PROSTĚJOV David Brauner, velice známá postavička, v posledních
měsících hlavně mezi bezdomovci. Byl u toho, když jeho kumpán
Roman Mička 2. března 2012
v bytě panelového domu v Okruž-
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ní ulici zavraždil dvaaosmdesátiletého seniora. On sám na staříka
zaútočil jako první, ve dveřích mu
dal pěstí a pak jej dusil polštářem
s hrozbami o vydání peněz. Braunera za podíl na vraždě poslal soud
na šest let do kriminálu, ze kterých
si odseděl polovinu a za dobré
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chování byl na konci roku 2015
propuštěn na svobodu. Venku jej
ale čekaly především problémy.
Zemřela mu matka, otec vážně
onemocněl, sám se dostal na okraj
společnosti mezi lidi bez domova... A celý příběh i smutně končí.
V pondělí 18. února našli bezvládné tělo Davida Braunera náhodní
kolemjdoucí ve Fanderlíkově ulici.
Podle všeho zemřel na následky
podchlazení, ale... „Jeho tělo bylo
převezeno k soudní
pitvě,“ uvedl mluvčí
prostějovské policie
?
František Kořínek. 2À=?ßNíN
Nastaly tedy nějaké H;MNL;Hí
pochybnosti o příčinách jeho smrti?

PROSTĚJOV Podobné příhody by
se prostě stávat neměly. Nikdy a za
žádných okolností! V bezvědomí,
v kaluži krve a se zlomeným nosem,
čelistí i naštíplou lebeční kostí chránící
oko skončil po diskotéce v Otaslavicích šestadvacetiletý Marek N. Bolestivá zranění,
s nimiž byl pět dní hospitalizovaný v nemocnici a další dva měsíce se léčil, mu způsobil
o čtyři roky starší policista Daniel Vlachynský,
který stále slouží jako člen jednotky chránící
ústavní činitele ČR.

Martin ZAORAL

LUZ

➢

IVNĚ

PROČ? ČTĚTE
NA STRANĚ 5

&CPKGN 8NCEJ[PUMÚ PGFNQWJQ RąGFVÊO PGå UK
X[UNGEJNTQ\UWFGMRTQUV÷LQXUMÆJQUQWFW

(QVQ/CTVKP<CQTCN

EXK

80 stran

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

XX
XL
48 stran

DNES VYD
ÁNÍ

strana 13

Elitní policista
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DAVIDA ZMLÁTIL
BRAUNERA MLADÍKA
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OPOZICE JIŽ NA BRUTÁLNÍ PROMĚNA
ZASTUPITELSTVU NEPRUDÍ V MRAZIVÉM ÚNORU
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MLADÍK SE ZABIL
V AUTĚ!!!
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rubriky

To už bude jejich věc, ať se z toho
třeba po…,“ ulevil si primátor Kopačka.
Ještě Agentura Hóser stačila vyšťourat, že už v těchto dnech probíhá horečné dělení majetku, aby
nedošlo k podobnému průseru
jako v případě Držovic. „Výhodou v tomto případě je, že s Vrahovickými jsme už vlastně téměř
domluveni. Spor vedeme pouze
v případě Oděvního podniku.
Naši budoucí sousedé požadují
tuto fabriku znovu postavit, neboť jsou přesvědčeni, že za jejím
zbouráním stojí právě naše město
a my jsme vším vinni. Alespoň mi
to tak tlumočil jejich budoucí starosta Čeněk Nesvoboda,“ prozradil Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora Prostějova.

Zajímavé ale je, že Vrahovičtí si
zaberou pozemky od železničního přejezdu ve Vrahovické ulici
až po Čechůvky a Držovice, ovšem sídliště Svornosti přenechají
Prostějovu! „Jo, to je fakt. Pan
Nesvoboda se vyjádřil v tom smyslu, že se z tohoto sídliště odstěhuje
do vnitrozemí Vrahovic a že si tu
celou rozpadlinu máme nechat,“
prozradil Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu
Hóser Majkl

Ubožák umrzl. Lidé bez domova
to nemají jednoduché, o tom není
debat. Obzvlášť v zimním období,
kdy často doplácí na ranní mrazy.
Dalším v řadě je bohužel muž, jehož mrtvolu našli kolemjdoucí minulé pondělí ve Fanderlíkově ulici
v Prostějově. Nabízí se otázka, proč
tito lidé raději nevyhledají pomoc
v azylovém domě?

CO NÁS UDIVILO…

Ministr odpověděl optimisticky.
Na úpěnlivý dopis prostějovské
senátorky Jitky Chalánkové, která
se rozhodla rovněž bojovat za záchranu výpravní budovy místního
nádraží, odpověděl ministr dopravy Dan Ťok příznivě, když sám připustil, že demolice je až tou poslední možností, jak řešit rekonstrukci
celého prostoru.
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Věřte tomu, nebo ne, ale od příštího roku se od Prostějova trhne
další dosud příměstská část!
Zatímco před lety jsme obrečely
Držovice, nyní si budeme muset
zvyknout na to, že na kolejích
ve Vrahovické ulici vznikne další hranice! Agentura Hóser totiž
naprosto exkluzivně zjistila, že
současné vedení prostějovského
magistrátu již podepsalo smlouvu
s tamním osadním výborem, který
se od 1. ledna 2020 postaví do vedení nového městečka!

www.
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Kriminalisté ve sklepení odhalili jednu rostlou a devětadvacet již sklizených
rostlin konopí a zabavili
osvětlení, vzduchotechniku
i hnojiva. Pěstitel a distributor
marihuanu strážcům zákona
přiznal, že se tímto způsobem
živí už od roku 2015. Teď však
na dalších pět let může zamířit
do vězení.
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se narodila 13. srpna 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 19. února 2019.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 33 do
35 let, měří okolo 176 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a černé vlnité vlasy.

PETRA KOVAŘÍKOVÁ

se narodil 30. června 1984 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. února
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 38 let, měří okolo 172 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči
a hnědé vlnité vlasy.

PATRIK RŮŽIČKA

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.

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Drogy jsou bohužel smutným
fenoménem dnešní doby. Policie provedla v uplynulých
dnech zátah v bytovém domě
nedaleko centra Prostějova.
V jeho sklepě totiž dvaačtyřicetiletý muž pěstoval konopí,
a to za přispění poměrně slušně vybaveného zařízení.

KRIMI
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POÈASÍ v regionu

Opoziční zastupitel Jan Navrátil
dal na fóru znovu na odiv svůj
negativní vztah ke všemu, co souvisí s prostějovským tenisem...

„WICHTERLE TAKY
HRÁVAL TENIS,
PAK TOHO ALE
NAŠTĚSTÍ NECHAL!“

ZASLECHLI JSME…

Tato již legendární skupina vystoupila minulý čtvrtek v Kulturním
klubu Duha v Prostějově. Právě
při tomto koncertu prezentovala
písničky z nového alba Země tvých
dlaní, které také pokřtila.
Exkluzivní rozhovor s frontmanem Romanem Horkým si
můžete přečíst na straně 14

KAMELOT
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**Pondělí**
Zpívající čerti. Víte, proč se čert vždy před spaním kouká pod postel?
Protože se bojí, že se tam schovává Chuck Norris… S vtipnou pohádkou
Hrátky s čertem předělanou do podoby vydařeného muzikálu dorazilo za
prostějovskými školáky divadlo z Českého Těšína.
**Úterý**
Pýcha a násilí. Dokud se kdokoliv z nás bude považovat za lepšího než ti
druzí, pak jej agresivita v jakékoliv podobě bude provázet jako věrný pes…
To je zřejmě i případ Daniela Vlachynského. Urostlý policista byl odsouzen za brutální napadení mladíka na diskotéce v Otaslavicích.
**Středa**
Krása uprostřed běsnění. „Zmocnit jsi se chtěl kamene? Ne, on se zmocnil tebe. Věci v něm skryté chtějí být objeveny jako dary boží. A nejsou-li
pro tebe dary božími, čím tedy jsou? Tvoř, ale ne pro svoji pýchu a žádostivost, ale proto, aby nebyla zmařena krása,“ říká františkánský mnich Timoteo mladému Michelangelovi v románu Karla Schulze Kámen a bolest.
Právě tuto knihu bych si zřejmě vzal na Literární večer v Městské knihovně
Němčice nad Hanou, jehož tématem byla česká literatura za II. světové
války.
**Čtvrtek**
Zrození hvězd. „A březí klisna má oči jako ty a sedlo z něhy, možná se jí
stýská, možná je zraněná a možná je ty, všechno možná, všechno možná
bude lepší než dřív,“ zpívá Roman Horký se skupinou Kamelot v písni Zrození hvězd. Poslechnout si legendární kapelu mohli návštěvníci koncertu,
který se konal v kulturním klubu Duha.
**Pátek**
Řemeslo má zlaté dno. „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady
uděláme moc,“ notoval si svého času Jan Werich. Text jeho písně ovšem už
v dnešní době příliš neplatí. Schopných řemeslníků je stále míň. Objevit
dětem svět řemesel pomohl v prostějovském divadle pořad Řemeslo má
zlaté dno, se kterým sem zavítal zpěvák Pavel Novák mladší s rodinou.
**Sobota**
Hudební Reflexy. „Skleněný ráno, skleněnej svět, skleněná láska se rozbije hned,“ zní v písni Skleněná kapela Reflexy. Pop-rocková formace ze
Zlínského kraje, která má na kontě už devět alb, vystoupila na Rockovém
bálu Spolku Plumlovských nadšenců v Žárovicích.
**Neděle**
Umění žít. Tanec je pohyb a pohyb je život. Žáci tanečního oboru ZUŠ
V. Ambrose v Prostějově tedy neumí pouze tančit, ale i žít. Dokázali to
v programu Dnes tančí a tvoří, který byl k vidění v prostějovském divadle.
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Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

ZAUJAL NÁS...

Okresní soud v Prostějově vyměřil tříletý podmíněný trest
s odkladem právě na tři a půl roku
policistovi, který brutálně zmlátil
mladíka na diskotéce v Otaslavicích. Co je zajímavé, tak současně
mu po stejnou dobu zakázal navštěvovat společenské akce!

ZACHYTILI JSME

Agentura Vrahovice budou od roku 2020 samostatné! 3,5

„Ač nerad, tuto věc vám mohu
potvrdit. Většina vrahovických
občanů chce totiž mermomocí samostatnost a my jim ve štěstí nechceme bránit. Nejsme někde ve
Venezuele,“ pravil před Agenturou
Hóser primátor Prostějova Francimór Kopačka. Nikdo z osadního
výboru o rozdělení Vrahovic od
Prostějova mluvit nechtěl, ovšem
našim „investigativcům“ se podařilo zajistit seznam těch, kteří
Nové Vrahovice, jak si nová obec
bude říkat, povedou. Starostou se
stane Čeněk Nesvoboda, prvním
místostarostou Ferenc Skorovrah
a druhým místostarostou Pepek
Masovrah. „Ano, těmto pánům
předáme vládu nad dosud příměstskou částí do doby, než si tam
uspořádají nové komunální volby.

Foto: Facebook
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Dívka, nebo netopýr?

„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov (mik) - V minulém
vydání Večerník informoval o zá-věrech Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje po
vyšetřování požáru na místním
nádraží v Prostějově ze soboty
1. prosince loňského roku. Během uplynulého týdne dodal své
stanovisko mluvčí policie. „Potvrzuji, že příčinou požáru je nedbalostní nebo úmyslné jednání.
Totožnost pachatele se provedeným šetřením dosud nepodařilo
zjistit,“ řekl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
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Prostějov (mik) – Po dalším
pondělním hlášení prostějovských hygieniků z 18. února je
zřejmé, že chřipka na Prostějovsku opět nabrala na síle. „K uvedenému datu evidujeme 1 692
osob nemocných chřipkou na sto
tisíc obyvatel. Je to zase více o 155
případů v porovnání s přechozím
týdnem,“ sdělila MUDr. Eva Kučerová, šéfka epidemiologického
oddělení. Jak se Večerník dále
dozvěděl, v Olomouckém kraji už
chřipka také ve čtyřech případech
zabíjela. Hygienici ale odmítají
sdělit, ve kterých městech k úmrtí
pacientů došlo.
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poměru. Výběr vedoucího územního odboru proběhne v souladu se
zákonem a veřejnost bude o změně
ve vedení prostějovské policie včas
informována,“ zareagovala na dotaz
Večerníku Jitka Dolejšová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje, na kterou nás
odkázal František Kořínek, který
jinak řeší záležitosti spojené s Prostějovem.
V kuloárech ihned začala padat jména možných nástupců a světe, div se,
jeden ze zdrojů bere za hotové, že by
se do funkce šéfa prostějovské policie
mohl vrátit Pavel Novák! „Jste tento
týden už asi patnáctý v řadě, kdo se mě
na to ptá,“ usmál se exředitel v telefonickém hovoru. Vzápětí ale zvážněl.
„Je pravdou, že jsem si Prostějov i celý

O případu mizení koček v Krasicích už Večerník informoval zhruba před rokem. Jednalo se o ulice
naproti prostějovskému aquaparku. V té době tam již zhruba dva
roky mizeli domácí mazlíčci. Dle
jejich majitelů hrozilo, že se v těch
místech kočka stane ohroženým
druhem.
„Během posledních dvou let jsem
přišla o celkem pět koček. Rozhodla jsem se, že další už chovat
nebudu a pořídila si raději psa.
Nicméně nedávno se ztratila bílá
kočka naší sousedce. Paní ji hledala tři dny, a to i přes noc. Lepi-

Martin ZAORAL

ly jsme i letáčky. Pak uslyšela, jak
někde mrančí. Podařilo se nám
zjistit, na které je to zahradě. Byl
tam bazén, tak jsme si myslely,
že mohla uvíznout v něm.
Nakonec jsme ji našly v odchytové kleci. Přivolaly
jsme strážníky, nicméně
majitele domu se nám
nepodařilo zastihnout.
Bály jsme se, že kočka
brzy zmizí neznámo
kde. Díky spolupráci
s další sousedkou se nám
ji podařilo osvobodit. Nevíme, proč byla odchycena,
s majitelem klece jsme dosud
nemluvily. Máme však podezření,

PROSTĚJOV Tak se to potvrdilo. Kočky, které v Krasicích utečou svým majitelům, mohou skončit v odchytové kleci. Jejich
majitelé se s nimi přitom často nesetkají. Večerník se pokusil
zjistit, co se s nimi děje dál. Úspěšní jsme však byli jen částečně...

Večerník se během uplynulého týdne
dozvěděl, že současný vedoucí Policie ČR, Územního odboru Prostějov
končí. Miroslav Spurný totiž míří do
důchodu. „Mohu potvrdit, že plukovník Spurný odchází na vlastní žádost
ke dni jedenatřicátého března po osmatřiceti letech služby z pracovního

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na konci června
2016 skončil po pěti letech ve
funkci v čele prostějovské policie
plukovník Pavel Novák. Nechtělo
se mu, ale přijal lepší nabídku učit
mladé strážce zákona na policejní škole v Holešově. Nahradil jej
plukovník Miroslav Spurný. A ten
k překvapení nejen Večerníku ohlásil v minulých dnech odchod!

PROSTĚJOV V říjnu loňského roku
rozhodl Okresní soud v Prostějově
v kauze prostějovského kina Metro
70 a Ivana Čecha, že výpověď dlouholetého vedoucího je neplatná. Ve
vzduchu tak bylo nemalé odškodné
a ve hře byl i případný návrat exšéfa
do zaměstnaneckého poměru. Aktuálně je ale všechno jinak...
Připomeňme si celý příběh. Prvního
ledna 2017 se kino změnilo na novou
příspěvkovou organizaci a ředitelkou
se stala vítězka výběrového řízení
Barbora Prágerová. Tohoto konkurzu
se Čech už nemohl zúčastnit, protože nemá vysokoškolské vzdělání,
což bylo jednou z podmínek. A právě Prágerová dala následně dnes již
bývalému vedoucímu výpověď pro
nadbytečnost. Ten se však rozhodl
bránit soudní cestou, měl za to, že mu
bylo ukřivděno. Prý se dokonce někdo
mohl mstít za to, že jeho syn Jakub se
stal kritikem kroků vedení radnice.
O výsledcích organizace pod jeho vedením, které byly slušně řečeno tragické, či o nefungujícím servisu ani slovo.
Třešničkou na dortu pak byl nepořádek, který Čechova rodina zanechala
poté, co v kině opustila služební byt.
Jak rozhodl soud, víme, ale co bude
dál? Bezprostředně po rozsudku tvrdila

zjistili jsme

ředitelka kina Metro 70,
že celou záležitost bude
i nadále řešit právní cestou
a zřejmě se odvolá k vyšší
soudní instanci. Všechno
ale nebude tak horké. Do
hry vstoupil prostějovský
magistrát, který vypracoval dohodu s Ivanem Čechem. „Jednání o přesném znění dohody stále
probíhá, takže bohužel
stále nemohu sloužit
s nějakým vyjádřením,“
sdělila Večerníku Barbora Prágerová. „Mohu
potvrdit, že návrh už
existuje, ale nic v tuto
chvíli nebudu komentovat. Dohodnout se máme
do konce února, tak snad až potom,“ prohlásila nesměle Milada
Sokolová, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov pro
kulturu. „Připravenou dohodu
s Ivanem Čechem potvrzuji, ale
celou záležitost budu komentovat
až po osmadvacáém únoru. To je
poslední termín pro vzájemnou
mimosoudní dohodu,“ potvrdil primátor František Jura.
Ivan Čech Večerníku na otázky zaslané elektronickou poštou během
uplynulého týdne neodpověděl.
(mik)
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PROSTĚJOV „Velikého drsňáka“
museli minulé pondělí 18. února
večer zpacifikovat strážníci v jednom z bytů poblíž centra Prostějova. Muž v opilosti nadával matce, nevlastního otce uhodil lahví
od slivovice a poté jej škrtil!
„Žena celou událost nahlásila
na linku 156. Hlídka na místě
zjistila, že dvaapadesátiletý syn
oznamovatelky neustále napadá
jejího manžela. Proto strážníci
ihned zakročili. Za použití donucovacích prostředku byl útočník
zpacifikován a muž skončil v poutech. Vzápětí nadýchal 2,21 promile alkoholu,“ popsala případ
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov. „Po
fyzickém konfliktu s nevlastním
otcem došlo u agresora ke krvavému zranění na hlavě. Strážníci
si na místo vyžádali příjezd lékaře,
který nařídil odvoz násilníka na
záchytku,“ prozradila, jak vše dopadlo a dodala, že případ je řešen
jako přestupek a o postihu bude
rozhodovat správní orgán. (mik)

Matce nadával,
RWÿtPDã.57,/

skutečně máme. Je to kvůli krysám,
které sem chodí. Ale že by tam byla
někdy uvězněna kočka, tak o tom nic
nevím,“ vyjádřila se žena, která v domě
žije s celou rodinou. „Jasně že nás štve,
NÁMÌT
jak se tu kočky toulají a nechávají nám
na zahradě lejna. Ale že bychom je cíleně odchytávali a likvidovali, to určitě
ne. Zvířátka máme rádi,“ dodala paní,
která se však vzápětí nejvíce zajímala
o to, jak je možné, že se někdo dostal
na její zahradu. Argument, že na ní
byla uvězněna cizí kočka, jí přišel jako
nedostatečný. „Tohle se mi nelíbí, určitě nás měli kontaktovat,“ uzavřela se
známkou rozčilení v hlase.
Ať už tedy byla klec určená na kry8RQFQDPÆUMNQRPÆRCUVKUNQWåÊEÊRTQQFEJ[VMQéGMUMQPéKNC\CVQWNCP¾DÊN¾MQé
sy, či na někoho jiného, je zřejmé,
MC,GLÊOCLKVGNMCUKLKX[\XGFNCUCOC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
že chovatelé mohou předcházet
ztrátě své kočky jediným, zato zcela
že se nejednalo o první a náhodný
.OHFPÈODVORXzLW
spolehlivým způsobem: nechávat
případ,“ popsala Večerníku jedna
QDRGFK\WNU\V
z našich čtenářek, která nás na ce- Nezbývalo nám než se vypravit pří- ji zavřenou ve svém bytě tak, aby se
mo do Krasic. „Ano, klec na zahradě nedostávala na cizí pozemky.
lou situaci upozornila.

jeho region skutečně zamiloval a dnes
už je to pro mě doslova srdeční záležitost. Mnohému jsem se za těch více
než pět let na pozici vedoucího územního odboru Policie ČR naučil, potkal
tam spoustu pracovitých a schopných
lidí, čímž samozřejmě nemyslím jen
v řadách policistů, a velmi rád se tam
vracím. Často si vzpomenu, ale odpovím-li na vaši otázku, přes to vše,
co jsem výše uvedl, v současné době
o návratu zpět do Prostějova neuvažuji,“ zamítl tytop spekulace Pavel Novák.
Ale jelikož Večerník umí číst mezi řádky - plukovník působící nyní v Holešově se vyjádřil, že o návratu neuvažuje
v současné době. Ale co bude za pár
dní, kdy vedení krajské policie začne
shromažďovat přihlášky do výběrového řízení? Uvidíme...
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Zatímco kriminalita v celé republice
stoupá a v potírání zločinu výrazně
pomáhá městům kamerový systém, prostějovští radní už nehodlají
rapidně zvyšovat současný počet
sledovacích kamer v našich ulicích.
Abychom byli přesní, letos počítají
s pomocí státní dotace už jen s nákupem jediné kamery, a šmytec! Těch
je už totiž jinak v Prostějově podle
našich konšelů dost.
Prostějovská radnice představila letošní
program prevence kriminality na rok
2009. Jeho součástí je také projednání
stávajícího kamerového systému, který strážníci městské policie požadují
rozšířit. Musejí se však smířit jen s díl-

Krasická ulice

Sledovací kamery rozmístěné po
celém Prostějově pomáhají městské
policii každoročně objasnit desítky
přestupků, a dokonce i množství
trestných činů. „Pozitivním přínosem při řešení veřejného pořádku je
zcela určitě městský kamerový a dohlížecí systém, který má v současné
době 24 kamer na 23 kamerových
bodech. Pokrývá podle orientačních propočtů 10 procent katastru
města. Zejména se podařilo pokrýt
bezpečný koridor, umístit kamery,
kde dochází nejčastěji k trestné činnosti. Jen v roce 2008 bylo Policií
ČR předáno celkem 25 záznamů
k trestné činnosti k dalšímu využití

činů a přestupků proti veřejnému pořádku. Zda je ale současný kamerový
systém opravdu dostačující, to ukáže
až budoucnost.

Tehdy se tak trochu zdálo, že vedení magistrátu zaspalo dobu. Jiná města
nakupovala kamery jako o závod, dohlížecí systémy se jinde v republice rozšiřovaly nebývalým způsobem. V roce 2009 totiž celkový vývoj kriminality
v republice dosáhl vrcholu a proti trestné činnosti se bránila města i obce právě
tímto způsobem. Ne tak v Prostějově, kde podle radních stačilo tenkrát desetiprocentní pokrytí města kamerami. Okolnosti však donutily během posledních
let vedení magistrátu přemýšlet jinak. Ne že by se počet kamer zvýšil, vždyť
v současnosti je jich jen o pět víc než v roce 2009, ale postupně dochází k dovybavování celého systému kamerami špičkové kvality, které dokážou odhalit
i obličeje různých pachatelů. Takže, alespoň něco...
(mik)
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a dokumentaci,“ uvedl Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Kamery pomáhají strážníkům rovněž odhalit desítky vandalských

Příště: ulice Přemyslovka

6Gò\FGUVQLÊTQPFGN7NKEGD[NCRQLOGPQXCP¾MX÷VPCRQFNGUO÷TWMDÚXCNÆUCOQUVCVPÆ
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XÚEJFQOčUGVCOPCEJ¾\ÊFTQDPÆQDEJQF[CTGUVCWTCEG$ÚXCNÆMQWRCNKwV÷ V\X-QWRGNM[ D[NQ
RąGFPGF¾XPGORąGUVCX÷PQPCCSWCRCTM
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

čím splněním jejich představ. „V programu prevence kriminality počítáme
s nákupem jedné kamery, ale o jejím
rozmístění ještě není definitivně rozhodnuto. Další už pořizovat nebudeme, kamerový systém města Prostějova je podle našeho názoru již
dobře propracovaný a kamery dnes
sledují už všechny rizikové lokality,“
uvedl Jan Tesař, starosta Prostějova.
Současný počet čtyřiadvaceti kamer
se tak letos rozroste jen o jednu.
„Další roky už jen budeme diskutovat nad modernizací systému a výměně kamer za modernější zařízení.
Už to ale bude pouze výměna kus za
kus,“ dodal starosta Tesař.
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Evropskému dostaveníčku korfbalistů sedmi zemí na Hané jednoznačně
prospěl jeden fakt: že hlediště v hale
RG a ZŠ města PV bylo takřka neustále plné. Nejvíc praskalo ve švech
své omezené kapacity několika stovek
fanoušků samozřejmě při utkáních pořádajícího oddílu, potažmo budějovických „skorodomácích“.
Zároveň ale prospívalo, že vzhledem
k celodennímu zápasovému programu
zůstávali všichni aktéři i jejich příznivci
trvale v halových prostorách a nezdráhali se podporovat rovněž ostatní kolektivy během jejich mačů. Výživná
kulisa tím pádem příliš neochabovala,
ani když zrovna nehráli Češi.
„Korfbalová komunita je obecně
krásná tím, že její členové silně drží
při sobě a většinou uvnitř panují ka-

3.

Nejlepší støelci Europa Shield 2019
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marádské či přátelské vztahy. I proto
provázela celý Europa Shield 2019
tak báječná atmosféra vzájemné
sounáležitosti. A ve mně osobně zanechalo velký dojem třeba to, jak Angličané považovaní za chladné lidi plakali štěstím při závěrečném vyhlášení
výsledků,“ zaregistroval Kremla.
Hodinu předtím nezůstala pro změnu suchá spousta prostějovských očí
poté, co souboj o třetí místo mezi SK
RG a Vallparadis vyústil v neskutečně
emotivní obrat euforicky oslavovaný
jak domácím mančaftem, tak jeho
řičícími příznivci. „Fanouškovský kotel převážně tvořili dorostenci a žáci
obou pohlaví z mládežnických výběrů našeho klubu. Povzbuzovali fantasticky a strhli tím další lidi, přičemž
finální výsledek v podobě nádherného získání bronzu se stal nejlepší odměnou pro ně samé, hráčky a hráče,
členy realizačního týmu i nás všechny
ostatní z prostějovského korfbalu,
kteří mohli být přímo u největšího
úspěchu v oddílové historii. A každý
svým přispěním se na něm podílet,“
okomentoval nezapomenutelné okamžiky Jan Mynařík.

Joseph Bedford

SESTAVA SK RG PROSTÌJOV

4x foto Marek Sonnevend
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS KORFBAL EUROPA SHIELD 2019
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„Dosáhli jsme na největší úspěch v historii prostějovského korfbalu! A to všichni
společnými silami: hráčky a hráči, realizační tým, každý jakkoliv se podílející
na výborné organizaci turnaje, v neposlední řadě i skvělí fanoušci. Chci maximálně pochválit opravdu všechny. Co se našich výkonů na Europa Shield 2019
týče, celý mančaft jej odehrál na hranici svých možností a zaslouží absolutorium. Nemá smysl někoho jmenovitě vyzdvihovat, protože jsme uspěli jak díky
oporám ze základní sestavy, tak zásluhou náhradníků z lavičky. Vytěžili jsme
ze soudržnosti naší vynikající party, kde každý má své místo, abychom společně
táhli za jeden provaz. Samozřejmě máme i slabiny, ale při premiéře na evropské pohárové scéně jsme se fakt vybičovali ke špičkové korfbalové hře. Způsob,
jakým se nám podařilo otočit důležité utkání ve skupině se Schwerinem, hlavně
pak závěrečnou bitvu o bronz proti Vallparadis, byl opravdu nezapomenutelný.
Bronz hned na první pokus je krásnou a věřím, že i zaslouženou odměnou. Navíc v domácím prostředí před spoustou rodinných příslušníků, kamarádů, přátel
i známých a s fantastickou podporou příznivců. Obzvláště euforie po vítězném
koši v prodloužení duelu o třetí místo byla až neskutečná, něco takového člověk
prožije na vlastní kůži třeba jedinkrát za život. Miluju tyhle okamžiky naprostého sportovního štěstí. A věřím, že nás společně motivují do další tréninkové
práce, abychom se ještě zlepšovali.“
David KONEČNÝ, hlavní trenér prostějovských korfbalistů

oèima kouèe sk rg

Opravdovým vrcholem klubové scény korfbalu na starém kontinentu je
Europa Cup, jemuž druhý nejvyšší
pohár svou úrovní nemůže konkurovat z jednoho prostého faktu:
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Oficiálním pořadatelem letošního turnaje Europa Shield byl Český korfbalový svaz, kterému však v prostějovském
místě konání logicky vydatně pomáhaly desítky obětavých členů ergéčka.
„Všichni to dělali obětavě a nezištně,
aby se akce povedla. Tím větší zaslouží
uznání i poděkování,“ zdůraznil předseda SK Jan Mynařík. Sám po hale RG
a ZŠ města Prostějova ve Studentské
ulici kmital celou dobu třídenního konání, stejně jako řada klubových parťaček i parťáků veškerého věku. A například Martin Šnévajs patřil přímo do
organizačního výboru ES 2019.
„Podstatné přitom bylo, že úplně každý to dělal v rámci dobrovolné pomoci velice dobře. Včetně studentů reálky
a současně mladých korfbalistů, kteří
mimo jiné po skončení turnaje bleskově uklidili všechen nepořádek v hale.
Vidět v dnešní době šestnáctileté sleč-

nestartují na něm oddíly ze dvou
nejlepších zemí v tomto sportu, tedy
Nizozemska a Belgie. „Na druhou
stranu však Europa Shield bývá díky
tomuhle pravidlu tím vyrovnanější,
zajímavější i atraktivnější. Což letošní
ročník u nás jedině potvrdil,“ zmínil
Jan Mynařík.
Od pátečního podvečera až do nedělního odpoledne bylo k vidění celkem
osmnáct zápasů, z nichž menšinu
některé z družstev rozhodlo dlouho
před koncem. Většinou se bojovalo dost rovnocenně a některé duely
přinesly skutečná dramata až do posledních vteřin včetně infarktových
zvratů.
V tomto směru vynikal zejména
domácí tým, který právě takovým
způsobem v úplném závěru rozsekl
hned tři ze svých pěti utkání. A vše
vyvrcholilo enormně nervydrásající
bitvou o bronz zachráněnou dokonce dvakrát ze zdánlivě ztraceného
průběhu.
„Myslím, že turnaj nakonec dopadl asi
přesně tak, jak měl. Vítězný KC Bec
z Anglie předváděl špičkový a fakt
nejlepší korfbal ze všech. Hned za
ním skončili dva čeští zástupci Sokol
České Budějovice a SK RG Prostějov,
což nás může z národního hlediska
moc těšit. Hodně dobrý dojem tu zanechali i čtvrtí Španělé z katalánského
CK Vallparadis, pátí Portugalci Bons
Dias i šestí KC Schweriner z Německa, dohromady se celé klání jednoduše
povedlo,“ shrnul Mynařík.

Blake Palfreyman

ny, jak vlastnoručně vyhazují odpadkové koše do kontejnerů, byl pro mě
nezvyklý pohled, ale o to radostnější,“
podotkl Jiří Kremla s úsměvnou nadsázkou.
Už vážněji pak dodal, že při osobním absolvování mnoha podobných
mezinárodních podniků v minulosti
ještě nikdy nezažil to, co tentokrát.
„Delegáti Mezinárodní korfbalové
federace, s nimiž jsem po slavnostním vyhlášení výsledků mluvil, byli
se vším absolutně spokojení a neměli
vůbec žádné výhrady. Což nepamatuji, neboť pokaždé se nějaké nedostatky najdou. Na Europa Shieldu v Prostějově zkrátka ne.“

(KC Bec)

PERFEKTNÍ
ORGANIZACE

Alexis Escardibul

1.

