu jsme se ještě drželi, opět nám však nevyšla
opět s Neužilem v kase) znova zkon- ta prostřední, která gólově rozhodla o výsledku.“
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volejbal

JEDNIČKA VK PODLE

VEČERNÍKU
Eva RUTAROVÁ

Ze všech prostějovských volejbalistek se za poslední týdny nejvíc výkonnostně zvedla právě
urostlá blokařka. Už minule v Liberci zahrála
velice dobře a v sobotu na Olympu Praha ještě
lépe. Devět dosažených bodů sice není nijak závratné číslo, ale během tří dost rychlých setů
to nebylo ani málo. Zvlášť když Eva
měla poměrně vysokou úspěšnost v
útoku 50 %, třikrát vítězně zablokovala, spoustu dalších zakončení PVK
úspěšně nadrazila a celkově přispěla
užitečností +7, tedy jen těsně za tradiční tahounkou Helenou Horkou.
Rutarová viditelně jde nahoru.

ŽHAVÁ NOVINKA

Ü½NGJ
Z VÉKÁČKA 6,/1
Všechny hráèky jsou zdravé,
jen Míšu poøád zlobí koleno
Jak známo, od pohárového Final
Four hrají prostějovské volejbalistky
v posledních týdnech pouze jedno
střetnutí za sedm dnů. A tenhle zápasově míň náročný program s větším
časovým prostorem na pořádnou
přípravu i náležitou regeneraci se
blahodárně projevuje rovněž na jejich zdravotním stavu.
„Momentálně jsou tak všechny holky
fit a schopné naplno hrát, nikdo nám
nechybí ani kvůli zranění, ani pro nemoc,“ prozradil kouč žen VK Lubomír Petráš s tím, že jedinou dílčí výjimkou je první nahrávačka Michaela
Zatloukalová. „Míša stále laboruje s
bolavým kolenem, trápí ji ta podkolenní šlacha. Proto chodí na injekce,
aby se stav nohy průběžně lepšil,
když přes bolest obětavě nastupuje
do mistráků,“ upřesnil Petráš a současně ocenil přístup odchovankyně
hanáckého klubu. Ta sama prohlásila, že hodlá navzdory svému problému vydržet až do konce sezóny.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

0

V novém kalendářním roce
2019 zatím ženy vékáčka neprohrály žádný extraligový
duel. Všech pět dosavadních
dokázaly zvládnout vítězně
a ztratily přitom jen dva sety
(venku Přerov 3:0, doma KP
Brno 3:0, venku Šternberk
3:1, venku Liberec 3:1, venku Olymp Praha 3:0).

WWW.
VECERNIKPV.
CZ
aneb názor
Heleny Horké

„Na Olympu jsme zahrály velice dobře. Rozdílový byl především náš kvalitní
servis, dařilo se i v dalších činnostech. Navíc jsme tentokrát udržely výborný výkon
celé utkání, od začátku až do konce bez jakýchkoliv větších výpadků. Ani jednou
se nestalo to, co se nám jinak stává skoro v každém zápase: že dostaneme spoustu
bodů za sebou v jednom postavení, tím se soupeř chytí a my jdeme naopak herně
dolů. V Praze jsme zůstávaly pořád v pohodě, neustále tlačily a nenechaly domácí
holky vůbec zvednout. Z tak dobrého volejbalu i jasného vítězství 3:0 máme samozřejmě radost, zvlášť když Olymp minule vyhrál taky bez ztraceného setu v
Olomouci. Proti ní teď nastoupíme doma a já věřím, že v současné formě můžeme
UP hodně potrápit. A pokud nám to fakt půjde, tak třeba i porazit. Uvidíme, jestli
to zlepšení z posledních dvou utkání znovu potvrdíme a zase předvedeme natolik
kvalitní výkon. Což ale bude vzhledem k síle Olomouce mnohem těžší. Třeba nám
však svědčí víc času na tréninkovou práci, při jediném zápasu týdně je docela hodně prostoru na přípravu.“
HelenaHORKÁ,univerzálkaVKProstějov

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
JE ŠANCE PORAZIT
325l(7 2/2028&"

Marek
Sonnevend

Ode dneška za pět dní propukne další z řady krajských derby mezi ženami
VK Prostějov a UP Olomouc. Zatímco v předchozích deseti letech je téměř
výhradně ovládalo dominantní vékáčko, od aktuální sezóny se po letních
změnách v hráčských kádrech obou rivalů překlopila výsledková úspěšnost
vzájemných utkání na stranu úpéčka – dle předpokladů.
V prvním duelu tohoto ročníku koncem října uspěly olomoucké favoritky
doma jen těsně a s odřenýma ušima 3:2 včetně tiebreaku 15:13. Potom před
Vánocemi v hale Sportcentra DDM měly navrch už o poznání více, byť se při
výsledku 3:1 opět nevyhnuly problémům. A dosud poslední střet zkraje února ve finále Českého poháru byl zatím nejjasnější, i když prostějovské holky
zase urvaly aspoň set.
Každý další mač hanáckých konkurentek však výrazněji umocňoval pocit, že
kolísavá výkonnost s mnoha výpadky svěřenkyň Lubomíra Petráše a Lukáše
Mičeka nemůže letos na zdolá(vá)ní kvalitní i zkušené party Jiřího Teplého
stačit. Potom ale zlepšený tým VK zvítězil v Liberci po boji 3:1 a čerstvě na
Olympu Praha hladce 3:0, naopak družstvo UP smolně vypadlo z evropského CEV Cupu a nečekaně ruplo na vlastním hřišti s Olympem 0:3.
Momentálně se tak zdá, že progres vykazující družina okolo kapitánky Heleny Horké nabírá o poznání reálnější šance své sokyně aspoň jednorázově překonat. Jestli se to skutečně podaří, to ukáže sobota 23. února. Ať tak či onak,
pro případné vzájemné finále UNIQA extraligy hrané na tři vítězné zápasy
zůstane role vysoce favorizovaného kolektivu na straně Olomouce. Jak už
jsem tady psal minule, bude záležet na schopnosti ji naplnit. Navíc Prostějov
se nejprve musí do bitev o zlato vůbec dostat, což zdaleka není žádná samozřejmost. Byť má nyní slibně našlápnuto.

milujeme

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Uplynulý pátek se ve Společenském domě
v Prostějově konal maturitní reprezentační ples Gymnázia Jiřího
Wolkera. Ošerpovat či ostužkovat se nechali studenti a studentky z celkem čtyř tříd. Nesměla přitom chybět ani tradiční taneční vystoupení od všech maturantů. Na ples nejprestižnějšího
gymnázia dorazily opět stovky lidí a Večerník byl mezi nimi!

Po tříbodové výhře v Liberci
triumfovaly suverénně v Praze
a upevnily své druhé místo
v extraligové tabulce
PRAHA, PROSTĚJOV Už minulý, převážně vydařený duel
na liberecké palubovce naznačil, že se volejbalistky VK
Prostějov výkonnostně zlepšují. A sobotní zápas na hřišti
Olympu Praha tenhle jejich pozitivní progres jedině potvrdil.
Hostující družstvo jasně kralovalo a odvezlo si zaslouženě
bezproblémový triumf 3:0.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Byli jsme opravdu o hodně lepší, což
nám umožnil dobrý příjem. Ustáli
jsme to na přihrávce velice slušně a
bez nějakých větších újezdů, což nás
jinak většinu dosavadní sezóny trápilo.
Jakmile však máme solidně přihráno,
můžeme si v útoku pomoct prvním
sledem přes střeďačky, tím pádem se
lépe zakončuje i diagonálním hráč-

kám a soupeři se hůř staví defenziva,“
vypíchl hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš klíčový faktor.
V tuzemské metropoli se navíc jeho
svěřenkyním dařilo i dalšími činnostmi. „Měli jsme kvalitní servis, ten nám
pomáhal k výborné obraně. Občas
jsme sice zachybovali, ale nikdy nešlo
o nic vážnějšího. Podstatné rovněž
bylo, že to herně šlo úplně všem děvčatům, která nastoupila. Což vedlo
k celkově komplexnímu výkonu bez
výraznějších slabin, čímž jsme domácí jednoznačně přehráli,“ hodnotil
Petráš.
A jedna stěžejní věc především: dost
výjimečně nepřišel na straně Hanaček
za celé střetnutí žádný citelný výpadek, jenž by vedl k dílčímu nebo úplnému obratu ve vývoji mače. „Ano,
udrželi jsme vysokou kvalitu výkonu
od začátku až do konce. Zpravidla se
nám stává, že v některém postavení
dostaneme řadu bodů za sebou, vypadneme z tempa, ztratíme pohodu
a následně máme potíže. Tentokrát
se ovšem nic takového nestalo, povedlo se udržet plnou koncentraci

ně šlo o jediný zápas z mnoha. Byť je
pravda, že se nám podařilo navázat na
taktéž povedené utkání v Liberci. Teď
je potřeba v dalších kolech potvrzovat,
že to nebyla náhoda a že na předvádění stabilně kvalitnějšího volejbalu
máme,“ nabádal Petráš.
Díky aktuálnímu úspěchu Olomouce
3:0 na Dukle má VK na druhé příčce
UNIQA extraligy ČR 2018/2019 už
čtyřbodový náskok právě před třetími

Tématem letošního plesu bylo „120
let mezi hvězdami“. Plejádu elegance, krásy a mladického entuziasmu
odstartovalo taneční vystoupení
Základní umělecké školy Vladimíra
Ambrose, poté následovalo slavnostní
zahájení, které bylo spojeno s projevy,
zmíněným stužkováním maturantů
a předtančením jednotlivých tříd. Na
plese hrál osmnáctičlenný orchestr

Těmto kolektivním cifrám logicky
odpovídala též individuální numera. Zatímco z plejerek PVK se žádná
nedostala ani na dvojciferný počet
nasbíraných bodů (nejvíce Anna Komárková 9), v hostujícím mančaftu
byly takové hráčky hned tři (Helena
Horká 13, Marie Toufarová a Lucie
Nová 11). K tomu výborně útočily
obě střeďačky Veronika Bezhandol-

ska (57 %) s Evou Rutarovou (50 %),
druhá jmenovaná i dobře bránila na
síti (3 bloky). Všechny Prostějovanky
hodně slušně ustály příjem nad čtyřicet procent v čele s liberem Terezou
Slavíkovou (50 %) a nejkomplexněji
působila smečařka Marie Toufarová
(5 útoků, 3 bloky, 3 esa).
Podrobné statistiky z utkání najdete na www.vecernikpv.cz
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Red Socks, jehož členové, jak už název
napovídá, do jednoho měli červené
ponožky.
„Jsme mladá kapela, která boří zavedené bigbandové zvyky. Důraz klademe
především na to, aby se publikum bavilo
stejně tak, jako se bavíme my. Tomu přizpůsobujeme svou produkci, která je plná
života, pohybu a moderních hudebních
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z Pohořelic a mezi našimi dvaceti členy
najdete jak hráče hudebně vzdělané, tak
i nadšence, pro které je večerní trénování
koníčkem,“ tvrdí o sobě. „Letošní ples,
stejně jako všechny předchozí ročníky,
vypravuje maturanty směrem k maturitě.
Je to pro ně symbolický start před maturitními zkouškami, ale i k přijímacím
zkouškám na vysoké školy, kam většina

z nich míří. Takže tady si říkáme: ‚Držíme
vám palce, strašně se učte, ale teď si tento
večer ještě užijte´,“ poznamenal Michal
Šmucr, ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera.
„Sto dvacet let, bez ohledu na to, kdo vládne, je úžasná historie. Gymnáziem stále
procházejí skvělí lidé, kteří mají velké šance
se uplatnit v životě ať už odborně, nebo
i společensky. Studentům jsem asi už vše
řekl, ale myslím, že musí poděkovat hlavně
rodičům, protože rodina je vždy základ
toho úspěchu, který v životě prožíváme.
A přeju jim, aby kromě získání odbornosti
potkali v životě lásku. Protože to jsou dvě
věci pro život strašně důležité - dělat práci,
která vás baví, a najít lásku,“ vzkázal svým
studentům.
Na ples zavítala i náměstkyně primátora Milada Sokolová. „Samozřejmě, že
se mi tu líbí velmi. Sál je jako každý rok
naplněný až k prasknutí. Jak víme, ples
Gymnázia Jiřího Wolkera je samozřejmě nejnavštěvovanějším plesem i díky
tomu, že má velký počet absolventů.
Byly doby, kdy jsem chodila na tento ples

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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pravidelně, ale v posledních letech už jej
navštěvuji bohužel méně, ovšem věřím,
že to napravím. Mám na gymnáziu dceru, takže mě to samozřejmě za dva roky,
aspoň doufám, čeká zase, ale jako maminku,“ smála se šéfka Okrašlovacího
spolku města Prostějova. „Letošním maturantům bych chtěla popřát, aby uspěli

u maturit, splnily se jim sny a dostali se na
školy, o které mají zájem. A věřím, že se
jim bude dařit i v životě – báječná souhra
a nadšení, které předvedli, je jistě budou
provázet celý život,“ dodala.
Na plese nechybělo ani vystoupení Taneční školy Pirouette, tombola a půlnoční překvapení.