(CK Vallparadis)

zehnala, který má aktuálně na starosti
stavební investice. Blíží se konečně realizace projektu? „Bohužel nikoliv. Po
svém nástupu do funkce jsem zjišťoval
aktuální stav a musím říct, že revitalizace sídliště Svornosti ve Vrahovicích
je odložena na neurčito. Problém je
v tom, že na sídlišti působí čtyři bytová družstva či společenství vlastníků
a každý z těchto subjektů chce v rámci
rekonstrukce něco jiného. Nedokážou
se vzájemně dohodnout. Vím, že celá
část chátrá, ale pokud tito lidé nevědí,
co vlastně chtějí, nemůžeme se do rekonstrukce pouštět,“ popsal holou realitu současnosti Rozehnal.
(mik)

Petr Pešák

umístění hnízd pro kontejnery na popelnice a tříděný odpad, vadil jim systém
nových chodníků a kritizovali i další věci
v projektu revitalizace. „Dokud se zdejší
občané nedohodnou, nemůžeme projekt realizovat. Prodělali jsme už několik
veřejných projednávání, každý rok se
scházíme s občany Vrahovic, ale vždycky se najde něco, co jim vadí. Toto jsme
nezažili nikde jinde, vždy jsme se při rekonstrukcích sídlišť všude jinde s lidmi
nakonec dohodli,“ uvedl předloni Jiří
Pospíšil, současný první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Po dalších dvou letech se Večerník
přeptal náměstka primátora Jiřího Ro-

Sokol České Budějovice)

5ÊFNKwV÷5XQTPQUVKXG8TCJQXKEÊEJPCF¾NGEJ¾VT¾PQW\GLGVCMÆQRCTMQXCEÊRNQEJ[
.KFÆQFVWFUGCNGPGFQM¾åQWFQJQFPQWVEQXNCUVP÷EJV÷LÊ Foto: Michal Kadlec

Petr Galíček

OLOMOUC, PROSTĚJOV V minulosti už korfbalový od- původní
díl SK RG Prostějov (spolu)pořádal několik vrcholných zpravodajství
mezinárodních akcí – a vždy zdárně. Takový úspěch pro Večerník
po všech stránkách jako v případě nedávného Europa
Marek
Shield 2019 však s největší pravděpodobností dosud
nezaznamenal. Závěrečný turnaj aktuálního ročníku SONNEVEND
druhého nejvyššího klubového poháru Evropy se maximálně vydařil ze všech důležitých hledisek. „Musím říct, že tyhle tři dny ve mně zanechaly jen vynikající a nádherné pocity,“ přiznal viditelně dojatý zakladatel korfbalu v Prostějově Jiří Kremla.
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(SK RG Prostějov)

PROSTĚJOV To zřejmě bude ještě
na dlouho... Už před pěti lety přišli
prostějovští konšelé s plánem na revitalizaci sídliště Svornosti ve Vrahovicích. A radní hodlali být rozdavační, na totální rekonstrukci plánovali
uvolnit až třicet milionů korun. Ale
ouha, právě od roku 2014 probíhají
až neuvěřitelné třenice mezi vedením
magistrátu a obyvateli zmíněného
sídliště o konkrétní podobě rekonstrukce. A dodnes nebyla nalezena
společná řeč, z čehož se tedy stává pořádný STÍN MINULOSTI.
Každým rokem probíhají veřejná setkání s obyvateli Vrahovic a zmíněná záležitost patří ke žhavým tématům. Nejdříve
lidé odmítli rozšíření parkovacích ploch,
proti byl konkrétně Čeněk Svoboda.
„Stejně by ta parkoviště zabrali zaměstnanci z areálu bývalé Minervy,“ dštil síru,
přestože drtivá většina obyvatel pro zvýšení parkovacích možností byla. „Pokud
lidé odmítají parkoviště, alespoň ušetříme,“ odpověděl jim v roce 2015 lakonicky bývalý primátor Miroslav Pišťák.
Během dalších let přibyly další komplikace. Lidé ze sídliště se nedokázali
dohodnout na podobě dětských hřišť,

Vlastimil Krejčí

ně o přínos nejen pro Přemyslovice. Nicméně zatím to příliš nevypadá. „Pokud vím, tak se zámkem se
vůbec nic neděje,“ reagovala na náš
dotaz starostka Přemyslovic Iveta
Pořízková.
S otázkami týkajícími se aktuálního vývoje prezentovaných záměrů
jsme se prostřednictvím e-mailu
obrátili i na Richarda Benýška,
kterého se Večerník opakovaně pokoušel kontaktovat i telefonicky.
Bohužel marně, buďto mobil nebral nebo hovor odmítl... (mls)

(Sokol České Budějovice)

a majitel Běleckého Mlýna u Hluchova před necelými třemi lety koupil zámek v Přemyslovicích. Učinil
tak zejména kvůli přilehlým lesům
a loukám o rozloze asi 200 hektarů,
které navazovaly na rozlehlé pozemky v jeho vlastnictví. A není to tak
dávno, co prozradil, jaké má se zámkem plány. Jednalo se o vybudování
pivovaru, muzea filmu a možná
i domova s pečovatelskou službou.
Pokud by se minimálně některý
z Benýškových projektů podařilo
realizovat, jednalo by se nepochyb-

Hugo Fernandes

PŘEMYSLOVICE Pivovar ze zámecké sýpky, muzeum věnované
animovanému filmu a možná
i domov s pečovatelskou službou. Takto ambiciózní plány
prezentoval před více jak rokem
olomoucký podnikatel Richard
Benýšek v souvislosti se zámkem
v Přemyslovicích. Večerník zajímalo, jak se situace vyvinula...
Richarda Benýška na Prostějovsku nepřehlédnete. Olomoucký
podnikatel, blízký spolupracovník
nejbohatšího Čecha Petra Kellnera

(GD Bons Dias)
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Renata Havlová
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SK RG Prostějov)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

(SK RG Prostějov)

STÍNY MINULOSTI

milujeme vecerník
á

Alexandr Vyroubal

STARÉHO
PŘÍPADU

sportovní téma

Martina Klacková

PO STOPÁCH
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(Sokol České Budějovice)
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Alba Rosa Lorente

milujeme vecerník
á

(CK Vallparadis)

pohled zpátky

Anna Schulte

4

(KC Schweriner)

sport
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termínu,“ prozradil Večerníku hlavní
kouč HK Milan Varhalík.
Tuto informaci následně upřesnil
starosta kosteleckého Sokola Lukáš
Chalupecký, který společně s asistentem trenéra Davidem Ševčíkem
celou záležitost dál projednával.
„Ptali jsme se hráčů, co by se zápasem udělali oni. A kluci se shodli, že
chtějí zvítězit sportovní cestou na
hřišti. Proto budeme se soupeřem
hledat náhradní termín vzájemného
duelu,“ sdělil Chalupecký sympatické řešení celé situace.
Místo zrušeného mače si kostelečtí
borci zasportovali, byť ne házenkář-

sky. „Zahráli jsme si aspoň fotbálek,
aby se chlapci trochu pohnuli, když
už bylo utkání na programu,“ pousmál se Varhalík. První bitvu odvetné fáze teď Hanáci absolvují
v neděli 3. března od 17:00 hodin
na palubovce Tatranu Bohunice,
tedy vedoucího družstva jihomoravské skupiny druholigové soutěže. „Protivník sice je dobrý a drží
první místo, ale přesto se s ním dá
podle mého názoru normálně hrát.
Doma jsme mu podlehli smolně
o jediný gól, šance bodovat proto
vidím jako otevřené,“ věřil Varhalík
v možné překvapení.
(son)

klikni na

FOTOGALERIE

(QVQ6QO¾w-CN¾D

v tabulce šlo o povinné dva body?
„To jsou v naší situaci skoro každé.
(úsměv) Maloměřice jsou rezerva od
prvoligového mužstva, u nich člověk
nikdy neví, v jakém složení a s jakou
sestavou přijedou. Je to dost nepředvídatelné a je dobře, že jsme utkání
s nimi zvládli. Bylo třeba zase začít
bodovat, udělat si nějaký náskok
a vyhrávat.“
ƔƔ Na začátku druhé půle přišla
určitá krize, kdy jste za stavu 18:16

ƔƔ Vzhledem k postavení soupeře

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Stálice v brance
prostějovského Sokola II Jiří
Hrubý (na snímku) předvedl
i proti Maloměřicím několik
stěžejních zákroků, od nichž se
mohli spoluhráči odrazit k zaslouženému vítězství. Po vydařené
premiéře jarní části druholigové
soutěže tak nebylo divu, že nálada gólmana byla jedním slovem
skvělá.
chytil brejk soupeře, vzápětí přišla
sedmička na druhé straně a odskočení na 19:16. Byl to klíčový
okamžik utkání?
„Takové momenty přicházejí a bylo
důležité, že jsme si udrželi vedení,
zvlášť když jsme se na něj tak nadřeli v prvním poločase, byť to možná
vypadalo lehce. Trochu jsme
polevili v koncentraci,
samozřejmě při vedení o pět šest branek
ta tendence tady
je. Jsem rád, že
jsme to udrželi
a konečně i výsledek je o pět
branek, takže
paráda.“
ƔƔ Jak velká
je to vzpruha
před těžkým
zápasem v Kuřimi?
„Vždycky je dost velká katastrofa, když se

(QVQ6QO¾w-CN¾D

doma prohraje, takže
výhra je tak trochu povinná. Jedeme tam
s otevřenou hlavou,
zabojujeme a řekl
bych, že máme na
to, abychom odtud
odvezli body.“

Å1DYHGHQtGRSRORġDVXMVPHVHQDGíHOL´
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Na utkání 13. kola zajíždí Pros- k těžkému zápasu do Kuřimi, máme pokusit dovézt nějaký bod.,“ slibuje
tějov v sobotu na hřiště Kuřimi, jim co vracet. Výhodou bude, že tam trenér Černíček.
která hraje čelo tabulky. „Jedeme nemáme co ztratit. Chtěli bychom se
Výsledkový servis na straně 26
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BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

25:23

PROSTĚJOV Dlouhodobá fáze
korfbalové extraligy dospělých ČR
2018/19 směřuje ke svému závěru.
V předposledním 11. kole zajížděl
tým SK RG Prostějov až na daleký jih
Čech, kde svedl další vyrovnanou bitvu s papírově silnějším protivníkem.
Stejně jako týden předtím v Brně však
i na půdě Českých Budějovic nakonec

SO ČB
RG PV

těsně padl, přesný výsledek zněl z pohledu domácích 25:23 (16:13).
V hanáckém táboře však navzdory porážce nepanoval žádný velký smutek,
spíš právě naopak. Ještě před zahájením duelu se totiž výprava ergéčka dozvěděla, že Znojmo prohrálo s Brnem
18:24 a tím pádem je zisk bronzových
medailí definitivní jistotou! I kdyby
totiž celek z města okurek ještě dotáhl
čtyřbodovou ztrátu v tabulce, pro SK
by v případě rovnosti hovořila lepší
bilance vzájemných střetnutí.
Tím pádem se při konfrontaci s Budě-

jovickými nebylo proč nervovat. „Z
hlediska konečného pořadí už o nic
nešlo, tak jsme si chtěli utkání užít. Samozřejmě jsme i tak toužili po vítězství
a s promíchanou sestavou drželi krok,
skóre se dlouho přelévalo ze strany na
stranu. Chvíli před koncem jsme se
dostali na dostřel jednoho koše, potom se ale dvakrát trefili domácí a bylo
rozhodnuto,“ okomentoval mač prostějovský hráč Jan Tichý.
Za oběma posledními neúspěchy minimálním rozdílem na jihu Čech i Moravy se ohlédl trenér RG. „V Brně nám

chyběly ze zdravotních důvodů dvě
holky, třetí nastoupila po nemoci. A
tohle oslabení se hodně projevilo tím,
že dvacet košů jsme dostali od soupeřových děvčat. Což bylo rozhodující.
Jinak jsme odvedli dobrý výkon, převládalo nadšení po Europa Shieldu.
Totéž platilo o Budějkách, kde jsme
navíc věděli o jistotě našeho bronzu a
celkově se hrálo z obou stran uvolněně,
útočně bez obran. Tím pádem jsme
měli hrozně moc střel včetně volných
ze slibných pozic, k vítězství chyběla
o něco přesnější palba. Přesto i z toho-

hle zápasu mám spíš pozitivní dojmy,“
zhodnotil David Konečný.
Aktuální ročník extraligové soutěže uzavře se svými svěřenci dvěma domácími
souboji o nejbližším víkendu v hale RG a
ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
V sobotu 2. března od 17.00 hodin půjde
o utkání 12. dějství proti KK Brno, o den
později v neděli 3. března od 17.00 hodin
sezónu uzavře dohrávka 10. kola s Modrými Slony YMCA Znojmo.
„Poslední dva zápasy si půjdeme hlavně užít, zároveň je ale chceme zvládnout samozřejmě co nejlíp. Počtvrté

v letošním ročníku porazit Znojmo a
poprvé brněnského favorita, motivace
nám chybět určitě nebude. Byť jsme
se chtěli víc porvat o postup do finále,
osobně považuju medailové třetí místo za úspěch, navíc zasloužený. Chybí
mi jen to, abychom dokázali aspoň
občas vyhrát nad současnými finalisty
extraligy,“ řekl prostějovský kouč Konečný směrem k nadcházející zápasové rozlučce i bronzovému vyústění
elitní tuzemské soutěže.
(son)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

V Èeských Budìjovicích prostìjovští korfbalisté
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PROSTĚJOV Házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK si na
svou zápasovou premiéru v jarní
části 2. ligy mužů JM 2018/2019
budou muset počkat až do nejbližšího víkendu. Jejich domácí
střetnutí 12. kola soutěže proti
Dolní Cerekvi plánované na sobotu 23. února odpoledne se totiž
neuskutečnilo.
„Soupeř v den utkání ráno zavolal,
že k nám nedorazí kvůli početné marodce. Vzali jsme to na vědomí, a pokud vím, tak existují dvě různé varianty řešení: buď kontumace v náš
prospěch, nebo stanovení nového
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PROSTĚJOV První utkání v sezóně je vždy velmi důležité.
Prostějovští házenkáři měli docela příjemný los, když začínali do- S PV II
ma proti rezervě Maloměřic, nejslabšímu týmu po podzimní části.
Od úvodního hvizdu průběh zápasu kopíroval postavení v tabulce, SHC MAL B
v úvodu druhého poločasu se však předjarní házenkářská idylka
trochu zasekla. Sokol II si však nakonec vybojoval zasloužené vítěz- devším v závěru prvního poločasu
podržel domácí brankář Hrubý.
ství, o které se dvanácti brankami nejvíce zasloužil Jiří Kosina.
Šestibodový náskok z poločasu se
Domácí házenkáři od počátku pře- během pěti minut toho druhého
vzali iniciativu a vypracovali si čtyř- smrskl na polovinu a krizová byl
EXKLUZIVNÍ
brankový náskok, který postupně především třiačtyřicátá minuta,
reportáž
narůstal až na šest branek. Malomě- kdy z brejku mohli hosté vstřelit
pro Večerník
řice se snažily kontrovat rychlými kontaktní branku. To se jim díky
brejky, ale utápěly se v zásadních ne- Hrubému nepodařilo, naopak na
Tomáš
přesnostech. Od poloviny prvního druhé straně byla pískána sedmička
poločasu se hra přece jen zklidnila a brankový rozdíl začal postupně
KALÁB
a zpřesnila. Několika zákroky pře- zase narůstat.
„V házené je toto poměrně normální
věc. I družstva na daleko lepší techPozápasové hodnocení trenérù nické a fyzické úrovni se dostávají
během zápasu do určitých krizových
Tomáš Èerníèek -Sokol II Prostìjov:
„Bylo vidět, že se jedná o první zápas po zimní pauze. Nebylo vše úplně situací. Toto právě mužstvu pomůideální, ale chtěl bych kluky pochválit za přístup k zápasu. Říkali jsme si, že že v zápasech se silnějšími soupeři.
je potřeba vlítnout do zápasu od začátku a že nesmíme podcenit soupeře, Když vedete o pět, deset, postupně
který má v tabulce pouhý bod. To se nám podařilo, obrana dnes hrála nad patnáct bodů, to není umění. Při staobvyklý průměr. Hráli jsme tvrdě, hráli jsme obětavě, nedostávali jsme žení na dvě branky jsme museli něco
mnoho zbytečných branek. V útoku jsme se snažili o kombinační hru, změnit na naší hře, říci si něco v ‚timu‘,
která ne vždy vyšla, ale soupeře jsme dostali do pohybu. Získali jsme dva znovu se do toho opřít, jako by byl zabody se soupeřem, který není tak slabý, jak by se papírově mohlo zdát. čátek utkání. Takové situace potvrdí
Určitě s ním budou mít i ostatní problémy. Projevil se návrat po zranění morální sílu kolektivu, který se neJirky Kosiny, který to bral střelecky na sebe. Poté se chytli i ostatní hráči, zlomí, neznervózní. Konec zápasu
o další branky se podělili téměř všichni ostatní. Osvědčilo se, že jsme vsjsme už měli opět pod kontrolou,“
adili na kombinační hru v útoku, i když po našich signálech vždycky gól
nepadl. Bude potřeba tyto ‚povinné‘ body potvrdit se silnějšími soupeři. komentoval tuto pasáž utkání trenér
Musíme se na jaře pokusit vylepšit postavení v tabulce, které po podzimu Černíček.
Po proměněné sedmičce zvýšil
není úplně nejlichotivější.“
náskok vydařeným brejkem JurečLibor Kubíèek-SHC Malomìøice „B“:
ka a posledních deset minut už byl
„Asi vyhrál ten šťastnější. Bojovali jsme spíš sami se sebou, s neproměněnými
výsledek jen otázkou skóre.
šancemi.“
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Prostřednictvím e-mailu se ve čtvrtek 21.
února na okrskového strážníka obrátil
oznamovatel a uvedl, že starší muž si na
komunikaci za domem sprejem nakreslil parkovací místo pro svoje vozidlo. Při
zjišťování skutečného stavu věci na místě
okrskář událost potvrdil. Čtyřiaosmdesátiletý muž je svým jednáním důvodně podezřelý z přestupku proti zákonu
o pozemních komunikacích. Správní
orgán má možnost za znečištění nebo
poškození komunikace udělit pokutu do
výše 300 000 korun.

Parkoviště si vyznačil sám

V úterý 19. února odpoledne se na Žižkově náměstí povaloval opilec. U muže
se nacházel i jeho kamarád, který strážníkům uvedl, že se o něj postará a doprovodí jej domů. Při cestě domů však vznikla
mezi oběma rozepře. Jednačtyřicetiletý
opilec odmítal pokračovat v cestě, kamarádovi se nepodařilo jej přesvědčit, a proto z místa odešel. Muž nedokázal vlivem
požitého alkoholu ovládat své chování,
byl agresivní a budil veřejné pohoršení.
Za použití donucovacích prostředků
byl hlídkou zpacifikován. Orientační dechovou zkouškou bylo naměřeno 1,64
promile alkoholu. Lékař vzápětí rozhodl
o převozu podnapilého muže do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci.

milujeme vecerník
á

Žhář na sídlišti

krimi
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Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Strážci zákona ovšem po příjezdu do
hospody neměli vůbec jednoduchou
roli. „Vůči policistům, které muž sám
přivolal, však postupně začal být agresivní a měl je urážet vulgárními nadávkami.
Výzvu, aby urážek zanechal, nerespektoval, naopak jednoho z nich uhodil.
Napadený policista na útok ihned zareagoval a za použití donucovacích prostředků agresora svedl k zemi. Tam mu
byla přiložena služební pouta,“ popsal
děj událostí mluvčí prostějovské policie
s tím, že při incidentu mezi muži ani při
zákroku proti agresorovi nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku.
Co ovšem ani čert nechtěl, tímto zásahem celá záležitost neskončila! „Po
zajištění byl agresivní muž převezen
na obvodní oddělení k dalším úkonům. Tam mu policisté provedenou
dechovou zkouškou změřili hodnotu
2,55 promile alkoholu v dechu. Ten
ovšem v agresivních výpadech pokračoval i po zajištění, policisty urážel
a útočil na ně kopy. Z toho důvodu
byl po provedení nezbytných úkonů
k vystřízlivění eskortován do protialkoholní záchytné stanice,“ popsal

další řádění hospodského karbaníka
Kořínek.
Násilník řešící spory ručně je pro své jednání podezřelý z přestupku proti občanskému soužití, za který mu hrozí pokuta
až do výše 20 000 korun. Agresivní muž
pak z přestupků proti veřejnému pořádku. „Za neuposlechnutí výzvy úřední
osoby při výkonu její pravomoci a za znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci mu hrozí pokuta až do
výše deseti tisíc korun,“ nastínil možné
potrestání mluvčí prostějovské policie.
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PROSTĚJOV Více než tři roky
pěstoval dvaačtyřicetiletý muž
přímo v centru Prostějova konopí, každým rokem až třicet rostlin. Minulý týden mu ale nelegální pěstírnu vyplenili policisté.
Pachatel strážcům zákona tvrdil,
že vyrobenou marihuanou chtěl
léčit sebe i svého tatínka. Teď mu
hrozí až pět let kriminálu.
„Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy viní

Ke rvačce došlo před sokolovnou
v Otaslavicích 18. června 2017. Celým
případem se díky velké iniciativě příbuzných oběti zabývala Generální inspekce
bezpečnostních sborů (GIBS), žalobu
následně podal krajský státní zástupce.
Soudní dokazování bylo velmi podrobné a pečlivé. Porota nakonec došla
k závěru, že brutálním útočníkem byl
třicetiletý Daniel Vlachynský. Zásadní
roli přitom kromě výpovědi řady svědků
sehrály také kamerové záznamy. Zachytily nejen samotný konflikt, ale i agresivní
chování obžalovaného v průběhu večera.
Přes uvedené skutečnosti to senát neměl
snadné, někteří ze svědků se totiž své původní výpovědi pokoušeli s odstupem
času zamlžit... „U začátku rvačky jsem nebyl. Přišel jsem tam až v okamžiku, kdy se
už mezi sebou mlátilo více lidí, mimo jiné
i dva pořadatelé. Nevím tedy o tom, kdo
si začal, pouze mi bylo řečeno, že to měl
být Dan. O tom, že by se choval agresivně v průběhu diskotéky nic nevím,“ vy-

Martin
ZAORAL

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Naopak jiní svědci hovořili o tom, že
Vlachynský byl agresivní už během
večera. To ostatně jednoznačně dokazoval také kamerový záznam. Na něm
bylo zachyceno, jak navzdory uklidňování ze strany dalších lidí obžalovaný
opakovaně útočí na jednoho z návštěvníků diskotéky, který v tu chvíli
působí zcela klidně a jakékoliv fyzické
konfrontaci se očividně vyhýbá.
Vše vyvrcholilo po skončení akce
v prostoru před sokolovnou. Tam došlo k hromadné mele, do níž se zapojilo více účastníků. I tuto bitku zachytily
kamery, rozeznat jednotlivé aktéry však
již nebylo tak snadné jako v prvním případě. Obhajoba se proto snažila přijít
s nepříliš pravděpodobnou verzí, že Vlachynský pouze bouchl poškozeného do
ramene poté, co jej tento chytil za tričko.
Dle vyjádření obhájkyně pak byli svědci
ovlivněni mnohem víc tím, co se začalo
vyprávět než tím, co se skutečně stalo...

Nejednalo se
o jednorázový zkrat

pověděl Ondřej Buda, který měl na akci
fungovat jako jeden ze tří „vyhazovačů“.
„Bylo nás tam zoufale málo, přitom je
známo, že v Otaslavicích se to vždycky
popere...,“ přidal.

Senát mu však neuvěřil. „Proti vině
obžalovaného kromě něj svědčí už jen
jeho bratranec a zcela nedůvěryhodná
výpověď Jana Zikmunda. Naopak řada
dalších svědků hovoří o tom, že to byl
právě Daniel Vlachynský, kdo útočil.
Pokud si pečlivě prohlédneme videozáznam z celé události, pak je možné
na něm vidět padajícího poškozeného
a následně člověka, který mu zasadil
minimálně dva údery do oblasti hlavy.
Soud nemá pochybnosti o tom, že to
byl právě obžalovaný. Napovídá tomu
i předchozí záznam z chodby, kde se
chová velmi agresivně a pěstí sráží

Jen zázrakem to
QHGRSDGORKĤĜ

to zbaběle: místo toho, aby raněnému
zavolal buď sanitku, či mu jinak pomohl,
tak z místa zmizel. O celou záležitost se
začal zajímat až další den, aby zjistil, zda
jemu samému něco nehrozí. „Profesně
jsem selhal, odešel jsem, což jsem neměl
dělat. Přísahám však, že jsem zranění,
kvůli nimž byl poškozený hospitalizovaný v nemocnici, nezpůsobil. Nejsem
špatný člověk a uplynulé dva roky,
které provázely stres, problémy v práci
i doma, pro mě byly dostatečným trestem,“ vyjádřil se Daniel Vlachynský ve
své závěrečné řeči.

k zemi jiného návštěvníka diskotéky.
Tuto skutečnost nám přitom nijak nedokázal vysvětlit. Tím jeho věrohodnost padá,“ odůvodnil předseda senátu
Petr Vrtěl, jenž zdůraznil, že pouze shodou okolností nedošlo u poškozeného
k trvalým následkům na zdraví.
„Navíc chování obžalovaného po
činu bylo naprosto nepřijatelné, a to
nejen pro policistu. Opustil zraněného člověka, z místa odešel, než přijela
sanitka a policisté. Naopak další den
obvolává svědky, aby zjistil, co kdo
viděl...,“ dodal Vrtěl, který vzhledem
k dosavadní beztrestnosti obžalovaného sáhl k tříletému podmíněnému trestu s odkladem na tři a půl
roku. Zároveň Vlachynskému zakázal po dobu tří a půl let navštěvovat
společenské akce a uložil uhradit
poškozenému dosud nevyčíslenou
nemajetkovou újmu.
Odsouzení povede u Daniela Vlachynského k jeho propuštění z řad Policie
ČR. „Plně si uvědomuji, že to pro něj
bude nejcitelnější trest, neboť si na své
dosavadní kariéře očividně velmi zakládal. Je mi také jasné, že pokud by mohl
vrátit čas, tak by se pravděpodobně
choval jinak. Nicméně v případě, že se
dosud poškozenému neomluvil ani
neuhradil žádné peníze v souvislosti se
způsobenou újmou na zdraví, nelze rozhodnout jinak,“ uzavřel Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly lhůty pro možnost odvolání.

BUDE MUSET SVLÉKNOUT UNIFORMU..

ALE PO INCIDENTU V OTASLAVICÍCH

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval již v jednom ze svých lednových čísel, třicetiletý policista Daniel Vlachynský, který stále slouží
jako člen jednotky chránící ústavní činitele ČR, stanul před tribunálem.
Proč? Jednoduše proto, že na diskotéce v Otaslavicích použil málo rozumu a příliš velkou sílu. Urostlý a svalnatý muž ve rvačce svoji oběť
povalil, zaklekl a následně zasadil několik silných ran do obličeje. Dle přítomných svědků tak učinil zcela bezdůvodně. Postižený Marek N. měl
Zmizel, jako pára
zlomený nos, čelist i naštíplou lebeční kost. Stání pokračovalo minulé
nad hrncem
úterý, soud posuzoval Vlachynského těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, za což jej také odsoudil k podmíněnému trestu. Pro policistu by to Nesporné bylo, že obžalovaný policista
se po brutálním útoku zachoval naprosmělo znamenat konec jeho kariéry, na níž si očividně zakládal...

PŘÍPAD VLACHYNSKÝ: DO VĚZENÍ NEPŮJDE,

jovské policie s tím, že v případě odsouzení mu za uvedený přečin hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok až
pět let nebo peněžitý trest. (mik)
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nek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor
Prostějov.
„Muž se k pěstování konopí
přiznal a uvedl,
že tak činí již od roku
2015, kdy každý rok měl vypěstovat dvacet až třicet rostlin a použít je k léčebným účelům pro sebe
a svého otce,“ objasnil mluvčí prostě-
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prostějovští kriminalisté dvaačtyřicetiletého muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl obviněný dopouštět tím, že ve sklepních prostorách
náležejících k jeho bytu v bytovém
domě nedaleko centra města Prostějova bez povolení pěstoval konopí.
V rámci domovní prohlídky policisté kromě vybavení indoorové pěstírny, tedy vzduchotechniky, osvětlení, hnojiva, na místě zajistili jednu
rostoucí a devětadvacet sklizených
rostlin,“ informoval František Koří-

Konopí pøímo v centru mìsta!

„Ve středu dvacátého února po jednadvacáté hodině došlo v restauraci v centru Prostějova k fyzickému napadení
mezi muži ve věku 58 a 53 let. Policisté
na místě zjistili, že starší z mužů měl
přisednout ke stolku, kde skupina jemu
neznámých mužů hrála karty. Nově
příchozí se zapojil do hry, ale poté,
snad díky vlivu požitého alkoholu, měl
ostatní hráče urážet. Když třiapadesátiletému muži řekl, že vypadá jako bezdomovec, měl od něj za to dostat dvě facky.
Proto na místo přivolal policisty,“ popsal
zrod konfliktu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV V nejmenované hospůdce v centru města hráli
chlapi karty a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo dít něco
neobvyklého. Ovšem až do chvíle, kdy se opilí karbaníci u stolu
pohádali, došlo i na pěsti. A tak do restaurace přichvátala policejní
hlídka. A začaly se dít věci. Muž uhodil jednoho ze členů hlídky
a po spoutání a odvozu na policejní služebnu řádil i tam! Nezbylo
nic jiného než jej eskortovat na záchytku...

V dosud přesně nezjištěné době
během noci z úterý 19. na středu 20. února se dosud neznámý
pachatel vloupal do prodejny
smíšeného zboží v jedné z místních částí města. Po násilném
vniknutí odcizil na tři desítky
lahví alkoholu, balený tabák, bezmála čtyři stovky krabiček cigaret, sedm balení pracího prášku
i pokladnu, z kanceláře pak navíc
uloupil uzamčený kovový trezor.
Majitel prodejny škodu způsobenou odcizením a poškozením
předběžně vyčíslil na nejméně
55 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu poškození cizí věci a přečinu krádež.
Za ty pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až
pět let.

Zcela vybílil obchod

Předminulou sobotu 16. února
po druhé hodině v noci v jednom
z prostějovských barů odcizil dosud nezjištěný pachatel mobilní
telefon typu Apple iPhone 7 Plus
z kapsy saka jednadvacetiletého
muže. Sako měl mít muž v době
krádeže oblečené na sobě. Škodu
způsobenou odcizením telefonu mladý muž vyčíslil na 22 000
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. A pokud
se strážcům zákona podaří lapku
zjistit, hrozí mu až dva roky vězení.

Telefon neuhlídal
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Z přečinu poškození cizí věci
podezírají prostějovští policisté
dosud nezjištěného pachatele.
Tohoto skutku se měl dopustit
v sobotu 16. února po páté hodině ráno na Sídlišti E. Beneše tím,
že dosud nezjištěným způsobem
založil požár lodžie přízemního
bytu. Požár uhasila obyvatelka
bytu. Ke zranění osob nedošlo,
škodu způsobenou poškozením věcí uložených v lodžii žena
předběžně vyčíslila na 10 000 korun. Újma způsobená bytovému
družstvu dosud vyčíslena nebyla.
V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku za
uvedený přečin hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.
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Předminulou neděli 17. února v odpoledních hodinách bylo přijato oznámení
o opilém muži, který venčí psa na volno.
Při příjezdu hlídky muž ležel na chodníku
a kolem něj pobíhal pes střední velikosti. Strážníky byl dotyčný kontaktován
a vyzván k uvázání psa na vodítko. Výzvy
uposlechl. Hlídka jej poučila o platnosti
vyhlášky o volném pohybu psů na území
města Prostějova. Při projednávání přestupkového jednání dotyčný odhodil na
zem prázdnou láhev od vodky a odmítl ji
uklidit. Tím se dopustil dalšího přestupku
proti veřejnému pořádku. Celou záležitost
odmítal se strážníky řešit. Věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu.

Nejdřív pes, pak flaška

Půl hodiny před půlnocí v sobotu 16.
února se na linku 156 obrátil ředitel ubytovacího zařízení v okrajové části města
s tím, že mají na recepci VIP hosta, který
usnul a recepční si s ním neví rady a nedokáže jej přimět, aby odešel. Do hotelu
byla vyslána hlídka. Zjištěn byl podnapilý padesátiletý muž, kterého strážníci
probudili a doprovodili do místa bydliště, kde si jej převzala manželka. Protiprávního jednání se muž nedopouštěl.

Předali jej manželce

Hodinu před polednem v úterý
19. února bylo přijato telefonické oznámení o muži, který na náměstí nabízí
parfémy. Oznamovatelka přímo na
místě strážníkům označila muže, co jí voňavky nabízel. Hlídka prodejce poučila
o jeho protiprávním jednání. Nabízený
sortiment mu strážníci odebrali a vyzvali
jej k opuštění místa. Výzvu dotyčný uposlechl a odešel. Porušení tržního řádu,
kterého se sedmadvacetiletý muž dopustil, projedná příslušný správní orgán.
Ten má možnost za pochůzkový prodej
uložit pokutu do výše 100 000 korun.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Voňavky mu odebrali
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původní zpravodajství pro Večerník Michal KADLEC

Kateřina BIČIŠTĚ
17. 2. 2019 51 cm 3,60 kg
Prostějov

Adriana KALEJOVÁ
17. 2. 2019 49 cm 3,35 kg
Určice

Vojtěch MAREK
13. 2. 2019 48 cm 2,90 kg
Ptení

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz
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PGPÊXJQFPÚMGUNGRKEÊO0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

Šimon KOVAŘÍK
17. 2. 2019 50 cm 3,75 kg
Kralice na Hané

OLIVER

LGVąÊNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWMVGTÚO¾Rą¾VGNUMQWCX[
TQXPCPQWRQXCJW8\JNGFGOMVGORGTCOGPVWCRQXC\GRCVąÊ
LGPFQ\MWwGPÚEJTWMQWLGXGNOKFQDTÚJNÊFCé8JQFPÚFQ
FQOGéMWUG\CJT¾FMQW5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG
PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

8wGEJR÷VLGFP¾PÊRTQUV÷LQXUMÆJQ\CUVW
RKVGNUVXCXPQXÆOXQNGDPÊOQDFQDÊD[NQ
RQFUVCVP÷MTCVwÊEJPGåXRąGEJQ\ÊEJNG
VGEJ0QXÚRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCWXGFN
FQ RTCZG LKPQW UVTCVGIKK X MQOWPKMCEK
UQRQ\KEÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Zastupitelé statutárního města Prostějov mají za sebou
v pořadí již páté společné jednání
v tomto volebním období. Minulé
úterý 19. února se v obřadní síni
radnice sešla téměř celá ekipa prostějovských komunálních politiků,
chyběl pouze jediný člen zastupitelstva, opětovně omluvený Aleš
Matyášek (Na rovinu!).
Jednání, které začalo úderem desáté
hodiny, mělo spád a jednotlivé body
programu byly kompletně prodiskutovány i schváleny dvě minuty před
šestnáctou hodinou. Na čem se komunální politici nejvíce zadrhli, bylo
schválení členů osadních výborů v Žešově, Vrahovicích a Krasicích, Čechovicích a Domamyslicích.
„Chceme být u toho, zda nový výbor
zastupitelé schválí. Bylo by to dobře,
u nás je potřeba zakopat válečné seke-

ry a začít konečně něco dělat,“ prohodila žena z Žešova, která společně s asi
desítkou žešovských spoluobčanů
byla zasedání zastupitelstva osobně
přítomna. Pro rozvláčné diskuse okolo jednotlivých nominantů, které do
všech osadních výborů navrhovaly
jednotlivé politické subjekty zastoupené v prostějovském zastupitelstvu,
se schvalování protáhlo skoro na hodinu. „Mám jen obavu z toho, jak bude
fungovat nový výbor v Žešově. Je
v něm nyní pět členů z jedné rodiny,“
utrousil před Večerníkem jeden z koaličních zastupitelů.
Širší diskuse, než je zdrávo, zaznamenal ještě Večerník okolo dotací, zejména pro Tenisový klub v Prostějově.
V tomto případě padlo z úst opozičního zastupitele Petra Kapounka (Na
rovinu!) opět slovo mafie... Své miliony korun na nájmy dostali i mladí ho-
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PERLIÈKY

ze zastupitelstva
PROSTĚJOV Úterní jednání
Zastupitelstva města Prostějova
bylo kupodivu poměrně chudé
na vtipné hlášky, které Večerník
pravidelně z těchto zasedání zachytává a přenáší je svým čtenářům. Komunální politici nebyli
tentokrát zřejmě v obvyklé formě a moc vtipné kaše nepojedli,
přesto jsme několik perliček posbírali...

PROČ?

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

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

Pøed dvaceti lety se narodil prostìjovský

Komunální politici se fotili,
pak šli spoleènì
na pozdní obìd

(QVQMQN¾å/%%KRÊUGM

V rámci oslav 20. výročí proběhla ve všech pravidelných programech pro rodiče s dětmi Cipískova narozeninová party v karnevalových kostýmech. Dospělí pak mohou přijít slavit s Cipískem na Maškarní bál, který Mateřské centrum pořádá v Národním domě
v pátek 8. března od 19:30 hodin. „Zvemě všechny své příznivce, současné návštěvníky, absolventy centra i širokou veřejnost. Vstupenky jsou k dispozici v Mateřském centru a rezervovat si je mohou zájemci e-mailem na adrese mcprostejov@centrum.cz,“ láká
Jitka Zapletalová.
„Při této příležitosti bychom rádi poděkovali za podporu naší činnosti, bez které by Cipísek nemohl dvacet let poskytovat své služby. Děkujeme statutárnímu městu Prostějov za dlouholetou přízeň i za podporu v dalších letech,“ vzkazuje.
(red)

FABINKA

Jak vyplývá z přiložené tabulky, vůbec
nejdelší bylo ustanovující zasedání 30.
října 2018, kdy zastupitelstvo trvalo téměř šest hodin. Naopak nejkratší bylo
mimořádné jednání v polovině ledna,
kdy se schvalovala veřejná finanční
podpora sportovním klubům. Průměrný čas, který nyní zastupitelé a za- PROSTĚJOV V době polední přestávky při úterním jednání se skoro kompletní Zastupitelstvo statutárního města Prostějova nechastupitelky, stráví v lavicích se pohybuje lo zvěčnit. Na snímku z pětatřicetičlenného zastupitelstva chybí pouze Aleš Matyášek (Na rovinu!), který na zasedání opět chyběl.
Foto: Lukáš Andrýsek
těsně pod hranicí čtyř a půl hodin.