Oblíbená MATEŘINKA Lidovci chtìli na plese pøetáhnout exprimátorku Raškovou!
zvládla ples ve vlastní režii
Martin ZAORAL

a součet užitečnosti všech hráček vyzněl v jejich prospěch dokonce +32 ku
-4. Značný rozdíl mezi oběma družstvy
panoval také v jednotlivých činnostech.
V útoku byly volejbalistky VK lepší o
čtrnáct procent (z pohledu domácích
24:38), na přihrávce o propastných
dvacet procent (25:45), na esa to dopadlo 3:8, na vítězné bloky 7:11 a na
chyby při zakončení a servisu 19:12.

stylů. Nezapomínáme však ani na českou
hudební scénu nebo staré bigbandové
klasiky. Kapela Red Socks Orchestra
vznikla v roce 2017 jako nástupce kapely
JuniorBand a název jsme si zvolili podle
červených ponožek, které jsme už tehdy
nosili na všechny své koncerty. Pocházíme

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ
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celou dobu. A holky můžu jedině
pochválit za skvělý výkon,“ ocenil
Petráš svěřenkyně.
Šlo o nejlepší utkání prostějovských
žen v probíhajícím ročníku? „Tak to
nevím, ale určitě patřilo k těm lepším,“
usmál se slovenský trenér, který nerad
volí silná slova. I proto nechtěl dominantní představení v malé hale PVK
nijak přeceňovat. „Samozřejmě jsme
rádi za tak dobrý výkon, na druhé stra-

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

OHROZIM Tohle byla fuška!
S velkým nasazením zaměstnanců,
některých rodičů a přátel mateřinky v Ohrozimi se podařilo uspořádat už 11. ročník plesu přátel
ohrozimské mateřinky, který se
konal v pátek 15. února v tamním
kulturním domě.
Od roku 2012 akci zaštiťoval spolek
ProOhrozim, ten si však letos poprvé
rozhodl uspořádat bál vlastní. Vše tedy
zůstalo na bedrech Spolku přátel ohrozimské mateřinky. „V některých ohle-

Vékáèko v metropoli dominovalo vším

PRAHA, PROSTĚJOV S přihlédnutím ke kvalitě posíleného soupeře i známé ošidnosti malé haly v Praze odvedly
ženy Prostějova v sobotu na Olympu
skutečně jeden z nejlepších výkonů
aktuální sezóny, pokud ne přímo ten
úplně top. Což jim zajistilo suverénní
vítězství ve třech sadách.
O lecčems vypovídá, že Hanačky vyhrály celkovým poměrem míčů 75:48

dech nám chyběly zkušenosti. Přesto
jsme to díky velkému nasazení některých rodičů a přátel úspěšně zvládli.
Přišli ti, kteří přijít měli. Atmosféra byla
perfektní,“ oddechla si ředitelka ohrozimské mateřinky Lenka Burgrová.
Na bál dorazili zejména místní či lidé
z nedalekých Lešan. Těm všem by
tradiční ples určitě chyběl. „Byla to
dřina. Končili jsme ve čtyři hodiny
ráno a dopoledne už šli opět uklízet.
Nicméně se to zvládlo. Nyní vše vyhodnotíme a rozhodneme se, zda se
do pořádání akce pustíme i příští rok,“
uzavřela Burgrová.

PROSTĚJOV Největší tradice v organizaci plesů v Prostějově a širokém okolí. Lidovci uplynulou sobotu uspořádali v pořadí již 73. ročník
plesu KDU-ČSL, který se nemohl
konat nikde jinde než v reprezentativních prostorách Národního
domu v Prostějově. Večerník tam
byl svědkem zajímavých situací,
viděl mnohé hosty i z jiných politických subjektů a hlavně, během celého večera až do pozdních nočních
hodin byla k vidění skvělá zábava.
A možná... Možná se po sobotě
začnou na prostějovské politické
scéně dít divy, neboť na plese hodili lidovci „lano“ bývalé primátorce
Aleně Raškové!
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

BYLI JSME
U TOHO

pro Večerník

Michal
KADLEC
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Hosty velice slušně zaplněný přednáškový sál Národního domu i vedlejší
salonky dávaly už od začátku plesu tušit,
že sobotní ples ani zdaleka není pouze
věcí samotných lidovců. Jak Večerníku
hned na začátku prozradil předseda
prostějovské KDU-ČSL, na bál dorazili
i hosté z jiných politických stran. „Tady

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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se politika vůbec neřeší, maximálně si po nějakém deci vínečka krátce
popovídáme o dění na radnici nebo
v parlamentu. Ale jsem rád, že náš ples
navštívily i takové osobnosti, jako jsou
například bývalý poslanec a člen ČSSD
Pavel Holík, exprimátorka za stejnou
stranu Alena Rašková či současná nezávislá senátorka Jitka Chalánková, kterou
jsme ve volbách velice podporovali,“ poznamenal před Večerníkem Petr Kousal
s tím, že dorazila i současná ředitelka
prostějovského muzea Soňa Provazová.
„Náš ples je v historii Československa
a nyní České republiky zdaleka nejčastější, tedy co se politických bálů týká. Jde
již o třiasedmdesátý ročník při stoletém
výročí KDU-ČSL, v celé své historii
jsme ho tak nemohli uspořádat sedmadvacetkrát, pochopitelně převážně v letech komunistické totality. A pak trvalo
nějaký ten rok po revoluci, než jsme
tradici znovu obnovili,“ podotkl Kousal.

Prostějovský předseda KDU-ČSL
společně s okresním šéfem strany
Ladislavem Otrubou a starostkou
Plumlova Gabrielou Jančíkovou společně krátce po dvacáté hodině přivítali všechny hosty plesu. „Jsem rád,
že se vás tu tolik sešlo, pijte a hodujte,
co hrdlo ráčí. A o půlnoci máme připravenou bohatou tombolu, tak kupujte losy, ať neproděláme,“ rozesmál
zaplněný přednáškový sál Národního
domu Otruba. „Máme co slavit, vždyť
jako lidovci jsme nejúspěšnější stranou v komunální politice v této zemi.
Jenom na Prostějovsku máme dvanáct
starostů,“ doplnil Petr Kousal s tím, že
hosté plesu se mohou těšit i na parádně propečené vepřové kýty a k dispozici je i kvalitní vínečko. „Já bych chtěla
všechny návštěvníky tohoto plesu
přivítat za vedení města. Jsem ráda,
že chodíte právě sem do Národního
domu, protože je to čest. Jsem zde už

poněkolikáté a vždy jsem tady zažila
úžasnou atmosféru. A byla bych ráda,
kdyby se tato skvělá atmosféra od vás
rozšířila do celého města. Zatím to tak
není, ale co není, může díky vám být,“
uvedla současná náměstkyně primátora Alena Rašková. Po jejích slovech si
bleskurychle vzala mikrofon starostka
Plumlova a bývalé prostějovské primátorce nabídla přestup z ČSSD do
KDU-ČSL! „Když se vám líbí atmosféra uvnitř naší strany, tak bych si vám
paní náměstkyně dovolila nabídnout
přestupní lístky! Popřemýšlejte o tom,
zda není vhodný čas na změnu,“ rozesmála všechny hosty Jančíková.
Pro úplnost dodejme, že lidovcům
a jejich hostům v sobotu v Národním
domě vyhrávala k tanci a poslechu
skupina Marbo a kromě představení
mladých tanečníků viděli hosté i skvělou show Národopisného folklórního
souboru Kosíř.
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PRAHA, PROSTĚJOV Jen málo
utkání v tomto soutěžním ročníku
ovládly prostějovské volejbalistky jasným výsledkem 3:0 včetně
suverénního herního projevu. Ve
20. kole UNIQA extraligy žen se
jim právě tohle dokonale povedlo,
navíc v náročném souboji na palubovce rozjetého Olympu. Perfektní
produkce VK nedala v sobotním
podvečeru Pražankám žádný prostor na konstruktivní odpor, a zrodil se tak dominantní triumf hostů.
Na rozdíl od předchozího zápasu v
Liberci si Hanačky nenechaly utéct
začátek, naopak v něm získávaly - 3:6.
Pak ale soupeřky přitlačily servisem,
hostující hráčky několikrát zachybovaly a průběh se vyrovnal (6:6, z 6:8
na 8:8, z 10:12 na 12:12). Nicméně
vékáčku se většinově dařilo držet dobrou kvalitu především v útoku. Když
navíc od stavu 13:13 přidalo lepší
podání i obranu, přišel únik do zatím
největšího náskoku 14:18. Což v součtu s dalším tříbodovým náporem (z
16:18 na 16:21) a precizně zvládnu-

tou koncovkou rozhodlo zahajovací
část – 20:25 a 0:1.
Do druhé vstoupil hostující tým znovu výborně zásluhou síly ve všech
činnostech. Holky účinně servírovaly,
bez větších problémů přihrávaly, často
vítězně blokovaly i spolehlivě zakončovaly - 2:7. Důležité rovněž bylo, že
se dokázaly vyvarovat delších výpadků. A na ty menší okamžitě reagovaly
vlastním kontrem. Brzy po snížení na
5:8 vytáhly jeden takový ze svého arzenálu, přičemž měl drtivý dopad v podobě šesti získaných výměn za sebou
(z 6:9 na 6:15). Prostějovanky navíc
vůbec nepolevily, naopak spolehlivě
dotáhly celé dějství do jasného závěru
– 14:25 a 0:2.
Za daného vývoje ožily vzpomínky na
poslední vzájemný duel z 1. prosince, kdy
výběr VK v české metropoli také hladce
získal úvodní dva sety a posléze dění vyústilo v tiebreakové drama. Šlo tedy o to
nenechat protivnice tentokrát zvednout,
místo toho je hrnout pod sebe dál. Což
se záhy naplňovalo díky šňůře pěti bodů v
řadě (z 2:1 na 2:6). Petrášovy svěřenkyně

stále předváděly vynikající volejbal komplexních parametrů, nový pádný důkaz
přinesly nekompromisní smrští ze 6:8 až
na 7:18! Byla to prostě paráda, na kterou
domácí soubor absolutně nezvládal odpovědět. Nečekaně jednoznačné střetnutí tudíž trvalo jen něco málo přes hodinku
– 14:25 a 0:3!
(son)

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

Statistiky z utkání, ostatní
výsledky a průběžné tabulky
UNIQA extraligy
najdete na straně 22
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ŽÁROVICE Bohatou historii plesů Spolku Plumlovských nadšenců píše zábava. Svědčí o tom i fotky z jednotlivých ročníků, které tradičně tvoří jeden z prvků výzdoby kulturáku v Žárovicích.
Nejinak tomu bylo během uplynulé soboty, kdy se tu v hlavní roli
opět představili ti, kteří rádi baví sebe tím, že baví ostatní.

nevystoupila kapela Black Rose. Její
EXKLUZIVNÍ
bubeník si totiž zlámal končetiny, a tak
reportáž
se hudebních průvodců bálem ujala
pro Večerník
skupina Banda band z Konice. Ta nabídla trochu odlišný repertoár i podání
Martin
než Black Rose. S ní ji mimo jiné spojovala postava zpěvačky a kytaristky IveZAORAL
ty Grézlové, která v Black Rose dříve
Ples Spolku Plumlovských nadšenců působila.
se letos konal již podvanácté. Vůbec Každá písnička jednou skončí, a tak se
poprvé v historii se stalo, že na něm jeho návštěvníci letos dočkali zřejmě
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posledního vystoupení Čiperných babiček. Kvarteto žen, kterým společně
táhne na 300 let, sklidilo obdiv i ovace
za svůj rozverný tanec s hůlkami.
Pak již zazněly známé tóny písničky
z trilogie Slunce, seno…, která provázela jedny z prvních vystoupení Veselých kraviček. Tentokrát však v jejich
kostýmech na parket napochodovali
spolkoví muži. Jejich nesmělé pokusy
o tanec sice relativně brzy skončily, na
druhé straně publikum bylo nadšeno
tím, co vše a v jaké velikosti se dnes
může skrývat pod dámskou sukní.
„Gábina Jančíková letos neměla čas
s nimi trénovat, a tak si to kluci udělali
úplně po svém. Jenom nechápu, jak se

jakk se
ja
s ba
bavi
villi nadššenc
n i na plees
e e..
e .

do těch našich kostýmů mohli nacpat,“
komentovala tanec svých souputníků
choreografka Veselých kraviček Hana
Prachařová.
Ty se tentokrát po půlnoci vrátily do
éry zvonových kalhot a zatančily na
hudbu švédské skupiny ABBA. Jejich
vystoupení vynikalo propracovanou
choreografií i slušnými tanečními výkony, naopak postrádalo dramatické
a často překvapivé dějové zvraty, kterými bývalo dříve charakteristické.
„Přijde mi, že kravičky čím dál více tancují a čím dál méně se svlékají. Ale, ať
jsou, jaké chtějí, my je stejně milujem,“
zhodnotil jejich vystoupení jeden
z přítomných.