Nejvíce diskusí přinesly osadní výbory

PROSTĚJOV Mnozí návštěvníci prostějovského
Mateřského centra Cipísek už dovršili plnoletosti,
studují, pracují a pravděpodobně i uvažují o založení svých rodin. Prošly jím za dvacet let činnosti tisíce
dětí, takže se dají očekávat další generace „Cipísčat“.
Prostějovský Cipísek se totiž narodil už v minulém
století a letos slaví dvacetiny.
Mateřské centrum Cipísek vzniklo jako iniciativa maminek na mateřské dovolené a jeho snahou je podpora aktivního mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině dnes, stejně jako na jeho počátku.
„Chtěly jsme na začátku a chceme stále, aby bylo centrum příležitostí
pro rozvoj dětí i dospělých,“ prozrazuje vedoucí MC Jitka Zapletalová, která stála u jeho zrodu. „Těší nás, že i v době sociálních sítí mají
maminky potřebu se osobně setkávat a že v Cipísku vznikla také řada
přátelství, která trvají, a rodiny se podporují navzájem i mimo prostor
mateřského centra. I to pro nás znamená, že tato práce má smysl,“
usmívá se Zapletalová.
V současné době nabízí Cipísek pravidelné programy pro rodiče a děti
od tří měsíců do pěti let. Pro dospělé, a to nejen pro své návštěvníky,
ale širokou veřejnost, nabízí řadu nepravidelných akcí, jako jsou besedy, kurzy a semináře o výchově dětí a komunikaci v rodině, semináře
osobnostního rozvoje, besedy o předporodní přípravě a těhotenství
pro nastávající rodiče s laktační poradkyní, individuální psychologické a právní poradenství, poradenství v oblasti péče o dítě a v oblasti
zdravého pohybu a životního stylu, kreativní podvečery pro dospělé
i pro rodiče s dětmi a také řadu jednorázových akcí pro celou rodinu,
příměstské tábory pro rodiče s dětmi a podobně.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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LGP¾FJGTPÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWCUKLGFGP¾EVKNGV6GPVQX÷MD[OWCNGPKMFQ
PGJ¾FCN,GUV¾NGXKV¾NPÊCRNPÚåKXQVCCN¾UM[MVGTQWD[EJV÷N
UFÊNGVUGUXÚOR¾PGéMGO5RQMQLGPÚDWFGPC\CJTCF÷CT¾F
DWFGURQNGéPQUVF÷NCVKFQOC0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

8RQąCFÊR¾VÆLGFP¾PÊ\CUVWRKVGNUVXCXVQOVQXQNGDPÊOQDFQDÊUMQPéKNQPGDÚXCNGDT\[PCP÷MQNKMCDQFGEJUGCNGFKUMWUGMQOWP¾NPÊEJ
RQNKVKMč\CFTJN[
Foto: Michal Kadlec

kejisté z SK 1913 Prostějov a tým BK
Olomoucko hrající v Prostějově.
Opozice se v dalších minutách pokoušela odvolat šéfa stavebního úřadu
Košťála a poté peskovala radu města
kvůli „zpackanému“ projektu komunitního domu v Sušilově ulici. Náměstek primátora Jiří Rozehnal následně
všechny komunální politiky ubezpečil,
že vedení magistrátu nenechá padnout
budovu místního nádraží. Poměrně
hodně času strávili zastupitelé rovněž

projednáním změny jednacího řádu,
naopak rekordně krátkou dobu se hovořilo o problematice Manthellanu
a výstavby Galerie Prostějov. „K tomuto bodu mohu říct pouze to, že bereme na vědomí rozhodnutí Krajského
soudu v Brně, který zneplatnil veškeré
smlouvy mezi městem a společností
Manthellan,“ uvedl primátor František
Jura (ANO 2011). Víc nic, okolo celé
kauzy bylo i ze strany opozice ticho po
pěšině! Žádný nápad a žádný návrh,

co teď má město se Společenským domem a vůbec celým prostorem okolo
Špalíčku udělat..
Během polední přestávky se prostějovští zastupitelé také společně
vyfotografovali před radnicí a po
ukončení jednání pátého zastupitelstva v tomto volebním období
odešli krátce po šestnácté hodině
společně na pozdní oběd do Národního domu. A jedlo se a pilo napříč
politickým spektrem...

* „Pane inženýre, vy jste se chtěl
schovat, ale já vás vidím!“
Primátor František Jura (ANO
2011) požádal vedoucího finančního odboru Radima Cardu o odborné vyjádření, nemohl jej ale v obřadní síni nejdřív najít.
* „Tady něco smrdí!“
Takto komentoval připravované
přesazování stromů v ulici Josefa
Lady opozičník Petr Ošťádal (Na
rovinu!).
* „Z osadního výboru v Žešově je rodinný podnik!“
Petr Kapounek (Na rovinu!) se
k volbě zástupců příměstské části
Prostějova vyjádřil zcela zřetelně.
A měl recht!
* „On není inženýr! Je sice nebývale
chytrý a inteligentní, ale inženýrem
fakt není!“
Petr Kousal (KDU-ČSL) tímto vyzval ke smazání titulu před nominantem lidovců do osadního výboru
za Čechovice.
* „Lidé se mají dobře, nepotřebují
dělat neplechu!“
Zástupce velitele strážníků Libor
Šebestík odůvodnil výrazný pokles
přestupků občanů v roce 2018.
* „Nemám nic proti milionům korun posílaných na účet TK PLUS,
slavný rodák Wichterle hrál taky
tenis! Pak toho naštěstí nechal a věnoval se vědě!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
se opětovně projevil jako ne zrovna
největší přítel tenisu v Prostějově...
* „Já jsem to teď ze sebe vychrlil, abych
zkrátil jednání zastupitelstva!“
Znovu Jan Navrátil tentokrát ve
chvíli, kdy svých dvanáct dotazů na
radu města vměstnal do dvou minut.
* „Je to škoda, že když už se pan vedoucí nadechl, tak jsem ho nenechal
domluvit.“
Prostějovský primátor František Jura
dal znovu slovo vedoucímu stavebního úřadu Janu Košťálovi, kterého
předtím „ustřihl“ v polovině věty.
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PROSTĚJOV Už v minulém vydání Večerník upozorňoval, že o bydlení v původně komunitním domě
v Sušilově ulici není ze strany
prostějovských seniorů takový zájem, jaký byl původně deklarován.
Přestože první žádosti o bydlení
posílali důchodci už na konci loňského roku, dodnes se jich na Domovní správě sešlo pouze patnáct.
Takže kapacita nově postavené

nemovitosti za osmdesát milionů
korun je zaplněna pouze zhruba
z poloviny.
Tuto skutečnost v úterý 19. února kritizovali zejména opoziční zastupitelé.
Právě oni tepali radu města hlavně za
to, že nastavili příliš vysoké nájemné,
na což upozorňoval i Večerník. „Mám
z toho všeho velice smíšené pocity.
Už na začátku výstavby tak drahého
komunitního domu jsme říkali, že to

tak může dopadnout,“ litoval František Fröml (Změna pro Prostějov) ve
chvíli, kdy se diskutovalo o převodu
dalších patnácti milionů korun na dostavbu. Nemovitost totiž dosud ještě
není hotova a zkolaudována!
„Ubezpečují vás, že se účastním
pravidelných kontrolních dnů na
stavbě a věřím, že brzy bude vše dokončeno, načež my se budeme moci
podílet na dalších projektech,“ ozval

se náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011). Daleko více než zdržení stavby ovšem zastupitele pálil
fakt, že o bydlení v nové a poměrně
luxusní nemovitosti nemají senioři
přílišný zájem. „Podobné domy by
nemělo město vůbec stavět. Ať si je
staví soukromý investor a byty pronajímá, za kolik peněz chce,“ navrhl do budoucna Petr Kapounek (Na
rovinu!).

Večerníku týden předtím přiznal
jednatel Domovní správy Prostějov
Vladimír Průša, že o bydlení v Sušilově ulici opravdu není takový zájem,
jaký vedení magistrátu očekávalo. Na
zastupitelstvu pak na toto téma promluvila i náměstkyně primátora Alena
Rašková, která má na starost sociální
oblast. „V původním projektu se skutečně zamýšlelo s výstavbou komunitního domu s levným nájemným.

Jenže jak jistě všichni víte, nakonec se
nám nepodařilo na stavbu získat potřebnou dotaci, a tak jsme museli celý
dům postavit za městské peníze. Bylo
tak provedeno několik změn a dům
vlastně ztratil název komunitní. Proto nemůžeme stanovovat příliš nízké
nájemné,“ objasnila Rašková (ČSSD).
Jak se ale zdá, z dříve tolik propagované a vychvalované stavby se může
pro město stát nechtěné břímě...

www.vecernikpv.cz
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Litoměřice, Prostějov (lv) – Druhé vítězství v prvoligové skupině
o 1. až 6. místo vydřeli basketbalisté Prostějova v Litoměřicích,
kde výsledek 80:79 stanovil čtyři
sekundy před koncem Klepač.
Především v poslední čtvrtině šlo
o dramatickou bitvu, v níž se soupeři několikrát vystřídali ve vedení.
Orli měli přitom skvělý vstup do
utkání a v 8. minutě vedli o osmnáct bodů - 24:6. Ve druhém poločase ale domácí Slavoj své manko
snižoval a ve 35. minutě šel poprvé
do vedení. Litoměřice využily větší
počet hráčů a fyzicky měly po pauze navrch, v samé koncovce však
prostějovský celek dokázal ze sebe
vydolovat zbytky sil a vydržel šestnáctou výhru v sezóně.

Orli v koncovce
udolali Slavoj

Prostějov (lv) - Druhým soupeřem basketbalistů v průběhu reprezentační přestávky bude další ligový celek hrající v Kooperativa NBL
ve skupině o udržení. Do Prostějova přijede ostravská Nová huť,
utkání se odehraje v hale Sportcentra DDM v úterý 26. února
od 18:00 hodin. „Předpokládám,
že půjde o další souboj s dobrým
soupeřem, který má svoji kvalitu.
Na udržení provozní teploty jsou
takové zápasy optimální,“ myslí si
trenér BK Olomoucko Predrag Benáček, podle něhož se už v sestavě
představí také Javonte Douglas.
„Na začátku přestávky si potřeboval odletět vyřešit nějaké věci ve
Spojených státech. Už by ale měl
hrát,“ uvedl trenér.

Další pøíprava
proti Ostravì

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

7

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Vnímáte, že prožíváte zatím nejlepší sezónu v Kooperativa NBL?
„Nedívám se na to příliš z mého pohledu, spíše optikou týmu. A tomu
se daří lépe než v minulé sezóně. Já
jsem dostal větší prostor i díky zdravotním problémům Jana Močnika.
Musel jsem jej zastoupit, situaci jsem
zvládl docela dobře.“

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ rozhovor

ƔƔ Cítil jste se pod větším tlakem
při větším herním vytížení?
„To ne, snažil jsem se minuty užít
a současně ukázat, že si je zasloužím.
Věřil jsem, že nápor zvládnu, snad se
to daří.“
ƔƔ V týmu dostávají stále větší
prostor odchovanci. Co tomu říkáte?
„Je už čas, abychom to přebírali.
(úsměv) Ale nebereme to jako samozřejmost. Přidáváme si tréninky, pracujeme, abychom se zlepšovali. Chceme ukázat, že si šanci

PROSTĚJOV Podstatně více prostoru než v minulých sezónách dostává na palubovce Adam Goga
(na snímku). Rozjíždí akce, brání, přihrává, a když je
příležitost, zvedne míč a vystřelí. „Docela se daří, je
to dáno větším herním prostorem,“ míní V interview
dvaadvacetiletý rozehrávač BK Olomoucko.

přebírat zodpovědnost za výsledky
zasloužíme.“
ƔƔ Pomáhá k tomu příklad Lukáše Palyzy, známého svým profesionálním přístupem?
„Jednoznačně. Před začátkem sezóny jsem ani nečekal, že příchod
Lukáše bude mít takový účinek.
Hodně se to projevilo na trénincích
i v zápasech. Když se stal kapitánem,
začal se o tým ještě více starat. Zajímá se o hráče, snaží se každému
pomoci.“
ƔƔ Je jisté, že budete hrát play-off.
Máte pro vyřazovací část nějaký
přesný cíl?
„Jako klub si nedáváme přesné cíle,
jen chceme vyhrát každý zápas.
Ale obecně jde říci, že je v lize několik týmů, které můžou postoupit
třeba do finále a stejně tak skončit
v 1. kole. Je to hodně vyrovnané.

Nymburk – Děčín se 4 500 korunami
a o třetí místo se dělí se 4 000 korunami zápasy Opavy s Olomouckem
a Děčína s Olomouckem.
„Máme šikovné hráče, kteří mají cit
pro přihrávku a současně jsou atleticky dobře disponovaní. Takové
akce se líbí fanouškům, a pokud se
z nich získají i peníze na dobrou věc,
je to jedině dobře,“ pochválil své hráče

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Bude záležet na momentální formě, zdraví. Občas máme výpadky,
ale když se to sejde, podáváme
kvalitní výkony. Můžeme zůstat
v sezóně dlouho.“

sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.
Projekt v letošní sezóně pomáhal osmiletému Kryštofovi získat sportovní
protézu, čtrnáctiletému Jakubovi, který
je po onkologickém onemocnění míchy, pořídit si ortopedický dětský vozík
a dvacetileté Vendy přispěl na handbike. Do projektu se zapojili hráči a kluby
Kooperativa NBL, Asociace ligových
klubů, Česká basketbalová federace,
Česká televize a díky dárcovským SMS
pomáhali i basketbaloví fanoušci.
„Věřím, že vybraná částka pomůže zlepšit život těm, kteří měli méně štěstí než
většina z nás. To byl náš hlavní cíl. Těším
se, že za rok budeme v projektu s našimi
partnery opět pokračovat,“ uvedl předseda Asociace ligových klubů a člen Výboru ČBF Tomáš Kotrč.
(lv)
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vítězství domácího týmu. „Jednou
to přijít musí... Pokusíme se o to
hned v prvním zápase. Pokud to
nevyjde, budeme mít v nadstavbové
části ještě jednu příležitost, protože
šestého dubna se do Čajkarény vrátíme zápasem proti Brnu,“ poznamenal sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

vedli 49:33 a mohli si zaslouženě užít
přestávku po druhé čtvrtině.
NA TISKOVCE...
Poklidné tempo se přeneslo i do
druhého poločasu. Ve 23. minutě
2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
to bylo poprvé o dvacet – 58:38. „V takových zápasech nejsou výsledky důležité. Jde především o zachování
Domácí sice nasbírali docela vyso- herního rytmu v poměrně dlouhé přestávce. Současně slouží k tomu, aby
ký počet osobních chyb, přesto svůj tým měl možnost vyzkoušet si varianty herních situací v pomalejším tempu.
náskok drželi bez větších problémů, Z tohoto pohledu střetnutí svůj účel splnilo, přestože jsme nebyli kompletní.
než přišla poslední minuta. V ní Pozitivem je také to, že se nikdo nezranil, což se někdy v takovém zápase stane.“
Hradec Králové zaznamenal rych.WDQOÊT2'6'4-# t-T¾NQXwVÊUQMQNK*TCFGE-T¾NQXÆ
lých pět bodů, po kterých upravil na
„Do skupiny A2 jsme vstoupili dobře, dvakrát jsme vyhráli a výrazně snížili
74:59.
V průběhu závěrečné desetiminutov- ztrátu na týmy, které jsou v tabulce před námi. Potřebujeme tuto formu udržet
ky se několikrát hradečtí hráči bodově i během reprezentační pauzy. Z tohoto důvodu jsem zápas proti silnému celku
Olomoucka přivítal. Nasazení na obou stranách bylo menší než v mistrovských
přiblížili, jejich maximem bylo stažení duelech, přesto mě kluci potěšili, protože sehráli docela vyrovnanou partii.“
skóre na 77:87 necelé čtyři minuty před
Statistiky z utkání
koncem. Proti pestřeji hrajícím Haná- šest dvouciferných střelců, to však ne(lv)
najdete na straně 26
kům, kteří měli ve svém středu hned stačilo.

bylo jedno, že další tři čtvrtiny byly
bodově naprosto vyrovnané,“ říká
před duelem kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček.
V Čajkaréně basketbalisté v minulé sezóně odehráli dva zápasy.
S Pardubicemi prohráli 81:84
a Nymburku podlehli 79:90. Olomoucká hala tak čeká na premiérové

„Snažím si své minuty užít,“ říká rozehrávač Goga

-Star Game v rámci statistiky Kooperativa Faktor pětistovkou za smeč
a tisícikorunou za alley-oop a v těchto činnostech se basketbalisté hanáckého celku činili. Pojišťovna Kooperativa přispěla během charitativního
období nejvíce za utkání Olomoucko
– Svitavy, které nabídlo sedm smečí
a tři alley-oopy, takže příspěvek činil 6
500 korun. Na druhém místě je duel

který během prvního střídání zaznamenal devět bodů za čtyři minuty.
Domácí sestavě pomohl k vedení
14:7, které Olomoucko navýšilo až
na 19:9. Basketbalisté Hradce se dokázali přiblížit až na 23:21 v průběhu
deváté minuty, závěrečný signál ovšem po trojce Klepače přinesl skóre
28:21 po první periodě.
O chvíli později domácí sokolům
opět odskočili a v 15. minutě to bylo
35:25. Rozdíl ve skóre se od té doby
na několik minut prakticky nepohnul. O razantní směnu se v závěru
poločasu postaral Váňa, který dal osm
bodů v řadě, zatímco hostující tým
nedokázal proměnit ani jednu ze čtyř
střel. Díky tomu Hanáci v poločase

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

ních reprezentačních zápasech oblékli dres národního týmu,“ dodal
Tomajko.
Úřadující český šampion v domácích
soutěžích v průběhu sezóny neprohrál ani jedno utkání. Vyhrál Český
pohár a v lize zatím uspěl ve všech
dvaadvaceti zápasech. Bude proto
jednoznačným favoritem střetnutí. „Tým, který chce s Nymburkem
uspět, musí podat bezchybný výkon
od první do poslední minuty. Moc
dobře to víme. Naposledy jsme to zažili v pohárovém semifinále. V první
čtvrtině se nám nepodařilo podat
odpovídající výkon a bylo po zápase. Z pohledu konečného výsledku

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

První ročník nové charity zabodoval i díky Olomoucku

PRAHA, PROSTĚJOV Oficiální
charitativní projekt českého basketbalu s názvem „Bez faulů“ vygeneroval při novém formátu celé
akce více než 212 000 korun, což je
skvělý výsledek a výrazně k tomu
přispěli hráči BK Olomoucko.
Pojišťovna Kooperativa totiž přispívala v průběhu celého charitativního
období a při Kooperativa NBL All-

93:79

JAKUB
ZBROJ

PROSTĚJOV Pouze v devíti hráčích nastoupili basketbalisté BK
Olomoucko v úterním podvečeru
do přípravného utkání proti Královským sokolům. Hosté z Hradce
Králové dorazili téměř kompletní
a druhý poločas dokonce o dva
body vyhráli. S konečným výsledkem 93:79 byli přesto spokojenější
domácí basketbalisté.
Od začátku se hrálo v tréninkovém
tempu a obrany nebyly příliš důsledné. Využíval toho především Pelko,

BK OL
KS HK
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„Jsme reprezentantem celého regionu. Stejně jako v minulé sezóně
chceme ukázat špičkový basketbal
také v Olomouci, která je centrem
našeho kraje. Myslím, že půjde
o špičkový zážitek a věřím, že tribuny budou plné,“ přeje si šéf klubu Dušan Tomajko. „Pozvali jsme
mladé basketbalistky z okolních
měst. Půjde o kvalitní propagaci
našeho sportu, do zápasů zasáhne
hned sedm hráčů, kteří v posled-

pro Večerník

Původní zpravodajství

OLOMOUC, PROSTĚJOV Po reprezentační přestávce se
opět rozběhne nejvyšší ligová soutěž a basketbalisté BK
Olomoucko budou mít v rámci 3. kola nadstavbové skupiny
A1 výhodu domácího prostředí. Platí to ovšem pouze částečně, protože Nymburk přivítají 2. března od 18:00 hodin
na palubovce olomoucké Čajkarény.

milujeme vecerník
á

Poklidná příprava s Hradcem s očekávaným výsledkem
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MARTIN
NÁBĚLEK

JURAJ PÁLENÍK

Nejvyšší tuzemská soutěž má reprezentační přestávku, a tak jsme zaměřili pozornost na první
ligu. Při absenci Františka Váni spoléhali prostějovští Orli v Litoměřicích na střelecké dovednosti Juraje
Páleníka. Byla to dobrá volba. Nadějný hráč byl
s devatenácti body nejlepším střelcem týmu
a nebezpečný byl především při zakončení z dálky. Z osmi trojkových pokusů
proměnil rovných pět při úspěšnosti
dvaašedesát procent. V obraně navíc
pomohly i jeho tři doskočené míče.

basketbal

HRÁČ VEČERNÍKU ČAJKARÉNA ČEKÁ NA PRVNÍ VÝHRU
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Pořadí soutěže je po předposledním dějství základní části následující: 1. Jihlava
116, 2. Vsetín 109, 3. České Budějovice
106, 4. Kladno 103, 5. Přerov 93, 6. Prostějov 91, 7. Litoměřice 89, 8. Havířov 89,
9. Frýdek-Místek 87, 10. Třebíč 82, 11.
Slavia Praha 76, 12. Poruba 67, 13. Benátky 56, 14. Ústí 47, 15. Kadaň 28.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Z aktuální tabulky tedy vyplývá, že
Jestřábi stále mohou skončit po dlouhodobé fázi na páté, šesté, sedmé
i osmé pozici. A tím pádem v prvním
kole vyřazovacích bojů potkat kohokoliv ze čtveřice Jihlava, Vsetín, České
Budějovice, Kladno. Přitom je jasné
jedině to, že Dukla zůstane v čele, obsazení druhé až čtvrté příčky zůstává
dál nerozhodnuto.
A jaký zápasový program přinese zítřejší
závěrečný díl základní části? Prostějov
– Poruba, České Budějovice – Vsetín,
Havířov – Třebíč, Kladno – Litoměřice,
Kadaň – Frýdek-Místek, Přerov – Benátky, Slavia Praha – Jihlava. Podle tohoto
rozpisu vypadá nejpravděpodobněji

varianta, že tým elhákáčka zůstane při
očekávaném vítězství nad Toraxem
šestý a na úvod play-off tedy vyzve
třetího, což by mohli být vsetínští Valaši – jestli podlehnou za tři body na
jihu Čech.
Jak vše dopadne, se dozvíte v úterý 26.
února večer, prostějovská letka přivítá
v tento den od 18:00 hodin na místním
zimním stadionu porubský HC RT.
„Chceme minimálně udržet šesté místo,
proto nastoupíme v kompletním složení
a půjdeme za výhrou,“ ujistil hlavní trenér
LHK Jiří Vykoukal, že dříve zmíněné experimenty se sestavou nenastanou.
Hanácká parta tak vyrukuje do nejbližšího mače v plné síle a pojme jej coby přípravu na páteční vstup do k.o. bitev. „Že
ještě tři dny před začátkem čtvrtfinále
nebudeme vědět svého soupeře, to nevidím jako žádný zásadní problém. Všechny čtyři týmy, na které můžeme narazit,
dobře známe a od středy zbyde dostatek
času, abychom se na konkrétního protivníka pořádně nachystali,“ nelámal si
hlavu Vykoukal.
Sen celé jestřábí rodiny je přitom zřejmý:
prolomit bránu úvodního kola vyřazovací fáze! „Už před sezónou bylo jasně
řečeno, že naším prvním cílem je postup do play-off. A druhým průnik do
semifinále, který nám loni o kousek
utekl. Roli favorita rádi přenecháme
soupeři, ať jím bude kdokoliv, ale my
se o nejlepší čtyřku každopádně hodláme poprat ze všech svých sil,“ slíbil
Vykoukal.
Termínovka hokejistů LHK Jestřábi Prostějov ve čtvrtfinále Chance
ligy mužů ČR 2018/19: pátek 1.
Foto: www.lhkjestrabi.cz

března a sobota 2. března venku,
úterý 5. března a středa 6. března
doma, případně pátek 8. března
venku, případně neděle 10. března
doma, případně úterý 12. března
venku. Série se hraje na čtyři vítězné zápasy.

Prostějovští Jestřábi začnou sérii venku, soupeře jim určí úterní zápas proti Porubě v kombinaci s dalšími výsledky 60. kola

PROSTĚJOV Ta nejpodstatnější informace zní: prostějovští hokejisté postoupili do play-off Chance ligy mužů ČR
2018/¨2019, proto se jich bude týkat nadcházející čtvrtfinále.
Sérii na čtyři vítězné duely přitom odstartují dvěma střetnutími venku tento pátek 1. a v sobotu 2. března, na led LHK se
následně boje přesunou příští úterý 5. i ve středu 6. března.
Na soupeře ale Hanáci ještě čekají.

milujeme vecerník
á

plnit vaši vůli,“ odvětil na dotaz novináře ten postavou větší prezident, ale
méně významný.
Ne, to není setkání dvou státníků
z „vyspělých západních demokracií“ před další vlnou evropské
integrace, kupodivu takto přemýšlejí prezidenti Ruska a Běloruska.
Škoda, že stejně neuvažovali kdysi
Václav Klaus s Vladimírem Mečiarem a nezeptali se svých občanů,
jestli jsou připraveni na rozdělení
společného státu. Jim dvěma to šlo
pochopitelně lehce.
Čím výš je nasazena kvalitativní

publicistika

laťka v dané funkci, tím více zavázán by se měl cítit nový funkcionář
vůči svému předchůdci. Pokračovat v naznačeném směru, převzít
to nadčasové, kvalitní, obohatit
funkci novým přístupem, novými
myšlenkami. A raději se poradit,
třeba jen v duchu, udělal by to můj
předchůdce také tak? Jaké by asi
přijal řešení? Věřte, že taková analýza většinou přinese více dobra než
naslouchání desítkám dobře placených poradců.
I v našem městě byla v té úplně nejvyšší funkci poměrně nedávno na-
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stavena laťka hodně vysoko. Město
z ní konečně ekonomicky dýchá
dodnes, dýchá i přímo nevyřčenou
morální autoritou. Už jen proto, že
právě první prostějovský primátor
dokázal, že pověst funkce je třeba
chránit bez ohledu na osobní ambice. Ne každý je toho schopen, vždyť
pověstná korýtka jsou tak lákavá!
Už při nástupu do funkce by měl
každý své jednání korigovat vědomím, že žádná funkce není navždy.
Jednou vždy přijde můj nástupce.
Budu se mu schopen podívat zpříma do očí?

PÁR MASOPUSTNÍCH MYŠLENEK...

Podobně se na věc dívá i šéf klubu lidovců. „Příčin vidím hned několik,
které se navzájem kumulují. Jednak
ubylo tradičních diskutérů a noví se
ještě na začátku volebního období
ostýchají, nechtějí hned zpočátku situaci hrotit. Nový primátor má snahu
problematické body dopředu projednat. I když paní exprimátorka se o to
snažila také, ale mužský faktor zřejmě
silněji působí. Dále pak začínáme o tři
hodiny dříve, takže jednání opticky
rychleji končí. A v neposlední řadě
nejsou ani zatím projednávána choulostivá a třaskavá témata,“ nastínil svůj
pohled Petr Kousal (KDU-ČSL).
„Rád bych, aby tomu bylo tak co
nejdéle, je potřeba udržet politickou
kulturu na slušné úrovni při jednání
zastupitelstva,“ dodal.

Pomalu, ale jistě se nám blíží masopustní veselí
a i Prostějov se k němu přidává akcí, jež proběhne na
hlavním náměstí 2. března. Masopust, jinak řečeno
šibřinky, fašank, ostatke, maslenica, případně obecně
řečeno karneval, je svátek tří dnů neboli slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Pojďme si k němu něco říct...

Z

livých výborů, ovšem nikdo neví, který
politický subjekt dané členy nominoval...
Výměna předsedů v osadním výboru
Žešova nakonec neprošla. Jednotliví
šéfové politických klubů prostějovského
zastupitelstva poté přečetli své nominanty a došlo ke hlasování. Nové osadní výbory Žešova, Vrahovic, Čechůvek a také
Krasic, Čechovic i Domamyslic byly potvrzeny všemi hlasy členů Zastupitelstva
statutárního města Prostějov.

lečností Manthellan, je potřeba konečně po letech vzít na vědomí mnohé
petice občanů, kteří protestovali proti
výstavbě Galerie Prostějov a také proti
demolici Společenského domu. „Zároveň je potřeba začít usilovně pracovat na změně územního plánu v centru města,“ doplnil Navrátil.
Zastupitelé vv úterý schválili jen
stručný materiál, že berou na vědomí rozhodnutí Krajského soudu
v Brně. Dá se ale čekat, že již brzy
bude muset někdo přijít s nějakým
plánem...
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Tomáš KALÁB

Tuhle se na krásném černomořském
pobřeží sešli prezidenti dvou poněkud odlišných států, co do své velikosti a významu, ale přesto s mnohým společným. Protože už delší
dobu koketují s možnou budoucí integrací, zamýšlejí se nad tím, jakým
směrem půjdou jejich země poté,
co jim jako jejich představitelům
skončí mandát ve vrcholných politických funkcích. „Poslyšte, my se zítra můžeme sjednotit, nám to nečiní
problém. Ale jsou na to připraveny
naše národy? Vy si musíte položit
takovou otázku, my pak budeme jen

cisty cas
5:47,41
4:54,33
3:42,47
2:25,13
5:07,15
4:23,54

Zdroj: Magistrat mesta Prostejova

konzultuje dopředu materiály k zastupitelstvu s předsedy zastupitelských klubů.
Mnohé se vyjasní a následné diskuse
se tak omezí,“ míní Jaroslav Šlambor
(KSČM), který byl v minulém volebním
období uvolněným radním a častokrát
i hromosvodem kritiky opozice. Nyní se
do spodních lavic vrátil. „Za zásadní považuji právě změnu chování části opozice,
která opouští strategii konfrontace, jež se
ukázala jako kontraproduktivní. Pokud
ještě pochopí, kdo má mandát vést město a také nést zodpovědnost, je tu šance
vrátit se po letech do ‚normálních‘ kolejí.
Je třeba si uvědomit, že proces jednání
zastupitelstva města není projektován
jako diskusní klub, ani jako jeviště pro zviditelňování partají a jejich členů. V tomto
směru jsou i nadále rezervy víc než značné,“ vyjádřil se Večerníku Šlambor.

Opozice následně přednesla návrh na
výměnu předsedy nového osadního výboru v Žešově. „Je to naprosto absurdní,
že tam je pět členů z jedné rodiny! Chceme za předsedu člověka, který nemá nic
společného s uvedeným konfliktem a je
nad věcí. Pana Aleše Koutného navrhujeme vyměnit za Pavla Šmída,“ přidal se ke
kritice Pavel Lysek (Na rovinu!), přičemž
poukázal také na to, že primátor chce po
zastupitelích odhlasovat složení jednot-

zákon. Zajímavý je pak jeho paragraf 21, který přesně určuje, co
a jak u domácí porážky dělat a zda
je možné někoho dalšího výrobky
z ní obdarovat, případně je nějakým
způsobem dál komerčně šířit. Pokud
zkrátím právnickou „květomluvu“,
tak zabíjet lze, zpracovat taky a takzvanou výslužku rozdat osobám
blízkým lze také, ovšem výrobky
komerčně prodávat samozřejmě ne,
mluvím zde o zabijačce domácí, zabijačky komerční a velkoformátové
samozřejmě prodej umožňují.
de se dostávám se svým názorem do sporu se současnými
trendy, je fakt, že by údajně veřejné
zabití prasete v rámci oslav mohlo
způsobit někomu šok. Mám k tomu
asi tolik. Pokud nejsem úplně naivní osoba a nemyslím si, že je prase
řezníkem ukecáno, aby samo od
sebe umřelo, tak na tuto exekuci
nechodím a nevodím na ni ani
děti. Je ovšem smutné, že se nikdo
nepozastavuje nad obřady, které se
provádí u našich multikulturních
obohatitelů, kteří nám zaplavují Ev-

K

ropu a jejichž způsob porážky zvířat
je daleko odpornější a krvežíznivější
než naše jedna rána palicí, případně
řeznickou pistolí. Proti tomuto svinstvu nikdo nevystoupí a taktně mlčí,
aby náhodou nepohoršil pana Junckera a podobné eurounijní vítače či
sluníčka...
tejně tak je pofidérní hlídání
domácích zabiiaček v době,
kdy se nám tady rojí maso pochybné
kvality a úrovně od našeho severního souseda, kde je zřejmě tamní veterinární správa v hlubokém kómatu, případně se tam rozdávají tučné
obálky, aby se mlčelo. Toto maso je
již údajně i u nás a aféra s tzv. argentinskými steaky, které ovšem měly
zřejmě původ daleko jiný než jihoamerický, je nám médii servírována
také stejně, jako ony steaky v ceně
tisíc korun za kus po Praze.
ak již zmíněno výše, součástí
masopustu je také rej karnevalových masek. Mimochodem maškarní průvody fungují i během jiných
svátků a typické jsou i maškarní
plesy, případně přímo tematické
plesy s nějakým outfitem a líčením.
Nevěřícně jsem zíral na to, že takové maskování může někoho
stát politickou kariéru. Naštěstí
se toto neděje zatím u nás, ale v tom
nejdemokratičtějším státě světa
USA. Padají tam hlavy politiků, protože v mládí se na karnevalu načernili a namaskovali jako černoši... Dnes

S

J
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02.52ð(
jsou za toto pranýřovaní, odvolávaní
z funkcí a dokonce se sami udávají či
si sypou hlavu popelem. Tudíž maškarní plesy již zřejmě v tomto státě
skončí a my se modleme, aby podobné blbosti zůstaly za oceánem,
stejně jako jejich další korektní nesmysly.
Tedy končím výkřikem:
„Vzhůru na masopust“
a dodávám: „Přestaňme
korektně blbnout“.
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se rozhodli, jak naložit s prostorem
okolo Společenského domu včetně
budovy samé. Půjde samozřejmě také
o komplexní řešení celého centra Prostějova. Už jsme o tom jednali v radě
města a mohu ujistit, že veškeré další
kroky budeme konzultovat předem se
všemi zastupiteli,“ pronesl František
Jura (ANO 2011).
Opoziční zastupitel Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov) jen připomněl, že po rozhodnutí Krajského
soudu v Brně, který zneplatnil smlouvy mezi městem Prostějovem a spo-
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přísloví na hrubý pytel hrubá záplata.
A hlavně si hlídá dodržování jednacího řádu, zejména když má každý z komunálních politiků k dispozici pouze
dva dvouminutové diskusní příspěvky k jednotlivým bodům programu.
Vyloučeny jsou tak nesmyslné slovní
výlevy, kterých jsme byli svědky v minulém volebním období.
„Já budu spolupracovat s každým,
komu jde o skutečný rozvoj Prostějova. Na druhé straně vedení města
nemá být hromosvodem pro několik
opozičních zastupitelů, kterým jde jen
o vlastní konflikt, nikoliv o řešení problémů,“ míní první muž zastupitelstva
František Jura.

N
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i v případě členů jedné jediné rodiny. Jde
o velice kompaktní skupinu, řekl bych
takový rodinný podnik... A to rozhodně
nedělá dobrý dojem. Největší problém
je přitom ten, že tito členové patří k jedné ze dvou znesvářených skupin obyvatel Žešova,“ přidal horlivě Kapounek.
Stejný nebo podobný názor měli
i ostatní zastupitelé, dokonce své pochyby vyjádřili později Večerníku i někteří koaliční radní.

Nejde mi to na rozum
Pořád se píše o tom, jak kvalitní kamerový systém máme v Prostějově a kolik díky
němu strážníci nebo policisté dokázali odhalit přestupků, nebo dokonce trestných
činů. Jak je tedy možné, že se nikdy nepodařilo chytit nějakého vandala, který během oslav Silvestrů a Nových roků za posledních pět let poničil nějaký ten odpadkový koš nebo popelnici? A že jich bylo! Stovky případů a pachatel žádný! Není to
náhodou tím, že se strážníkům za někým takovým ani nechce honit, když stejně
všechno zaplatí pojišťovna? Nejde mi to na rozum.
František Běhal, Prostějov
Nepoøádek je tu èasto
Binec, který byl nedávno odhalen v Knihařské ulici, nebyl prvním a určitě ne
posledním. Zbytky z restaurace se tu objevují velmi často a několikrát jsem viděla, že když přijedou popeláři, tak je pracně nakládají rukama do odvozového
auta. Jedná se o jednoho a toho stejného majitele restaurace, který si s nějakým
pořádkem vůbec neláme hlavu. Jenom teď doufám, že dostane pořádný flastr,
aby si to zapamatoval. Jenom je i divné, že takzvanou černou skládku v těchto
místech našli strážníci až teď nedávno.
Blanka Šromová, Prostějov
Pùl roku je moc
Jsem velmi rád, že letošní rekonstrukci zbytku Plumlovské ulice bude dělat
stejná firma jako vloni na podzim v případě části u čerpací stanice. Její dělníci
pracovali rychle a zdá se, že kvalitně. Jenom nechápu, co na letošní rekonstrukci
bude trvat tak dlouho? Má být Plumlovská uzavřena opravdu půl roku? Já vím,
že se jedná o velký kus silnice, pak ještě chodníky, parkovací plochy a nějaká
ta zeleň. Ale myslím si, že i takové velké investice se dají při troše dobré vůle
zvládnout za mnohem kratší dobu. Nebo se mýlím?
Jiří Vrána, Prostějov
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PROSTĚJOV Již několik let pravidelný bod programu každého jednání prostějovského zastupitelstva.
Jenže minulé úterý se o problematice okolo společnosti Manthellan
a léta plánované výstavbě Galerie
Prostějov v obřadní síni radnice
skoro vůbec nediskutovalo. Místo
až dvouhodinových třenic, jak bylo
z minulosti zvykem, se o celé kauze
debatovalo jen pár minut...
„Víme, jak dopadl nedávný soud.
Dnes tedy máme po dlouhých letech
konečně volné ruce k tomu, abychom

lední hokej

milujeme
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V LAVICÍCH SE NYNÍ TRÁVÍ MÉNĚ ČASU.
„Neztrácíme čas v žabomyších sporech,“
vysvětluje primátor František Jura
příznivější atmosféru v zastupitelstvu

PROSTĚJOV Toho si musel všimnout i hluchý a slepý! Jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějov jsou během nového
volebního období mnohem konstruktivnější a tím pádem kratší.
Dávno pryč jsou tedy prozatím doby, kdy se zasedání komunálních politiků mnohdy protáhlo dokonce na dva dny, protože někteří opozičníci byli schopni o jednom tématu diskutovat až několik hodin. To všechno dnes nevidíme. Poslední úterní zasedání
trvalo jen něco málo přes pět hodin a to bylo z pěti schůzí vůbec
druhé nejdelší. Večerník se zajímal, co za tím vězí... A jde o trvalý

trend nebo je to spíš zapříčeněno teprve postupným rozjezdem „Atmosféra je nyní o malinko lepší než
v předchozím volebním období. Určitě
obměněného vrcholného orgánu města?
je dobře, že se všechny záležitosti předjednávají, aby byla co nejširší shoda. Ale
uvidíme, jak se situace bude do budoucna
vyvíjet dál. Nechci být přehnaný optimista,“ míní opatrně optimismus Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora.
Vylepšené prostředí odproštěné od
osobních konfliktů již vnímají také někteří opoziční zastupitelé. „Na seriózní
hodnocení je asi ještě brzo, ale faktem je,
že se doba dosavadních jednání zkrátila.
Objektivizovat příčiny, které ke zkrácení
vedly, není jednoduché, a tak říkám rovnou, že můj názor je spíše domněnkou,
chcete-li, spekulací. Svou roli sehrává
pravděpodobně fakt, že došlo k posunu
zahájení jednání na desátou hodinu. Větší vliv ale má asi skutečnost, že primátor

„Snažíme se o co největší komunikaci
se všemi kluby včetně těch opozičních.
V některých věcech se samozřejmě
naše názory liší, ale v řadě případů se
nám daří najít společnou řeč. Myslím,
že právě toto je cesta, jak pro občany
pracovat daleko efektivněji a neztrácet
čas v žabomyších sporech. Je samozřejmě nutná vůle všech stran a občas
i ochota ustoupit ostatním,“ je přesvědčen František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.
Jak Večerník již po prvních dvou jednáních zastupitelstva konstatoval,
nový primátor se na rozdíl od své
předchůdkyně Aleny Raškové dokáže během zasedání ozvat v duchu

vyky masopustní mají dvojí vysvětlení, buď se jedná
o předkřesťanské slovanské oslavy
konce zimy, případně jde o pozůstatek bakchanálií, a to až ze starověkého Říma. Termín karneval zřejmě
pochází z termínu carne levare,
tedy dát pryč maso, a proto jsou
typické zabijačka, tancování, a to
v pestrých maskách. Asi nejznámější verzí karnevalu je ten, který
probíhá každý rok na sambodromu
v Rio de Janeiru, v našich končinách
takovou jednu raritu představují
průvody masek na Hlinecku, které
jsou dokonce zapsány na Listinu
světového přírodního a kulturního
dědictví UNESCO.
o a teď se podívejme na toto
veselí tak nějak jinak. Velkým
mýtem byla problematika zabijaček
nejen během masopustu a nařízení
Evropské unie. Objevily se spekulace, že tato instituce zabijačky
zakázala, naštěstí toto pravda
není, doporučuji prostudovat
spíše náš zákon č.166/1999, který se obecně nazývá veterinární

„Je z toho rodinný podnik,“ kritizovala opozice i koalice
všem politickým stranám a hnutím tohoto zastupitelstva, které nominovaly
jednotlivé členy výborů,“ sdělil zastupitelům František Jura (ANO 2011).
Po jeho slovech se rozproudila živá diskuse. „Obsazení jednotlivých osadních
výborů vznikalo poněkud zvláštně,
protože naše hnutí dodalo nějaké podklady, ke kterým nebylo bohužel příliš
přihlíženo. V konečném návrhu se například neukázal fakt, že v některých
částech Prostějova jsme výrazně vyhráli
komunální volby, ale tolik zástupců
v osadních výborech nemáme. Chápu
ale, že rada musela zvolit nějaký kompromis,“ pronesl Petr Kapounek (Na
rovinu!). Vzápětí se vyjádřil i k nejpalčivějšímu problému, a to k událostem
v Žešově. „Všichni víme, že se v této části
Prostějova objevily konflikty, které vedly
k loňskému rozpadu osadního výboru.
Chtěli jsme tak alespoň tady výraznější měrou promluvit do zdejšího dění.
Ano, v novém osadním výboru Žešova
nám byl počet členů navýšen ze dvou na
tři, ovšem ke stejnému navýšení došlo

toho, že předsedající bude mít možnost reagovat na diskusi zastupitelů.
A to z logického důvodu. Primátor má
totiž řadu informací, díky nimž může
vést diskuse i po obsahové stránce,
a nikoliv pouze jako moderátor,“ zastal
se návrhu současný radní Tomáš Blumenstein (ODS a Nezávislé osobnosti
Prostějova).
Zastupitelé nakonec obě dvě dílčí
změny v Jednacím řádu schválili
drtivou většinou devětadvaceti
hlasů. Proti nebyl nikdo. Dá se ale
očekávat, že další úpravy přijdou
ještě během tohoto volebního období.

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

zpravodajství
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PROSTĚJOV Více času, než se zřejmě
předpokládalo, strávili minulé úterý
prostějovští zastupitelé diskusemi
o složení nových osadních výborů
příměstských částí Prostějova. Jednotlivé politické subjekty zastoupené
v nejvyšším orgánu města nominovaly
celkem devětatřicet lidí, kteří budou
zastupovat Žešov, Vrahovice, Čechůvky a také Krasice, Čechovice a Domamyslice. Největší debaty se vedly nad
složením osadního výboru v Žešově.
Někteří chtěli vyměnit předsedu, další pak konstatovali nevšední věc, že
ve výboru je pět osob z jedné rodiny.
Přesto byla nakonec všechna jména
schválena a tak i osadní výbor Žešova
může po svém rozpadu na podzim
loňského roku znovu pracovat...
Bod programu ohledně záležitostí
osadních výborů uvedl primátor Prostějova. „Personální obsazení všech tří
osadních výborů projednala rada města v pondělí jedenáctého února a o týden později se k této záležitosti ještě
znovu vrátila. Snažili jsme se vyhovět

ny na webové stránky města. Někteří
opoziční zastupitelé požadovali odložení hlasování o tomto materiálu. To
ale radní nechtěli připustit.
„Přijde mi teď zbytečné provádět
nějaké dílčí změny v Jednacím řádu,
když jsme se přece domlouvali, že
v průběhu roku ty změny mohou být
komplexnější a řád měnit ve větším
měřítku. Zbytečně se tímto bodem
programu budeme zdržovat,“ nechal
se slyšet Petr Kapounek (Na rovinu!).
„Myslím si, že uvedené změny jsou
smysluplné. Jak v otázce zveřejnění
videozáznamů, o čemž jsme ostatně
v opozici vždycky volali, tak i v otázce
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Rezignoval na funkci
Prostějov (mik) – Během úterního
zasedání vzali zastupitelé na vědomí rezignaci na funkci přísedícího
u Okresního soudu v Prostějově jednoho z mužů, který byl na tuto funkci
„soudce z lidu“ před lety nominován
magistrátem. Jeho jméno však z důvodu ochrany osobních údajů zůstává
utajeno. „Jednalo se o dlouholetého
člena senátu soudu. Ten se nyní funkce
vzdal z pracovních i časových důvodů,“
vysvětlila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova), která funkci
přísedící u Okresního soudu v Prostějově taktéž vykonává.

2FHQÈQÉSUR3Lvy½ND
Prostějov (mik) - Prostějovští radní
na úterním zasedání zastupitelstva
přednesli návrh na udělení ocenění
pro více než dvě desítky policistů,
strážníků, hasičů a dalších osob, která budou předávána v závěru dubna
u příležitosti Dne s integrovaným záchranným systémem. Mezi oceněnými bude také dlouholetý komunální
politik a bývalý primátor města Miroslav Pišťák. „Pan Pišťák z mých rukou
obdrží Čestný odznak Městské policie Prostějov za dlouholetou činnost,
kdy byl z pozice místostarosty, poté
primátora a dále zastupitele pověřen
řízením městské policie. Svým přístupem jednoznačně přispěl k zajištění
bezpečnosti v našem městě,“ prozradil současný primátor František
Jura. Pišťák favoritem Cen města
Prostějova - ČTĚTE NA STRANĚ 29
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Prostějov (mik) - Zastupitelstvo bez
mrknutí oka zvedlo ruce pro dotaci
ve výši 500 000 korun pro Azylové
centrum Prostějov. „Pracovníci tohoto
zařízení dlouhodobě vykonávají neocenitelné služby pro potřebné spoluobčany a magistrát uvedenou dotací
zároveň i děkuje za jejich činnost,“
uvedla před jednáním zastupitelstva
Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
primátora statutárního města Prostějov. „A my děkujeme za nezištnou finanční podporu, které si velice ceníme
a vážíme,“ reagoval Jan Kalla, ředitel
Azylového centra Prostějov.
Prostějov (mik) - Při jednání zastupitelstva došlo minulé úterý také na
prezentaci práce strážníků v minulém
roce. Jak bylo oznámeno, ti prošetřovali stovky krádeží v supermarketech.
„V tomto ohledu máme největší problém s dětmi jednoho etnika. Sice je
vždy je předáváme rodičům a případ
hlásíme i sociálce, to je však vše, co
s tím můžeme dělat. Většinou jde
v těchto případech o krádeže drobností za pár korun, ale jednou si tito
nezletilci naložili plný pojízdný vozík
zboží a rozjeli se rychle přes pokladnu
ve snaze ujet. Prorazili i zábranu, takže
šlo o poměrně značnou škodu,“ uvedl
před zastupiteli Libor Šebestík, zástupce velitele Městské policie Prostějov.

Radní si prosadili dvě změny
v Jednacím řádu zastupitelstva
PROSTĚJOV Primátor František
Jura navrhl na začátku úterního zasedání dvě změny v Jednacím řádu
Zastupitelstva statutárního města
Prostějov. Nešlo o nic převratného
ani revolučního, přesto navrhovaná
inovace vzbudila poměrně širokou
diskusi o způsobu vedení rozpravy
i pořizovaných videozáznamech.
Návrh obsahoval dvě změny. Možnost
předsedajícího, tedy většinou primátora, v rámci rozpravy ujmout se slova bez ohledu na pořadí přihlášek do
diskuse. A druhou, že videozáznamy
ze zasedání zastupitelstva z volebního
období 2014 až 2018 budou umístě-
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Bude to nìkdo øešit?
Konečně jste zveřejnili, co se děje na parkovištích před magistrátní budovou ve Školní ulici. To, že zde parkují auta mnohem déle než pouhou povolenou hodinu, je totiž úkaz dlouhodobý. Ale nikdo se o to dosud nezajímal,
nikdo to neřešil. Několikrát jsem byl svědkem toho, že zde někdo zaparkoval a místo toho, aby si šel vyřídit něco na úřad, pročež je právě tady zřízeno
uvedené parkoviště, šel do města na nákupy! A samozřejmě tady nechal
auto stát a přišel zpátky až třeba za dvě nebo tři hodiny. Problém? Vůbec
žádný, nikdy jsem neviděl, že by to někdo sledoval a řešil. Tak snad teď se
alespoň něco pohne a vyřeší.
Petr Záhajský, Prostějov
Otøesné spojení do prùmyslové zóny
Chci se vyjádřit k situaci omezení dopravy osobními auty přes střed města, který je neustále ucpán. Nyní vyhlašovali kvůli výskytu smogu, že lidé
mají využívat MHD. Jak to mají dělat, když se potřebují dostat do práce
do průmyslové zóny? Tam je ale katastrofální nedostatek autobusových
spojení. Směrem od Sídliště Svobody, v okolí kterého bydlí nejvíce lidí,
tam sice na ranní směnu zajíždí jeden spoj, vůbec se ale nepočítá s tím,
že lidé mohou pracovat na směny. Na odpolední směnu od 14.00 hodin
tam nejede nic, zpět pouze linka 7, která jezdí na Domamyslice, což je
z tohoto sídliště dosti z ruky. Ovšem na 14.00 hodin linka 7 stejně jede
jen po Železárny a do průmyslové zóny nejede vůbec nic. Nechápu, když
město dokáže zajistit důchodcům několikrát denně linky až do Tesca
nebo Alberta (nic proti důchodcům), proč nemůže posílit některé spoje
do průmyslové zóny!
M. Nováková, Prostějov
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Kromě dnes již povinné velké obrazovky pod stropem hned vedle vchodu jsme na stěnách nenašli nějakou
výzdobu. S jedinou výjimkou, a tou je
prastará mapa hejtmanství Prostějovského hned vedle vchodu.
Při našem příchodu byla hospoda
obsazena asi z poloviny, dva slušně
vychované psy nepočítáme. Krátce
poté, co jsme se posadili a dohodli,
kterým pivem začneme, hráči sundali
kryt ze stolu a zahájili hru. Vypadalo
to, že jsou to stálí plejeři a stůl rozhodně není jen dekorací. To nás potěšilo,
stejně jako předváděná hra.
Ještě je třeba zmínit se o dvorku, kam
se dostanete chodbou vedoucí také
k záchodům. Na ten jsme nahlédli
a našli na něm gril, udírnu a také letní
posezení. Teď v zimě prostor působil
trochu jako opuštěné skladiště, ale
dovedeme si představit, že v létě se
může sedět u piva a něčeho z grilu
nebo udírny docela dobře.

EXCELENTNÍ

2

3

Slušná nabídka piv (čtyři
a více), obsluhu její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná. Pořádek
Prakticky žádný výběr piva,
a čistota v lokále i na WC je samozřejmosobsluha se tváří otráveně, v natí. Výběr z několika malých jídel k zakous- bídce nic
k zakousnutí - skládanky

4 VELMI DOBRÉ

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka malých jídel k zakousnutí. Přátelský
personál, originální interiér je bonusem.
Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

5

1

tabule se stručným výčtem: desítka,
jedenáctka, dvanáctka a čtrnáctka,
a u každé číslice cena. O jaké pivo se
jedná, jsme se museli zeptat. Potěšilo
nás velice, že se nejde o žádná „europiva“ anonymních chutí, ale o zlatý
mok z pivovaru Holba Hanušovice,
tedy o „ryzí pivo z hor“. Začali jsme
jedenáctkou a přes dvanáctku jsme
se dostali ke speciálu, který by v žádné pořádné hospodě neměl chybět.
V tomto případě se jednalo o polotmavou čtrnáctku. Každé z piv bylo
čepováno do jiného typu sklenic, což
je dnes už standard, o který se starají
samy pivovary, je to „maličkost, ale
potěší“.
S kvalitou čepovaných piv, jejich chlazením i pěnou jsme byli potěšeni,
spokojen je zřejmě i pivovar, protože
jsme z dálky zahlédli na stěně zarámované certifikáty o kvalitě čepovaného
piva.
Jeden z hostů měl před sebou lahvové
pivo bez alkoholu, takže i tato možnost v hostinci existuje.
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JAK SE VÁM LÍBÍ
V HOSTINCI LA PUTICA?

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQt
které jsme QDYäWtYLOLYPLQXOpPGtOH

Obsluhovala nás a vlastně všechny
hosty mladá a pohledná dívka, která
stíhala svoji práci s klidem a v pohodě. Příliš se se dvěma staršími
pány, kteří do hostince přišli poprvé,
nevybavovala. Ale když jsme se na
něco zeptali, dostalo se nám slušné
odpovědi.

Místo úlevy nám připravilo téměř šok.
Nečekali jsme, že po opuštění lokálu
se ocitneme v části o dvě kvalitativní
úrovně vyšší, než jakou představuje
prostor hostince. Již ulička, kterou se
dostanete na WC a na dvorek, je zjevně nově rekonstruovaná a když vstoupíte na záchod, ocitnete se na místě,
které by slušelo hodně dobré restauraci. Vkusné obklady i sanitární zařízení, čistota, papírové ručníky, vůně
v ovzduší, to jsme skutečně v jinak
skromném prostředí nečekali. Někdo
z rodiny majitelů je zřejmě pěstitelem
kaktusů, které v hojném počtu dotvářejí příjemnou atmosféru místa úlevy.
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Zvenčí i uvnitř působí hostinec
U Zavadilky skromným dojmem.
I nabídka je skromnější, než bývá
i v menších podnicích tohoto typu
obvyklé. Ale majitelům se nedá
upřít snaha objekt modernizovat,
svědčí o tom sluneční kolektory na
střeše i již zmíněné luxusní místo
úlevy. Nevíme samozřejmě, jaké
jsou další plány majitelů, jestli počítají s další modernizací a hlavně
jestli jim to tržby v hostinci dovolí.
Docela nás láká představa letního
posezení na dvorku s funkčním grilem a udírnou, lákadlem je i pivo
z pivovaru Holba.
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HostinecUZavadilkyvDrozdovicíchpatříknejstaršímveměstě. Na pohled, stejně jako vybavením a nabídkou pak i k těm
nejskromnějším. Ale tomu, kdo má rád„ryzí pivo z hor“ a nic
dalšího nečeká, jej můžeme doporučit. Milovníkům kulečníku
jej určitě doporučovat nemusíme, ti o něm vědí.
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BEREME
KE STOLU
LUPU!!!
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

Ve všech hostincích, kam jsme zavítali
na hodnotící návštěvu, jsme dostali
alespoň něco malého k jídlu. Sortiment byl většinou stejný: utopenci
a nakládaný hermelín, ale našly se
i místa, kde jsme si mohli vybrat také
něco navíc. Pokud si dobře vzpomínáte, jen velmi skromný hostinec blízko
hlavního nádraží nám kromě piva nebyl schopen nabídnout nic víc.
Byli jsme připraveni dát si jako obvykle
k pivu jednu porci utopenců a jeden
hermelín, ale museli jsme si nechat
zajít chuť. Jinak sympatická mladá obsluhující nám sdělila, že k jídlu nemají
nic. Tedy pokud se do tohoto pojmu
vejdou smažené brambůrky z velkovýroby, ty by k dispozici byly. Na to jsme
však naladěni nebyli...

Dnes jsme navštívili podnik, který patří k těm vůbec nejstarším
v Prostějově. Již 120 let (s malou
přestávkou v období druhé světové války) čepuje pivo v Drozdovicích Hostinec U Zavadilky.
V současnosti už je jediným zařízením v této dlouhé ulici s tradiční přízemní zástavbou, která byla
kdysi samostatnou obcí. Panovaly
také doby, že jich zde bývalo podle
historických pramenů osm, v Místopisu prostějovských hostinců
najdete i s obrázkem pět z nich.
Námi vybraný hostinec se nachází
až na konci ulice před penzionem
Alberta. Pokud byste chtěli přijet
autobusem, zastávka Drozdovice
se nachází přímo před vstupními
dveřmi tohoto lokálu. Otevřeno je
ve všední dny až od 14:00 hodin,
v sobotu se tak děje v pravé poledne, zato nedělní otvírací doba od
8:00 hodin vybízí muže k brzkému
odchodu z domu, aby měly ženy
klid na vaření svátečního obědu.
A jak se tým Večerníku přesvědčil
na vlastní oči, tradice je tradice.
Hned po otevírací hodině bylo
k vidění několik zaparkovaných
kol a zaslechli jsme množství hlasů
linoucích se přímo z hostince...

nutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si trh- a brambůrky se nepočítají... Prostředí
nete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty. WC je na hraně použitelnosti. A tak
stěží zde strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec ne. Navštívit jednou
DOBRÉ
a v krizi stačí.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Dva až tři druhy piva na
čepu, čisté trubky, personál se snaží,
Pivo mizerné, stejně jako vzhled
k pivu dostanete i něco málo k zakouslokálu a čistota záchodů. Najíst se
nutí, ale moc vybírat si nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i v pozděj- není z čeho, obsluha nevlídná a neochotších hodinách. Ale jakoby tomu něco ná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
málo ve všech směrech chybělo...
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.
SNESITELNÉ

RaS resumé

Vnějším vzhledem hostinec nijak
zvlášť kolemjdoucího neláká. Stavení je staré a kromě solárních panelů
na střeše není na něm patrné, že by
prošel za poslední desetiletí nějakou
změnou. Kdysi tak vypadaly všechny
hospody. Ani vchod nevypadá lákavě. Na klasických dřevěných dveřích
notně zapracoval zub času, ale nakonec retro styl je v módě a v Anglii
najdete stovky hospod, které vypadají
jako by byly postaveny před třemi
stovkami let a ve skutečnosti je zedníci opustili předloni.
Samotný lokál odpovídá vnějšímu
vzhledu. Naproti vchodu je království výčepního, v tomto případě
slečny výčepní, což jim skýtá dokonalý přehled o přicházejících i odcházejících hostech. Dominantu
představuje veliký stůl pro klasický
kulečník karambol. Zbytek prosto0CDÊFMCP¾RQLč
ru zaujímají prosté dřevěné stoly se
CLGLKEJMXCNKVC
židlemi, u části stolů můžete posedět
na lavicích podél stěn. Spočítali jsme Nabídka nápojů vám padne do oka
kapacitu hostince a došli k číslu oko- hned, jakmile vstoupíte dovnitř. Naproti vchodu vpravo od výčepu visí
lo padesátky míst.
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V celkovém součtu již třiačtyřicátým kláním dnes pokračuje seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, v němž se více jak dva roky věnujeme
kvalitě a servisu, který návštěvníkům nabízí regionální gastronomie.
A jak je čtenářům dostatečně známo, celý monitoring je rozdělen
na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž „na
zoubek“ nejen restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si
raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnějšího podniku. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké to překvapení
v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské či zahradní restaurace, ale
také monitoringu Hanáckých slavností a vánočních trhů v Prostějově.
Loňský rok navíc vyvrcholil silvestrovským pohledem do zahraničí.
V letošním roce vychází seriál vždy v sudém vydání a nejinak je tomu
i dnes. Zatímco nehodnocených restaurací však máme ještě v zásobě
několik, u hostinců se dostáváme pomalu na dno možností. Ne že bychom jich ještě pár nenašli, ale udělali jsme zkušenost, že u některých
z nich není v podstatě co hodnotit... Třeba ale ještě některé vyrostou.
Připomeňme si tedy, jak košatá je doposud historie tohoto projetku.
Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme
vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc
roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu
střídání, přičemž čas od času proložíme zmíněné speciální díly. Stejně
jako loni nadále probíhá také čtenářská soutěž, ve které můžete hlasovat o své nejoblíbenější místo k posezení a vyhrát poukaz pro večeři ve
dvou.
A kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí
kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým
se skrývají potřebné informace i všech dvaačtyřicet doposud
zveřejněných dílů.

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

PROSTĚJOVSKÝCH

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
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yy Začal bych ale dotazem, jak
jste se vůbec ke klasickému parašutismu dostal?
„Na základní škole jsem hodně sportoval a dělal takové sporty, které mě
přirozeně navedly k parašutismu. Při
plavání je pohyb ve vodě podobný
stavu beztíže, respektive volnému
pádu vzduchem. Lyžování zase
přináší dost adrenalinu z rychlosti
a gymnastickou průpravu ke skákání padákem vyloženě potřebujete. Já
jsem tímhle vším prošel, získal nezbytné základy. A protože pocházím
z Moravské Třebové, kde za mého
mládí bylo velké centrum letecké
akrobacie, často jsme se s rodiči
chodili dívat na tamní letiště. Potom
jsem jednou v tělocvičně náhodou
potkal parašutistického trenéra Jirku
Blašku, který mě nasměroval k tomu
zkusit si v patnácti letech první seskok v Novém Městě nad Metují
i absolvovat zkoušky do Střediska talentované mládeže v Příbrami. Kam
jsem se úspěšně dostal.“
yy Kudy pak vedla cesta do prostějovské Dukly?
„Nějaký čas jsem se zdokonaloval
v STM Příbram a ve dvaceti letech
šel potom na vojnu do Prostějova,
na což jsem se vyloženě těšil. Velice
rychle se mi zde podařilo dostat do
soutěžního B-týmu a osud mi nahrál, že v roce 1993 přišla pro béčko
velká šance místo áčka reprezentovat Českou republiku na mistrovství
Evropy v Rumunsku. Kde se mně
osobně hned podařilo získat zlato
za individuální akrobacii, navíc jsme
tam vyhráli i družstva. Příští sezónu
následovala účast na světovém šampionátu v Číně, další týmová medaile
a potom už nové úspěchy přicházely
vcelku pravidelně jeden za druhým.“

Marek
SONNEVEND

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Znáte nebo si
aspoň dokážete představit pocit,
kdy po dlouhatánském snažení
v řádu mnoha let dosáhnete naplnění svého životního snu? Většině lidí se tohle ve skutečnosti vůbec nepoštěstí, realita zpravidla
nebývá tak pohádková. Parašutista Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov Jiří Gečnuk
(na snímku) však tuhle top metu
ve své sportovní kariéře opravdu
urval, a to loni po třiceti závodních sezónách. V Bulharsku se
totiž stal absolutním mistrem
světa, přičemž tato vysněná meta
mu celý život unikala. Především
za tenhle skvělý počin byl padesátiletý nezmar oceněn hned ve
dvou anketách, když ovládl Sportovce Olomouckého kraje 2018
i Sportovce Aeroklubu ČR 2018.

Foto: archiv ASO Dukla

yy Začal jste už tenkrát pomýšlet
na titul absolutního mistra světa
v jednotlivcích?
„Někdy od roku 1996 jsem cítil,
že bych na něj výkonnostně mohl
mít. Ale přibližně deset let mi následně trvalo, než jsem si prošel
dlouhým obdobím nabírání větších
zkušeností i prostřednictvím různých vlastních chyb, snahy o jejich
odstraňování a taky vyrovnávání se
s dílčími neúspěchy. Vedle toho se
pochopitelně dařilo sbírat i další medaile, ne však nejcennější. Zpětně
jsem si to vyhodnotil tak, že prostě
bylo potřeba si takovým obdobím
projít, abych ve vzduchu postupně
získal mnohem větší jistotu, kontrolu nad svými seskoky v různých
povětrnostních podmínkách i za
odlišných situací. Včetně toho, že
někdy – například v hodně silném či
prudce se měnícím větru - absolutní
kontrolu mít ani nemůžete. Byla to
tvrdá osobní škola kariéry vrcholového sportovce.“
yy Potom vám kýžený titul absolutního vítěze MS několikrát utekl velmi těsně, že?
„Ano, přesně tak. Několikrát mi
chyběl malý kousek, většinou pár
centimetrů v posledních pokusech
na přesnost přistání. Takhle jsem
skončil těsně druhý nebo třetí v absolutním pořadí jednotlivců na mistrovství světa 2012 i 2014, dva roky
nato už scházel dokonce jediný centimetr. Tehdy mě napadlo, že mi to
možná fakt není souzené. Na druhé
straně jsem si však říkal, že klasický
parašutismus se dá špičkově provozovat do poměrně vysokého věku
v porovnání s jinými sporty, a tím
pádem šanci pořád mám. Což naštěstí minulý rok potvrdil.“
yy Vím, že vysněné dosednutí na
trůn bylo nesmírně dramatické.
Můžete vše popsat ze svého pohledu?
„Pomohlo mi i štěstí, které se
na předchozích šampionátech
ode mě možná trochu odvrátilo.
Tentokrát se například v individuální akrobacii staly hned dvě
věci v můj prospěch. Jednak Rus
Maximov pokazil poslední skok
téhle disciplíny, čímž v ní klesl
dolů a dostal se před něho i můj
týmový parťák Olda Šorf. Pak
bylo taky důležité, že když kvůli
poruše nefungoval oficiální televizní záznam závěrečných akrobatických pokusů, Němci naštěstí
měli i díky náhodě svůj vlastní záznam, jenž dali k dispozici. A místo
nutnosti jít poslední kolo akrobacie
znovu se nakonec započítával jak
pokažený seskok Maximova, tak
ten můj vydařený.“
yy A co vyvrcholení infarktového
boje v přesnosti přistání?
„Tam jsem si trochu připadal, jako
bych ten titul absolutního mistra
snad ani nechtěl. (smích) V závěrečných dvou kolech přesnosti jsem
totiž ztratil svůj náskok a vinou několika trestných centimetrů klesl
okolo. Já nepatřím zrovna k emotivním lidem, takže jsem neskákal metr
vysoko ani se navenek nijak extra
neradoval. Radost ale byla obrovská a později večer jsme s klukama
všechny naše medaile na bulharském šampionátu oslavili.“
yy Máte vysvětlení pro vaši extrémně dlouhou kariéru, v níž po
třiceti aktivních letech dokážete
ve svých padesáti stále dosahovat
na nejvyšší příčky mistrovství
světa?
„Úspěchů jsem sice za tu spoustu
roků nasycen, ale ne přesycen. Jak
se říká, s jídlem roste chuť, a mně
skákání pořád hrozně chutná.
Parašutismus mám prostě rád, je
to nedílná součást mého života,

z vedoucího místa na druhé až třetí.
Nakonec se všechno vyvinulo tak,
že jsme se s Francouzem Jeannerotem rozeskakovali o stříbro v této
disciplíně. A já současně věděl, že
pokud tohle rozeskakování prohraju, tak budu absolutně zase druhý,
a když jej vyhraju, tak se přece jen
dočkám. Myslím, že v tu chvíli rozhodly hlavně čtyři věci...“
yy Povídejte.
„Za prvé letité zkušenosti, které jsem
během dlouhé kariéry nasbíral. Za
druhé schopnost udržet nervy na
uzdě, nepodlehnout nervozitě, zůstat v klidu. Za třetí znalost prostředí z mistrovství Evropy 2015, které
proběhlo na daném místě. A za čtvrté umění zaskákat i ve velice těžkých
podmínkách. My jsme s klukama
zvyklí trénovat za náročných povětrnostních podmínek, v Bulharsku
foukalo skutečně moc a já to prostě
zvládl. Jak technicky, tak psychicky.
Samozřejmě pomohlo taky zmíněné štěstí, protože mladý Francouz i já jsme si v prvních dvou
rozhodujících pokusech dali stejný výsledek trestných centimetrů,
zatímco napotřetí měl on tři centimetry a já nulu.“
yy Jaké pocity vás v okamžiku kýženého triumfu ovládly?
„Byl to splněný sen, úžasné vnitřní uvolnění i splynutí se vším

strašně mě i po těch letech baví.
A stále toužím přidávat další úspěchy. S každým novým rokem je
pochopitelně těžší se udržovat fyzicky i zdravotně, třeba zrovna teď
si musím mazat bolavé rameno nějakou smradlavou mastí. (úsměv)
Pokud se však o sebe celoročně
staráte, trénujete a makáte, tak se
to dá i v mém věku zvládat. Klíčové je zdraví, v našem sportu musí
držet hlavně záda.“
yy Takže pokračujete dál?
„Jasně, dokud budu fit a udržím odpovídající výkonnost. Každý další
rok do toho zkusím jít a uvidím, co
budoucnost přinese. Kromě toho,
že parašutismus miluju, mě pohání
ještě jedna důležitá věc: ohromná

vizitka
JIŘÍ GEČNUK
✓ narodil se 31. března 1968
v Moravské Třebové
✓ v Prostějově žije od roku 1988
✓ parašutista ASO Dukla Prostějov
v klasických disciplínách
✓ v dětství a mládí se věnoval plavání, lyžování i gymnastice
✓ první seskok padákem absolvoval v roce 1983, když mu bylo
patnáct let
✓ následně prošel Střediskem talentované mládeže v Příbrami
✓ do Dukly Prostějov nastoupil v roce 1988 a působí v ní dodnes,
to znamená nepřetržitě třicet let
✓ dohromady získal na mistrovstvích světa i Evropy 29 individuálních
medailí včetně 10 zlatých a řadu dalších cenných kovů v družstvech
✓ je mnohonásobným šampiónem České republiky
a jejím dlouholetým reprezentantem
✓ je ženatý, má dvě děti, má středoškolské vzdělání
zajímavost: celkem třikrát za život se mu při seskoku neotevřel padák,
což znamená přímé ohrožení života,
ale duchapřítomností včetně rychlého otevření záložního
padáku pokaždé kritickou situaci zvládl bez úhony

hrdost na Duklu Prostějov. Zdejší
Armádní sportovní oddíl parašutismu má hodně dlouhou i nesmírně úspěšnou tradici, na kterou
se nám s klukama daří v naší skvělé
partě každou novou sezónou výborně navazovat. Tahle motivace
má pro mě osobně velký význam,
z možnosti podílet se na pokraču-

jícím budování zvučného jména
prostějovské Dukly jsem skutečně
hrdý.“
yy Jaké jste měl pocity na pódiu
Městského divadla v Prostějově,
kam jste si přišel pro trofej Sportovce Olomouckého kraje za rok
2018?
„Zisk hlavní ceny v anketě byl pro
mě velkým překvapením. Už jen pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků považuji za velký svátek. Ocenění
ale nepatří jenom mě, ale celému
našemu klubu.“
yy Jak si slavnostní vyhlášení anket vůbec užíváte?
„Osobně mám tahle setkání rád. Za
prvé jde o ocenění vaší práce, kdy
si někdo všimne, čeho jste dokázal
a rozhodne se to náležitě ohodnotit. V některých anketách - hlavně
těch porovnávajících různé sporty
- sice bývá pořadí dost subjektivní,
ale s tím se prostě musí počítat. Logickou výhodu samozřejmě mívají
fanoušky hodně sledované a tím
i mediálně sledovanější odvětví.
Druhým důvodem, proč se na
každé vyhlášení těším, je možnost
potkat výrazné osobnosti jednotlivých sportů, někdy i včetně opravdových hvězd. Měl jsem tu čest
si v minulosti tímhle způsobem
opakovaně popovídat například
s Romanem Šebrlem, Alešem
Valentou, Davidem Svobodou, se střelci Davidem Kosteleckým či Honzou Sychrou
a mnoha dalšími špičkovými
borci. Když je člověk dobře
poslouchá, může se mnoho
zajímavého i důležitého
dozvědět, co třeba lze využít i pro vlastní kariéru.
Rozdíly mezi jednotlivými sporty jsou sice velké,
ale spoustu toho mají také
společného. Navíc zjistíte,
že ačkoliv toho strašně moc
dokázali, zůstávají tito známí
lidé většinou dál úplně normální, přátelští a skromní.“

Zisk hlavní ceny v anketě Sportovec roku
Olomouckého kraje byl pro mě velkým
překvapením. Už jen pozvání na slavnostní
vyhlášení výsledků považuji za velký svátek.
Ocenění ale nepatří mě, ale celému klubu!

jak dosáhl na nejvyšší vrchol, ale také o triumfech v anketách...