Pak již došlo na losování tomboly, ve
které se tentokrát sešlo rekordních 230
cen. „Proč se sem na ples neustále vracíme? Protože jsme tu prostě spokojení,“ shrnul jeden z četných dárců, který
je i pravidelným návštěvníkem.

23. února
23. února
23. února

/XERPÉU3(75h– VK Prostìjov

Kulturák v Žárovicích ani tentokrát
na dlouho neosiří. Už nadcházející
sobotu se tam bude konat Rockový
bál Spolku Plumlovských nadšenců, o týden později pak Zámecký
ples města Plumlova.

PLESY

0#24156ö,185-7
2019
22. února
22. února

3x foto: Martin Zaoral

„Před naplněnou halou jsme nedokázali zopakovat dobrý výkon z Olomouce.
Jsme čtvrtí a tam přesně patříme. Musíme jít s velkou pokorou do dalších zápasů a v nich hrát s velkým odhodláním i bojovností. To nám tentokrát scházelo.
Útočně a kvalitou podání jsme zaostali za výbornou hrou Prostějova, který
vyhrál zaslouženě.“
„Z utkání v Praze jsme měli trochu obavy, Olymp se v posledních zápasech stále
zlepšoval. A předchozí vzájemné duely vždy skončily naším jen těsným vítězstvím.
Utkání jsme ale zvládli skvěle především díky solidní přihrávce, což je činnost, ve
které chci věřit, že se postupně zlepšujeme. Po dobrém příjmu můžeme víc kombinovat a útočit i středovými hráčkami. Výbornou jsme pak měli především obranu, k té nám pomohlo kvalitní podání.“

23. února

Hanácký bál
Městské divadlo v Prostějově
Mánes
Reprezentační maturitní ples Společenský dům Prostějov
SOŠ průmyslová a SOÚ stojírenská Pv
XXV. Zemědělsko-potravinářský ples Spol.dům Prostějov
Okresní agrární komora Pv
Sportovní ples
Sokolovna Určice
TJ Sokol Určice
Hasičský ples
Kulturní dům Lipová
SDH Lipová
Rockový bál
Kulturní dům Žárovice
Spolek Plumlovských nadšenců
Sokolovna Němčice nad Hanou
DS Na Štaci, Němčice n/H
Sokolovna Dubany
Obec Vrbátky

23. února Divadelní ples
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23. února Obecní ples
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PRÁCI HLEDÁ

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

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Přijmeme pracovníka na gril, letní provoz. Nástup možný ihned.
Tel.: 731 525 155

Hledáme posilu do týmu obsluhy
hotelové recepce v Prostějově. Brigádně do 50 hodin měsíčně. Vhodné
pro aktivní důchodce nebo ženy na
MD. Požadujeme: časovou flexibilitu
a komunikativnost. Další informace
na tel.: 777 005 488.

Hledáme zámečníky, svářeče,
obráběče na krátkodobou či dlouhodobou brigádu/práci. Vhodné
i pro studenty/absolventy. Nástup
možný ihned. Tel.: 720 070 710

PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

Na úklid našich nemovitostí přijmeme
uklízečku, mzda 12 000 - 15 000 Kč +
osobní ohodnocení. Nástup možný ihned. Pokud Vás naše nabídka oslovila,
zašlete nám prosím strukturovaný životopis na e-mail: info@pneufloryk.cz
nebo volejte na tel.: 608 824 136.
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190214110185

19012320123

vysokoškolské
střední odborné

ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSO s maturitou

Kvalifikace

SIGNUM, Prostějov
Toray Textiles Central Europe, Pv

Firma

Zdravotnický Materiál, Olšany u Pv
MAKOVEC, Pv
KITTEC, Kelčice
ZD Vícov - Protivanov
LINAPLAST, Skřípov

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

jednosměnný
třísměnný

Provoz

jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný

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

45 000 Kč
18 800 Kč

Plat (Kè)

8 140 Kč
20 000-24 000 Kč
28 000 Kč
16 280 Kč
20 000-26 000 Kč

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Administrativní pracovníci fakturant/ka
Prodavač/ka masa a uzenin
Elektrikáři
Vedoucí prodejny masa a uzeniny
Mistři
Obchodně technický
zástupce/zástupkyně
Operátoři konečné úpravy
airbagové tkaniny

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

HLEDÁTE PRÁCI?

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz

19021310183

19012810135

18072610772

IKONA, AUTOR, KOSTI, TUNIS, ANÁLY, SEKTY, SELKY, NUZÁK,
ANANAS, FOYER, VYNĚTÍ, ETAPY, OCASY, BUNDY, ACHIÁŠ, ŠKRTY,
SPANÍ, ŠETŘIT, SESKOK, SPÁSA, BERAN, ONAMO, ROKSY, PÁSMO,
OPTIK

TANEC V ........ STYLU

OSMISMĚRKA

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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

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

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Výherce získá DÁRKOVÝPOUKAZ
YKRGQRWČ.þSURQiNXSVRUWLPHQWX

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili poslední posilu
prostějovských hokejistů v této sezóně, která na Hanou
zavítala až ze severu Čech...

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
TJ Sokol Určice vás zve na sportovní ples.
Miroslava LAKOMÁ, Určice
Výherce získává:VSTUPENKY na ples v hodnotě 400 Kč.

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 1, 5, 1
Oldřich LOŠŤÁK, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY na akci v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

X[JT¾NC

OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
RADOST
Jaroslava BENEŠOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK zboží v hodnotě 400 Kč.

URT¾XP÷

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jaroslav Střelák
Radka ROZEHNALOVÁ, Mostkovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč pro nákup sortimentu.



Havlíčkova ulice
Danuše HRÁČKOVÁ, Drozdovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na konzumaci v restauraci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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soutěže
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SUDOKU

Výherce získá 7ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

Také 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 21. 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.
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19010960055
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180926610xx

19020160154

19020660164

19020160155
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TO JE HAVAJ! Kolbaba podruhé v kinì Na Pivoňce se bude ÇºÁÈËÎ Polovina nadstavby vyvrcholí

PROSTĚJOV Minulé úterý přijel do prostějovského
kina Metro 70 už podruhé
Jiří Kolbaba. Tentokrát dorazil na Hanou s cestopisem
z Havaje, kterou sám navštívil a poznával. Do hlediště kina přišlo více jak sto diváků,
u čehož Večerník rozhodně /ÊUVPÊJCXCLwVÊFQOQTQFEK
(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾
nemohl chybět!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ
„Jsem rád, že vás můžu vzít do další
zajímavé země, kterou jsem navštívil
a jíž jsem si nesmírně oblíbil - vždy
se tam budu rád vracet. Možná jste
přišli i proto, že Havaj v nás vyvolává
takový ten pozitivní pocit. Je úžasné,
jak jsme si spojili se vším rajským,
a vůbec se ani nedivím. Už jen proto,

že každý, kdo hledá ráj, ať už přírodní, kulturní nebo jakýkoliv jiný, ho
tam vždy najde,“ začal se svým výkladem Jiří Kolbaba.
Kinem se linula krásná, příjemná
a uklidňující hudba, která skvěle
doplňovala fotografie a výklad. Na
všechny čekal 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…

připravili netradiční prohlídku kostela Povýšení sv. Kříže. Zájemci se
tak mohou dostat například do nové
a staré sakristie, kde se dochovala
původní část ambitů křížové chodby z dob augustiniánského kláštera,
a do kaple Nejsvětější Trojice s dochovanou unikátní výzdobou v beuronském stylu,“ sdělil Večerníku
ředitel školy Marek Moudrý.
Pro účastníky prohlídek jsou připravena také překvapení. Jedním
z nich je výstup po části původního gotického šnekového schodiště nad klenbu nové sakristie.
„Studenti naší školy v roli průvodců
také návštěvníky zavedou na severní barokní ochoz, ze kterého uvidí
nádherné secesní vitráže od Jano

To je Havaj!
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba
vyjíždí každoročně na poznávací
cesty. Zpět do Čech si vozí textový a fotografický materiál, který
následně zpracuje do médií pro
své věrné posluchače. Organizuje i tematické fotografické výstavy
o krásách světa. Jednou z nich, kterou nám přijel předvést, byla Havaj
a jeho cesta po ní. Diváci poznávali
souostroví havajských ostrůvků
a místí kulturu, domorodce a jídlo. Celá cesta Havají byla doplněna

FILMOVAT!

šlágrem s Olomoucí

PROSTĚJOV Po velice dlouhé době přesně po měsíci - se volejbalistky VK
Prostějov zápasově ukážou doma. A
rozhodně to bude stát za to. V sobotu
23. února od 17:00 hodin totiž v hale
Sportcentra DDM přivítají největšího
rivala: UP Olomouc!

Foto: internet

u nás v Prostějově, byl jen příjemný
bonus. Navíc mi jeho povídání dost
pomohlo, chystáme se s přítelem
příští rok na Havaj a takto máme ale-

Marek SONNEVEND

Půjde o střetnutí 21. kola UNIQA extraligy žen ČR 2018/19, jímž nadstavbová část soutěže uzavře první půlku
svého programu. A čistě teoreticky
ještě zůstává ve hře boj o nejvyšší příčku tabulky, a tím i výhodnější výchozí
postavení pro play off.
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působivými fotkami a vyprávěním,
dohromady vytvářely komplexní
obraz. Na konci pak nechyběla soutěž, na které si mohl Kolbaba ověřit,
jak posluchači vnímali jeho výklad.
Po skončení se Večerník zeptali Terezy Foglarové. „Jsem nadšená. Na
Jirku chodím pravidelně třeba i do
jiných měst. To, že zastavil tentokrát

spoň nějaké tipy, co navštívit a kam
se rozhodně podívat. Po vyprávění
o ananasovém poli na Havaji vím, že
určitě musím ochutnat jejich ananas,
který prý chutná stokrát lépe, než
když si jej koupíme tady v obchodě. Pan Kolbaba je velice příjemný
a dobře se poslouchá,“ prozradila
Večerníku.

PROSTĚJOV Od dnešního
dne, tj. pondělí 18. do středy 20.
února se denní stacionář Pivoňka stane místem s mnoha herci
a herečkami. Proč? Uživatelé
denního stacionáře lidé s mentálním a kombinovaným postižením totiž natočí film!
První týden v červnu od 6. června
do 9. června 2019 budou snímek
prezentovat na prestižním mezinárodním festivalu Mental Power
Prague Film Festival v Praze. A reprezentovat tak Centrum sociálních služeb Prostějov. O čem film
bude?
„Již název ´Na Pivoňce je mi
krásně´ vypovídá o dané tematice. Zachytí momenty z běžného

Severočeškami, a to čtyři dějství před
koncem nadstavby, tedy i dlouhodobé
části soutěže. „Tohle bych nijak extra
neřešil. Důležitější než průběžné postavení v tabulce je, abychom kvalitně
hráli a vše směřovali k vrcholu sezóny, kterým bude play off,“ řekl Petráš
ve chvíli, kdy je za dveřmi velký šlágr
doma proti UP Olomouc (sobota 23.
února, 17.00 hodin).

VIDEO&FOTOGALERIE

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

Sokola, který si říká Pronitka. „Losování
masek neděláme, protože děti, které
nevyhrají, často pláčou. Proto máme
soutěže, při nichž každé dítko dostane

www.vecernikpv.cz
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bonbony jako odměnu. Je tu i tombola
s menšími cenami, které může vyhrát
každý, a hlavní cenou je koloběžka od
firmy Laser technology. My jsme hlavně

rádi, že se nám po dlouhé době podařilo obnovit tradici šibřinek a chodí plno
dětí,“ neskrývala spokojenost Zuzana
Špačková, místostarostka Sokola.

Vedoucí úpéčko totiž nečekaně padlo s Olympem Praha 0:3, čímž se mu
druhé vékáčko bodově přiblížilo. A
pokud by se úhlavního soka podařilo v sobotním trháku porazit, odstup
mezi konkurenty by se tři dějství před
koncem ještě víc snížil.
Olomoučanky však přesto zůstávají
favoritkami už jen z toho důvodu, že
v aktuální sezóně vyhrály všechny tři
vzájemné duely. Nejprve oba ligové,
na vlastním hřišti 3:2 (20, 10, -19, -22,
13) i venku 1:3 (-21, -15, 11, -23). A
následně také finále Českého poháru
v Brně poměrem 3:1 (21, 19, -21, 17).
Pikantní je, že ze svěřenkyň Jiřího

ƔƔ Jaké to bylo střetnutí? Skutečně
tak snadné, jak napovídá výsledek?
„Ze začátku to jednoduché určitě nebylo. Až do poloviny prvního setu
se soupeřky držely vyrovnaně a tam
bylo důležité, že jsme ustály přihrávku.
Postupně se nám pak dařilo víc tlačit
servisem, a tím toho dost ubránit. A
na druhé straně jsme díky solidnímu
příjmu mohly chodit do pestrého útoku, Míša (Zatloukalová – pozn. red.) to
různě rozhazovala, zapojovaly se střeďačky a Hela (Horká – pozn. red.) i my
smečařky jsme nemusely pokaždé chodit proti dvojbloku. Taky se nám dařilo

než dřív a naší hře to celkově prospívá.
Příjmu se dost věnujeme v přípravě,
třeba já jsem v něm určitě nabrala větší sebedůvěru. A klidně si při podání
soupeřek vezmu o něco víc hřiště, i
komunikace s holkama jde postupně
nahoru. Pořád sice děláme chyby, ale
je jich oproti dosavadnímu průběhu
sezóny míň, navíc už nedopouštíme
tak dlouhé bodové újezdy. Naše výkonnost se tedy asi zlepšuje, přesto však stále máme hodně na čem pracovat. Což v
podstatě nikdy nekončí.“
ƔƔ Prospívá vám současný režim jediného mistráku týdně, a tím pádem
víc prostoru na trénování?
„Já osobně jsem spíš zápasový typ, radši častěji hraju utkání. (úsměv) Ale je
pravda, že teď máme víc času trénovat
některé herní věci, což například tomu
příjmu prospělo. Taky se můžeme věnovat o něco intenzivněji kondici, abychom byly dobře nachystané na play
off, kde zápasy naopak půjdou rychle
za sebou. A na ten zápřah musíme
být připravené. V neposlední řadě
pak momentálně lze víc regenerovat
i odpočívat, to se též hodí. No a že se
hraje pouze jednou týdně, je asi nejvíc dobře pro Míšu Zatloukalovou s
jejím bolavým kolenem, aby všechno
zdravotně zvládala.“
ƔƔ Co přinese nadcházející souboj
doma proti Olomouci?
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Teplého vykazují v tomto ročníku
elitní české soutěže nejlepší statistická čísla tři plejerky, které loni v
létě zamířily právě z Prostějova do
hanácké metropole. To znamená
smečařka Andrea Kossányiová, blokařka Veronika Trnková i libero Julie
Kovářová.
Kromě zaslouženého triumfu v ČP navíc výběr OL postoupil do Final Four
Středoevropské ligy a zůstal jen malý
kousek od účasti v semifinále evropského CEV Cupu, když ve čtvrtfinále těsně vypadl s rumunskou Stiintou Bacau.

Olomouci tìsnì uniklo
semifinále CEV Cupu

„Současný tým Olomouce má velkou
kvalitu, hodně těží z vyrovnanosti širokého a zkušeného kádru. Určitě
však není nezranitelný, což nedávno
ukázal na jeho půdě Olymp. A my
věříme, že při odvedení špičkového
výkonu můžeme i s tak silným soupeřem svést vyrovnaný boj, případně
ho zdolat. Proto do dalšího vzájemného utkání půjdeme hlavně s touhou hrát dobrý volejbal a porvat se o
vítězství,“ zdůraznil kouč VK Lubomír Petráš.

„Pomáhá nám jistější přihrávka.
Třeba já teď cítím mnohem větší sebedůvěru“

PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov poslední dobou viditelně zlepšily dříve dost problematickou přihrávku. A zosobněním
tohoto důležitého posunu v klíčovém herním faktoru je zejména
Marie Toufarová (na snímku). Šestadvacetiletá smečařka, které
sobotní duel na Olympu Praha vyšel celkově výborně. K poměrně jistému příjmu (úspěšnost 45 %) přidala například i tři vítězné
bloky a stejný počet es, dohromady přispěla k suverénnímu triumfu 3:0 jedenácti dosaženými body.
udržet koncentraci po celý zápas bez
větších výpadků, chybovost jsme měly
celkově menší.“
ƔƔ Neočekávaly jste v Praze mnohem těžší boj?
„Je pravda, že Olymp šel poslední dobou nahoru a třeba v Olomouci vyhrál
před týdnem 3:0, i když UP tam nenastoupilo v nejsilnější sestavě. Každopádně jsme čekaly, že to v Praze bude
těžké a asi vyrovnané, s těsnými koncovkami. Hlavně jsme s PVK nechtěly
jít zase do tiebreaku, jako v předchozích
dvou vzájemných utkáních.
ƔƔ Proč to tedy tentokrát všechno
dopadlo tak jasně?
„Řekla bych, že my jsme zahrály fakt
hodně dobře, zatímco protihráčky se
pod naším tlakem nedokázaly tolik
prosazovat, častěji chybovaly.“
ƔƔ Minule jste otočily bitvu v Liberci z 0:1 na 3:1, teď jste smetly Olymp.
Zlepšujete se?
„Snad jo. Všechno to vychází ze zmíněné přihrávky, kde cítíme větší jistotu

Marek
SONNEVEND
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abychom podobné akce pořádali vícekrát do roka, ale to bohužel není v našich
silách,“ dodala Večerníku Vitásková. Program pokračoval loutkovým souborem

Köhlera a Zdenky Vorlové Vlčkové,
a všem ukážou nově zrestaurované
varhany na kostelním kůru,“ podotkl
Moudrý.
Prohlídky proběhnou v sobotu
23. února od 14.00 a od 15.00 hodin. Počet účastníků je omezen na
25 na každou skupinu a prohlídka
je vhodná pro fyzicky zdatnější.
„V letošním roce plánuje průvodcovské akce v rámci Mezinárodního
dne průvodců dvanáct měst v České
republice. A Prostějov patří mezi ně.
Jsem ráda, že SOŠPO tuto akci připravilo, protože Prostějov je krásné
město, které má co nabídnout místním i turistům.“ uzavřela Milada Sokolová, náměstkyně primátora, která
má cestovní ruch ve své gesci. (red)

Prostějov (son) - Volejbalistky UP Olomouc už se viděly mezi elitní čtyřkou
Poháru CEV žen 2018/2019, ale nakonec do semifinále druhé nejvyšší evropské soutěže klubů o fous nepronikly.
Po těsné prohře 2:3 v úvodním čtvrtfinále na půdě rumunské Stiinty Bacau
vedly Hanačky (a největší prostějovské
rivalky) v domácí odvetě 2:0 na sety. V
tu chvíli jim stačilo získat jednu z následujících dvou sad a top kvarteto by bylo
jejich. Místo toho však ztratily všechna
tři zbývající dějství včetně tiebreaku poměrem 16:18 (vedly v něm přitom 8:4,
13:10 a 14:12), tím celý mač i sérii. „Je
to obrovská škoda, protože postup byl
blízko. První dva sety jsme odehráli v
euforii, byli pozorní v obraně a dobře
útočili. Ale ve třetím jsme možná pod
dojmem rychlého vedení na jeho začátku polevili a čekali na konec. Hosté
hráli pořád stejně, tlačili nás servisem
a postupně donutili k chybám. Ty rozhodly také tiebreak, v němž jsme se sice
znovu vrátili do hry, ale vlastní nepozorností přišli o náskok. V tuhle chvíli nás
to hodně mrzí, ale ještě jsou před námi
liga i MEVZA, takže sezóna nekončí,“
shrnul zklamaný trenér UP Jiří Teplý.
A mimochodem: v semifinále Bacau
narazí na přemožitelky VK Prostějov z
Alby Blaj, které překonaly favorizovaný
Galatasaray Istanbul!
CEV Cup žen 2018/19 – čtvrtfinále:
Stiinta Bacau - UP Olomouc 3:2 (19,
-20, 21, -24, 8) a UP Olomouc – Stiinta
Bacau 2:3 (21, 20, -20, -20, -16).

6PHêDĆND0DULH7RXIDURY¿

EXKLUZIVNĚ
denního života uživatelů, jejich radosti, koníčky a aktivity,“ nastínila
Helena Vránová, ředitelka Centra
sociálních služeb v Prostějově, která také prozradila, kdo bude stát za
kamerou a ujme se režie? „Budou
to studenti Gymnázia Jiřího Wolkera, mladí nadšení filmaři Martin
Osladil, Ondřej Kučera a Adam
Špičák. Uživatelé se již teď velmi
těší na první klapku,“ usmála se.
Večerník vám z natáčení přinese
(red)
exkluzivní reportáž!
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PROSTĚJOV Uplynulou so- z prostějovského Krokodýlka. „Akci
botu pořádala Tělocvičná jen- organizujeme již několikátým rokem za
dota Sokol Prostějov ´Dětské sebou. Jelikož šibřinky se podle starých
sokolské šibřinky´. Program tradic musí konat do konce února, tak je
byl bohatý, stejně tak tombola, neděláme jindy než v únoru,“ poznamezajištěno bylo i domácí cukroví nala Jitka Vitásková, starostka a současně
a občerstvení. A tak není di- hlavní pořadatelka. Děti mají bohatý program, včetně soutěží, i prostor, takže jsou
vu, že tato akce přilákala hned rády, že se tu vyřádí. Celá akce se ovšem
několik desítek dětí. Mezi nimi hodně odvíjí od toho, kolik se nám ponechyběly princezny, berušky daří sehnat sponzorů. Tento rok máme
či další masky, a pochopitelně jako hlavní výhru koloběžku, což je určitě
nescházel ani Večerník.
lákavé. Organizaci řešíme v rámci všestrannosti, neboť z toho máme výtěžek,
EXKLUZIVNÍ
který následně používáme na další akce
reportáž
s dětmi. Hodně sem ale chodí lidi i bez
dětí, protože tu máme domácí bufet,
pro Večerník
v němž si mohou koupit upečené dobroNikola
ty našich žen. A že jim chutnají,“ rozesmáFILIPENSKÁ
la se hlava šibřinkové akce.
Vše začalo přehlídkou masek, které v čele „Hlavně se snažíme, aby to pro ně byl
vedl šašek, načež vystoupily mažoretky velký zážitek. Lidi po nás dokonce chtějí,
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Netradiční prohlídky

kostela již v sobotu

PROSTĚJOV Střední odborná škola podnikání a obchodu
v Prostějově se letos opět připojí
k připomínce Mezinárodního dne
průvodců a zorganizuje tentokrát
zajímavou prohlídku kostela Povýšení svatého Kříže. Návštěvníci
si budou moci prohlédnout různá
zákoutí historické památky, a dokonce poprvé uvidí původní gotické šnekové schodiště, které se
u presbytáře kostela dochovalo.
Přijít můžete v sobotu 23. února
ve 14:00 nebo 15:00 hodin před
vchod kostela.
„Prostějov se druhým rokem připojí
k připomínce Mezinárodního dne
průvodců. Po úspěšných prohlídkách prostějovského zámku jsme