„TITULParašutista
ABSOLUTNÍHO
MISTRA SVĚTA? SPLNĚNÝ SEN!“
Dukly Prostějov Jiří Gečnuk povyprávěl nejen o tom,
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PROSTĚJOV Mezi podporovatele
SK Prostějov 1913 patří mistři extraligy i účastníci zahraničních soutěží. Martin Richter, bývalý obávaný
obránce, se může pochlubit něčím
v hokejových kruzích ještě významnějším. Kromě dvou zlat a dvou
bronzů na nejprestižnější klubové
úrovni v Česku má ve své sbírce i dva
cenné kovy ze seniorských mistrovství světa. Před necelými osmnácti
lety dokonce v Německu nechyběl
u dovršení zlatého hattricku.
Martin Richter se v Prostějově narodil na svatého Mikuláše 6. prosince
1977. Patří mezi odchovance míst-
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či, kteří nastupují za ‚A'-týmy mužů,“
připustil. Prostějovského kormidelníka Becka vnímá jako velmi zkušenou
hokejovou osobnost, která pracovala
u kvalitních týmů. „Přerovští trenéři
hledí více na výsledky a předtím také
na to, aby se udržela juniorská extraliga. Pan Beck klade důraz hlavně na
rozvoj jednotlivých hráčů a snaží se
budovat tým pro další sezónu,“ porovnává.
Tréninky s oběma týmy vidí Pavel Zeman jako podobné. O těch v Přerově
každopádně tvrdí, že jsou více kondič-

ní a fyzicky náročnější. V souvislosti
s prostějovskými zase zmiňuje časté
nácviky rozehrávky a různých herních
situacích. Co šestnáctiletému zadákovi
způsobuje určité potíže, je dojíždění
na trase Přerov – Prostějov. „Ale jelikož přes týden trénuji v Přerově a do
Prostějova jezdím jen na zápasy nebo
předzápasové tréninky, zvládnout se
to dá. Není to ovšem nic příjemného,“
komentuje.
O zázemí na prostějovském zimním
stadionu říká, že se nejedná o žádnou
hitparádu. V nejlepším stavu vůbec
není ani šatna juniorky, kde osobně pobývá. Stejně jako zbytek mladého týmu
„eskáčka“. Ze dvou třetin ho tvoří hokejisté ročníku 2002. „Chvíli nám trvalo,
než jsme se trochu sehráli. Způsobené
to bylo tím, že v týmu jsou kluci z různých klubů, třeba z Olomouce nebo
i dalších. Postup do lepší nadstavby
nám těsně unikl,“ posteskl si Zeman.
Teď mají junioři Prostějova za cíl vyhrát
nižší nadstavbovou skupinu. „Bojujeme
o první místo s Technikou Brno. Uděláme všechno pro to, abychom ji předčili,“
burcuje Pavel Zeman.

Hlavní událostí posledních dnů je
v SK Prostějov 1913 bezesporu angažování nového trenéra. Mikuláš
Mihňák přišel z východního Slovenska, kde si vysloužil výborné renomé
korunované loňským oceněním pro
nejpopulárnějšího mládežnického
lodivoda.
S dětmi z jednotlivých hokejových
tříd už se zapojil do tréninku a předává jim své zkušenosti. Ty budou mladí
Prostějovští moci využít třeba na některém z jarních turnajů, které pro ně
klub domluvil. Pojede se do Šumperka, Uherského Hradiště, do Orlové.
O výbornou reprezentaci klubu se
už nyní starají především žákovské
týmy. Na Moravě a ve Slezsku pro
jejich kategorii neexistují žádné vyšší
a nižší soutěže, takže mohli a mohou
poměřit síly s Frýdkem-Místkem,
stejně jako například s Vítkovicemi.
V zápasech si počínají parádně. Stačí
se jen podívat na tabulku jejich skupiny a zjistíte, že patří k nejlepším.
Ani jejich starší kolegové přitom nehrají druhé housle. Byť je potřeba
poznamenat, že jak dorost, tak juniorka hrají ve svých regionálních ligách
(momentálně druhá nejvyšší úroveň
v Česku) v nižších nadstavbových
skupinách. V těch se drží na předních
příčkách.
V souvislosti s juniorkou mě velmi
zarmoutilo jedno nedávné rozhodnutí, které vyšlo z hokejového svazu.
Nejvyšší soutěž, juniorská extraliga,
bude od příští sezóny určená jen pro
kluby se statusem akademie. To do
tohoto prostředí zabouchlo dveře
i všem klubům, které by se do něj
v budoucnu chtěly sportovní cestou
(postupem) dostat.
Ne, že bych o takových ambicích slyšel
ze strany „eskáčka“, nicméně i tak je to
škoda. Zbytečně stavět mantinely jen
pro celek „vyvolených“ (myšleno pro
akademie). Svaz tvrdí, že by to mělo
pomoci výchově mladých hokejistů, jenže aby to neznamenalo spíše
opak…
(kom)
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Richterovy kariéry, na světovém šampionátu v německých městech Norimberk, Kolín nad Rýnem a Hannover
vybojoval s českou reprezentací zlatou
medaili. Celkově šlo o třetí nejcennější
kov v řadě a tedy zkompletování legendárního zlatého hattricku.
S národním mužstvem stanul prostějovský rodák na stupních vítězů ještě
jednou. V roce 2006 se v lotyšské Rize
podílel na zisku stříbra (předtím startoval také na mistrovství ve Švédsku
2002 a o rok později ve Finsku). Mezi
oběma úspěchy na mezistátní úrovni
se mu dařilo v extralize v dresu pražské
Sparty. V sezóně 2001/02 s ní předčil

úplně všechny protivníky, v následujících dvou ročnících přišly dvě třetí
příčky.
Richter si vyzkoušel rovněž štace
v Rusku (CSKA Moskva), Švédsku
(Södertälje) a na Slovensku (Banská
Bystrica). V české nejvyšší soutěži
kromě Olomouce, Karlových Varů
a Sparty prošel i Libercem, Pardubicemi, Kometou Brno a Třincem.
S Oceláři se přitom roku 2011 znovu
stal mistrem republiky. Svou bohatou
kariéru dokončil obránce u našich
severních sousedů v Polsku. V letech 2013 až 2015 si plnil povinnosti
v klubu KH Sanok.
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Foto: cs.wikipedia.org
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s tím, že na trenéra juniorky Jaroslava
Becka udělal hned ze začátku dobrý dojem. Že si pevnou pozici nevybojoval
v kádru Zubrů, jej pochopitelně mrzelo. S příchodem cizích hráčů ale podle
svých slov ani moc příležitostí prosadit
se nedostal.
Do několika zápasů za přerovskou
extraligovou juniorku ovšem přesto
naskočil. Může tak porovnávat, v čem
je nejvyšší soutěž jiná oproti regionální lize, jíž se účastní Prostějov. „Kvalita
v extralize je vyšší, ale i v některých klubech v regionální lize jsou šikovní hrá-

ního hokeje, ještě v mládežnických
letech nicméně odešel do nedaleké
Olomouce, kde se také v polovině devadesátých let minulého století poprvé
podíval do mužské extraligy. Jeho další
působiště se nacházelo až na druhém
konci republiky, více než 180 centimetrů vysoký zadák zakotvil v Karlových
Varech.
Na přelomu tisíciletí vyměnil Česko
za zahraničí a ve 21 letech začal hrát
za finský celek SaiPa ve městě Lappeenranta. Ze Skandinávie přešel za
Atlantik a v Hartfordu nastupoval
v nižší soutěži zvané AHL. Roku 2001
přišel bezesporu nejzářivější moment

u sousedů. „Když jsem viděl, že trenéři
v Přerově sází na starší hráče, protože za
každou cenu chtěli udržet extraligu juniorů (což se Přerovu kvůli reorganizaci
soutěže hokejovým svazem nepodařilo – pozn. red.), vycítil jsem, že v týmu
nebudu mít místo. Proto jsem se spojil
s vedením SK Prostějov 1913 a domluvil se s ním, že přijedu na trénink a na
zkoušku,“ osvětlil.
V prostějovském prostředí se uchytil.
Petr KOMÁREK
Nebyl přitom jediným přerovským hráDoma v Přerově by si Zeman příliš ne- čem, který v týmu figuroval. „Vytvořili
zahrál, proto se poohlédl po angažmá jsme kompletní lajnu,“ podotkl Zeman

PROSTĚJOV Dojíždění z domovského Přerova do Prostějova pro něj
sice není nejsnazší, obránce Pavel
Zeman se nicméně s touto patálií dokáže popasovat. V juniorce SK 1913
dostává od trenéra Becka dostatek
prostoru. Společně se svými spoluhráči v červeno-bílém dresu by rád
došel k celkovému vítězství v nižší
nadstavbové skupině regionální ligy.
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Ve Švédsku je přivítala pravá zima,
která by směle trumfla i tu z obrázků slavného malíře Josefa Lady. Šlo

Romantika ve
wXÆFUMÆ\KO÷

Směr Švédsko vyrazili Prostějované
z domova v sobotu 2. února. Na cestě do Skandinávie okusili hned několik typů dopravních prostředků.
Kromě tradičního autobusu nastoupili na trase mezi Rostockem a Gedserem na trajekt společnosti Scandlines a při zastávce v dánské metropoli
Kodani se projeli na lodi, aby si lépe
prohlédli tamní turisticky atraktivní
centrum.

Petr
KOMÁREK

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

o něco kouzelného, pro všechny
děti i rodiče představoval příjezd do
daleké země romantiku. Ve sněhu,
kterého bylo opravdu vrchovatě, je
navíc čekal ukrytý příjemně a útulně
zařízený penzion.
Švédská pohádka pokračovala návštěvou Kinnarps Areny v Jönköpingu, kde hraje své domácí zápasy
tým HV71, účastník nejvyšší soutěže země tří korunek. Po procházce
v Gränně zase přišlo na řadu potěšení pro milovníky sladkostí. Z vý- 8[FCąGPÚ VÚFGP UVT¾XKNK XG iXÆFUMW ONCFwÊ å¾EK JQMGLQXÆJQ 2TQUV÷LQXC 8G 5MCPFKP¾XKK UVKJNK \CåÊV URQWUVW X÷EÊ
robny cukrovinek totiž jako finální 
(QVQCTEJÊX5-2TQUV÷LQX
produkty vyjíždějí sladké Polkapojkarna ve tvaru špalíčků.
to pro ně byl opravdu silný zážitek. vané „Labutí aréně“ (jak ji nazvali změnu nabídlo exkurzi mezi auta
I rodiče si něco takového moc užili,“ organizátoři) se chystali uspořádat všech možných druhů. Své švédské
8ÊV÷\PÆJQMGLQXÆVCåGPÊ
vyzdvihla Marková, jež se zároveň Winter Classic. To ovšem kvůli po- toulky pak po výhře v Malmö ukončiangažuje ve výkonném výboru mlá- časí nakonec neproběhlo. Začalo to- li a v neděli 10. února se vrátili zpátky
tiž tát a celoodpolední nelehká práce do Česka. „Akce se celkově povedla.
dežnického klubu.
Navzdory nabitému programu Kouč Smejkal si (nejen) z jednot- byla rázem zbytečná.
Jak po stránce organizační, tak proa veškerým zajímavostem však pro- livých zápasů vzal cenné poznatky. Sněhová pokrývka nicméně čle- gramem, který byl opravdu záživný.
stějovské účastníky zájezdu nejvíce „Hráli jsme proti týmům asi horší ny SK Prostějov 1913 čekala v za- Vše bylo do puntíku promyšlené,“
nadchla hokejová utkání, logicky. výkonnosti, což mě trochu mrzí. hradách královského sídla Drott- pochvaloval si Filip Smejkal, trenér
Šestnáct hráčů do pole a dva branká- Překvapila mě ale vstřícnost týmů, ningholm. V interiérech radnice prostějovských mladších žáků.
ři do nich sami zasáhli a ještě se jim servis, přivítání, všechno bylo su- ve Stockholmu se mohli pokochat „Byl to náročný zájezd, všechny poproti neobvyklým soupeřům náram- per,“ komentoval. „Viděl jsem kluky krásami Zlaté haly a Modrého sálu, znávací zájezdy takové ostatně bývaně dařilo. Do zápasového tempa mu- celý týden, jak se chovají i mimo led. v katedrále Storkyrkan zase obdivo- jí. Tím spíše, když se konají v zimě,“
seli přepnout celkem třikrát. „Všech- To vám také hodně pomůže do další vat vznosnou gotickou klenbu a dal- přiznala z organizátorského hlediska
ny zápasy skončily jednoznačným práce. Jsem moc rád, že jsme s nimi ší architektonickou výzdobu. Jelikož Marková. Pokud každopádně bude
vítězstvím našeho týmu, i to byl po- mohli Švédsko navštívit a vidět, jak ale kluky zajímá z historie zpravidla mezi rodiči mladých hokejistů zájem,
chopitelně jeden z důvodů, proč si je fungují lidé jinde. Musím říct, že ve hlavně válčení, musela jim učarovat prostějovský klub se nebrání podobkluci tolik užili,“ nezastírala Martina Švédsku se pravidla opravdu dodr- především válečná loď Vasa.
nou akci zorganizovat znova. „V této
Marková, která zájezd rovněž absol- žují a jejich disciplína je jinde než
loni zavedené ´tradici´ bychom rádi
-NWD4¾FKD[EJQOX\¾LG\
vovala.
pokračovali. Nemusí se jednat jen
u nás,“ řekl také.
FGEJRQMTCéQXCNK
Hlavní trenér mladších žáků Filip
o výjezd do Švédska, uvažujeme i o ji<9KPVGT%NCUUKEXd.CDWVÊ
Smejkal tak v zahraničí se svými
ných zemích,“ prozradila členka vedeCTÆP÷qUGwNQ
Při svém cestování se Prostějovští ní klubu. „Bude to o chuti rodičů klusvěřenci zaznamenal stoprocentní
dále zaměřili na rybí trh v Göteborgu, ků z daných kategorií a také trenérů,
úspěšnost. Prvního triumfu dosáhl
Prostějov v Tidaholmu, následoval Mezitím Hanáci poznali dřevěný kde viděli mořské živočichy obložené zda budou mít zájem cestovat. Dnes
úspěch na půdě Falköpingu a do kostel stojící v Bottnarydu a hoke- ledem. Ve stejném městě si vyšli do je k cestování a poznávání řada možtřetice všeho dobrého přišlo vítěz- jem se chtěli zabavit také venku. Na parku na procházku za losem a poté ností, byla by škoda dětem takové
ství v Malmö. „Klukům navíc po- části zamrzlé hladiny jezera Swan- využili výhledu na Atlantik, který se zážitky nedopřát, pokud to jen trochu
každé zahráli českou hymnu, takže sjön odhrnuli sníh a v improvizo- jim naskytl. Volvo muzeum jim pro jde,“ zdůraznil na závěr Smejkal.

+&1±-/,$/*3ß"1+í1û¡3±%"/

PROSTĚJOV Zažili zase něco nového. Mladší žáci SK
Prostějov 1913 se v první polovině února vypravili společně
se svými trenéry, popřípadě
rodiči do Švédska. Jejich kroky vedly do řady významných
severských památek, jako
jsou areál královského zámku
Drottningholm nebo radnice
ve Stockholmu se Zlatým sálem a Modrou halou. Prošli se
ale i po přírodě a nevynechali
pochopitelně ani hokej. Ve
všech třech zápasech se švédskými protějšky zvítězili.

lední hokej
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Pokud v domácnosti nežijete se svým psem sami, pravděpodobně do výchovy budou zasahovat
i další členové rodiny. Vy třeba psa cepujete, nedáváte mu jídlo od stolu, aby nežebral a nedožadoval se každého sousta, ale vaše děti ho rozmazlují. Nebo ho nechcete pouštět na gauč, ale
vaše žena ho tam zve pokaždé, když se dívá na televizi. Co se asi takovému psu honí v hlavě?
Pravděpodobně tam má zmatek, neví, co se od něj vyžaduje. Proto buďte při výchově vždy konzistentní. Domluvte se na tom, co psu dovolíte a co nikoli.
Celý text najdete na www.vecernikpv.cz

3HVQHYÉFRVLPÕzHGRYROLW

Myslíte si, že váš pes je natolik „svůj“, že vás nikdy nebude poslouchat na slovo? A zároveň byste
si ve skrytu duše přáli, aby tomu tak bylo? Záleží jen na vás. Je sice pravdou, že někteří psi se vychovávají lépe a jiní vyžadují více trpělivosti. Stále ovšem platí, že drtivá většina z nich je učenlivá
a chce svého pána potěšit. Chyby v jejich výchově lze objevit zpravidla u lidí.
Nejčastějším problémem ve vztahu mezi lidmi stejně jako mezi člověkem a psem je nedostatečná komunikace. Občas se ale stává, že majitelé se svým psem nekomunikují vůbec! Místo toho,
aby mu dali povel, trhají beze slova vodítkem, pejsek je zmatený, cupitá za svým pánem, neví,
co po něm chce a kam půjdou. A to je jen jeden příklad za všechny. Proto na svého psa mluvte.
Dávejte mu srozumitelné a jasné povely.

Proè se vám stále nedaøí
vycvièit vašeho psa?

od A do Z

milujeme vecerník
á

35267ă-29 &+29$7(/679Ì

téma Večerníku

„Nic nečiní člověka lidštějším než láska ke zvířatům,“ napsal anglický spisovatel Henry Fielding. Pokud se vám navzdory vší snaze stále nedaří
vycházet s lidmi, zkuste to tedy alespoň se zvířaty. Možná že se od nich
naučíte mnoho, co se vám později bude hodit. Podobnou zkušenost
má čím dál více lidí. Zvířata se již v mnoha případech stala plnohodnotnými členy řady domácností. Jako taková mají plné právo na naši lásku
a péči. Abyste se v široké nabídce potřeb pro chovatele lépe orientovali,
přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto tematickou stranou.
Připravil: Martin Zaoral
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tenis

milujeme vecerník
á
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Hipskym a Weberem z téhož města.
Pavouk B ovládli kyjovští Lejsal Metelka po finálovém triumfu 6:3
nad prostějovskou dvojicí Bořil Coufal, třetí pozice putovala zásluhou dua Herzán - Pastorek do Hustopečí díky udolání Floriána z Jičína
a Pastorka z Hradce Králové těsně
7:6.
„Tentokrát se zúčastnilo jedenadvacet párů z celé republiky. Moc si
vážíme startu Honzy Mináře a poděkovat chceme jak za odvedené výkony všem hráčům, tak za podporu
veškerým partnerům. Hlavně Hotelu Tennis Club, statutárnímu městu
Prostějov a prostějovskému náměstkovi primátora Jiřímu Pospíšilovi.
Ceny do turnaje věnovala Palírna
U Zeleného stromu – Starorežná
Prostějov,“ shodli se oba organizátoři oblíbeného Marry Cupu Martin
Krupička i Marek Florián.
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mediální partner:
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Foto: Marek Sonnevend

ƔƔ Zdejší prostředí v hale Hotelu Tennis Club Prostějov asi
dobře znáte, že?
„Přesně tak. Hrával jsem tady českou extraligu
družstev, k tomu jsem zde v hale a taky ve
venkovním areálu absolvoval i řadu individuálních turnajů
ještě jako mládežník
a potom v mužské kategorii, včetně challengeru
Czech Open. Na což vzpomínám hodně
rád, místní zázemí je výborné a prostředí
moc příjemné.“
ƔƔ Jste spokojený i s celkovou kvalitou
a zajištěním Marry Cupu?
„To rozhodně ano. Martin Krupička
s Markem Floriánem coby pořadatelé
téhle série si dávají na organizaci velmi záležet, na své turnaje pravidelně
dostávají hodně dobré hráče a všechno mají zajištěné perfektně. Včetně
spousty dobrého jídla i pití. (se smíchem) Myslím, že na jejich akcích
musí být všichni spokojení, ať vítězí, nebo prohrávají. Panuje tady
skvělá atmosféra, taková společná
pohoda.“
ƔƔ Zůstal jste vlastně nějakým
způsobem u tenisu i ve svém
současném životě?
„Částečně jo, k tomu s kamarádem provozujeme IT firmu.
Mám se dobře, jsem spokojený.“

tenisové turnaje MARRY CUP
ƚƵƌŶĂũĞDZZzhWũƐŽƵĨŝŶĂŶēŶĢ
ƉŽĚƉŽƌŽǀĄŶǇƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŵŵĢƐƚĞŵWƌŽƐƚĢũŽǀ

riéry už docela dlouhá doba, asi
pět nebo šest let. Což je na mém
tenisu znát.“
ƔƔ Seknul jste tehdy s vrcholovým
hraním naráz?
„Právě že úplně ne, ten můj konec
byl spíš pozvolný. Ještě jsem nějakou
dobu objížděl klubové zápasy v ligových soutěžích různých zemí, k tomu
sem tam přidal menší turnaj kategorie Future. Těchto akcí v mém životě
však postupně ubývalo, až jsem toho
nechal úplně. Teď mi úplně stačí si
jednou za čas zahrát s neregistrovanými. Pravidelně ne, spíš nárazově, když
stranu: žádné nervy
je čas i chuť.“
určitě nemám a snažím
ƔƔ Baví vás tenis pořád?
se to v rámci možností nekazit par„Na kurtu teď bývám většinou na- ťákovi.“

štvaný, protože bych chtěl stále
předvádět tenis na nějaké úrovni,
ale vůbec mi to nejde. (s úsměvem) Bez tréninku to prostě nejde
jako dřív, míče dávám často úplně
jinak i jinam oproti plánu. A nakonec bývám ze své hry rozčarovaný.
Prostě si to pořádně neužiju, pro mě
takové docela trápení. Hlava chce,
tělo říká ne. (směje se) Na druhou

DUBAJ, PROSTĚJOV Až Belinda
Bencicová zastavila cestu Petry Kvitové za dalším turnajovým titulem.
V Dubaji souboj ovládla Švýcarka
žijící ve slovenské Bratislavě ve třech
setech a překazila české tenistce sen
o sedmadvacátém triumfu. Přes
porážku si Kvitová ve světovém žebříčku WTA polepšila a poskočila na
třetí místo.
„Třetí finále už v únoru? To je hezké. Nic
takového jsem nečekala. Překvapuje
mě, jak se mi letos daří. Belinda potvrdla, že se dostala do herní pohody. Vyhovovaly jí podmínky. Vítězství si zasloužila,“ konstatovala po turnaji Kvitová.

Nejlepší česká tenistka sehrála v Dubaji
hned čtyři třísetové zápasy. Bez problémů porazila pouze Slovensku Kužmovou ve čtvrtfinále. V rozhodujícím
utkání už bylo cítit, že jí dochází energie.
„Dokázala jsem vyrovnat, na víc už nebyly síly,“ uznala Kvitová.
Karolína Plíšková skončila ve čtvrtfinále, když prohrála se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. České tenistce nestačilo ani vedení 5:1 ve třetí sadě. „Takto rozehraný
zápas bych už měla dotáhnout,“ přiznala zklamaná Plíšková.
Zkušená Barbora Strýcová sice v singlu
vypadla hned v prvním kole, v deblu
si ale vše vynahradila a společně s Sie

Šu-wej získala čtyřiadvacátý titul v kariéře. „Hrát se Sie Šu-wej
je jedinečné. Je neuvěřitelná na
síti a celkově hraje výborně. Má
kouzelné ruce. Je všude, proto je
tak nepříjemná,“ ocenila Strýcová
svou deblovou partnerku.
V Budapešti po úspěšné kvalifikaci
Tereza Smitková vyhrála duel na
okruhu WTA poprvé od října
2016. Porazila Belgičanku Bonaventureovou, v dalším kole
pak nestačila na třetí nasazenou
Parmentierovou z Francie.
Výsledkový servis
najdete na straně 26
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Foto: internet
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Foto: Marek Sonnevend

MARSEILLE, PROSTĚJOV Po zranění nohy z Davis Cupu se Jiří Veselý
vrátil na kurty v Marseille. Hned první utkání prohrál. Z postupu se radoval
domácí Grégoire Barrere, který původně nahradil zraněného Gaëla Monfilse, vítěze předchozího turnaje v Rotterdamu.
„Možná by bylo lepší hrát proti lépe postavenému hráči. Barrere hrál uvolněně,
díky tomu uspěl ve zkrácené hře prvního setu a pohodu si přenesl i do toho
druhého. Byl na vlně a dokázal toho využít,“ nechal se slyšet Veselý, který
v závěru utkání odvrátil osm mečbolů, k prodloužení zápasu ani to nestačilo.
V Italském Bergamu sice Zdeněk Kolář přešel přes první kolo, pak ale nestačil
na čtvrtého nasazeného Quinziho. Domácí tenista dokázal otočit nepříznivý
průběh střetnutí a zvládl i tie-break rozhodující sady.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 26

Návrat na kurty
Veselému nevyšel

7ì(7Ì),1É/(YVH]yQĨ

PROSTĚJOV Před nějakými deseti
lety býval jedním z nejlepších českých
tenistů, v roce 2008 figuroval na 117.
místě světového žebříčku. Teď po
skončení profesionální kariéry Jan
Minář hraje bílý sport už jen občas
pro radost, tak jako uprostřed února
na druhém turnaji prostějovské série
Marry Cup 2019 ve čtyřhře neregistrovaných. Právě během této akce
vzniklo následující povídání exkluzivně pro Večerník.

tovní fyzioterapeut Milan Javanský
ukecal na jeden deblový turnaj tady
nedaleko Prostějova, tentokrát mě
přemluvil znovu. Za poslední měsíce mě takhle zval mnohokrát, ale
pokaždé mi to nějak nevyšlo, teď už
jo. Slíbil jsem účast a dorazil sem.“
(úsměv)
ƔƔ Jak taková amatérská klání
vlastně berete coby někdejší špičkový hráč?
„Parťák mi říkal, že musím hrát
nejvíc naplno, co můžu. (smích)
Marek SONNEVEND Já však toho tenisu momentálně
ƔƔ Absolvujete podobné turnaje už tolik nenahraju, proto ani při
pravidelně?
největší snaze není můj výkon
„Vůbec ne, to je spíš jednorázová takový, jaký bych chtěl. Přece jen
záležitost. Předloni mě známý spor- uplynula od konce mé aktivní ka-

-628683(5r
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Hrací pavouk měl opět výborné obsazení amatérských tenistů, z nichž
mnozí dříve hráli závodně. A dokonce se mezi startujícími objevil i jeden
bývalý čistokrevný profík Jan Minář,
ještě před několika lety příslušník širší
mužské špičky bílého sportu v České
republice. Na výsledkový úspěch však
nedosáhl, radovali se jiní.
Celkové vítězství oslavila dvojice
Novák - Rajsigl z Kyjova, která ve
finále porazila 6:4 domácí duo Janíček - Omachlík. Třetí místo obsadil
pár Crha - Hospes ze Svitav díky
výhře v utkání o bronz také 6:4 nad

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Další ročník tenisové série ve čtyřhře neregistrovaných Marry Cup 2019 už je v plném proudu. V hale
Sportcentra Hotelu Tennis Club Prostějov pokračovala po
lednovém zahájení druhým turnajem, tentokrát únorovým.
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fotbal extra - 7. díl

PROSTĚJOV Další díl seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
FOTBAL EXTRA, který tradičně každý půlrok monitoruje dění
na zelených trávnících v uplynulé podzimní či jarní části
sezóny, pokračuje opět po týdenní přestávce, tentokrát sondou do I.B třídy Olomouckého KFS. V nejnižší krajské soutěži
má Prostějovsko osm vyslanců a tak jsme se rozhodli celé
dění rozdělit na dva díly.
Připomeňme, že fotbalový podzim na regionálních kolbištích
zatáhl ruční brzdu již v listopadu loňského roku. Tím se nabídla
možnost bilancování a hodnocení všeho, co se nejen na krajských a regionálních pažitech v průběhu první části ročníku
2018/2019 událo. Hodnocení, které jste zvyklí dvakrát během
roku nacházet právě na stránkách nejčtenějšího regionálního
periodika, pokračuje sedmým kláním, přičemž v úvodních
dvou číslech jsme začali prvotním ohlédnutím za mužskými,
mládežnickými i ženskými soutěžemi, ve třetí části jsme podrobili drobnohledu účinkování 1.SK Prostějov ve Fortuna:Národní
lize, napočtvrté přišel na řadu zástupce Prostějovska v krajském
přeboru, tedy FC Kralice na Hané a jak jsme zmínili, v minulém
čísle došlo na monitoring I.A třídy Olomouckého KFS.
V březnovýcg vydáních dojde na Přebor OFS Prostějov a obě
grupy III. třídy.
SMOOS I.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.

/WåUVXQ
7-6RNROÒVWtÄ%³
7-6RNROY3LYtQč
TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Mostkovice
7-6RNRO7RYDþRY
).7URXEN\
7-6RNROÒMH]GHF
7-6RNRO-H]HUQLFH
7-6RNRO.RYDORYLFH
)&äHODWRYLFHÄ%³
TJ Sokol Otaslavice
6.5DGVODYLFH
).1čPÿLFHQDG+DQRX
7-+DQi3URVWčMRY

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
11
9
8
7
8
8
6
7
6
6
4
5
2

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P

3
5
6
7
6
6
8
7
8
8
10
9
12

S
41:16
36:25
35:21
28:28


24:24
28:25


23:26
22:28
18:32
15:42

B

31
26
24


22
20
20

17
14
14
8

+
1
2
4
2
1
2
4
1
2
0
1
0
1
0

1
0
3
2

1
2

1
1
0
2
0
2

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, počet
bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
Zdroj: www.kfsol.cz

TABULKA VENKU

TABULKA DOMA
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3.
4.
5.


8.

10.





äHODWRYLFHÄ%³ 
Ústí „B“
7
Pivín
7
Klenovice n. H. 7
Troubky
7
.RYDORYLFH 
-H]HUQLFH

Mostkovice 7
7RYDþRY

Otaslavice
7
1čPÿLFHQ+ 
ÒMH]GHF

5DGVODYLFH

+DQi3URVWčMRY 


6
6
2
4


3

3






0
0
0
0


0

0






1
1
2
2


3

3





 
26:6 18
15:7 18
19:9 14
14:12 14
 
 
13:14 12
 
14:12 11
 
 
 
 

1.
2.
3.

5.




10.





Ústí „B“
7
Pivín
7
Klenovice n. H. 7
7RYDþRY

Mostkovice 7
ÒMH]GHF

7URXEN\

-H]HUQLFH

.RYDORYLFH 
Otaslavice
7
5DGVODYLFH

1čPÿLFHQ+ 
+DQi3URVWčMRY 
äHODWRYLFHÄ%³ 

Nejlepší støelci
VRXWÈzH
15 – Jan Všianský (Klenovice), 12
– Daniel Šerý (Ústí „B“), 9 – David
Trajer (Pivín), Josef Šálek (Tovačov),
Zdeněk Zezula (Kovalovice), 8 – Ondřej Milar (Mostkovice), Tomáš Stískal
(Troubky), 7 – Petr Kolečkář (Němčice), Jaroslav Svozil ml., Martin Svozil
(oba Pivín), Jakub Simon (Jezernice),
Jiří Jemelka (Želatovice „B“).

5
5
4

4




2





0
0
0

0




0





2
2
3

3




5





15:10 15
21:18 13
16:12 12
 
15:14 12
 
 
 
 
9:14 6
 
 
 
 

Hráèi s nejvíce
ÄHUYHQÙPLNDUWDPL
2 – Tomáš Bouchalík (Újezdec),
1 – celkem 21 hráčů, mj. Martin Tydlačka,
Pavel Valtr, Jaroslav Svozil ml., Martin
Svozil, Marek Fürst, Josef Makoš, Jaroslav
Novák (všichni Pivín), Jan Ruszó (Otaslavice), Tomáš Dadák (Klenovice na
Hané), Michal Čermák (Haná Prostějov).

Hráèi s nejvíce
zOXWÙPLNDUWDPL

Hattricky:

1 – Jan Všianský (Klenovice), Jakub Ševeček (Kovalovice), Josef Barot (Radslavice), Roman Klimek, Jiří Jemelka (oba
Želatovice „B“), Jakub Hýzl (Troubky).

Nejvíce
RGHKUDQÙFKPLQXW

8 – Dominik Drmola (Otaslavice),
7 – Jaroslav Svozil ml., 6 – David
Trajer (oba Pivín), Petr Petráš (Troubky), Zdeněk Zezula (Kovalovice),
5 – Erik Dreksler (Klenovice), Jan Bureš (Mostkovice), Jan Obrtel (Troubky), Aleš Kopecký, Michal Bagar (Ústí
„B“), Tomáš Bouchalík (Újezdec).

1290 – Tomáš Vrba, Martin Svozil
(oba Pivín), 1285 – Lukáš Lasík (Jezernice), 1281 – Tomáš Rozehnal, David
Pokorný (oba Klenovice), 1278 – Martin Navrátil, Jan Navrátil (oba Němčice), 1277 – Ondřej Milar (Mostkovice),
1275 – Martin Vogl (Otaslavice).

Pokraèování
sondy do 1. B tøídy
SÔLSUDYXMHPH
do pøíštího vydání

LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.

/WåUVXQ
)&2OHãQLFHX%RX]RYD
7-*UDQLWRO0RUDYVNê%HURXQ
7-6RNRO7ĜHãWLQD
SK Jesenec-Dzbel
).9HONi%\VWĜLFH
).1RYp6DG\Ä%³
6./RãWLFH
).âWHUQEHUNÄ%³
7-6RNRO.RåXãDQ\
7-6RNRO'RORSOD]\
7-6.=YROH
7-6PUæLFH
6.6ODWLQLFH
7-+DQi3URVWčMRY

Z



13







13
12
14

V
11
8
8
6
8
7
7
6
6
6

4
4
2

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
5
5
7
5
6
6
7
7
7
10
9
8
12

S
61:16

28:24
24:21

25:26
27:26




26:43

15:42

B

24

22
22
21

18
18
16

12
10
8

+
0
1
2
1
2
1

2
1
2
1
1

0

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

milujeme vecerník
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V NEJNIŽŠÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽI SE REGIONÁLNÍ TÝMY PŘEVÁŽNĚ TRÁPÍ „Pivínu sluší I.B třída,“ neřeší postup

PROSTĚJOVSKO Nejnižší krajská
fotbalová soutěž I.B třída je i v probíhající sezóně 2018/2019 rozdělena
do tří geografických skupin. Prostějovský region má nejpočetnější
zastoupení v „áčku“, kde figuruje
hned půltucet týmů, ve skupině „B“
sdružující kluby ze střední části Olomouckého kraje pak hrají zbývající
dva týmy. Než se podíváme na podzim v jednotlivých klubech podrobněji, je třeba konstatovat, že velké
úspěchy v této kategorii nesklízíme.
Naopak máme na Prostějovsku hned
tři kluby přímo ohrožené sestupem
do okresní soutěže, další bude mít
se záchranou ještě hodně starostí.
Vztyčený prapor naopak drží Sokol
v Pivíně, který z druhého místa ztrácí na vedoucí pozici ve skupině „A“
pouhé dva body. A jak už to tak bývá,
sestupujícímu z vyšší soutěže se nevyhly problémy, zatímco postupující
z okresu si nevede v kvalitnější konkurenci vůbec špatně. Jak to tedy na
podzim na hřištích přesně vypadalo?
Pivín tìsnì
pod vrcholem

Jednoznačně nejúspěšnějším klubem
osmičky zástupců Prostějovska je ve
skupině „A“ Pivín. Podzim zakončili
„Turci“ na druhém místě s nepatrným
dvoubodovým odstupem za rezervou
Sokola Ústí, lídrem soutěže. Pivínští
ze čtrnácti zápasů devětkrát zvítězili
v základní hrací době, dvakrát byli ještě
úspěšní na penalty.
Start sezóny byl famózní a Pivín dlouho nepotkal žádného přemožitele. Jak
už to bývá, forma v těchto výkonnostních kategoriích není nevyčerpatelná
a v případě Pivína došla v polovině října. Tehdy „Turci“ prohráli v Tovačově
2:5, vzápětí doma podlehli rezervě Ústí
1:3. Pak sice ještě na penalty vydřeli
výhru v Klenovicích, ale v posledním
zápase podlehli rezervě Želatovic.
Konec sezóny tedy do Pivína přišel
jako smilování. Přes zimu je možné dát
psychice volno a co nejlépe se nachystat

na start jarní sezóny. Vstup do ní mají
Pivínští vcelku příznivý, porazit doma
Mostkovice a odvézt body z Němčic
nad Hanou by neměl být až takový
problém.