„Věřím, že by to mohl být
pěkný volejbal pro diváky.
Olomouc má jasně nejlepší
podání v české lize, a proto bude klíčové, jestli my
opět ustojíme přihrávku.
Pokud ano, můžeme hrát
vyrovnanou partii a třeba
i útočit na vítězství. Šance
porazit silné UP teď určitě existuje, možná větší
než v předchozím
průběhu sezóny.
Po p e re m e
se o to!“

Zmìny u Šelem Brno
Prostějov (son) - K zajímavému personálnímu pohybu došlo ještě před startem extraligové nadstavby u volejbalistek VK Šelmy Brno. Jejich hráčský
kádr opustila jedna velká opora, jiné
dvě kvalitní plejerky však pátý celek
průběžného pořadí elitní české soutěže
pro změnu doplnily.
Tahounkou, která odešla, je zkušená
univerzálka Tereza Matuszková. Rozhodla se zamířit zpět do Itálie, kde do
loňska řadu let působila, a nově nastupuje za klub tamní Serie A2 Volalto
Caserta.
Zatímco pozice účka tak u Jihomoravanek citelně oslabila, blokařský post
naopak hodně posílil. Coby nová posila
totiž Šelmy vyztužila někdejší reprezentantka ČR Ivona Svobodníková a navíc
se do plného hraní definitivně vrhla
další známá střeďačka Milada Bergrová
(za svobodna Spalová, bývalá Agelka).
„Ještě před uzavřením soupisky se
pokusíme o jeden příchod. Jestli to
povede k lepšímu umístění, nevím, ale
volejbal bychom rádi ještě vylepšili,“
prohlásil kouč brněnského družstva
Martin Gerža.
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UJALO NÁS
Na Rozhlednì se slavil 9$/(17¸1 Juniorky i kadetky VK otevřely nadstavbu neúspěšně ZA
OBRAZEM

ČECHY POD KOSÍŘEM Minulou pivo Kosíř. Plno návštěvníků využilo
neděli se na Velkém Kosíři slavil svá- pěkného počasí, které umožnilo krásný
tek svatého Valentýna, který jinak výhled z rozhledny. Dokonce v rámci
připadl na čtvrtek. Počasí přálo, slu- této akce byla přichystána i tombola, takníčko hřálo, což značilo ideální stav že si do ní lidé mohli kupovat lístky.
na romantickou procházku k oslavě „Na Kosíř chodíme pravidelně, jelikož
svatého Valentýna, svátku zamilova- jsme místní a máme dva velké psy, kteří
ných. A co by to bylo za romantiku se potřebují unavit. My osobně Valenbez ohniště a špekáčků? Ty rozhodně týn neslavíme, spíše jsme si přišli opéct
nemohly – stejně jako Večerník - chy- špekáček, dát pivečko a popovídat si se
bět...
známými. Mám ráda takovou atmosféru, protože kolikrát tu člověk narazí na
Nikola FILIPENSKÁ vážně
super lidi, kteří nemají problém se
Zamilované hrdličky si také mohli dát s někým dát do řeči,“ prozradila nám Irepřipravený čaj, svařák nebo regionální na Navrátilová.

klikni na

Večerník viděl i krásný zamilovaný pár,
jehož vyzpovídal. „Valentýn jako takový
neslavíme, ale s přítelem si ho připomínáme. Procházka je vždy příjemná a trávíme při ní čas s tím, koho milujeme. Moc
rádi se sem vracíme i v jiné dny,“ svěřila se
Natálie Rozehnalová.

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Šance, že alespoň závěr extraligové sezóny 2018/2019
vyzní pro mladé volejbalistky VK
Prostějov úspěšněji v porovnání s
jejím dosavadním průběhem, padla hned zkraje nadstavbové části.
Juniorky i kadetky totiž skončily ve
svých skupinách poslední.

bových kolech co dělat. Další pokus
o zvrat mizerného ročníku nastane
o nejbližším víkendu v Praze na Španielce.
Extraliga juniorek ČR 2018/19 výsledky nadstavbové skupiny 1C
(Jihlava): Vysočina – České Budějovice 3:1 (24, 18, -25, 21), Ostrava
– VK Prostějov 3:0 (18, 8, 18), Vysočina – VK Prostějov 0:3 (-9, -8, -7),
České Budějovice – Ostrava 1:3 (24,
-20, -19, -17), Vysočina – Ostrava 3:1
(22, 21, -21, 15), České Budějovice –
VK Prostějov 3:0 (23, 20, 16). Pořadí: 1. Ostrava 6 bodů (skóre 7:4), 2.
Vysočina 6 (6:5), 3. České Budějovice 3 (5:6), 4. VK Prostějov 3 (3:6).
Extraliga juniorek ČR 2018/19 –
pořadí po 1. kole nadstavby: 1. Liberec 12, 2. Brno 11, 3. Olymp Praha
10, 4. Šternberk 9, 5. Frýdek-Místek
8, 6. Přerov 7, 7. Plzeň 6, 8. Španielka
Řepy 5, 9. Ostrava 4, 10. Vysočina 3,
11. České Budějovice 2, 12. VK Prostějov 1.
Extraliga juniorek ČR 2018/19,
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Výběru vékáčka U19 jde o záchranu v
nejvyšší tuzemské soutěži bez nutnosti absolvovat závěrečnou kvalifikaci.
Úvodním nadstavbovým turnajem
se ale naopak přiblížil právě pádu do
zrádné baráže. Skupinu 1C v Jihlavě
odstartoval hladkým podlehnutím
Ostravě, načež se vrátil do hry naprostým smetením domácí Vysočiny.
V závěrečném duelu však přišla další
porážka 0:3 s Českými Budějovicemi, což Hanačky ve vyrovnané tabulce zařadilo až na nejnižší čtvrté místo.
Vzhledem k tomu, že baráž nemine
dva nejhorší celky konečného pořadí,
mají holky ve zbylých dvou nadstav-

program nadstavbové skupiny 2C
(Praha) – sobota 23. února: 10:00
hodin Španielka Řepy – České Budějovice, 12.00 hodin Vysočina – VK
Prostějov, 16.00 hodin Španielka
Řepy - Vysočina, 18.00 hodin České
Budějovice – VK Prostějov. Neděle
24. února: 10:00 hodin Španielka
Řepy – VK Prostějov, 12:00 hodin
České Budějovice – Vysočina.
KADETKY

Prostějovský tým U17 chtěl zabojovat o postup do závěrečného medailového turnaje Final Six, místo toho
však ještě může zabřednout – po vzoru dosud neúspěšných juniorských
parťaček – do sestupových starostí.
V nadstavbové grupě 1B na přerovské palubovce totiž získal ze tří
mačů jediný set po prohrách s pořádajícím Přerovem 0:3, Brnem 1:3 a
pražským Olympem 0:3. Což logicky nemohlo stačit na nic jiného než
na poslední čtvrtý post, a tím pádem
sestup do spodní skupiny pro druhé

pokračování této fáze soutěže.
Výše zmíněné Final Four tak zůstalo jen nereálně dosažitelnou utopií. A pokud by děvčata nezvládla
následující turnaj (jeho zápasový
rozpis ještě nebyl zveřejněn), objeví
se rovněž v jejich případě barážový
strašák.
Extraliga kadetek ČR 2018/19 –
výsledky nadstavbové skupiny 1B
(Přerov): Přerov – VK Prostějov
3:0 (20, 17, 19), Olymp Praha –
Brno 3:1 (22, -16, 21, 23), VK Prostějov – Brno 1:3 (-18, -9, 23, -22),
Přerov – Olymp Praha 2:3 (-17, 23,
22, -18, -15), Olymp Praha – VK
Prostějov 3:0 (19, 16, 24), Přerov –
Brno 1:3 (-16, 19, -20, -18).
Extraliga kadetek ČR 2018/19
– pořadí po 1. kole nadstavby: 1.
Liberec 12, 2. Plzeň 11, 3. Šternberk
10, 4. Lanškroun 9, 5. Olymp Praha
8, 6. Brno 7, 7. Přerov 6, 8. VK Prostějov 5, 9. Chodov 4, 10. Ostrava 3,
11. Frýdek-Místek 2, 12. České Budějovice 0.
(son)

Foto: Marek Sonnevend

Vtipné video na Facebooku
Ještě jednou se vracíme k brněnskému Final Four
Českého poháru žen 2018/19. Prostějovské volejbalistky totiž ještě před jeho zahájením natočily humorné video, které umístily coby pozvánku na
facebookový profil hráček VK a jehož zhlédnutí si
rozhodně nenechte ujít. Stojí to za to! Naštěstí pak
Hanačky nehrály zdaleka tak mizerně jako v šotu a
získaly stříbro...
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Životní osud Alžběty Zelené je příběhem silné ženy, které si šla za svým
snem navzdory všemu. Těsně před
vypuknutím druhé světové války
vycestovala do Anglie, čímž si coby
dívka z židovské rodiny fakticky zachránila život. V Bristolu vystudovala uměleckou školu. Následně byla
přijata na Royal Acadamy of Art, na
prestižní akademii však už nenastoupila. Založila totiž rodinu s rodákem
z Prostějova Josefem Zeleným, který v té době působil jako mechanik
u RAF. Společně se po válce vrátili
do Prostějova i s tříměsíčním potomkem. Později se jim zde narodili
další dva synové.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

původní
zpravodajství

vděk členům rodiny za poskytnutí
vystavených děl i archivních materiálů. „V neposlední řadě bych ráda
poděkovala slečně Cáskové, která
o Alžbětě Zelené připravila svoji
bakalářskou práci a zároveň mě přivedla na nápad tuto výstavu vůbec
uspořádat.“
3x foto Martin Zaoral

Alžběty Zelené navážou další akce.
Tou nejbližší je přednáška ve Státním okresním archivu, zájemci se
mohou zúčastnit i komentovaných
prohlídek přímo v muzeu. Obrazy
Alžběty Zelené budou v hlavní budově prostějovského muzea k vidění až do 21. dubna.
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ho umění vzdělávat a posouvat dál.
Činila tak navzdory faktu, že musela
živit rodinu, a tak se malování mohla věnovat pouze o volných chvílích. Do svých obrazů přitom vždy
vkládala vlastní prožitky a nebála se
experimentovat. Tvorba pro ni byla
velkým dobrodružstvím,“ shrnula

PROSTĚJOV Je to docela ostuda, když Prostějov vlastně nedisponuje kompletním dílem svého
významného rodáka. To se má ale
brzy změnit. Rada města se totiž
rozhodla přispět částkou 200 tisíc
korun na vydání výboru veršů Jiřího Wolkera.
„V příštím roce si připomeneme 120.
výročí narození tohoto básníka. Pro-

stějovská Městská knihovna by ráda
při této příležitosti vydala výbor jeho
veršů. Ředitel knihovny Aleš Procházka proto podal žádost o dotaci
z jednoho z dotačních titulů Olomouckého kraje, na dofinancování
však potřebuje zhruba padesátiprocentní spoluúčast města,“ vysvětluje
náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že Wolkerovo dílo v mno-

hém utrpělo manipulací minulého
režimu a dodnes není kompletní.
„Naštěstí mnoho současných recitátorů a milovníků poezie pochopilo
podstatu díla věčně mladého básníka
a svou interpretací oživují původní
myšlenky v díle obsažené,“ dodává ředitel knihovny Aleš Procházka.
Nové ucelené vydání doprovázené
ilustracemi mladých umělců tak

bude výzvou nejen pro vydavatele,
ale i pro čtenáře. „Vzhledem k náročnosti zpracování básníkova díla a vytvoření kvalitní publikace je třeba
zahájit přípravy co nejdříve. Budeme
rádi, že Wolkerovo dílo bude konečně ucelené a kompletní. Některé
jeho básně nejsou vůbec nebo příliš
známé veřejnosti,“ uzavřela Milada
Sokolová.
(mik)
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kterou dorazilo velké množství lidí.
Bylo mezi nimi možné zahlédnout
i členy rozvětvené rodiny. „Myslím,
že se jedná o autorku, která dosud
nebyla zcela doceněna, známé jsou
snad pouze její obrazy zachycující
hanácký folklor. Na její osobnosti
mě zaujalo zejména to, jak se po celý

PROSTĚJOV Minulé pondělí
prostějovští konšelé schválili dotaci ve výši 200 000 korun kinu
Metro 70 na pořízení, instalaci,
zprovoznění a provozování takzvané technologie e-cinema ke kinematografickým představením.
Digitální výbava má přilákat do
prostějovského kina další diváky
a v tomto kulturním zařízení se navíc dají díky této technologii čekat
další nové změny.
Kinu Metro 70 se totiž podařilo získat
dotaci ze Státního fondu české kinematografie ve výši 240 tisíc korun na
uvedený projekt. Město Prostějov se
už dříve zavázalo k finanční spoluúčasti v případě získání dotace. „Konkrétně
půjde o nákup digitálního projektoru
a plátna s příslušenstvím pro projekce
ve standardu e-cinema, které se bude
používat v prostoru foyer kina v zamýšlené kinokavárně a v letních měsících pro venkovní projekce mobilního
letního kina,“ vysvětlila náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
E-cinema je označení pro provoz kina
realizovaný pomocí digitálního projektoru schopného promítat obsah od-

mechaniku. Touto technologií není
možné promítat běžný obsah z nosičů
určených pro plně digitalizované sály,
jakým je například velký sál kina Metro
70. „Po upravení foyer se budou promítat filmy, které nejsou schopny přilákat
tak velké množství diváků, jako je to
u mainstreamových titulů. Tyto filmy
v portfoliu v současné době kino také
má, ale není ekonomicky rentabilní je
promítat v sále s kapacitou 374 diváků.
Cílem je zachovat kvalitní a pestrou
dramaturgii kina, která má potenciál
oslovit co nejširší spektrum návštěvníků kina, přičemž se ale jedná o tituly
z portfolia filmového klubu, filmy artové, dokumentární či jinak umělecky
hodnotné v prostoru pro menší počet
diváků,“ dodává Sokolová.
Potřeba projekčního prostoru pro
menší počet diváků vyvstává i proto, že zatím nelze promítnout školní
představení pro jednu třídu, což bývá
požadavek škol z okolních přilehlých
vesnic.
(mik)

Již tradičně pátým rokem pořádá
umělecká škola akci, při níž mají
možnost vystoupit žáci společně se
svými rodiči nebo sourozenci. Ovšem nezáleží na tom, zda jsou absolventi, nebo ne. Pokud mají v domácnosti smysl pro hudbu a společně
hrají na nějaké hudební nástroje,
mohli se přihlásit právě jako vystupující na tomto malém koncertu. Sál
byl téměř plný, zbylo jen pár volných
místeček k sezení.
Ihned po úvodním slovu se na parketě objevili první žačka s rodičem.
Během zhruba hodinového koncertu jsme si mohli poslechnout hru
na klavír, trubku, kytary, zobcovou
flétnu nebo trošku složitější nástroje, jako je třeba klarinet. „Když jsme
pořádali první ročník, neměli jsme

Vendula
PROVAZOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
bavovaný přes PC či Blu-Ray a DVD reportáž

ponětí, jak se k tomu rodiče postaví. Ale kupodivu ke konci akce jsme
zhodnotili, že to byl velmi vydařený
nápad. Právě naši učitelé se rozhodli
tehdy uspořádat takové mezigenerační vystoupení,“ poznamenala viditelně spokojená Eliška Kunčíková,
ředitelka ZUŠ.
Mohli jsme si poslechnout známe
skladby jako Mravenčí ukolébavku, Vadí, nevadí, Život je jen náhoda a nebo také moderní píseň od
mladého zesnulého umělce Aviciiho
Hey Brother v dojemné klavírní podobě, kterou zahrála žačka Monika
Valovičová společně se svou maminkou Leonou Valovičovou.
Na samotný závěr vystoupil společně s dcerami Milan Poulíček. Ti
nám představili dvě skladby Divoký
horský tymián a Zafúkané a jako jediná skupinka obohatili své hudební
vystoupení i zpěvem. „Věnujeme
se tomu nepřetržitě již patnáct let.
Přesně jednou za měsíc, když mají
holky zrovna potřeby hrát. Častěji to
nezvládáme. S cestou za hudebním
světem jsem jim pomohl, ovšem na-

PROSTĚJOV Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose
v Prostějově si pro veřejnost na valentýnský čtvrtek připravila akci s názvem Veselé muzicírování. Nejen rodiče společně s žáky umělecké školy mohli předvést své nacvičené
skladby, které mají v oblibě.

šly si to kouzlo k hudbě postupem
času samy. Moje dcery jsou letité
studentky právě tady ZUŠ Vladimíra Ambrose. Ještě než uměly vůbec
psát, tak se začaly hudbě věnovat,“
prozradil s úsměvem Večerníku Milan Poulíček, který hrdě doprovázel
své dcery na kytaru a zpěvem. „Hraji
již desátým rokem. Minimálně dvakrát týdně si najdu chvilku pro sebe
a můžu se pořádně zabavit,“ sdělila
nám své pocity i dcera Míša, která
taktéž jde ve šlépějích svého otce
a jako hudební nástroj si vybrala právě kytaru.
Každé vystoupení sklidilo velký potlesk a umělci dostali kytičku. Nakonec se nejen rodiče mohli občerstvit
v druhém sále, kde pro ně bylo při-

pravené bohaté pohoštění. „Někteří
vystupující jsou stálí, ovšem každý
rok se objevují nové a nové tváře.
Vrací se dřívější absolventi, dospělí,
kteří sem chodili jako žáci. Po těch
letech už mnoho z nich tolik necvičí na hudební nástroje, takže si musí
tu praxi obnovit. Hlavní problém
nejen dětí, ale hlavně rodičů je ten,
že potřebují odbourat nervozitu, ten
ostych před publikem. Je určitě něco
jiného, když si přijde rodič poslechnout svého potomka na koncert, než
když musí společně s ním veřejně
vystoupit. A výhodou toho je, že
můžou společně sdílet čas a věnovat
se svým dětem,“ konstatovala před
rozloučením ředitelka umělecké
školy.
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Tvorba jako velké
GREURGUXzVWYÉ
„Práce na přípravě výstavy mě moc
bavila. Mnozí lidé z Prostějova si
paní Alžbětu pamatují ještě za jejího
života. O to víc mě mrzí, že já sama
se s ní nikdy osobně nesetkala,“ vyjádřila se autorka výstavy Jitka Vybíralová během čtvrteční vernisáže, na

Návrat do rodného města pro mladou rodinu nebyl vůbec snadný.
Oba Alžbětiny rodiče zahynuli
v koncentračním táboře, zmizeli
i další příbuzní a známí. Její manžel
navíc trpěl vážnou plicní chorobou
a byl odkázán na invalidní důchod.
Existenční starosti o rodinu tak
padly zejména na Alžbětu. Přesto se
stále věnovala malování. Její ateliér
na Újezdě se stal ostrůvkem prostějovské bohémy v oceánu totalitní
šedi. V prostějovském muzeu naposledy vystavovala v roce 2002, o dva
roky později zemřela.

PROSTĚJOV Touha je zázrak! To celým svým životem dokazovala Alžběta Zelená. Přestože
musela na všech frontách bojovat s nepřízní osudu, právě její nezdolná touha po svébytném
přenesení prchavých okamžiků na malířské plátno přemohla vše. Důkazem je početná sbírka
obrazů vynikající zejména svojí mnohovrstevnatou barevností a neutuchající snahou autorky #NåD÷VC<GNGP¾UG\GUXÆJQCWVQRQTVTÆVWFÊX¾PCONCFÆP¾XwV÷XPKEGXGTPKU¾åGUXÆCMVW¾NPÊXÚUVCX[XRTQUV÷LQX
Foto: Martin Zaoral
posouvat se stále dál za hranice zvládnutého. Od čtvrtka 14. února jsou tato díla k vidění v hlav- UMÆOOW\GW
ní budově prostějovského muzea. Na slavnostní vernisáži nechyběl ani Večerník.
život sama snažila v oblasti výtvarné- Vybíralová, která současně vyjádřila Na zahájení výstavy Obrazy života
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zveme vás ...

KAMELOT: ZEMĚ TVÝCH DLANÍ

díky nezaměnitelnému hlasu frontmana skupiny Romana
Horkého. Ten je zároveň autorem textů i skladatelem hudby
a také jediným členem původního Kamelotu.
„Roman Horký neupřednostňuje žádný hudební styl, přičemž dává svým písničkám takový kabát, jaký cítí, že jim
patří. Mnohé z více než tří set jeho skladeb připomínají deníkové záznamy nálad a pocitů písničkářovy duše. V jeho záznamech štěstí nebo smutku cítíme odraz toho, čím žijeme
my sami,“ píše se na oficiálních stránkách skupiny.
Předprodej vstupenek probíhá v prostějovském zámku na
Pernštýnském náměstí, lístky zakoupíte i na místě.

DUHA

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 24. února
14:00 a 16:00 DRAK
loutkové divadlo

Sokolovna

Kravařova 14, Prostějov
úterý 19. února
9:00 OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ
soutěž v komorní hře s převahou
dechových nástrojů
do 31. března
ABSOLVENTI SE PŘEDSTAVUJÍ
výstava obrazů David Majirský
- Karolína Kůrková

ZUŠ V. Ambrose

Školní 4, Prostějov
pondělí 18. února
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
pátek 22. února
19:00 KAMELOT:
ZEMĚ TVÝCH DLANÍ
koncert známé hudební skupiny
do 5. března
PODZEMNÍ KRÁLOVSTVÍ
výstava, která je uspořádaná k 50. výročí
založení Speleologické skupiny České
speleologické společnosti ZO 703 Javoříčko - Jeskyňáři Prostějov, výtvarně
pojednaných fotografií Jaroslava Ircinga
ukáží jedinečnou krásu ukrytou v podzemí především javoříčské lokality

Kulturní klub

Školní 1, Prostějov
pondělí 18. února
14:00 ÚŽASŇÁKOVI 2
animovaná komedie USA
17:30 MARIE, KRÁLOVNA
SKOTSKÁ
životopisné drama USA
20:00 IVAN
drama Slovinsko
úterý 19. února
14:00 ÚŽASŇÁKOVI 2
17:30 LÉTO S GENTLEMANEM
romantická komedie ČR
20:00 ROMA
americké drama
středa 20. února
17:30 LILY LANE
francouzské drama
20:00 NA STŘEŠE
komediální drama ČR
čtvrtek 21. února
17:30 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
česká komedie
20:00 VŠICHNI TO VĚDÍ
thriller Španělsko
pátek 22. února
15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
animovaný film USA
17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA
20:00 MRAZIVÁ POMSTA
akční thriller Velká Británie
sobota 23. února
15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
17:30 LÉTO S GENTLEMANEM
20:00 VŠICHNI TO VĚDÍ
neděle 24. února
10:30 LEGO® PŘÍBĚH 2
animovaný film USA
15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
17:30 NEDOTKNUTELNÍ
americká komedie
20:00 SLOŽKA 64
mysterózní krimi Německo