-HVHQHFs']EHOGUzÉKRUQÉ
SRORYLQXWDEXON\cEÅÄNDp

Rival z Klenovic
]DWÉPEURQ]RYÙ

Regionální rival a zeměpisný soused
pivínského celku Klenovice na Hané se
drží úspěšnějšího klubu také v průběžné tabulce, když figuruje na bronzové příčce. Ovšem ztráta činí hned pět
bodů. Klenovice především doplácely
na neschopnost dotáhnout zápasy do
vítězného konce. Tak se zrodil remízový král soutěže, vyrovnaným skóre
skončilo hned sedm zápasů, tedy rovná
polovina!
V penaltové loterii byli Klenovičtí mírně úspěšnější, čtyřikrát vyválčili důležitý bodík navíc. Vstup do soutěže měly
„Klenky“ v Troubkách famózní, jenže
na domácí půdě přicházely zpočátku
pouze remízy v normální době. Hodně
mrzí také porážka od nováčka soutěže
z Otaslavic. V závěru soutěže ztratily
Klenovice doma derby s Pivínem, opět,
jak jinak, na penalty, chuť si přece jen
spravily v poledním podzimním utkání, když doma rozstřílely Troubky 6:0.
Ani Klenovice nemohou žehrat na rozlosování, v prvním jarním kole je totiž
doma čekají Němčice nad Hanou.
S návratem Mostkovic
RWÔÉGXYÙvWRQHY\SDG½

Třetím týmem seřazeným v horních patrech tabulky jsou loni sestupující Mostkovice. Ty loni už nezvládly záchranářské boje a jak už to tak bývá, ani v nižší
soutěži nepatří automaticky k největším favoritům. Po podzimu drží slušnou čtvrtou příčku s dvoubodovou
ztrátou na třetí Klenovice, ovšem stejné
dva body je dělí od poloviny tabulky.
Poměrně nízký počet vstřelených branek naznačuje, kde „Mostky“ nejvíc
tlačí bota. Střelecká efektivita jejich ozdobou zrovna není, na druhou stranu
ani defenziva si není příliš jistá v kram-

0GLPKåwÊMTCLUM¾UQWV÷åPCDÊ\ÊJPGFP÷MQNKMFGTD[\¾RCUč

KOMENTÁØ
flecích. O nepříliš robustní odolnosti
svědčí i o něco lepší bilance při venkovních zápasech, při nichž nebývá mužstvo pod takovým tlakem.
Na srpen by však v Mostkovicích nejraději zapomněli. První dvě utkání
přinesla do virtuální kasy pouze po
bodu za remízu v základní době, následovaly dvě porážky, přičemž především ta domácí s Pivínem byla příliš
krutá. Vítězný pokřik si mohli v domácí šatně připomenout až o prvním
zářijovém dnu, kdy konečně Mostkovice vyhrály nad rezervou Želatovic.
Start jarní sezóny na horké půdě v Pivíně bude hodně ostrým testem kvality
zimní přípravy.
2WDVODYLFHE\VH
YNUDMLU½G\]DE\GOHO\

Populární „Metle“ v minulém ročníku
doslova „ukradly“ postup Vrahovicím,
které na jaře ležérně usnuly na vavřínech. Že nováčkovská euforie vždy nezabírá, se přesvědčily právě Otaslavice

v prvních čtyřech zápasech v krajské venkovní zápasy, kde Němčice uspěly
soutěži, kdy nenasbíraly jediný bod – pouze jedinkrát na půdě Kovalovic, víbranku trefil Jindřich Koudela po ne- těznou branku vsítil Navrátil v poslední
uvěřitelných třech stech padesáti šesti desetiminutovce utkání.
minutách hry!
Němčický fotbalový zázrak už je minuPověstným záchranným lanem se uká- lostí a na jaře by musela přijít opravdu
zala být prostějovská Haná, která sice vydařená vlna, aby klub odvrátil náv pátém kole od počátku utkání vedla, vrat do okresních soutěží. Klenovice ani
jenže „Metlím“ se ve druhém poločase Pivín jim to v prvních jarních kolech
podařilo srovnat a Frehar vstřelil dvě mi- příliš neusnadní.
nuty před koncem vítěznou branku! Pak
už bylo střídavě oblačno a náramně vyHaná
šel závěr podzimu, když ve dvou posledmíøí dolù
ních kolech bodovaly Otaslavice naplno
se skvělým skóre 8:1! Na klidný střed Zcela zřejmě namířeno zpět do okrestabulky ztrácí nováček pouhé tři body, ního přeboru má Haná Prostějov.
Tradiční prostějovský klub figuruje po
s čímž se dá na jaře slušně pracovat.
podzimu na posledním místě tabulky s velkým odstupem šesti bodů na
Nìmèice
předposlední Němčice. Haná zvítězila
nad propastí
v pouhých dvou podzimních zápasech,
další dva aspoň dotáhla do remízy po
devadesáti minutách hry.
Úspěchy přišly až v posledních dvou
podzimních kolech, kdy Haná na domácí půdě porazila Jezernice a Kovalovice. Na sehrání důstojné role v probíhajícím ročníku to asi stačit nebude.
Hodně mohou napovědět první dvě
jarní kola, která Haná opět odehraje
na domácí půdě.
Dvojice týmů z Prostějovska naopak
tabulku skupiny „A“ uzavírá. Němčice nad Hanou podzim ukončily na
předposledním místě se ziskem čtrnácti
bodů, plně úspěšné byly jen ve čtyřech
utkáních. Jsou pravda pouze o skóre za
třináctými Radslavicemi, ale to těžko
může být útěchou. Přitom na domácí
půdě byla bilance zápasů aspoň relativně vyrovnaná, pohromou ale byly

Spojený tým dvou obcí ležících na samé
hranici Olomouckého kraje třímá pomyslný prapor Prostějovska ve druhé
skupině I.B třídy. V ní vládne jednoznačně Olešnice u Bouzova s desetibodovým náskokem před svými pronásledovateli. Ovšem hned na druhé místo
ztrácí Jesenec–Dzbel ze čtvrté příčky
pouhé dva body.
Co ovšem tento tým sráží, je mizerná
bilance penaltového rozstřelu. Je až neuvěřitelné, že ze šesti příležitostí uspěl
pouze jedinkrát, pětkrát se musel spokojit s pouhým bodem za remízu. Právě
dva či tři body by Jesenec–Dzbel posunuly hned za Olešnici na čelo soutěže.
Hráčům také evidentně více vyhovuje
výhoda domácího prostředí, zvenku si
přivezli pouhých pět bodů včetně jediné
výhry na pokutové kopy v Moravském
Berouně. V prvním jarním kole přijede na Konicko lídr soutěže z Olešnice,
domácí tak mohou jen příjemně překvapit.
=½FKUDQ½ÔVNÅ
VWDURVWL6PUzLF

Po odstoupení Nemilan ze soutěže se
Smržice ocitly na předposledním místě tabulky s dvoubodovým náskokem
před Slatinicemi, které mají ovšem zápas k dobru. Moc optimisticky to tedy
před startem jara nevypadá. Smržice
uspěly ve třech utkáních, jedno vyhrály na penalty. Navíc obdržely ze všech
týmů soutěže nejvíc branek, více než tři
na zápas, což jasně dokumentuje, kde
tento výběr tlačí bota.
Poměrně raritou je úspěšnost týmu na
hřištích soupeřů. Doma totiž vybojoval
pouhé tři body a v tabulce domácích
zápasů je suverénně nejhorší, zatímco
devítibodový zisk zvenku stačí na čtvrté místo! Pokud trend vydrží, mohly by
Smržice zažít dobrý vstup do jarních
bojů, venku totiž narazí na rezervu
Šternberka, který jako jediný tým na
podzim doma porazily.

PIVÍN Druhý nejvyšší počet výher i nastřílených branek, třetí nejlepší
skóre, pátá nejpevnější obrana a jasně první místo v červených kartách. Pivínské mužstvo bylo v podzimní části„A“ skupiny I.B třídy nesmírně vidět a trenér Jaroslav Svozil (na snímku) mohl být po většinu
momentů spokojen, svědčí o tom i více než třicet nasbíraných bodů.
„I staří chlapi nám říkali, že to na podzim bylo jedno z nejlepších vy-

Jaroslav Svozil

stoupení Pivína v dlouhé historii. Bodů jsme udělali hodně, i když já Martina, Jarda dával góly hlavně z pokutových kopů nebo
mám výhrady k posledním několika zápasům. Ty mě neuspokojily,“ ze standardek a měl trochu
kochal se až na úplný závěr kalendářního roku.
slabší půlsezónu. Ztratili jsme
tím trochu jistoty vzadu, on ale
stopera nechce hrát.“
ƔƔ Obrana ale také funguje a moc jste neinkasovali.
V čem je její devíza?
„Až na dva výbuchy v Tovačově, kde jsme od dvacáté minuty hráli v deseti, a v Želatovicích, kam jsme jeli
v pozici půlmistra s dorostem, to bylo dobré.
Tomáš Vrba s Martinem Sedlákem tvoří
výborně
složenou
dvojici, kde Martin hraje výborně hlavou a pozičně, Tomáš je rychlý
a umí zakřižovat, takže
se ideálně doplňovali.
Na kraji se chytil Mar-

ƔƔ V prvních deseti zápasech jste si
drželi neporazitelnost, v čem spočívalo vaše kouzlo?
„Někdy to byla otázka štěstíčka, ale
prvních deset zápasů jsme hráli slušný
fotbal a dařilo se nám. Už několikrát
jsem říkal, že když dobře začneme
a v prvních dvou zápasech se chytíme,
tak se na vlně udržíme. Přeci jen psychika je tady u kluků trochu jiná než
ve vyšších soutěžích, takže klíčem byl
úspěšný vstup do soutěže.“
ƔƔ Co naopak poté scházelo ve vaší
hře, že jste už vyhráli jen jednou?
„Především disciplína. Když se podíváme na červené karty, tak jich máme
hodně, stejně tak i penalt. Nejsme
ukázněné mužstvo, kluci se hned cítí
podrážděni a platilo to do posledního
zápasu v Želatovicích, kde jsme také
měli vyloučeného. Stačí pětkrát otočit
faul a už je zle.“
ƔƔ Sedm červených je nezvykle velký počet, co byste k nim takto s odstupem času řekl?
„Naše vyloučení začala v Tovačově.
Tam se to tak dokopalo, že jsem měl
strach, aby červených nebylo daleko
víc. Tamější červené karty byly naprosto oprávněné a nebudu o nich diskutovat. Rozhodčí připustil tvrdší hru,
kluk se cítil ukřivděný a oplácel. Potom
přišel zápas s Ústím. Tam jsme opět
dostali červenou kartu, navíc Svozilovi loktem zlomili nos a ještě oni kopali
přímý volný kop. Naštěstí ale existují videa, odvolali jsme se a komise nám dala
za pravdu a trest zrušila. Utkání jsme ale
bohužel prohráli.“
ƔƔ Pak přišel zápas s Klenovicemi
a v něm hned tři předčasné odchody
do kabin...

„K tomu se nechci moc vyjadřovat.
Všechny tři červené karty byly oprávněné, ale cílené. Jak ale bývá derby
vyhecované, tak na hřišti vše proběhlo
v absolutním, ale absolutním klidu.
(důrazně) Poté jsme sháněli gólmana a v Želatovicích jsem už neměl síly
protestovat ani se ptát na video. Dva
pokutové kopy, při druhém signalizuje
pomezní rozhodčí hraní rukou, hlavní
na to nebere zřetel a od gólmana přišla
urážka, takže opět oprávněné. Něco
se nám asi vrací za naše chování, Pivín
není moc oblíbený. Ale jdeme dál a na
jaře to chceme napravit.“
ƔƔ Proč je podle vás Pivín tak neoblíbený?
„My jsme takový Baník Ostrava. (pousměje se) Máme svérázné fanoušky,
kteří nám udělají hezké prostředí, ale
nenechají si nic líbit a k tvrdšímu slovu
nejdou daleko. A mnoha jiným klubům
se nelíbí, když jim tam přijede dvacet
uřvaných lidí. Ale na hřišti vyloženě
vyhecovaná utkání nejsou paradoxně
s Klenovicemi nebo s Němčicemi, ale
s Ústím a Kovalovicemi. A to nevíme
proč. Kluci jsou vítězné typy a nechtějí
prohrát za žádnou cenu, i když to někdy bolí jak nás, tak soupeře.“
ƔƔ Když se vrátíme k výsledkům,
zdá se, že vaše hlavní síla je v útoku.
Vidíte to tak?
„David Trajer zkraje odehrál šest výborných utkání, pak šel s formou hodně
dolů. Posunuli jsme k němu Svozila, případně Zapletala a ze stopera do zálohy
jsme posunuli Martina Svozila, stopera
nám začal hrát Tomáš Vrba s Martinem
Sedlákem. A když se sešli Svozil, Svozil,
Valtr, Trajer, tak už síla byla znát. Naši
produktivitu přičítám hlavně přesunu

“

My jsme takový Baník Ostrava.
nám udělají hezké prostředí,
ale nenechají si nic líbit...

tin Pospíšil, trošku dolů nám šel Šišma.
Ale dopředu i dozadu jsem spokojen.
Musíme jen něco udělat s psychikou,
aby si kluci zvykli, že i rozhodčí jsou
jen lidé a mohou také udělat tolik chyb
jako hráči.
ƔƔ Výsledkově vám nejvíce vyšel
duel s Mostkovicemi. Považujete jej
za nejvydařenější vystoupení?
„Máme problém, že nenastoupíme do
tří utkání ve stejné sestavě. Ale fotbalově jsme se nejlepší hrou prezentovali
opravdu s Mostkovicemi. Domácí za
stavu 2:1 nedali pokutový kop a my
po dobrém výkonu dali gól ze všeho,

do čeho jsme kopli, naopak třeba nad
Němčicemi jsme vyhráli se štěstím.“
ƔƔ V tabulce jste druzí. Jak vysoko
pomýšlíte ve zbytku sezóny?
„Pivínu sluší I.B třída, do každého utkání
ale jdeme s cílem vyhrát. Kluci to pak někdy přeženou, ale cílem jara je zopakovat
podzim, v dobrém slova smyslu. Kdybychom skončili pátí, budu hodně zklamaný. Zimní přípravu jsme začali v pátek,
máme před sebou šest přípravných zápasů. V Chropyni se utkáme s Dobromilicemi, Vrahovicemi, Protivanovem, Zborovicemi a Břestem, poslední se Skalkou
bychom chtěli odehrát u nás na trávě.“
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V Klenovicích převažuje spokojenost, kouče Horáka Ivo Kroupa:
„Když jsem tým vzal,
nejvíc těší přístup hráčů k fotbalu a atmosféra v týmu tak mi táta říkal, že by naši

PROSTĚJOV Do nejužší špičky
I.B třídy Olomouckého KFS už několik roků patří fotbalisté TJ Sokol
Klenovice na Hané. Jejich úspěšnou jízdu nezastavil a ani výrazně
nepřibrzdil uplynulý podzim, během kterého nasbírali solidních 26
bodů a drží třetí pozici v tabulce.
Jejich dlouholetý trenér Vladimír
Horák (na snímku) tak v hodnoticím rozhovoru volil většinou pozitivní slova.

ƔƔ Jaké představy jste měl o sezóně
před jejím začátkem?
„Vzhledem ke třetímu místu z minulého ročníku i spoustě získaných bodů
jsme se chtěli zase pohybovat v horní
polovině soutěže, častěji vítězit než
prohrávat. A předvádět hlavně doma
hezký fotbal, který bude dělat radost
fanouškům i nám samým.“
ƔƔ Můžete zrekapitulovat letní
změny v kádru?
„Moc nového toho u nás nebylo.
Změnil se vlastně jediný post v útoku, odkud nám odešel nejlepší střelec
Radek Štěpánek do Lipové, což byla
velká ztráta. Naštěstí se však vrátil po
zranění Honza Všianský a tím se ten-

hle odchod vynahradil. Jinak zůstal
tým stejný.“
ƔƔ Měli jste konkrétní výsledkový
cíl a herní plán, jaký fotbal předvádět?
„O nějakém přesném umístění, na
které bychom chtěli dosáhnout, jsme
se před sezónou nebavili. Spíš nám šlo
o to hrát v I.B třídě dál co nejvíc nahoře a hlavně se fotbalem bavit. Zároveň
získat pokud možno hodně bodů pro
klidné jaro. Tohle se převážně dařilo, takže panuje spokojenost. Byť ne
úplná, spíš částečná. Po herní stránce
nastupujeme do každého utkání ve
stejném rozestavení, ale doma hráváme mnohem útočněji než venku, kde
to tolik neotvíráme, spíš chodíme do
brejků. Právě na vlastním hřišti většinou produkujeme divácky poměrně
atraktivní fotbal s hodně nastřílenými
góly, což je určitě pozitivní.“
ƔƔJak byste v kostce zrekapituloval
průběh podzimu?
„Start jsme měli výborný, z prvních
osmi kol hned sedmkrát zvítězili a jedinkrát podlehli, navíc až v penaltovém rozstřelu. I když je naopak pravda, že doma jsme několikrát zbytečně
ztratili remízami, abychom násled-

ně zvládli právě penalty. Po tomhle
úspěšném začátku přišla méně povedená střední část podzimu, tam jsme
polevili. V závěru však nastalo zase
zlepšení a konec ten celkový dojem
opět zvedl.“
ƔƔ Co vás v úvodní půlce soutěže
nejvíc potěšilo a zklamalo?
„Těší mě především velmi dobrý přístup hráčů k tréninkům i zápasům.
V mančaftu a celém klubu panuje celkově výborná atmosféra, kluci mají
o fotbal zájem a baví je. Snad nám tahle
chuť, vzájemná soudržnost vydrží i nadále. Navíc jsme během podzimu zaznamenali také jeden historický zápis,
když se Honza Všianský stal nejlepším
kanonýrem v dějinách klenovického
oddílu. Zklamání? Samozřejmě některá utkání nevyjdou podle představ, ale
s tím se musí ve sportu počítat. Vyloženě špatné pocity z ničeho nemám.“
ƔƔ Chcete vyzdvihnout některé
svěřence?
„Vždycky se najdou vyčnívající individuality herně i v šatně, ovšem my sázíme v první řadě na týmovost, kdy každý člen mužstva má svou roli a přínos
pro něj. Tohle nám funguje skvěle, takže pochvala patří celému kolektivu.“

ƔƔCo výhled do jara?
„Myslím, že mančaft by
měl zůstat pohromadě bez
jakýchkoliv změn. Aspoň
mi zatím nikdo nehlásil
zájem odejít jinam, žádné posily taky nesháníme.
Zimní příprava se rozbíhá
trochu pomaleji, úvodní přátelák sehrajeme až o nejbližším
víkendu. Každopádně
chceme v jarní části

pokračovat v započaté cestě, to znamená v rámci
možností dobře hrát
a mít i výsledky. Laťku
jsme si bronzem a počtem získaných bodů
z minulé sezóny nastavili vysoko, snad se
nám ji dál podaří udržet
aspoň na podobné
úrovni.“
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záchranu považoval za zázrak.“
PROSTĚJOV Několik sezón fotbalisté TJ Sokol Mostkovice doslova
zuby nehty drželi I.A třídu mužů. Až
do loňska, kdy kvalitativní sešup vyvrcholil zákonitým pádem o patro
níž do I.B třídy. V létě pak k tamnímu souboru nastoupil nový mladý
lodivod Ivo Kroupa (na snímku) s jediným cílem: zastavit propad herní
i výsledkové úrovně.
„Když jsem mostkovický tým vzal,
tak mi táta říkal, že by naši záchranu
považoval za zázrak. Situace nebyla ze
začátku vůbec dobrá, proto jsme chtěli
hlavně udržet soutěž a celkově všechno
stabilizovat, pokud možno bez sestupových starostí,“ neměl Kroupa žádné
velké oči.
Jeho výchozí skromnost ještě podpořilo dvojí oslabení hráčského kádru,
nejprve odchodem Kamenova a následně brzkým zraněním gólmana
Lukáše. „Místo něj musel do brány
borec z pole Štěpán Karafiát, který to
naštěstí zvládl skvěle. Na to, že nikdy

předtím pořádně nechytal, odváděl
mezi tyčemi obdivuhodné výkony,“
všiml si Kroupa.
Hned po svém příchodu nastolil tvrdý
režim založený na náročné přípravě.
„V první řadě jsme potřebovali obnovit
fyzickou kondici, z toho důvodu jsme
celý podzim trénovali třikrát týdně a na
I.B třídu fakt velmi intenzivně. Po herní
stránce jsme se snažili předvádět kombinační fotbal s rychlým přechodem do
útoku, na což máme technické hráče,“
přiblížil progresivní kouč.
Vstup do sezóny však byl krušný, úvodní šňůru čtyř porážek opepřil domácí
debakl 1:6 s rozjetým Pivínem. „Projevila se ta tvrdá práce, na kterou si kluci
museli zvyknout. Jakmile k tomu došlo,
začaly jít naše výkony postupně nahoru a soupeře jsme dokázali předčít jak
fotbalově, tak fyzicky. Prostě jsme je
uběhali, poctivá dřina se jednoznačně
vyplatila,“ okomentoval Kroupa sedmizápasovou sérii vítězství mezi pátým
a jedenáctým kolem včetně.

Ta mostkovické mužstvo vynesla do
horních pater tabulky, kde se v polovině
ročníku drží na čtvrtém postu se čtyřiadvaceti nasbíranými body. „Na základě
vstupních okolností i očekávání může
spokojenost určitě panovat. Na druhou
stranu se nemůžeme radovat ze všeho,
například domácí utkání nám herně
moc nevycházela, a pokud jsme je vůbec
zvládali, tak spíš upracovaně silou vůle.
Naopak venku jsme opakovaně hráli
krásně, rychle a moderně. Jen škoda,
že to nemohli vidět naši fanoušci. Každopádně buďme rádi, co se v podzimní
části povedlo,“ oddechl si kormidelník
Sokola.
Své souputníky výhradně chválil.
„Máme věkově jeden z nejstarších
mančaftů v soutěži, přesto se chlapi
dokázali přizpůsobit novému režimu
a obětavě šli do toho. Za což před nimi
smekám, v jejich letech takhle dřít
v nižší soutěži rozhodně není žádná
samozřejmost. Díky tomuhle přístupu
se podařilo fotbal v Mostkovicích po-

stavit zpátky na nohy i znovu
nastartovat, celý tým zaslouží
velkou pochvalu,“ zdůraznil
Kroupa s tím, že speciálně by
rád poděkoval hrajícímu asistentovi Ondřeji Milarovi. „Vynikající
předstoper, navíc mi ohromně pomáhá s vedením kolektivu, výborně si
spolu rozumíme.“

Definitivně vyhráno ale fotbalové Mostkovice zdaleka nemají. „Cítím, že euforie
teď přes zimu vyprchává, původní impuls
už je minulostí. Proto musíme všechno
zase nějak nakopnout, abychom prožili
klidné jaro bez záchranářských starostí.

Je potřeba dál pracovat v přípravě, dávat
do zápasů maximální nasazení a nepolevovat. Podstatné z mého pohledu přitom
je mít z fotbalu radost, užívat si ho a nemít
sestupový stres. Tohle klukům přeju ze
všeho nejvíc,“ uzavřel Ivo Kroupa.
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Anetu Straškrabovou
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nebo na e-mailu: marketing@vecernikpv.cz.

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 penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s konáním
soutěže.
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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.

3UDYLGODVRXWÝŀH

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.

NA 12 KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ

SI VEČERNÍK DO SCHRÁNKY

NEVÁHEJTE A ZAJISTĚTE

Více informací a pokyny najdete již v příštím vydání.
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jsou zasaženy mladé lesní stromky
i stará suchá tráva. Oheň vznikl v těsném sousedství vojenského prostoru Březina a způsobil ho silný poryv
větru při pálení klestí, kdy se ohniště
rozfoukalo, plameny pak přeskočily na suchou trávu. S požárem ještě před příjezdem hasičů bojovali
dělníci, kteří klestí pálili,“ popsala
průběh akce Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí HZS Olomouckého
kraje. Jak dodala, plameny dostali
hasiči pod kontrolu za půl hodiny po
oznámení. „Při požáru nebyl nikdo
zraněn, výši škody stále zjišťuje náš
vyšetřovatel.“
(mik)

V Kladkách byly o víkendu v provozu všechny vleky, v sobotu došlo i na
noční lyžování. Dorazily tam stovky
návštěvníků a místní parkoviště bylo
plné aut. Tuto sezónu to však již
bylo naposledy. „Předpověď slibuje
opět výrazné oteplení, proto jsme se

OTASLAVICE Nedávno vysazené
stromky v lese a trávu sežehly minulé úterý plameny. Přesně šestnáct minut po třinácté hodině byl
na operační středisko Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje oznámen požár travního
porostu nedaleko Otaslavic, a to
v těsné blízkosti vojenského prostoru Březina.
„Na místo vyjely profesionální jednotky z Prostějova a také dobrovolní
hasiči z Otaslavic, Vrahovic, Žešova,
Určic a Brodku u Prostějova. Po příjezdu zjistili, že hoří na ploše asi deset
tisíc metrů čtverečních a požárem

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

rozhodli, že v březnu už zasněžovat
nebudeme. Vše necháme ještě dojet,
ale dá se očekávat, že to v týdnu už
definitivně zabalíme,“ prozradil Večerníku Jiří Křeček, předseda Lyžařského areálu Kladky.
Sezónu zahájila v pondělí 7. ledna
lyžařská škola, pro veřejnost bylo
otevřeno o dva dny později. „Loni
jsme končili až v polovině března.
Přestože letos je to o poznání dříve,
jsme rádi hlavně za to, že jsme po
celou dobu jeli bez přerušení. Sice
jsme nic nevydělali, alespoň se nám

KLADKY Každá písnička jednou skončí a platí to i pro letošní sezónu v jediném lyžařském areálu na Prostějovsku.
Navzdory předchozímu teplému počasí se poslední víkend v Kladkách skutečně vydařil. Během mrazivé páteční noci jelo pět sněžných děl naplno. Díky obětavosti
provozovatelů tak byla sjezdovka v sobotu ráno skvěle
připravená. Vyrazit do Kladek o uplynulém víkendu se
tak rozhodně vyplatilo. Tuhle sezónu to ovšem bylo již
naposledy. A tak nastal čas bilancovat a přemýšlet, co by
se dalo do příštích let zlepšit.

Provozovatelům se daří splácet úvěr,
chtějí opravit příjezdovou cestu

leli o tom, že jej příští rok uděláme
na zahájení sezóny. Co se pak týče
závodů, tak toho litujeme dvojnásob
i vzhledem k tomu, že jsme pořídili vlastní branky na slalom. Věřím,
že příště najdeme vhodný termín
a Kladecká lyže bude,“ konstatoval
šéf místního lyžařského areálu.
A jaké jsou další plány? „Je jich
hodně. Dopředu nás žene zejména
pochvala vracejících se i nových návštěvníků, kterých letos bylo skutečně dost. Přesto je stále co zlepšovat.
Určitě se to týká příjezdové cesty,
na kterou jsme naopak zaznamenali
řadu stížností. Rovněž bychom rádi
pořídili pojízdný pás pro nejmenší
lyžaře, pouze nás zaskočila jeho cena
- padesát metrů stojí dva miliony
korun. Proto s tím zřejmě ještě nějaký čas počkáme. A máme v šuplíku projekt na rekonstrukci budovy
s občerstvením, která by se měla
rozšířit i o zázemí pro lyžařské kurzy.
Do toho se však na vlastní náklady
už pouštět nechceme. Pokud by se
objevila možnost získání vhodné
dotace, pak ano,“ nastínil Jiří Křeček.

PROSTĚJOVSKO Ostatky neboli konec masopustu se blíží.
Původně se jednalo o tři dny před
popeleční středou ohlašující příchod Velikonoc. Dnes se obvykle
jedná o jeden den, kdy se oddělují
veselé vesnice od těch ostatních.
Ostatky byly totiž vždy spojeny
s průvody masek, hudbou a nevázanou zábavou.
Masopustní veselí by se v sobotu 2.
března nemělo vyhnout celé řadě
vesnic na Prostějovsku. Zřejmě nejpočetnější účast masek se dá očekávat v Horním Štěpánově. „Tentokrát
bude změna. Nepůjdeme z horního
konce, ale vyjdeme z Nových Sadů.
Děláme to proto, aby v Novosadech
viděli všechny masky. Vždycky jsme
tam totiž končili, a to už nás tam došla maximálně polovina,“ prozradila
Jitka Vlachová.
Velké oblibě se masopust těší také
v Březsku, kde vše spojují s tradičním

pochováním basy v tamním kulturáku. Tklivými melodiemi bude letos
celý obřad provázet skupina Merkur.
Ostatky jsou spojeny také s hodováním, a tak se nelze divit, že třeba
v Nezamyslicích na masopustní průvod letos navážou vepřové hody.
Masopusty mají dlouho tradici také
v Pivíně či v Přemyslovicích, oblíbené jsou rovněž v Malenách, ve Vícově, Tištíně, ve Stínavě a celé řadě
dalších obcí regionu. Večerník vám
z vybraných míst přinese podrobnou reportáž.
(mls)

-OCUQRWUVPÊOWRTčXQFWRCVąÊPGLGPXGUGNÆOCwMCT[MQN¾éM[LGFPQJWDM[CUNK
XQXKEGCNGVCMÆåKX¾JWFDC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

projdou veselými vesnicemi

Masopustní průvody

však podařilo poslat splátku úvěru,
který jsme si před šesti lety vzali na
pořízení nového vleku a prodloužení sjezdovky. Z více jak pěti milionů
korun nám už zbývá splatit posledních devět set tisíc. Pokud vše půjde
dobře, tak bychom to během následujících dvou let mohli zvládnout,“
usmál se Křeček.
Všechny Kladecké mrzelo zejména to, že se tentokrát nepodařilo
uspořádat závod v obřím slalomu
Kladecká lyže, a nakonec ani závěrečný karneval. „Už jsme přemýš-

1WRN[PWNÆOXÊMGPFWD[N[RQFOÊPM[RTQN[åQX¾PÊX-NCFM¾EJUMWVGéP÷KFG¾NPÊ6ÊOVQQXwGOX\JNGFGOMRN¾PQXCPÆOWQVGRNGPÊRTQ
NGVQwGMUMQPéKNQ
Foto: www.lyzovanikladky.cz.

V KLADKÁCH UZAVŘELI VYDAŘENOU SEZÓNU

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

zprávy z regionu

Pondělí 25. února 2019
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Němčice na Hané (nif) – Němčické
zastupitelstvo schválilo rekonstrukci základní školy, na kterou dostalo
město dotaci. V současné době zde
funguje 17 tříd a 420 - 430 žáků. „Nejdůležitější pro nás teď je, jak naložíme
po dobu rekonstrukce s našimi žáky.
Rozhodlo se, že v rámci rekonstrukce
přemístíme část školy do Dobromilic,
po dohodě s realizační firmou ostatní
zůstanou v té části budovy, kde bude
probíhat nejméně práce. To znamená,
že v příštím školním roce budeme mít
dvě centra výuky. Rekonstrukce bude
probíhat deset až dvanáct měsíců,“
prozradil Večerníku starosta Němčic
nad Hanou Jan Vrána.

Nìmèice opravu školu

Ptení (mls) - Charita Prostějov děkuje
žákům a rodičům ZŠ Ptení za uskutečnění materiální sbírky, která byla věnována charitnímu šatníku. „Shromážděné věci nám umožní pomáhat lidem
bez přístřeší, lidem z azylových domů,
matkám samoživitelkám a sociálně
slabým rodinám. Velice si vážíme této
pravidelné podpory,“ vyjádřil se ředitel
prostějovské charity František Hynek.

Ve škole uspoøádali
sbírku ošacení

Nezamyslice (mls) - Ode dneška,
tj. pondělí 25. února až do středy
27. února nepojedou vlaky na trase
mezi Brnem a Přerovem. Výluka se
dotkne i železničních zastávek Nezamyslice a Němčice nad Hanou. Vlaky budou nahrazeny autobusy, které
budou zastavovat před nádražím.

Nepojedou vlaky

Hrubčice (mls) - Je to trend současnosti. Čím dál méně lidí se nechává
pohřbít do klasického hrobu, naopak počet kremací se rok od roku
zvyšuje. Nelze se proto divit, že na
většině hřbitovů dochází místa pro
uložení uren. S touto situací se dokázali vypořádat v Hrubčicích, kde vybudovali novou část urnového háje
a zmodernizovali tu stávající. Obě
části nyní tvoří jeden celek.

5R]vÉÔLOLXUQRYÙK½M

Plumlovsko (mls) - Naprosto nečekaná záležitost. Zástupci knížecího
rodu panujícího v Lichtenštejnsku
se prostřednictvím soudních žalob
domáhají rodového majetku po celém Olomouckém kraji. V prostějovském regionu mají zájem o parcely
na katastrech Plumlova, Žárovic, Hamer, Stínavy, Repech a Bousína, jedná se především o lesní a zemědělské
pozemky. Lichtenštejnové chtějí získat zpět pouze majetek, který aktuálně vlastní stát. Ten jej získal po druhé
světové válce na základě takzvaných
Benešových dekretů. Dle žalující
strany stát tyto zákony zneužil k protiprávní konfiskaci majetku.