Kino METRO 70

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 24. dubna
OBRAZY ŽIVOTA
ALŽBĚTY ZELENÉ
výstava ke stému výročí narození
prostějovské malířky Alžběty Zelené
Avatarka
do 3. března
nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
MILAN KNÍŽÁK - 30 PORTRÉTŮ
do 5. března
unikátní výtvarný projekt
SEN REALITOU
BOHUMIL KUBIŠTA
výstava Evy Navrátilové
- BAREVNÉ VZTAHY
Komorní kolekce obrazů malíře, grafika a autora kritických a teoretických
Knihovna
statí o výtvarném umění. Návštěvníci si
Vápenice 9, Prostějov
budou moci prohlédnout 15 děl, která
úterý 19. února
vznikla v rozmezí let 1907–1909 a jsou
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
zapůjčena z Galerie moderního umění
TŘETÍHO VĚKU
v Hradci Králové. Tématy jsou náměty
letní semestr přináší nový cyklus před- z Itálie, kde Kubišta studoval.
nášek nazvaný „Dějiny oděvní kultury“,
ve kterém Petr Tylínek v šesti videopřednáškách přiblíží dějiny módy od úplných MÌSTSKÉ DIVADLO
počátků do období renesance
PROSTÌJOV
středa 20. února
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
17:00 BESEDA
neděle 24. února
S CHIROPRAKTIKEM
přednáška chiropraktika Vincence 17:00 DNES TANČÍ A TVOŘÍ
László o tom, jak si lze sami pomoci od účinkují žáci tanečního oboru
bolestí hlavy, kloubů a páteře, bude dopl- ZUŠ V. Ambrose
něna praktickými ukázkami z akupresuŠPALÍÈEK
ry a alternativní a čínské medicíny
čtvrtek 21. února
Uprkova 18, Prostějov
15:00 PORADNA SOS
do 31. března
Máte spotřebitelský problém a nevíte, DĚVČATA Z POKOJE 28,
kam se obrátit?
L 410 TEREZÍN
do 28. února
výstava o životě několika mladých židovMÍLA KOLÁŘ - TOULKY PO MORAVĚ ských děvčat uvězněných v terezínském
výstava fotografií, které vznikly na pra- ghettu
videlných výšlapech Klubu českých
turistů, odboru Senior 2000 Prostějov Zámek Prostìjov
(Galerie Na Půdě)
do 3. března
SITUACE
Zámek Konice
výstava fotografií Oldřicha Skulila
do 22. února
PAVEL VEDRAL
<<< www.vecernikpv.cz
výstava obrazů

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

Národní dùm
Prostìjov

2.§1.2$9»STAVY kde děje…

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

Skupina Kamelot vydala své nejnovější album s názvem
Země tvých dlaní. Pří této příležitosti zavítá i do Prostějova, kde odehraje koncert a současně také pokřtí zmíněnou desku. Možnost vidět tuto legendu folkové scény
byste si neměli nechat ujít...
Folk-rocková kapela Kamelot zavítala do prostějovské Duhy
již před lety a nyní, v rámci turné k nové desce Země tvých
dlaní, se na známé místo opět vrací. Tentokrát představí
několik ze svých dvanácti nejnovějších skladeb jako stejnojmennou Zemi tvých dlaní, Poslední ráj, Ještě je čas, Dálka
modravá, Dítě ulice nebo Nezapomeň na mě. Vše vynikne

KDY: ÈTVRTEK 21. ÚNORA, 19:00 HODIN
KDE: KULTURNÍ KLUB DUHA, ŠKOLNÍ 4, PROSTÌJOV

Pátek 22.1.
Neděle 24.1.

9.00 - 10.00
13.15 - 15.15

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

sobota 23.-úterý 25. února
9:00 Halové mistrovství ČR starších
žáků (areál TK Prostějov)

TENIS:

sobota 23. února:
10:00 TJ OP Prostějov – VK Austin
Vsetín (29. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní
hala u zimního stadionu Pv).
14:00 TJ OP Prostějov – VK Austin
Vsetín (30. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní
hala u zimního stadionu Pv).

VOLEJBAL:

pátek 22. února:
17:45 SK Prostějov 1913 – HC Spartak
Uherský Brod (Regionální liga juniorů, nadstavba Y, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
sobota 23. února:
11:15 SK Prostějov 1913 – HC Lvi Břeclav (Regionální liga dorostu, nadstavba Y,
Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
15:15 SK Prostějov 1913 – HC Olomouc
„B“ (Krajská liga přípravek na velkém hřišti, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).

LEDNÍ HOKEJ:

sobota 23. února:
16:00 TJ Sokol II Prostějov – TJ Dolní
Cerekev (12. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní
Morava, SH ve Studentské ulici v Pv).
17:00 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
SHC Maloměřice „B“ (12. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).

HÁZENÁ:

úterý 19. února:
16:00 BK Olomoucko - Hradec Králové (přípravné utkání, hala Sportcentrum DDM)

BASKETBAL

Pondělí 18. února 2019
www.vecernikpv.cz

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

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky s dětmi
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
je na programu první školička - dopolední kroužek typu miniškolky
* ve středu 6. února od 9:00 do 11:30
hodin se koná „SETKÁNÍ SENIORŮ“

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

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).

najdete
nás na
www.vecernikpv.cz

Akademie seniorů pořádá zajímavou
přednáškau Pavla Fojtíka o významném archeologickém nálezu u Brodku
u Prostějova KALENDÁRIUM DOBY
KAMENNÉ, která se koná toto úterý
19. února od 14:00 hodin v LIPKA, z.s.,
Moravsko-slezská křesťanská akademie Tetín 1, Prostějov.
Prostějov zve na přednášku a diskuSONS PROSTÌJOV
si, které se konají ve středu 20. února
* v pondělí 18. února se od 14:30 hodin v 17:30 hodin na Cyrilometodějském
se koná „RELAXAČNÍ CVIČENÍ“
gymnáziu, Komenského ul. 17, Pro* ve čtvrtek 21. února se od 9:00 ho- stějov na téma JAK BŮH TVOŘIL
din je na programu dalí „PLETENÍ SVĚT, ANEB, CO NÁM ŘÍKÁ GEZ PEDIGU“
NESE. Přednáší: Antonín Pražan.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 21. února od 17:00 hodin
se koná seminář výživové poradkyně
L. Němcové (Santé) „NEJVĚTŠÍ
MÝTY O ZDRAVÉM ŽIVOTNÉM
STYLU“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice
a pokročilé švadlenky povedou opět L.
Křenková a S. Wantulová. Dle rozpisu
obou skupin vždy v pondělí 17:3020:30 hodin.
* individuální právní poradenství
s A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě
s I. Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti
a špatného držení těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H. Peterkovou dle objednání

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

Městská knihovna Němčice nad Hanou zve na literární večer, který se bude konat
ve středu 20. února od 16:30 hodin. Tématem bude poezie za druhé světové války.
Přijďte a vezměte s sebou svoji oblíbenou knihu z tohoto období.

Literární večer v knihovně

Tento pátek 22. února proběhne na hotelu Zlechov v Plumlově další hudební večer. Akce začne v 18:00 hodin, k poslechu a tanci bude hrát živá hudba, uslyšíte
akordeon, kytaru, klávesy a zpěv. Se světovými a českými hity 60. až 90. let minulého století a také s novými moderními hity vystoupí DUO Hvězda, které tvoří
Lucie a Milan. Vstup je zdarma, a dokonce je zajištěný odvoz i dovoz z Plumlova
a Mostkovic, který je však nutné si rezervovat na telefonním čísle 735 126 070.

Hudební večer na Zlechově

Jste fanoušci rocku? Tahle akce je přímo pro vás! V kulturním domě v Žárovicích
proběhne v sobotu 23. února od 19:00 Rockový bál Spolku Plumlovských nadšenců. Vše započne skupina Reflexy, dále se můžete těšit také na kapely Faith No
More, Iron Maiden Revival a Quercus. Vstup činí 150 korun. Organizátoři doporučují jako oděv cokoliv kromě obleku a večerní toalety...

Rockový bál nadšenců

Myslivecký spolek Předina - Kobeřice zve na Vepřové hody,
které se budou konat tuto sobotu 23. února od 10:00 hodin
v MŠ Dobrochov. Podávat se bude vše z domácího prasátka. Připraveny budou
zabijačkové polévky, tlačenka, jitrnice, jelita, maso, sádlo, škvarky a jiné. Lidé
se mohou těšit i na moravského vrabce se zelím a knedlíkem. Točit se bude pivo
a k mání bude i něco tvrdšího na zahřátí.

Vepřové hody v Dobrochově

akce v regionu...

milujeme vecerník
á
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ƔƔ Město Prostějov udělí také v letošním roce významným osobnostem
Ceny města Prostějova. Do 28. února 2019 mohou občané, organizace
nebo občanská sdružení nominovat
jakoukoli významnou osobnost nebo
kolektiv, jejichž práce znamená přínos
pro město Prostějov.

ƔƔ V Nezamyslicích rekonstruují celý
jeden pavilon školy, neboť budova je ve
špatném stavu. Pět tříd tedy bude muset být rozmístěno na druhé pololetí do
jiných prostor . dvě budou v ZUŠ a tři
ve sportovní hale. Děti kvůli tomu měly
výjimečně čtrnáct dní prázdnin navíc.

ƔƔ Mladý prostějovský tenista Vít
Kopřiva si bude muset na v pořadí čtvrtý titul v kariéře ještě počkat. Jednadvacetiletý člen TK Agrofert nezvládl finálový duel v egyptském Šarm aš-Šajchu,
ve kterém podlehl nasazené jedničce
Tung-Lin Wu (365. na žebříčku ATP)
po setech dvakrát 3:6.

ƔƔ Uplynulou sobotu měl tu čest Večerník navštívit nově otevřenou školku ve
Smržicích, jejíž výstavba trvala od roku
2016. Reportáž přineseme v příštím čísle!

BAVILI

ŽÁROVICE Plumlovští „bejci“ z Hoštic na sobotním plesu Plumlovských
nadšenců ukázali, že pod dámské sukně lze dnes skrýt opravdu ledacos...
Co všechno se v žárovicích dělo, to ani nelze popsat...

2À=?
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Číslo 7•Ročník 23

94

95

duel v Praze na Olympu a získaly na
druhé příčce slibný náskok
dvoustrana 36-37

ƔƔ Volejbalistky Prostějova zvládly

HOLKY JDOU
DO TRHÁKU

tickou stranu, která je určená nejen něžnějšímupohlaví...
strana 26

ƔƔ Také v únoru vám nabízíme tema-

VÍCE KE STARTU JARNÍ ČÁSTI 2. LIGY
HÁZENÉ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 30-31

vs.

➢

PROSTĚJOV Tuto sobotu 23. února odstartuje odvetná část 2. ligy v házené mužů ČR
2018/2019. A právě odpoledne tohoto otevíracího dne dané soutěže se v domácím prostředí představí oba zástupci našeho regionu
z druholigové skupiny Jižní Morava.
Od 16:00 hodin nastoupí házenkáři TJ Sokol
II Prostějov proti rezervě SHC Maloměřice,
hraje se v hale RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici. A v souboji osmého celku tabulky (8 bodů) s posledním dvanáctým (1 bod) půjdou Hanáci
jednoznačně za vítězstvím. „Sice nebudeme mít na hostování mladé Flajsary
Kubu ani Radka, nenastoupí taky Martin Hacura. Přesto chceme i musíme
zvládnout vstup do jara výhrou, navzdory zmíněnému oslabení na soupeře
rozhodně máme,“ řekl Večerníku hlavní trenér Sokola II Tomáš Černíček.
Ve stejný den, tedy 23. února od 17:00 hodin, vyrukují házenkáři TJ Sokol
Kostelec na Hané HK proti Dolní Cerekvi. A to tradičně v kostelecké Městské sportovní hale, která je součástí tamní základní školy. Rovněž v tomto
případě jsou průběžně pátí domácí (15 bodů) jasným favoritem, neboť hosté
figurují až na desáté příčce (6 bodů). „Ale nebude to lehký zápas, i když výsledek prvního vzájemného zápasu téhle sezóny 33:21 pro nás tomu nasvědčuje. Musíme se dobře připravit a utkání odmakat na sto procent, pak by vítězství mělo zůstat na Hané,“ uvedl s úsměvem kouč HK Milan Varhalík. (son)

Prostějov hostí Maloměřice „B“,
Kostelec přivítá Dolní Cerekev
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7UHQpU-LĜt9\NRXNDO
6HVWDYD .ODGQD &LNiQHN ± 1DVK =DMtF
ětKD.HKDU/DNRV+RĜDYD=HOLQJU±0HOND
3OHNDQHF6YHGOXQG±6WUQDG9DPSROD.XEtN
± =LNPXQG 0DFKDþ +DMQê ± 5HGOLFK  .DXW
9LOGXPHW]
7UHQpU-DQ/LGLFNê
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3RUXED6ODYLD3UDKD7ĝHEtÿ3URVWčMRY9V
HWtQ  -LKODYD )UêGHN0tVWHN  3ĜHURY  
+DYtĜRY  .ODGQR   /LWRPČĜLFH  ýHVNp
%XGČMRYLFHÒVWtQDG/DEHP.DGDĖ
NRORVWĝHGD~QRUD
ýHVNp %XGČMRYLFH  )UêGHN0tVWHN   -L
KODYD%HQiWN\  .DGDĖ7ĜHEtþ.ODGQR
ÒVWtQDG/DEHP3URVWčMRY/LWRPčĝLFH3ĜHURY
3RUXED6ODYLD3UDKD9VHWtQ
NRORVRERWD~QRUD
3RUXED  ýHVNp %XGČMRYLFH   ÒVWt QDG
/DEHP+DYtĜRY  %HQiWN\6ODYLD3UDKD
)UëGHN0tVWHN3URVWčMRY/LWRPČĜLFH.DGDĖ
7ĜHEtþ.ODGQR  9VHWtQ3ĜHURY  
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 -LKODYD

 9VHWtQ

 ý%XGČMRYLFH 
 .ODGQR

 3ĜHURY

 3URVWčMRY

 +DYtĜRY

 /LWRPČĜLFH

 )UêGHN0tVWHN 
7ĜHEtþ

6ODYLD3UDKD 
3RUXED

%HQiWN\

ÒVWtQDG/DEHP
.DGDĖ


'DOätYëVOHGN\NROD 7+&=XEU3ĝHURY
²+&VWDGLRQ/LWRPčĝLFH 
%UDQN\ D QDKUiYN\ 7. Pala (Sikora),
22. T. Sýkora (Pala, Sikora), 55.
1DYUiWLO 3ãXUQê 5 ýHUQê  ± 
0 .DGOHF .RUNLDNRVNL 6PHWDQD 
'LYiFL   +& 'XNOD -LKODYD ² +&
577RUD[3RUXED  %UDQ
N\  6XFKiQHN ýDFKRWVNê 'RVWiOHN 
 ýDFKRWVNê +DUNDEXV :HUELN  ± 
2YþDþtN 6ODYtN 'XIHN  'LYiFL  
+&6ODYLD3UDKD²+&)UëGHN0ÌtVWHN
 %UDQN\.OLPãD 3HWHUHN 
0DUW\QHN'LYiFL 482 * +&%HQiWNQDG
-L]HURX²9+.5REH9VHWtQSRSUR
GORXæHQt ² %UDQN\
7HSOê +DYOtQ âtU  ±  - 'UWLQD %ĜH]LQD
9tWHN   3LWXOH .RSWD 7HSHU 'LYiFL
285 * þ(=0RWRUþHVNp%XGčMRYLFH²6.
+RUiFNi6ODYLD7ĝHEtÿ  
%UDQN\(QGiO 01RYiN3OiãLO 0
1RYiN 3DYOLQ*LOEHUW %DEND .XWOiN
='ROHåDO ±7+DYUiQHN 1HGYtGHN9O
%URå +DYOiW 1HGYtGHN 'LYiFL 
/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6ORYDQÓVWt
QDG/DEHP  %UDQN\
9 0HLGO 5DþXN äiOþtN   9ROI 1RX]D
'LYtãHN 'LYtãHN 1RX]D 9HQNUEHF
3URNHã 9 0HLGO   5DþXN äiOþtN  
äiOþtN 5DþXN6WDUê +XVD 'YRĜiþHN
//XĖiN 'LYiFL$=5HVLGRPR+D
YtĝRY²6.7UKDÿL.DGDė  
%UDQN\*ĜHã 5DãQHU+DDV 5Dã
QHU 23URFKi]ND 5HKXã )6HPDQ 
 5 9HVHOê .XURYVNê  ±  =DEORXGLO
0DUãRXQ 1RYiN   :iJQHU - 6YRER
GD 'LYiFL
7$%8/.$32.2/(

YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX

3URVWĨMRYÔVWtQ/

%UDQN\6WUHMþHN 0DUFHO-iQVNê 0DU
FHO 9RåHQtOHN6WUHMþHN '0HUWD -iQVNê 
0DUFHO±.YHUND 9UGORYHF /.UHMþtN
6DĖD02QGUiþHN .YHUND 9UGORYHF-
'ROHåDO  'LYiFL 1145 * ÓVWt QDG /DEHP ²
þHVNp%XGčMRYLFH  %UDQN\
.DUDEiþHN %UDGOH\9\GDUHQê 'LYiFL 711
* .ODGQR².DGDė  %UDQN\
 =LNPXQG .XEtN   0DFKDþ =LNPXQG
1DVK -HOtQHN 0DFKDþ=LNPXQG -H
OtQHN -6WUQDG6YHGOXQG +DMQê =HOLQJU
9LOGXPHW] -ětKD 7.DXW -6WUQDG
/DNRV =HOLQJU9LOGXPHW] ±(OLiã .ĤV
âXOHN 3RSHOD +RPHU 'LYiFL
NROR

&+$1&(/,*$

3URVWĨMRY.ODGQR

NROR

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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Å7RKOH XWNiQt MVPH QD UR]GtO RG SĝHGFKR]tFK
]YOiGOLYHOLFHGREĝH´ -LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ

VWUDQD

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

Ä0\VOtPåHÒVWtY\KUiOR]DVORXåHQČDOHNG\E\
FKRPXVSČOLP\E\ORE\WRWDN\IpU³

PP

Pivoňka v Centru sociálních služeb
v Prostějově pod drobnohledem kamer
strana 24

SERVIS
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%UDQN\0HLGO äiOþtN5DþXN 9ROI 1RX]D'LYtãHN 'LYtãHN
1RX]D   9HQNUEHF 3URNHã 0HLGO   5DþXN äiOþtN   äiOþtN
5DþXN6WDUê +XVD 'YRĜiþHN/XĖiN 5R]KRGÿt.DãtN.RSHþHN
± /XNã 1RYiN.RQYLþND 9\ORXÿHQt  9\XæLWt 9 RVODEHQt 
'LYiFL
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"9SUYQtPSRORÿDVHMVPHXGčODOL
PQRæVWYtFK\E"

%UDQN\]SHQDOW\.URXSD
6HVWDYD6.3URVWčMRY
%UpGD ± 0DFK\QHN 3HUQDFNLM -DQtþHN
6ODQLQND  .RXGHOND )OiGU 6XV /XWRQVNê
âWHLJO ± âHYþtN  6WĝtGDOL .URXSD =DSOHWDO
äLNRO%DćXUD3ROiN
7UHQpU2OGĜLFK
0DFKDOD
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Průběžné pořadí: 1 Třinec B 46, 2. Orlová 43, 3. Prostějov 37, 4. Opava 36, 5.
Hodonín 29, 6. Valašské Meziříčí 25, 7.
Karviná 22, 8. Břeclav 17, 9. Černí Vlci
Rožnov p/R 15, 10. Nový Jičín 15.

3URVWÈMRYs¤HUQÉ9OFL5RzQRY
S5 
Branky Prostějova: Buršík (Šipakin),
Holub (Kuchta, Filípek), Kuchta (Tománek), Kuchta, Šipakin (Hofman,
Buršík).
Sestava Prostějova: Jelínek – Zatloukal, Polcr, Tomiga, Beneš, Holub, Hruban – Kudláček, Tábor, Sovjak, Šipakin,
Buršík, Hofman, Tománek, Kuchta,
Filípek, Miškovský, Koutný, Kašpar.
Trenér: Michal Janeček.
2SDYDs3URVWÈMRY
 
Branky Prostějova: Šipakin (Filípek,
Zatloukal), Šipakin (Filípek, Tománek), Kašpar, Šipakin, Tábor (Kudláček, Kašpar).
Sestava Prostějova: Dubský – Zatloukal, Polcr, Hruban, Beneš, Tománek –
Sovjak, Tábor, Kudláček, Šipakin, Buršík, Filípek, Miškovský, Koutný, Kašpar.
Trenér: Michal Janeček.

'RURVW

ledna), Mrázek (Šafránek, Janeček),
Janeček (Mrázek, Šafránek), Pokorný
(Janeček).
Sestava Prostějova: Přecechtěl (30.
Běhal) – Černý, Pokorný, Fojt, Šabršula,
Zeman, Hladiš – Mikeš, Šafránek, Poledna, Taršinský, Píchal, J. Tichý, Mrázek, Janeček, Ševčík.
Trenér: Jaroslav Beck.
Průběžné pořadí: 1. Technika Brno
36, 2. Prostějov 36, 3. Uherský Brod
33, 4. Boskovice 32, 5. Černí Vlci Rožnov p/R 25, 6. Frýdek-Místek 23, 7. Orlová 17, 8. Karviná 14, 9. Nový Jičín 12.
Průběžná pořadí jsou aktuální k neděli
17. února, 18:15 hodin – pozn. red.
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Foto:www.vkprostejov.cz
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Nadstavba A1
MQNQDąG\PCJQFKP
$TPQ  ·UVÊ PCF .CDGO 1RCXC  &÷éÊP
   5XKVCX[  2CTFWDKEG   Olomoucko - Nymburk.
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SR0DUHã
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  9ëVOHGN\NROD 9.%UQR.3%UQR
Branky Prostějova: Šafránek (Po- 

1RYÙ-LÄÉQs3URVWÈMRY
 

Juniorka

Jelikož žákovské celky čeká mistrovský
zápas až ve středu 20. února, o víkendu
zasáhly do soutěží pouze prostějovský
dorost a také juniorka. Svěřenci trenéra Michala Janečka zapsali dvě vítězství
v poměru 5:1. Nejprve doma v pátek
vyřídili Černé Vlky z Rožnova pod
Radhoštěm, v neděli pak uspěli na půdě
Opavy. Ve Slezsku se třemi trefami blýskl
ruský snajpr Šipakin. Vyhrát se povedlo
i juniorům, díky vyhrané třetí třetině
odvezli všechny body z Nového Jičína.
Rozhodující gól obstaral Pokorný.

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

6HVWDYDÓVWt
1HXåLO ± +DYOtN 0LNOLã .ROiĜ ýiS .UHMþt 6WH]ND ± =GYRĜiþHN 0iOHN +HV =XNDO 0HUW
+XVD äRYLQHF ± 'LYtãHN 1RX]D 6WDUê ± %ODKD ± &KUSD 5RXEtN âĢRYtþHN ± 7ĤPD
5DþXN äiOþtN /XĖiN ± +DQWiN 'YRĜiþHN 6FKZDPEHUJHU.UOLã±3ODQêýHUPiN-DQGXV
9HQNUEHF±0HLGO3URNHã
7UHQpĝL7RPiã0DUHãD0DUWLQâWČSiQHN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

6HVWDYD3URVWčMRYD
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(QVQ5NWPGVC·UVÊPCF.CDGO

milujeme vecerník
á
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=QDPtQNR'LYiFL
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ƔƔ Uživatelé denního stacionáře

BUDE SE
FILMOVAT!

Naleznete
uvnitř

Pondělí 18. února 2019

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HÁZENÁ
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+NWUVTCéPÊMQN¾å8GéGTPÊMW

LONDÝN, PROSTĚJOV České tenistky se o udržení v elitní Světové skupině Fed Cupu
utkají doma s Kanadou. Zápas se uskuteční 20. a 21. dubna. Rozhodl o tom středeční los v sídle mezinárodní federace ITF. A tato zpráva je pro prostějovské příznivce
o to zajímavější, že tentokrát budou moci vyslankyním TK Agrofert (Kvitová, sestry
Plíškovy a další) fandit dost možná přímo doma. Reálně ve hře je totiž možnost, že
duel se odehraje v Prostějově! „Ano, mohu to potvrdit. Rozhodnutí padne v úterý
u mě v kanceláři, kam přijede kapitán Pála,“ potvrdil Miroslav Černošek, spolumajitel
agentury Česká sportovní, která fedcupové zápasy ČR zajišťuje.
Kde se tak může stát a co je k tomu potřeba?

Petr KOZÁK

V PROSTÌJOVÌ?

NADŠENCE NA PLESE
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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