Lichtenštejnové
chtìjí pozemky zpìt

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

region
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milujeme vecerník
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bíhal tak, jak si obě strany představovaly.
Na podzim Viktoriáni pouze dvakrát zvítězili a k tomu další čtyři
remízy postačily na pouhých deset
bodů, což momentálně znamená
tříbodovou ztrátu na předposlední Táborsko. Pravda čtyři body
od záchrany není nepřekonatelná
propast, ale budou to mít Pražané
hodně těžké.
Možná dostatečným varováním
pro všechny byl žižkovský výbuch
v předposledním přípravném utkání, kdy po katastrofálním výkonu
podlehla Viktorka divizní Admiře
Praha 1:2. V generálce pak Žižkov

7
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čáru – 3:0. Tím si trochu napravil reputaci po několika ostrých zákrocích,
za něž by byl v soutěžním zápase už
BYLI JSME
U TOHO
zřejmě ohodnocen karetním trestem.
Ve dvojici s Janíčkem ovšem útočné
tykadlo soupeře, také v Prostějově známého Chwaszcze, k ničemu nepustili.
Po úvodní kanonádě tempo přece jen
trochu opadlo, do poločasu byly k vidění nepřesné střely Žikola, Slaninky
či Zapletala. Druhý jmenovaný mířil
nejprve nad branku, pak ale zleva prověřil brodského gólmana, který musel
míč vyrážet na roh.
Po změně stran Kroupu na hrotu vystřídal Ševčík, který hned prověřil soupeřova
brankáře po přesné nabídce od Machynka. Když už byl po technické střele Vošah(QVQ6QO¾w-CN¾D
líka brankář překonaný, zastoupil jej na
brankové čáře Vrága. Přesto se eskáčko
dočkalo čtvrté branky po rovněž technic2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
ké střele velice aktivního Koudelky – 4:0.
Třetiligový Brod se dostal do jediné vážOldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
nější akce, když centr našel před brankou
„Jsem spokojen s tím, jak jsme k zápasu přistoupili, výkony všech hráčů, kteří naszcela volného Chwaszcze, který naštěstí toupili, byly velmi dobré. Honza Vošahlík podal také velmi dobrý výkon, vlastně
mířil těsně nad břevno.
všichni hráči dnes splnili, co jsem od nich očekával. Bylo důležité, aby přístup k utV poslední desetiminutovce přibyly kání byl jiný než v Líšni. A to opravdu byl. Výsledek tomu odpovídá. Zastříleli jsme
do brodské sítě ještě další tři branky, si, ale spoustu gólů jsme ještě zazdili. Když přistoupíme takto k utkání na Žižkově,
nejprve Pernackij pěkně sklepl míč budu spokojen. Jsem optimista.“
Statistiky z přátelského
pro Ševčíka, kterému stačilo jen sadil střelou na zadní tyč Fládr (6:0)
utkání najdete
správně usměrnit balón (5:0), pak a závěrečná tečka patřila opět Ševčína straně 26
se po individuální akci zprava pro- kovi – 7:0.

yy Do Prostějova jste přišel těsně
před uzávěrkou přestupních termínů, jak se to seběhlo?
„Bylo to hodně narychlo. Tři dny po
utkání na Slavii, kde jsem hrál za Teplice, mi bylo řečeno, že mi v létě končí
smlouva a nadále se mnou v Teplicích
nepočítají, tak mohu odejít už teď
v zimě. Řešil jsem tedy bezprostřední budoucnost, byl jsem domluven
ve Zlatých Moravcích, ale nakonec
jsem to z rodinných důvodů odřekl.
Teprve během čtvrtka se začala řešit

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

možnost angažmá v Prostějově a v pátek bylo hotovo. Byla to vlastně otázka několika hodin.“
yyVěděl jste do té doby něco o prostějovském klubu?
„Že sem chodí zkušení kluci s ligovými zkušenostmi, klub je stabilní
a chce hrát druhou ligu. Potřebuji
hrát, takže jsme se tady vcelku bez
problémů domluvili.“
yy Jaké jsou vaše první bezprostřední dojmy ze zázemí, z kabiny?
„Jak zázemí, tak kluci v kabině jsou
úplně v pohodě. Stadion je malý, ale
hezký, takže já myslím, že dojmy jsou
dobré.“
yyV útoku máte za parťáka zkušeného Karla Kroupu, jak jste se zatím dali herně dohromady?
„Doufám, že si v lize vyhovíme a že
naše spolupráce bude fungovat. Zná-

OLOMOUC–HOLICE Když už to vypadalo, že opravdu výrazná postava eskáčko neposílí, přišel poslední den přestupového
okna v Česku a zpráva o příchodu Jana Vošahlíka (na snímku).
Devětadvacetiletý rodák z Příbrami, naposledy hráč Teplic je
s 220 prvoligových startů na kontě a zahraničními angažmá
v Kazachstánu či Maďarsku ta pravá posila do ofenzivy.

(QVQ6QO¾w-CN¾D

JAN VOŠAHLÍK
me se spolu ještě z dob, kdy hrával
v Brně. Budu se snažit běhat kolem
něj a sbírat odražené balóny. A třeba
mu připravovat šance.“
yyKoncem podzimu a koneckonců i v přípravě měl prostějovský
tým hodně problémů s proměňováním šancí, bude to teď asi hodně
na vás?
„Nemyslím si, že to bude úplně na
mně... Pozitivní je, že tým si šance vytváří, i v generálce jsme jich
měli velkou spoustu. Všechno
je to jen o tom dát první gól,
jakýkoli, a myslím, že se to
chytne.“
yy V duchu tradice jste nastoupil s kapitánskou páskou a hned dal první gól,
takže to bude z vaší strany
náročný vstup do mužstva?
„Měl jsem podruhé balón
a hned dal gól. Aspoň to mám
vše za sebou a uvidím, kolik
mě to bude stát.“ (směje se)

říká o přestupu do Prostějova

„Byla to otázka několika hodin,“

V podstatě první střela na branku
znamenala vedení. Nejčerstvější jarní posila Vošahlík se s kapitánskou
páskou uvolnila na hranici šestnáctky
a střelou na zadní tyč chladnokrevně
otevřela skóre – 1:0. Vzápětí se ve skrumáži před brankou nejlépe orientoval
Zapletal a jeho dorážka znamenala už
dvoubrankové vedení – 2:0.
Výsledkově bylo už po čtvrthodině
jednoznačně po zápase. Po rohovém
kopu si našel míč Sus a svým typickým
způsobem jej dopravil za brankovou

Tomáš KALÁB

OLOMOUC–HOLICE Poslední přípravní utkání bylo nakonec
nutné odehrát opět na umělé trávě
v Holici, takže se nedalo nazvat generálkou v pravém slova smyslu.
Přesto se Machalovi svěřenci vypnuli k organizovanému, zodpovědnému a takticky zvládnutému
výkonu, přičemž se zahojili i střelecky. O vítězi sobotního dueklu
nebylo od úvodních minut pochyb.

1.SK PV
ČSK UB

fotbal
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hostoval v tehdy druholigové Čáslavi
a v Bohemians. Poslední sezónu hostoval v pražské Slavii, jejímž hráčem byl
do roku 2016. V té době byl na hostování v pro nás poněkud exotickém kazašském klubu Šachťor Karagandy. Po
jedné sezóně v Maďarsku hrál od roku
2017 v Teplicích, kde mu v létě končí
smlouva.
A právě fakt, že mu Severočeši dali po
jeho výborném výkonu na Slavii přesto
na srozuměnou, že s ním již nadále nepočítají, odstartoval bleskový průběh
událostí, v jejichž závěru se útočník
s více než dvěma sty prvoligovými starty ocitl v prostějovském dresu. V něm
by měl být tím, kdo pozvedne efektivitu
proměňování brankových příležitostí,
ať už přímo střelecky, nebo jako ten, kdo
připraví klasické „loženky“.
(tok)
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Soupiska 1.SK Prostìjov
pro jarní èást F:NL 2018/2019:

PROSTĚJOV Prostějovským stadionem Za Místním nádražím už
prošla hezká řádka zvučných jmen.
Vzpomeňme na Zelenku, Hunala,
Papouška nebo Pospíšila, aktuálně samozřejmě kapitána Kroupu.
K nim se pro jarní sezónu přiřadí další zvučné jméno rezonující mnoha
prvoligovými kluby i zahraničním
angažmá – útočník Jan Vošahlík.
Rodák z Příbrami začínal, jak jinak,
v místním klubu, kde během sezón
2005–2007 odehrál jedenadvacet
zápasů. Poté následovalo šestileté období v Jablonci, během něhož ovšem

EXKLUZIVNĚ
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Generálka se má hrát na stejném povrchu a ve stejný čas jako první mistrovské utkání. První podmínka se realizačnímu týmu nakonec nepodařila splnit.
Ve hře byla přírodní tráva na Nových
Sadech, jenže jak tam, tak v dalším blízkém okolí nebyl žádný vlastník ochoten
riskovat poškození zimou poznamenaného travnatého povrchu.
K hlavním handicapům zimní přípravy
tak patří fakt, že vůbec neproběhla na
přírodní trávě, což si všichni hráči, kteří
se loni zúčastnili soustředění v Chorvatsku, notně pochvalovali. Svou roli tady

Tomáš KALÁB

➢ ze strany 21

sehrál i nevydařený konec podzimu,
který logicky nepotěšil okruh prostějovských sponzorů, a finance tak určitě
chyběly. Je samozřejmě určitým paradoxem, že si třetiligový tým užíval nezvyklého luxusu, zatímco profesionální
druholigový kádr se připravoval pouze
v domácích podmínkách a prakticky
bez společného soustředění.
Kádr však nabyl na síle, čemuž navíc
napomohla nečekaná, velmi smolná
událost. „Ve středu na tréninku při
bagu jsem si poškodil vazy v koleně,
což vypadá na delší léčení. Víc se dozvím v pondělí, ve hře je zákrok, po
němž bych mohl být fit dřív, nebo
konzervativní léčba, která se ovšem
počítá na týdny,“ vysvětlil během sobotního utkání své smolné zdravotní
peripetie Miloslav Bréda, dosavadní
jasná jednička eskáčka mezi třemi
tyčemi.
Vzhledem k nejisté prognóze si realizační tým nedovolil vstoupit do těžkých
jarních bojů pouze s Filipem Muchou
a hledal v doslova šibeničním osmačtyřicetihodinovém termínu kvalitní náhradu. Uzávěrka přestupů totiž končila
v pátek o půlnoci. Nakonec našel, co
snad ani nečekal.
Na Hanou se na jarní sezónu přesune ze středních Čech další původem
slovenský gólman Patrik Le Giang,
který eskáčko hodně potrápil v dresu Vlašimi. Vzhledem k nedávným
prvoligovým zkušenostem v Karviné další posila jako hrom!
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_:_
17. kolo 3. 3. 10:15 Žižkov – 1.SK Prostějov (0:0)
_:_
18. kolo 9. 3. 14:30 1.SK Prostìjov – Èeské Budìjovice (1:3)
_:_
19. kolo 17. 3. 15:00 Hradec Králové – 1.SK Prostějov (0:0)
_:_
20. kolo 31. 3. 18:00 Zbrojovka Brno – 1.SK Prostějov (1:2)
_:_
21. kolo 6. 4. 16:30 1.SK Prostìjov – Znojmo (1:0)
_:_
22. kolo 12. 4. 18:00 Ústí nad Labem – 1.SK Prostějov (0:1)
_:_
23. kolo 17. 4. 17:00 1.SK Prostìjov – Sokolov (0:3)
_:_
24. kolo 20. 4. 10:15 Pardubice – 1.SK Prostějov (2:2)
_:_
25. kolo 27. 4. 17:00 1.SK Prostìjov – Táborsko (1:1)
_:_
26. kolo 3. 5. 17:00 Vítkovice – 1.SK Prostějov (0:0)
_:_
27. kolo 8. 5. 17:00 1.SK Prostìjov – Jihlava (0:1)
_:_
28. kolo 12. 5. 17:00 Varnsdorf – 1.SK Prostějov (2:0)
_:_
29. kolo 18. 5. 17:00 1.SK Prostìjov – Chrudim (0:4)
_:_
30. kolo 25. 5. 17:00 Vlašim – 1.SK Prostějov (2:2)
Vysvětlivky: za číslem kola je uvedeno datum a čas utkání, v závorce je
podzimní výsledek

Jízdní øád eskáèka
v jarní èásti F:NL 2018/2019

remizoval s Českými Budějovicemi
bez branek.
„Mám už jakousi představu, samozřejmě bude ještě záležet na
zdravotním stavu hráčů v průběhu
týdne,“ odvětil v Holici trenér Oldřich Machala na dotaz, jestli už má
v hlavě poskládanou sestavu na první jarní kolo.
Tréninkově podle něj nebude nadcházející týden nijak výjimečný.
„Pouze tím, že budeme trénovat
na přírodní trávě, jinou možnost už
nemáme. Musíme si zvyknout na
tento povrch aspoň v závěru přípra- PROSTĚJOV Jestliže tedy před pár
vy,“ doplnil k nejbližšímu programu týdny vyvstávala otázka, kdo podpoMachala.
(tok) ří Karla Kroupu v útočném snažení,
může mít aktuálně trenér Oldřich
Machala po starostech. Ještě nedávno hráč Teplic Jan Vošahlík je univerzální ofenzivní hráč, může hrát pod
hrotem a těžit ze spolupráce s Kroupou při sklepávaných balónech,
FOTOGALERIE
může hrát i hrotového hráče a často
klikni na
bývá využitelný také na křídle. V tom
www.vecernikpv.cz
se konečně může dobře doplňovat
i se Ševčíkem, který je rovněž v útoku jako doma. Oba jmenovaní hráči se v posledním utkání přípravy,
které lze těžko nazvat generálkou,
střelecky prosadili, Ševčík dokonce
dvakrát.
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vs.

Šustr, levý krajní obránce Muleme
z Ugandy, talentovaný útočník Kubala ze Slovácka, ze Sparty obránce
Burda, z Vítkovic útočník Súkenník
nebo záložník Frizoni. To vše pod
taktovkou nového kouče Miloše
Sazimy, který naradil Mikolandu.
Viktorka přes zimu mocně posilo- Ten odešel poté, co byla přerušena
vala napříč všemi řadami. Do týmu spolupráce s pražskou Slávií. Propřišli útočník Mashike, obránce jekt farmy na Žižkově totiž nepro-

PROSTĚJOV Neděle 3. března, 10:15 hodin. Tyto časové údaje jsou klíčové pro start prostějovských fotbalistů v jarní části
druholigového ročníku 2018/2019. A bude to hodně těžké.
Soupeř, tedy domácí Viktoria Žižkov, totiž figuruje v tabulce
na posledním místě a záchranářské práce bude chtít zahájit
úspěšně. Hrát se bude téměř o všechno!

Do jarní části Fortuna:Národní ligy vstoupí eskáčko na Žižkově
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íc
Eskáčkodrvuyhráožíligvsotř
vé záchraně
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hlasování ještě stále probíhá na
internetových stránkách www.
skmpv.cz, a to ve dvou kategoriích: Sportovní fotografie a Umělecká fotografie. V neposlední řadě
bude i vylosován výherce speciální
ceny z hlasujících do Sportovní
hvězdy PV médií a finančního
daru se dočká jeden charitativní
projekt.
Slavnostního večera se tradičně zúčastní nejen sami laureáti, ale také
další sportovci, koučové a funkcionáři napříč všemi odvětvími.

Chybět samozřejmě nebudou ani
významní hosté v čele s nejvyššími
představiteli statutárního města
Prostějov, případně i Olomouckého kraje.
Přibližně hodinový program obsáhne jako obvykle též špičková kulturní vystoupení známých celebrit
českého showbyznysu. A po jeho
skončení přijde na řadu volná zábava
včetně bohatého rautu.
Jak to dopadne a kdo bude novým
králem místního sportu? PROSTĚJOVSKÝ Večerník, tradiční
mediální partner ankety, přinese
z pátečního vyhlášení podrobnou
reportáž s kompletními výsledky,
fotografiemi, ohlasy oceněných i
rozhovory nejen s nimi!
.QÿUMÚTQéPÊMCPMGV[5RQTVQXGEO÷UVC2TQUV÷LQXCD[NKX\RQOÊPMQWPCP¾JNG\GUPWNÆJQ2GVTC.CPITC%QRąKPGUGNGVQwPÊ
UNCXPQUVPÊX[JN¾wGPÊ"
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Noblesní večer se premiérově uskuteční
v Národním sportovním centru Prostějov

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTNÍM VYHLÁŠENÍM ANKETY SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018

Vyhlášeni budou nejlepší sportovci za
minulý rok 2018 v celkem dvanácti kategoriích: Sportovec roku, Talent roku,
Tým roku, Mládežnický tým roku, Trenér roku, Trenér mládeže roku, Neprofesionální sportovec roku, Sportovní
událost roku, Cena sportovní komise,
Cena fair play – Sportovní srdce, Síň slávy prostějovského sportu a Sportovní
hvězda prostějovských médií.
Současně budou oznámeni vítězové Fotografické soutěže, jejíž

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Čtrnáctý ročník ankety Sportovec města
Prostějova se blíží ke svému vyvrcholení. Tím se stane jeho
slavnostní vyhlášení, jež poprvé v dějinách přivítá Národní
sportovní centrum Prostějov. A kdy? V pátek 1. března od
19:00 hodin. Až dosud se anketní dostaveníčko vždy konalo
v konferenčním sále Hotelu Tennis Club. Vzhledem k podzimnímu otevření exkluzivních prostor NSC PV však došlo k logickému přesunu, který by měl být pro všechny zainteresované
jedině pozitivní.

BYLI JSME
U TOHO

JEN ZAPRÁŠILO

Sportovec města Prostějova za rok 2018

klikni na

ZHQVQ4CFQOKN*QNÊM

zakázány, rádi bychom alespoň ve
spolupráci s divadelními ochotníky
lidem příště ukázali, jak taková zabijačka dříve probíhala. Mohla by
to být vtipná show, snad se nám to
podaří,“ naznačil Holík z mysliveckého spolku, jehož členové pouze
nepřikrmují či neloví zvěř, ale také
pořádají řadu dalších společenských
akcí. Tou následující by měl být
červnový dětský den konaný přímo
v Kobeřicích.

V pátek bude slavnostně vyhlášena anketa

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

NEZAMYSLICE S jarem přišlo
bláto, a tak některé nezpevněné
cesty přestávají být sjízdné. Platí
to i pro dvůr Domova „Na Zámku“
v Nezamyslicích. Dle vedení městyse však mají jeho obyvatelé jiné
možnosti, kde zaparkovat a jeho
vydlážděním by se nadělalo více
škody než užitku...

Martin ZAORAL
Pokud zaparkujete ve dvoře Domova „Na Zámku“ v Nezamyslicích,
hrozí, že už z něj nevyjedete. „Dvůr
je tak rozježděný, že z něj nejde vyjet. Vedení městyse s tím nechce nic
dělat. Už nevím, na koho se obrátit,“
zavolala do redakce Večerníku Marta Máčalová, která tam pracuje.
Vedení městyse skutečně žádné
zásadnější kroky v celé věci neplánuje. „Podle mě se tam s autem
jezdit nemusí. Původně v těch místech byl trávník, který tam chce mít

0CXGRąQXÚEJURGEKCNKV¾EJUKRQEJWVP¾XC
NCKéV[ąNGV¾6GTG\MC4čåKéMQX¾UGUXÚO
VCVÊPMGO6QO¾wGOQDCFQTC\KNK\PGFC
NGMÚEJ-QDGąKE
Foto: Martin Zaoral

s hodinovým předstihem. Jak se brzy
ukázalo, dobře udělali. „Porazili jsme
prase, které vážilo 260 kilogramů,
a připravili z něj všechny tradiční pochoutky. Jako první zmizely jitrnice,
pak tlačenka, škvarky a hned na to vše
ostatní. V poledne již nebylo k mání
vůbec nic,“ popsal Večerníku Holík
s tím, že příští rok bude zabijačkových
specialit připraveno větší množství.
Neměla by to být jediná novinka.
„Když už jsou ty obecní zabijačky

naprostá většina obyvatel. Kromě
paní Máčalové totiž nikdo jiný ani
auto nevlastní. Do dvora zajíždí pouze návštěvy, či třeba pošta. Přitom lidé
mají jiné možnosti. Auto mohou nechat buď zepředu před bránou, nebo
jej zaparkovat ve vzdálenosti zhruba
třiceti metrů u kostela. Mohli bychom
dvůr sice nechat vydláždit, ale podle
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pouze zkontrolovaly požářiště,“ popsala
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Na otázku ohledně
možné příčiny požáru měla okamžitou
odpověď. „Oheň způsobila hra dětí se
zápalkami, výše škody zatím nebyla
přesně vyčíslena.
(mik)

1JP÷ORQwMQ\GPQWRQJQXMWXTQFKPPÆOFQO÷X#NQL\QX÷OCLÊPCUX÷FQOÊF÷VK
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Devatenáctiletý řidič
NA MÍSTĚ MRTEV!

VÝŠOVICE Uplynulý pátek 22. února v noci došlo na silnici mezi Výšovicemi a Němčicemi nad Hanou k tragické dopravní nehodě. Při karambolu
osobního auta zahynul devatenáctiletý mladík. Na neštěstí jako první upozornil server pvnovinky.cz.
Informaci Policie potvrdila během neděle. „Mladý řidič osobního vozidla
Renault zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze a stavu vozovky. Vůz dostal smyk a narazil do stromu. Devatenáctiletý řidič na místě podlehl těžkým
zraněním,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje s tím, že příčiny tragédie jsou v šetření dopravní
i kriminální policie.
(mik)

0C FXčT &QOQXC d0C <¾OMWq UG \C
RąÊ\PKXÆJQ RQéCUÊ F¾ CWVGO FQUVCV
MQNGOOÊUVPÊHCT[RQVÆVQEGUV÷.GRwÊ
LG XwCM PGEJCV CWVQ RąÊOQ W MQUVGNC
Foto: internet

Ve Smržicích slavnostně otevřeli novou školku

Nedal přednost,
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NĚMČICKO Ve středu
20. února před osmnáctou hodinou došlo v křižovatce silnic
mezi Prostějovem,
Němčicemi nad Hanou,
Dobromilicemi a Pivínem
ke srážce osobního vozidla Renault
s dodávkou značky Fiat. Řidič toho
prvního se dopustil fatální chyby,
když na křižovatce nedal přednost.
„Šedesátiletý řidič Renaultu do křižovatky z vedlejší silnice od obce Pivín
vjel v době, kdy tudy po hlavní silnici
od Němčic nad Hanou k Prostějovu řídil
dvaašedesátiletý muž dodávku Fiat. Po
střetu skončil Renault mimo komunikaci
na střeše. Oba řidiči byli po nehodě k vyšetření převezeni do prostějovské nemocnice. U řidiče Renaultu bylo zjištěno lehké zranění, řidič Fiatu zranění neutrpěl,“
popsal detailně nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

Vepřové hody se v objektu dobrochovské mateřinky konaly letos podruhé. Myslivci hospodařící nejen na
katastru si tímto způsobem chtěli opět
připomenout tradici obecních zabijaček, které se kvůli nařízení Evropské
unie staly nelegálními. Kritizovaný
zákon striktně zakázal porážení zvířat
pro veřejnou spotřebu mimo jatka.
A zájem o akci překonal jejich očekávání. Na Vepřové hody v sobotu
dorazili jak místní, tak i lidé z okolních vesnic, či Prostějova. Přestože akce měla začínat v deset hodin,
někteří nedočkavci byli na místě již
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sledku toho vozidlo uvedla do smyku.
Situaci nezmírnila ani skutečnost, že
automobil byl vybaven zimními pneumatikami s dostatečnou hloubkou
dezénových drážek. Vozidlo ve smyku
vyjelo vpravo mimo komunikaci, kde
se v příkopu převrátilo na levý bok,“
shrnul František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Žena po havárii vyhledala lékařské
ošetření, ke zranění dalších osob
nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na pět
tisíc korun, alkohol policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“
uzavřel Kořínek s tím, že po havárii
policisté vyzvali správce komunikace
k provedení údržby.
(mik)

milujeme vecerník
á

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
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U Výšovic to klouzalo...

„V úterý devatenáctého února krátce
po sedmé hodině došlo na komunikaci mezi Žešovem a Výšovicemi
k havárii osobního automobilu. Čtyřiatřicetiletá řidička automobilu značky
Opel zřejmě nepřizpůsobila rychlost
jízdy stavu a povaze vozovky a v dů-

sport

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

region

Děti si hrály
se zápalkami

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

ALOJZOV Minulý čtvrtek byl krajským hasičům nahlášen požár uvnitř
rodinného domu v Alojzově. Podle
prvotního zjištění vyšetřovatelů mohou za zkázu děti, které si hrály se
zápalkami!
„Ve čtvrtek jedenadvacátého února
byl přesně v 7:19 hodin oznámen
na operační středisko Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje požár v rodinném domě v obci
Alojzov. Na místo vyjeli profesionální
hasiči z Prostějova i ti dobrovolní z Aloa Určic, kteří po příjezdu zjistili,
NA VÁŠ NÁMÌT jzova
že uvnitř domu v obytné části hořela
mě to není dobrý nápad. Jen se tím rozkládací pohovka. Obyvatelé ji uhasili
zbytečně zničí kus potřebné zeleně,“ před příjezdem hasičů, jednotky poté
reagoval na tento podnět starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček s tím, že
až prostor vyschne, může se částečně
upravit.

v Nezamyslicích
PO VEPŘOVÝCH POCHOUTKÁCH SE V DOBROCHOVĚ Dvůr Domova „NaSEZámku“
DLÁŽDIT NEBUDE
Čtvrttunové prase i další speciality byly již
v poledne pryč, kdo přijel později, měl smůlu

DOBROCHOV To byl fofr! Během necelých dvou hodin
zmizelo nejen všechno maso, ale i jitrnice, jelita, tlačenka,
škvarky, zabijačkové polévky či moravští vrabci, které si
letos připravili pořadatelé sobotních Vepřových hodů
v Dobrochově. „Omlouvám se všem, na které se nedostalo, příště toho nachystáme více,“ vzkázal za pořadatele
Radomil Holík z Mysliveckého spolku Předina – Kobeřice.
U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Martin ZAORAL
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Pět let za vloupání

Po slivovici sedl na kolo

Po smyku se převrátila skončil„na zádech“
äGPC\CXQNCPVGOVQJQVQXQ\KFNCPG\XN¾FNCąÊ\GPÊCRQUO[MWPCPCOT\NÆXQ\QXEG
W8ÚwQXKEJCXCTQXCNC
(QVQ2QNKEKGè4

VÝŠOVICE Zima v dopravě ještě
zdaleka neskončila. O tom se přesvědčila žena, která nezvládla řízení
na namrzlé vozovce a u Výšovic se
převrátila s autem do příkopu. Po
drobném zranění si dokázala sama
vyhledat lékařskou pomoc.
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Dvakrát za hodinu!
Předminulou neděli 17. února ve
22:32 hodin kontrolovali koničtí policisté v Horním Štěpánově,
v místní části Pohora, dodávku
značky Renault a jejího čtyřiadvacetiletého řidiče. Provedenými
dechovými zkouškami policisté
u muže změřili nejvyšší hodnotu
1,12 promile alkoholu. S naměřenými hodnotami souhlasil, ale
výzvu k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření odmítl.
Další jízdu mu policisté zakázali
a na místě zadrželi jeho řidičský
průkaz. Neuběhla však ani hodina a stejná hlídka stejný automobil ve 23:26 hodin kontrolovala
znovu. Tentokrát na komunikaci
mezi místní částí Pohora a centrem Horního Štěpánova. Vozidlo
řídil stejný řidič a obdobné byly
i výsledky dechových zkoušek,
které se znovu přehouply přes
hodnotu jednoho promile. Také
v tomto případě policisté muži
další jízdu zakázali. Pro své jednání je nyní muž podezřelý ze dvou
přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník za
tento skutek stanoví trestní sazbu
odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest a zákaz činnosti.

V dosud přesně nezjištěné době
během předminulého víkendu
se neznámý pachatel vloupal do
dvou stavebních buněk na staveništi v obci na Kostelecku. Poškozením buněk pachatel stavební
firmě způsobil škodu vyčíslenou
na 2 000 korun. Na dalších více
než 130 000 korun pak firma vyčíslila škodu na odcizeném nářadí. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Minulé úterý 19. února před
šestnáctou hodinou kontrolovali policisté obvodního oddělení
Plumlov na komunikaci mezi Žárovicemi a Soběsuky osmačtyřicetiletého cyklistu, který na sebe
upozornil poněkud nejistým
stylem jízdy. Podezření policistů
se potvrdilo provedenými dechovými zkouškami, při kterých
muž nadýchal 1,43 a 1,55 promile alkoholu v dechu. Se změřenými hodnotami muž souhlasil
a přiznal vypití asi dvou decilitrů slivovice a blíže neurčeného
množství piva během dopoledne
téhož dne. Další jízdu policisté
muži zakázali. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu.
Za ten mu u správního orgánu
hrozí pokuta od 25 000 do 50 000
tisíc korun.

AL LOGIC
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Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 90 000 korun.
„Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Provedeným šetřením byl jako viník
nehody určen řidič Renaultu vyjíždějící
z vedlejší silnice. Jeho přestupek policisté vyřešili uložením pokuty na místě. Po
prohlídce poškození vozidel na místě
zadrželi osvědčení o registraci obou vozidel,“ doplnil František Kořínek. (mik)

SMRŽICE Předminulou sobotu nastala historická chvíle ve Smržicích, kde
otevřeli novpou školku, jejíž výstavba trvala od roku 2016. Zmodernizování
budovy určitě těší nejen samotné děti, ale i rodiče a učitele. Pro návštěvníky
slavnostní události bylo připravené bohaté občerstvení, přípitek, a dokonce
i dort, u čehož Večerník nemohl chybět.
přišel mateřskou školku posvětit.
PŮVODNÍ
„Jelikož se mateřská školka otvírala
reportáž
v průběhu školního roku, tak jsme
pro Večerník
museli slavnostní otevření zvládnout
ze dne na den. Já to vše přijímám s poVendula
korou, protože ne každá učitelka může
PROVAZOVÁ
být u zahájení a budování nového režimu mateřské školky a dát tomu duši,
což je na nás na učitelkách, jak se toho
chopíme. Myslím, že se to podařilo
dobře. Snažíme se dál navázat na tu rodinnou výchovu, aby sem děti chodily
s radostí,“ prozradila Večerníku vedoucí
mateřské školy Veronika Přikrylová.
Malé děti chtěly nejen vystupovat,
ale aktivně se zapojit i do centra dění.
Proto dostalo vedení školky nápad, že
právě malí předškoláci budou průvodci této školky, koneckonců tu školku
nejlépe znají oni. Všichni nosili visačDen otevřených dveří nové smržické
školky navštívili v sobotu 17. února
nejen smržičtí obyvatelé. Při vstupu do
budovy se doslova nebylo kam hnout,
sál byl kompletně zaplněn rodiči a dětmi. Kromě proslovů pana Přikryla,
který přítomné seznámil s tím, jak probíhala celá rekonstrukce, starosty, ředitelky se všichni mohli rozplývat nad
nacvičenými písničkami a básničkami
malých předškoláčků, vystoupením
dramatického kroužku žáků ze základní školy a velkou poctou, když sám farář

„Nová školka vypadá úžasně, moje dce- kdybychom skočili z jednoho století
ra Anetka je tu moc spokojená, takže na do druhého, pro nás to znamená velký
tom záleží úplně nejvíc. Ale nejde ani posun,“ neskrýval spokojenost starosta
tak o budovu jako o paní učitelky, díky Aleš Moskal. „Stará školka, která zde
nimž se zde moje dcera cítí dobře. Tak- stála snad sto třicet let, už neodpovídala
že moderní přestavba je osobně pro mě standardům a bylo potřeba s tím něco
jen takový bonus,“ sdělila pocity Večer- udělat. A doufám, že se nám podaří kaníku maminka Olga Langerová.
pacitu nové naplnit. Osobně to vidím
V původní školce byly pouze dvě tří- jako obrovské pozitivum pro naši obec.
dy, čímž byla omezena její kapacita. Hlavně aby se zde cítily dobře nejen
Proběhnuvší rekonstrukcí se budo- děti, ale i personál a učitelky, které pova nejen zmodernizovala, ale i roz- mohou vytvořit potřebné zázemí a co
0CQUNCXWXGąGLPÆJQQVGXąGPÊOCVGąUMÆwMQNM[F÷VKFQUVCN[FQTVMVGTÚXOåKMW\OK\GNXLG šířila o jednu třídu. Momentální ka- nejlépe je připraví na přechod do dalLKEJDąÊwM¾EJ
(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾
pacita je tedy 76 dětí. Zápis do školky šího vzdělávání, což je základní škola,“
roku 1951. Našli se zde rodiče i praro- bude probírat 6. a 10. května. „Je to, jak přidal smržický starosta.
diče dětí, které školku právě navštěvují. „Předvádíme zde zdravou kuchyni
formou pomazánek, které tady děti
BYLI JSME
mají každý den. Děláme to kvůli rodiU TOHO
čům, kteří tak můžou ochutnat dané
pokrmy a ujistit se, že to není nic, co
by dětem nechutnalo,“ prozradila Přikrylová. Sama se pak přiznala, že takovou hojnou účast lidí opravdu nikdo
2QJNGFPCPQX÷\TGMQPUVTWQXCPQWDWFQXWOCVGąUMÆwMQNM[(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾
nečekal.

ku s názvem PRŮVODCE a společně
s rodiči se mohli jít podívat do horních
pater školky, kde jsou nově hned tři třídy. V jedné z nich se promítala výstavba
školky od bourání staré budovy až po
novodobé záběry z nynějška. Velmi
pěknou prezentaci připravil Zdeněk
Balcařík. Vedlejší místnost je speciálně
vybavená pro dvouleté děti.
Další úžasná podívaná, která zaujala
několik návštěvníků, byly kroniky od

56#8'$0ªè+00156
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yy Jste jediným členem původního Kamelotu. Jak byste
zhodnotil vývoj skupiny od
samého začátku až po současnost?
„Plavba na lodi jménem Kamelot zažila slunce, bouře,
vlnobití, klidnou hladinou
a taky nárazy do útesů. Tak jak
to v životě bývá. Byly dobré
časy i zlé, ale i přes vážné trhliny loď pořád pluje dlouhých
sedmatřicet let.“

Tereza
MACHOVÁ

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

PROSTĚJOV Byli v Prostějově
na loňských Hanáckých slavnostech a přijeli zase znovu. Uplynulý čtvrtek jste mohli zajít do
Kulturního klubu Duha na skvěle vyvedený koncert legendární
skupiny Kamelot. Kapela vystupovala na stejném místě už před
deseti lety a nyní se do prostor
Duhy vrátila. Stalo se tak v rámci turné k novému albu Země
tvých dlaní, které na prostějovském koncertě zároveň pokřtila.
Frontmanem a jediným členem
původního složení Kamelotu je
Roman Horký (na snímku), jehož se nám při této příležitosti
podařilo vyzpovídat.

yy Se skupinou jste získali mnoho ocenění. Vzpomenete si, jak
jste se cítil, když jste s kapelou
dostal cenu poprvé?
„Byl jsem velice šťastný a ještě mnoho dnů poté jsem na to vzpomínal.
(pousměje se) Nicméně každé ocenění je velkým závazkem pro mne
samotného i pro léta příští. Myslím
si, že posouvají v tom dobrém slova
smyslu umělecký vývoj kupředu.“
yy Která z vašich písní je pro vás
ta největší srdcovka? A proč?
„Pro mne je vždy ta poslední píseň,
kterou jsem složil. Je to asi jako
s dětmi. To poslední má u rodiče
taky největší ochranu. Kolem něj se
jaksi vše víc točí, takže v současnosti je to píseň V končině nanebevzaté
z nového alba Země tvých
dlaní.“

yy Jaké jsou právě písně na vašem
nejnovějším albu Země tvých dlaní? Co je například spojuje, nebo
čím jsou naopak odlišné od skladeb na předešlých deskách?
„Písně na novém albu spojuje láska
k vlasti, lidem a ke krajině, ve které
žiju. Je to docela velké

území mezi třemi řekami jihozápadně od Brna. Ty řeky se jmenují
Oslava, Jihlava, Rokytná. Toto je
pro mne končina nanebevzatá…
Mám velké štěstí, že v ní mohu žít,
skládat, textovat a tvořit.“
yy Už máte nápady na další desku?
„Zatím se tím nezabývám, neb jsem
v plné permanenci koncertního
turné k novému albu, které vyšlo
před Vánoci. Určitě ale zase přijde
psací období. V něm budu opět
psát a skládat.“
yy Jste autorem unikátního projektu kytarové dílny. Můžete nastínit, v čem je tento projekt jedinečný a proč jste se do něj pustil?
„Kytarová dílna není můj nápad.
S tou myšlenkou přišel kamarád
Vlado Mosný. Je pravdou, že mne
stovky kytaristů, kamarádů po léta
oslovovaly, abych jim ukázal na kytaru různé finesy, akordy, průtahy,
stupnice a podobně. Proto jsme
s Vladom dali hlavy dohromady
a vymysleli tento edukační cyklus
písní Kamelotu.“
yy Co pro vás znamená jméno
Jaroslava Foglara? A myslíte, že
by mohl oslovit i dnešní mládež?
„Poselství a dílo tohoto skvělého
spisovatele by nemělo být zapomenuto. Jsem přesvědčen, že i v dnešní
přetechnizované době může současné generaci něco odkázat. Bohužel
současné technologie sítí, mobilů
a různých aplikací zasahují do myšlenek a vnímání dětí a mládeže tak
negativně, že se ztrácí to podstatné
a přírodní, s čím se člověk zrodil pro
tento svět...“
yy Co vás vedlo k tomu, že jste
na podzim roku 2018 chtěl kandidovat do Senátu?
„Byl jsem osloven zástupci brněnské ODS, zda bych nekandidoval.
Vím, jaké věci by se měly změnit
a čemu mám sílu pomoci. Vyzkoušel jsem si, že vše jde posouvat k lepšímu, i když se to zdá být
zprvu nemožné. Bylo to v období,

Foto: Internet

ROMAN HORKÝ

vizitka
✓ narodil se 3. března 1964 v Brně
✓ se současnou manželkou Lucií má dvě
děti Ester (11) a Maxe (6)
✓ kytarista, zpěvák, hudební skladatel,
textař a frontman skupiny Kamelot,
kterou založil roku 1982
✓ je autorem všech textů a skladatelem hudby písní kapely, celkem
jich složil více než tři sta
✓ v roce 2018 uvedl ojedinělý projekt Kytarová dílna Romana
Horkého, ve kterém nechává nahlédnout „pod pokličku“ svého
umění, vypráví o příběhu písní Kamelotu a ukazuje, jak přesně se
jejich skladby hrají na kytaru
✓ posledním vydaným albem skupiny je Země tvých dlaní, mezi
jejich další známé desky patří Zachraňte koně nebo Babí léto
✓ právě jejich debutové album Zachraňte koně z roku 1990
zaznamenalo více než 120 tisíc prodaných nosičů, a získalo tak
multiplatinovou desku
✓ v roce 1998 se stal čestným občanem města Brna
✓ na podzim roku 2017 byl představen jako nestranický
kandidát s podporou ODS pro senátní volby na podzim 2018,
z kandidatury ale nakonec odstoupil
zajímavost: kdysi býval vášnivým hráčem rulety, i proto je trochu
pověrčivý a věří na čísla, načež se tak oženil se svou v pořadí třetí
manželkou Lucií symbolicky 9. srpna 2012 ve 13:33 hodin...

yy Před několika
lety jste měl poměrně
velké zdravotní problémy s rukou, které se ale naštěstí díky
operativnímu zákroku rozplynuly. Přesto se zeptám, jak byste nesl
a co byste dělal, kdybyste už nikdy
nemohl hrát na kytaru?
„Na toto období vzpomínám nerad,
neb ze mne bylo jenom půl... Můj
život byl šedivý a jaksi prázdný. Je
nutno si uvědomit, že od třiniácti
let, co na kytaru hraju, jsem se s ní
natolik propojil, že je mou nedílnou
součástí. Takže kvalita mého života
byla skutečně poloviční.“
yy Jak jste se cítil, když jste po
operaci zase mohl vzít do rukou
kytaru a hrát bez větších obtíží?
„Připadal jsem si jak malé dítě, kterému dají do rukou nepopsaný list!
Pamatuji si, jak jsem ve čtyři hodiny
ráno probudil svou ženu a dojatý
jí ukazoval, že už umím zahrát ´á
moll´. Stále jsem tvrdě posiloval
prsty, šel přes bolest, až jsem nakonec docílil původní ohebnosti. Je to
všechno otázka vůle.“
yy Při pohledu na interiéry vašeho domu v Mohelně nedale-

kdy jsme zachraňovali údolí
Oslavy před stavbou přehrady.
Poté jsem se ale pustil do přípravy
již zmíněné kytarové dílny, psaní
nových písní, přípravy turné a zjistil jsem, že bych nedokázal sedět
na dvou židlích. Když vidím vyprodané sály, jsem přesvědčen, že
pokračovat v hudební cestě bylo
správné rozhodnutí.“

ko Brna je patrné, že máte vřelý
vztah k historii a tradičnímu
řemeslu. Získal jste tento vztah
už předtím, než jste tento dům
koupil, nebo až během jeho rekonstrukce?
„Samozřejmě, že člověk se nějak
vyvíjí, ale od dětství jsem toužil
mít kamenný dům. To považuji za
absolutní top materiál. Kámen je
základ této planety a žití v domě
z kamene je v rámci možností přijímání energií nejvíc. Mám úctu
k tradičním řemeslům, kterých nebývale v této digitální době ubylo.
Proto budu nyní se školou řemesel v Bosonohách u Brna na
svých koncertech
podporovat vyučení se v těchto zanikajících oborech.
Vzdělanost národa je sice
velice důležitá, ale bez tradičních
řemesel se prostě neobejdeme.“
yy Napadlo vás v této souvislosti navštívit nedaleké Muzeum
kočárů v Čechách pod Kosířem
nebo akci Josefkol, kde právě historie a tradiční řemeslo ožívají?
„O muzeu kočárů v Čechách pod
Kosířem jsem slyšel a viděl billboardy kolem dálnice. Nicméně Čechy
pod Kosířem mám spojeny s rodem
Silva-Tarouca. Byli vynikající urbanisté, kteří svůj tamní letohrádek
vymazlili k dokonalosti, stejně tak
jako zámek Průhonice. Když projíždím touto krajinou, přemýšlím
a hledám místo, kde Josef Mánes,
který do Čech pod Kosířem jezdil
za dívkami, namaloval svůj slavný
obraz Červené paraplíčko.“
yy V Prostějově nejste poprvé.
Jak se vám tady líbí?
„Toto město mám rád, jsou tady za
ty roky i kamarádi. Dalo by se říct,
že je správným kameloťáckým přístavem.“ (úsměv)
yy Myslíte, že se sem ještě vrátíte?
„V to pevně doufám!“

Když jsem po operaci mohl vzít opět do ruky
kytaru, připadal jsem si jak malé dítě, kterému
dají do rukou nepopsaný list! Pamatuji si, jak
jsem ve čtyři hodiny ráno probudil svou ženu
a dojatý jí ukazoval, že už umím zahrát ´á moll´...

Do Duhy zavítala „trampská“ skupina Kamelot v čele s Romanem Horkým
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Prostějovský box se vrací na soutěžní scénu. Moravskoslezská liga se
boxuje v šesti mužských váhových
kategoriích do 64, 69, 75, 81, 91
a nad 91 kilogramů. „K tomu jsou
součástí každého vzájemného utkání ještě čtyři doplňkové kategorie
mimo konečný výsledek, dvě dorostenecké plus dvě ženské. Cílem
je, aby si vždycky dobře zabojovalo
v kvalitních zápasech co nejvíc vyznavačů boxu různého věku i obou
pohlaví,“ upřesnil Petr Novotný, lodivod BC DTJ Prostějov.
Za místní rohovnický klub by se
měl díky účasti v Moravskoslezské
lize pravidelně dostávat do akce
nejen talentovaný devatenáctiletý
muž Pavel Ján. „Na podzim získal
stříbro na mistrovství republiky
a klidně mohl vyhrát, potom ho vzali do české reprezentace, absolvoval
některá soustředění i duel v Maďarsku. S tamním borcem po slušném
výkonu prohrál na body, sbírá cenné zkušenosti. A především tvrdě
maká, protože jej box baví a chce se
zlepšovat. Snažíme se mu v rámci
možností vytvářet co nejlepší podmínky,“ prozradil Novotný.
Kromě Jána dostanou při střetnutích MSL prostor také někteří mládežníci a děvčata DTJ, vstupní bitva
přijde už o nejbližším víkendu.
„Soutěž zahájíme v sobotu 2. března, kdy jedeme do Polska. V Gliwicích nás čeká určitě výborný zápas,
všichni se moc těšíme,“ řekl s úsměvem předseda i kouč hanáckého oddílu v jedné osobě.
Po polském výjezdu budou následovat další akce: 8. až 10. března MČR školní mládeže v Českých Budějovicích, 12. až 14.
dubna MČR juniorů v Těmicích.
A krátce po Velikonocích domácí vrchol – mistrovství republiky
kadetů a kadetek. Tenhle šampi-

sport
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ve druhé lize hotová sebevražda. In- řem pražských Bohemians. Mezitím
tenzivní fotbalovou diplomacií se však na jaře pomůže prostějovským fotbalisasistentovi trenéra Petaru Aleksijevićovi tům v druholigových bojích.
(tok)
podařilo vytáhnout z rukávu další brankářské eso – Patrika Le
Gianga.
Slovák s exotickým příjmením po svém vietnamském otci se narodil před
šestadvaceti lety v Lučenci a ze Žiliny
přestoupil v roce 2016 do druholigové
Vlašimi, v jejímž dresu si na šikovného
brankáře v eskáčku dobře pamatují.
Však je taky v první neúspěšné druholigové sezóně pěkně vychytal. Mezitím
Le Giang okusil prvoligový chlebíček
v Karviné, letos v létě se stane branká-

PROSTĚJOV Pokud něco bylo
od podzimní sezóny jasné, byl post
brankářské jedničky, o který si svými
výkony jednoznačně řekl Miloslav
Bréda. Jenže zdravotní
cesty fotbalistovy jsou
nevyzpytatelné a Brédu
postihlo úplně to nejhorší, co může být –
v banálním tréninku si poškodil vazy
v koleni a je tak na delší dobu mimo
hru.
Dva dny před uzávěrkou přestupů pro
sportovní vedení zpráva na infarkt. Hrát
několik týdnů s jediným gólmanem,
kterému by mohl krýt záda pouze dorostenec, je při současném postavení
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Dramatičtější vyvrcholení Chance Ligy si zřejmě ani
nešlo představit. Do konce základní části druhé nejvyšší domácí soutěže zbývá jediné kolo a jasno je pouze o tom, že z první pozice vstoupí do vyřazovací části
Jihlava. O druhé místo se v přímém souboji utká Vsetín
s Českými Budějovicemi, jen o další tři body zpět zůstávají kladenští Rytíři. Pátí ještě vedle Zubrů mohou
skončit rovněž Jestřábi, ti se ale rovněž musejí stále ještě koukat za sebe, neboť je za určité konstelace mohou
přeskočit Litoměřice i Havířov. Ale tím není otazníkům
konec, na brány vyřazovací části stále ještě klepe Frýdek-Místek a šance třinecké farmy nejsou zanedbatelné.
Tři body s poslední Kadaní by měly být jen formalitou
a na dálku budou jistě fandit Třebíči a Kladnu, které se
střetnou s jejich hlavními konkurenty. Výsledné pořadí
tak určí teprve úterní večer, až kolem dvacáté hodiny
budeme znát složení čtvrtfinálových dvojic. Z pohledu
Jestřábů se rýsuje série se Vsetínem nebo Motorem, na
odvetu za minulou sezónu proti Kladnu s největší pravděpodobností nedojde.

Od dnešního dne patří Petře Kvitové opětovně alespoň
třetí místo v žebříčku WTA. V Dubaji se do světového
kolotoče vrátila vydařeným zápasovým týdnem a díky
finálové účasti si oproti loňsku polepšila o téměř pět set
bodů, zatímco aktuální jednička Naomi Ósakaová si
o zhruba sto bodíků pohoršila. Po případné výhře nad
Švýcarkou Benčičovou by situace byla samozřejmě ještě
růžovější a brzy devětadvacetiletá prostějovská tenistka
by trumfla i Rumunku Halepovou a na trůn by ztrácela
o dalších několik stovek dolů méně, ale i nynější situace
a ztráta tisíce dvou set šestašedesáti bodů nejsou neřešitelné. Až do konce dubna bude česká hráčka obhajovat
jen necelou pětistovku bodů za vítězství v Praze, osmifinále v Miami a několik dalších brzkých vyřazení, naopak v případě aktuální japonské vládkyně bude ve hře
obhajoba na štědře honorovaném turnaji v Indian Wells
i osmifinále v Charlestonu. V součtu jde o bezmála jedenáct set bodů a ještě před květnovým kláním v Madridu
by se tak na světový trůn znovu mohla usadit zástupkyně
České republiky.

EXKLUZIVNĚ

Trvalo to mnohem déle, než jsme doufali a očekávali,
ale zdá se, že jsme se dočkali. Na Hané se ještě Jaromír
Jágr v roli hráče nepředstavil, avšak v Havířově se již na
ledě objevil a nastoupil i ke dvěma následným duelům
svého Kladna. Aktuálně má tak na kontě tři odehrané zápasy a v nich tři gólové přihrávky, další zápisy
by mohl přidat v úterý proti Litoměřicím a následně
v play-off, během něhož bude zcela jistě chtít pomoci
svým Rytířům nejprve do baráže a následně i do extraligy. Před rokem způsobil návrat velké osmašedesátky
vlnu zájmu o druhou nejvyšší tuzemskou hokejovou
soutěž a nebýt Jágrova brzkého zranění, byly by i nadále vyprodány všechny stadiony, kam by Středočeši
dorazili. A také nyní je zatím při výjezdech zájem, už
ve Slezsku přišlo na Jágra a spol. přes čtyři tisíce návštěvníků, v Třebíči pak dokonce rovných pět tisíc
diváků, čímž bylo na Vysočině vyprodáno. Je škoda, že
do Prostějova již Rytíři zřejmě nedorazí, to by musel
Přerov nebodovat doma s Benátkami, jelikož Kladno
si již zřejmě ze čtvrté pozice nepolepší.
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hrál téměř výhradně v Praze nebo
Ostravě. V O2 areně je však těsně
před zápasem koncert symfonického orchestru se skladbami Hanse
Zimmera, Ostravar Aréna ve Vítkovicích bude týden před zápasem
hostit florbalové Superfinále. „Sehnat halu ve druhé polovině dubna,
kdy navíc vrcholí hokejové play-off,
je opravdu složité,“ uvedl již dříve
Černošek.
(lv, pk)

ly pro antuku, záležet bude ještě na
jednání s hráčkami a mezinárodní
federací ITF. Prostějov však zůstává
pořád ve hře,“ prozradil exkluzivně
Večerníku v úterním podvečeru Miroslav Černošek, majitel pořádající
České sportovní. Dle jeho dalších
slov by v hale Sportcentra DDM
mohl antukový kurt vzniknout, záležet bude na finančních nákladech.
Předchozí zápasy fedcupový tým

PROSTĚJOV Po důležitém rozhovoru kapitána fedcupového
týmu Petra Pály s promotérem
fedcupových zápasů Miroslavem
Černoškem stále existuje naděje,
že se duel tenistek České republiky s Kanadou bude 20. a 21.
dubna hrát v hale prostějovského
Sportcentra DDM.
„Bavili jsme se o povrchu, na kterém
se bude hrát. Misky vah se překloni-

ŠANCE EXISTUJE
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Mezi starší žáky už plnohodnotně patří tento čechovický
zápasník.
Na víkendovém
šampionátu
mládeže vstupoval v hmotnostní kategorii
do 85 kilogramů
již třemi tituly
mistra České republiky a roli
favorita plně

(QVQCTEJÊX
potvrdil.

MATĚJ VRBA
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Trenér fotbalistů Pivína
Jaroslav SVOZIL často hýří bonmoty
a nezklamal ani v rozhovoru
v zimní přestávce.
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Již třetí finále v tomto roce odehrála prostějovská tenistka Petra
Kvitová. A zatímco v tom prvním
v Sydney uspěla, nyní po Melbourne padla v Dubaji. A bylo
to znovu v třísetovém boji. I tak
postupuje v žebříčku na třetí
příčku.

3
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Házenkáři Kostelce na Hané nic
nepokazili, dokonce ani neztratili
vyhrané utkání. Jen prostě zůstali
stát sami v prázdné hale! K prvnímu utkání jarní části druhé ligy
totiž na Hanou nedorazil soupeř
z Dolní Cerekve, který se omluvil
z důvodu marodky.

DEBAKL:

Mají bronz! Tak konečně se jim
to povedlo a korfbalový tým SK
RG Prostějov se může radovat ze
zisku cenných kovů. I když Hanáci s Hanačkami prohráli v Českých Budějovicích, ztráta Znojma s Brnem rozhodla o tom, že
jim nemohou být na třetí příčce
předstiženi.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

.+);
Fed Cup v Prostějově?
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onát uspořádá BC DTJ Prostějov
v místním kulturním a společenském centru v termínu 26. až
28. dubna. „Po loňském úspěchu
republiky školní mládeže u nás jsme
chtěli zorganizovat jiný podobně
významný turnaj, což se získáním
kadetského MČR podařilo. A znova uděláme všichni z našeho klubu
maximum, aby se i tohle klání povedlo na co nejvyšší úrovni po veškerých stránkách,“ ujistil Novotný.
Na každém ze zmíněných mládežnických přeborů bude mít
détéjéčko své početné zastoupení
šikovných nadějí, jež na sobě v BC
systematicky pracují v rámci dlouhodobé přípravy pod vedením
šéftrenéra mládeže Martina Klíče +
jeho kolegů. „O naše mladé se starají perfektně, Marťa k tomu ještě dělá
šéfa Jihomoravské oblasti a dokonce je ve výkonném výboru České
boxerské asociace,“ ocenil Novotný
přínos parťáka Klíče.
V rámci mistrovství kadetů
a kadetek se navíc v sobotu 27.
dubna večer uskuteční zápas
druhého kola Moravskoslezské
ligy 2018/2019 mezi družstvy
JM oblast a Opava. „Loni se nám
tenhle model osvědčil, když závěrečné utkání extraligy proti Ústí
nad Labem mělo skvělou atmosféru
i krásné vyznění. Proto bychom rádi
něco podobného zopakovali.“
Zapomenout se nesmí ještě na pravidelné objíždění turnajů oblastní
soutěže, vyrážení na další jednorázové akce (i zahraniční) a ve druhé
polovině roku pořádání dvou podniků v domácím prostředí. „Zase
zorganizujeme Hanácký hodový
box i Mistrovství republiky policistů. Prostějovský box tedy rozhodně
nespí ani nezahálí, naopak se dál
snažíme,“ uzavřel s úsměvem Petr
Novotný.

PROSTĚJOV Na podzim z rozumných
důvodů nevstoupili do strádající extraligy
družstev ČR 2018/2019, ale bez týmové
soutěže boxeři BC DTJ Prostějov dlouho
nezůstali. Již koncem tohoto týdne totiž odstartují pod hlavičkou Jihomoravské oblasti do
Moravskoslezské ligy mužů 2019!„Nejde o úplně novou
soutěž, premiérově se za účasti Opavy, polských Gliwic
a právě Jihomoravské oblasti uskutečnila už loni. Teď má
stejné obsazení s tím rozdílem, že výběr Jihomoravské
oblasti jsme si pod sebe celkově vzali my z DTJ Prostějov,“
prozradil Večerníku šéf a hlavní trenér BC Petr Novotný.

Marek SONNEVEND

milujeme vecerník
á
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společnost

milujeme vecerník
á

la Večerníku Milada Sokolová, současná
náměstkyně primátora Prostějova. Ta
během letošní charitativní akce poznala
další nové tváře, které si pro pomoc přišly.
Zaznamenala ovšem i tragické příběhy.
„Ačkoliv se najde hrstka starších mužů,
které na místě vídávám po dobu čtyř
let, co se projekt koná, řada lidí již bohužel není mezi námi. Tento rok se ovšem
během února objevila řada nových tváří,

které jsem v minulých letech nikdy nezaznamenala. Bohužel nejen mladých, ale
také hodně starých osob,“ poznamenala
Sokolová.
Jak již bylo řečeno, ve čtvrtek akce před
místním nádražím končí. „V kuchyni
Národního domu jsem objednala segedínský guláš, všichni zúčastnění, tedy
od organizátorů po lidi bez domova, jej
máme rádi. Tak to naše rozloučení tro-

chu oslavíme. Maminky ze spolku Zdraví od malička, které vždy v pátek něco
dobrého napekly, sdělily, že se přijdou
rozloučit též. Ráda bych všem, kteří mi
s projektem pomohli, poděkovala. Děkuji nejen přátelům, ale také Národnímu
domu za každodenní skvělou polévku
a Rudolfovu pekařství za dodání čerstvého chleba,“ vzkázala Milada Sokolová.
(mik)
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a natočit, jakým způsobem se vlastně
dá žít v našem zařízení. Jde totiž o partu přátel, kteří se u nás pravidelně stýkají a tu a tam mezi ně přijde i někdo
nový. Natáčel se s nimi dokument, ve
kterém oni sami popisovali svůj denní život, za asistence kamery si také šli

Do knihovny dorazilo hned několik
desítek nadšených desítek lidí. Povídání
bylo doplněno cestopisnými fotkami
a vtipnými příběhy, které byly opravdu ze života. V podkrovním sále se tak
nejednou ozval smích. „Aby ta cesta
nebyla tak jednoduchá, tak i když jsme
měli už dopředu domluvené letenky
a zamluvené auto, jsem si tři dny před
odjezdem propíchla nohu rezavým
hřebíkem u nás na zahradě. Takže to
bylo takové komplikovanější a jela jsem
o berlích. Cestovali jsme s ruskými aerolinkami a hned ve Vídni jsem dostala
asistenta, i na letišti v Moskvě se o mě
pěkně postarali,“ svěřila se posluchačům Dobromila Patáková, jaké neštěstí
ji potkalo před odjezdem do Norska.
„Zastavovali jsme se i v Murmansku
v Rusku. Jelikož za války bylo v podstatě
celé srovnané se zemí, tak je v podstatě
postavené celé nové. Jsou tam hlavně
sídliště, rodinné domky tam vůbec nejsou,“ pokračovala cestovatelka.
Posluchači měli možnost vidět, že se
v Rusku dá koupit české pivo a že je tam
úplný ráj pro zahrádkáře. A taky že na
hranicích mezi Ruskem a Norskem je
zastavili celníci ke kontrole, která trvala

Nikola FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV Předminulý čtvrtek
přijela Dobromila Patáková se svým
manželem do prostějovské Městské
knihovny za účelem cestovatelské
povídáním a promítání fotografií,
aby přétomné zavedli do téměř neobydlených oblastí na severovýchodě
Norska, kam se mnoho turistů jen tak
snadno nedostane. Jak se žije lidem za
půlnočním sluncem? To měl Večerník možnost zjistit na vlastní kůži...
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asi dvě hodiny. Plno historek bylo nejen
úsměvných, ale také naučných a dechberoucích. Mezi diváky nechybělo ani malé
miminko, které dorazilo s maminkou.
Dobromila Patáková také pracuje ve
vyškovské hvězdárně, kde zastává astronomické vzdělávání a popularizaci
astronomie. Večerník se zeptal jednoho
z návštěvníků, jak se mu výklad líbil:
„Rád chodím na cestopisné přednášky a poznávám země, kde jsem nebyl
a kam se už nepodívám. Bylo to zajímavé a naučné, jen mi tu chybělo více
mladších lidí, asi už nemají zájem poznávat svět,“ prozradil Večerníku Zdeněk Novák.
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PROSTĚJOV Středa 27. února
bude patřit zbraním. V Městské
knihovně Prostějov bude totiž
přednášet milovník a popularizátor vojenské historie Jaromír
Vykoukal o nejmohutnějších dělostřeleckých zbraních rakousko-uherské a československé armády.
Přijměte touto cestou pozvání na
besedu, jejíž začátek je stanoven
na 17:00 hodin.
Po přednášce o sukulentních bonsajích, kterou v knihovně vedl prostějovský sběratel a pěstitel sukulentních
rostlin Adolf Tomandl, tady máme
besedu o dělostřeleckých zbraních.
„Další přednáška popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala představí mohutné dělostřelecké
zbraně vyráběné ve Škodě Plzeň pro
rakousko-uherskou armádu a námořnictvo, a dělostřelecké prostředky československé armády v letech
1918–1939,“ sdělují pořadatelé. Pro
stejné milovníky historie a vojenství,
ale vlastně i pro všechny zájemce
bude přednáška jistě poutavá, tak si ji
nenechte ujít!

Ještě předtím si však můžete skočit
do Městské knihovny Prostějov na
retro relaxační odpoledne. Bude
tam probíhat už v pondělí 25. února
od 16:00 do 18:00 hodin. „Přijďte
s námi zavzpomínat na šedesátá léta
stylově. Zaposloucháme se do hitů
tehdejších hudebních idolů přiblížených prostřednictvím gramofonových
desek a vyzkoušíme antistresové omalovánky pro dospělé. Kdo přijde v retro oblečení, dostane dáreček, připraveno bude i malé pohoštění,“ vzkazují
pracovníci knihovny.
(tem)
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příklad pečou chleba, jak si po snídani
čistí zuby, jak jdou do města nebo se
učí tančit. Přestože jsou někteří naši
klienti na vozíčku, vůbec se v nejrůznějších aktivitách neomezují. A ve
filmu jde o další podobné drobnosti,
ze kterých je složen jejich běžný ži-
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například nakoupit, k rybníku nakrmit kačenky nebo se jen tak projít po
městě. Prostě a jednoduše, film má
název Na Pivoňce je mi krásně a klienti v něm popisovali, co nejen zde
mohou prožít. Filmařům ukázali, kterým aktivitám se u nás věnují, jak na-

vot,“ popsala průběh další z pracovnic
stacionáře Pivoňka Renata Kolářová.
Lenka Kozáková pak Večerníku ukázala mnoho cen, které zmíněné filmové dokumenty z Pivoňky získaly
na celostátní soutěži v Praze. „Každý
celostátní přehlídka těchto filmů pro
nás znamenala nějakou cenu. Buď za
mluvené slovo, nebo scénář či kameru.
Ceny máme vystaveny a velice si jich
vážíme,“ usmála se na závěr
Večerník se v některém z dalších vydání bude zabývat i významem a činností Denního stacionáře Pivoňka.
Rádi bychom totiž vyzdvihli význam
podobných zařízení, o kterých se jinak bohužel moc nehovoří...
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\ÊUMCN[P÷MVGTQW\EGPPCEGNQUV¾VPÊRąGJNÊFEG
ZHQVQ\CNDC&52KXQÿMC
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Tři dny strávili mladí nadšení filmaři Martin Osladil, Ondřej Kučera
a Adam Špičák s uživateli Denního
stacionáře Pivoňka v ulici Pod Kosířem v Prostějově. Večerník tedy přímo
ve stacionáři od obětavých pracovnic
tohoto sociálního zařízení zjišťoval, jak
filmování probíhalo. „Tradice natáčení
těchto dokumentů je už dvanáctiletá.
Postupně jsme tehdy získávali kontak-

Michal KADLEC

ty se členy Divadla Point a jednalo se
o nadšené studenty, kteří se však postupem let samozřejmě měnili. Tradice ale zůstala zachována, filmování se
jen ujali ti mladší a současní studenti
Gymnázia Jiřího Wolkera. Zmíněná
trojice už tu natáčela ale i v loňském
roce,“ předeslala Večerníku Lenka Kozáková, pracovnice přímé péče Centra
sociálních služeb v Prostějově.
Jak dále prozradila, letos studenti přišli s vlastním nápadem. „Chtěli ukázat

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v přechozím vydání, od pondělí
18. do středy 20. února se Denní stacionář Pivoňka stal místem s mnoha herci a herečkami. Uživatelé Denního stacionáře, lidé s mentálním
a kombinovaným postižením totiž natočili film! Studenti Gymnázia Jiřího
Wolkera s nimi pořídili filmový dokument, který zachycoval jejich běžný
den i způsob, s jakým se vyrovnávají se svými životními handicapy.

KLIENTI PIVOŇKY SI NATÁČENÍ UŽÍVALI

PROSTĚJOV V pořadí už čtvrtý ročník charitativní akce v podobě rozlévání teplých polévek a jiných dobrot
u místního nádraží v Prostějově poslední únorový den končí. Od začátku
ledna přivážela polévky z Národního
domu lidem bez domova a dalším
potřebným patronka akce Milada Sokolová, pouze během její týdenní dovolené vystřídal šéfku Okrašlovacího
spolku města Prostějova Jan Šmída,
který před čtyřmi lety stál u zrodu této
ojedinělé charity.
Tento čtvrtek 28. února si bezdomovci
přijdou k místnímu nádraží pro teplou
stravu naposledy. Dva měsíce charity
uběhly skutečně velice rychle. „Mohu
říci, že dva měsíce rozdávání polévek
utekly jako voda. Velmi děkuji přátelům,
kteří mě zastoupili v době mých nepřítomností, kdy zasedaly rady města,
zastupitelstva či se konala mimořádná
bezodkladná jednání. Bez jejich pomoci
by projekt nemohl pokračovat dál. Nejde jen o zaplacení nákladů s výdejem
spojených, ale převážně o čas, kterého
máme každý, jak se zdá, velmi málo,“ řek-
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stranu připravil Petr Kozák, původní zpravodajství pro Večerník Michal KADLEC za přispění Martina ZAORALA
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se přikročí až v poslední fázi!“
jako
barbarství,“
píše ministrovi senátorka

„K radikálnímu kroku
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„Demolice nádraží je vnímána

s městem Prostějov o využití budovy,
neexistují žádné dohody. Poslední
schůzka byla v listopadu loňského
roku. S náměstkem primátora bylo
dohodnuto, že po zařazení do plánu
investic a vyjasnění zbytnosti zařízení
v železniční stanici bude již od zadání
záměru projektu se zástupci Prostějova projekt projednáván,“ odmítl Illiaš,
že by byla situace nějak žhavá. „Předpokládaný termín realizace je po roce
2022,“ potvrdil.

1XÚRTCXPÊDWFQXWOÊUVPÊJQP¾FTCåÊUG\ąGLO÷LGwV÷UXGFGDQL/÷UVQO¾\¾LGOLKQFMQWRKVVÊOK\CEJT¾PKVRąGF\DQWT¾PÊO
Foto: Michal Kadlec

Illiaš, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty. „V současné době
kompletujeme zadávací podmínky
pro zpracování záměru projektu tak,
aby mohla být soutěž vypsána bezprostředně po zařazení do finančního
plánu,“ přidal.
Co se týče možného odkupu prostějovským magistrátem, optimismus
některých občanů musí jeho vyjádření nahlodat. „Do dnešního dne neproběhlo žádné nové oficiální jednání

0LQLVWUGRSUDY\'DQďRNRGSRYüGüOVHQiWRUFH-LWFH&KDOiQNRYp

Večerník se jej zajímal, zda existuje
něco, co by odkup budovy nádraží
mohlo zkomplikovat. „Rozhodujícími faktory budou cena, náklady
na celkovou rekonstrukci budovy,
její budoucí využití a samozřejmě financování provozu. A v konečné fázi
samozřejmě postoj Zastupitelstva
statutárního města Prostějov. Na odpovědi na tyto otázky si tedy musíme
ještě nějakou dobu počkat. Jsem ale
naprosto přesvědčen, že se v budoucnu podaří vše ke spokojenosti vyřešit,“ odpověděl Jiří Rozehnal.
O aktuální stanovisko jsme požádali i
majitele objektu. „Celkový stav budovy nelze řešit dílčími opravami, ale je
nutná kompletní rekonstrukce objektu. Jen totiž opravit budovu a nemít
bezbariérové přístupy či nástupiště
také nelze. Problémem je pak především vlhkost a dokladovaná dřevomorka v krovu,“ popsal stav Marek
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Jak se Večerník dozvěděl, situace okolo budovy místního nádraží v Prostějově je stále žhavá. „S oblastním
ředitelstvím Správy železniční dopravní cesty v Olomouci jsme trvale
ve spojení. Nyní je ve schvalovacím
procesu návrh SŽDC na zařazení
do plánu investic akce rekonstrukce
místního nádraží v Prostějově jako
celku. Po schválení zařazení bude ze
strany tohoto subjektu zadána a zpracována studie proveditelnosti. Jsme
dohodnuti na permanentní spolupráci právě ve věci samé výpravní
budovy místního nádraží,“ tvrdí Jiří
Rozehnal, náměstek primátora statutárního města Prostějov. „Pokud tedy
bude v budoucnu, zhruba během
jednoho roku až dvou let, ze strany
SŽDC budova nabídnuta k odprodeji jako pro ně takzvaná zbytná, bude
se město Prostějov tímto samozřejmě
zabývat,“ ujistil.

QiPČVWHNSULPiWRUD-LĜt5R]HKQDO

a náklady na rekonstrukci,“ míní

„Rozhodující budou ale cena

MAGISTRÁT OPĚT NEVYLOUČIL ODKUP

PROSTĚJOV V závěru loňského roku doslova šokovala celou prostějovskou veřejnost reportáž České televize, v níž se
mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová zmínila o rozhodnutí majitele zbourat výpravní budovu místního
nádraží v Prostějově. Do hry se okamžitě vložil prostějovský
magistrát. Výsledkem kontaktů se SŽDC bylo to, že město by
bylo ochotno v případě tak zásadního rozhodnutí majitele
budovy nádraží jednat o její záchraně a možném odkoupení.
Za celou záležitost se postavila i nová senátorka za Prostějovsko
Jitka Chalánková. Exposlankyně dokonce napsala ministrovi
dopravy České republiky! A ten jí odpověděl...

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz
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Bez pečiva se ve svém denním menu jen těžko obejdete, alespoň většina
z nás jej bere jako pravidelný pokrm své stravy. Proto je užitečné vědět, že
například dřevorubecký chléb nabízí nejlevněji Penny market, kde společně s Lidlem mají i cenově nejvýhodnější ten pšenično-žitný. A v Penny
marketu rovnou můžete přihodit do košíku i dalamánek a francouzskou
bagetu. Tu snídaňovou jsme objevili za nejnižší cenovku v Albertu a Lidlu. Kdo má v oblibě máslový croissant, můlže navštívit hned čtyři místa
a neprohloupí.
Ať narazíte jen na křupavé a čerstvé!
Průzkum byl proveden ve středu 20. února 2019
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Dočkáte se okamžiku, na který si
myslíte už pár let. Konečně se vám
otevře cesta k člověku, bez jehož náklonnosti a lásky si nedokážete svůj
život už představit. Je volný, můžete
se začít dvořit.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
V práci zavládne naprostý chaos,
dozvíte se totiž o možném propouštění. Vás se to ale naštěstí týkat nebude, takže se můžete rychle
uklidnit. Přesto musíte změnit styl
své dosavadní práce.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Rádi
provokujete své okolí, tentokrát
ovšem tvrdě narazíte. Poznáte totiž
více než zdatného soupeře, který
se vám v tomto oboru minimálně
vyrovná. A začnou komplikace,
vztekat se budete najednou vy!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Uprostřed
týdne vás velice mile překvapí člen
rodiny, který domů přinese zajímavý
dárek. Bude to od srdce, takže si toho
važte. Poznáte, že i přes občasné spory
vás u rodinného krbu mají rádi.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Pohodový týden naruší pouze zvláštní okolnosti během pátku nebo maximálně
soboty. Do vaší blízkosti se dostane člověk, který to s vámi nebude
myslet dobře. Naštěstí to poznáte
během chvilky.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Ve vašem
partnerském vztahu to nyní nevypadá
příliš růžově. Ale přiznejte si, že za to
můžete hlavně vy, a nesvádějte nic na
toho druhého. Měli byste ustoupit ve
svých postojích, nebo bude pozdě.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Prožijete
pár dní strachu, ale nebojte, nepůjde o život. Spíše budete mít obavy
o vlastní zdraví, protože vás potrápí
jako nikdy jindy. Včasná návštěva
lékaře vám však ušetří starosti a přijdou krásnější dny.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Rozhodnete se chřipkové onemocnění
opět přechodit, ale tentokrát se vám
to pořádně vymstí. Na konci týdne
se vám výrazně přitíží a budete muset do nemocnice. Kdybyste raději
poslechli rady přátel!

... tentokrát ze sortimentu: 3(ą,92

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nebudete mít dostatek fantazie, abyste se
dostali z problémů, které vás tíží.
A abyste se z nich opravdu dostali,
musíte najít skutečně hodně geniální plán. Nechte nyní všechno plavat,
mysl se vám uklidní.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Váš nejbližší
vám nalije čistého vína. Sami totiž
vůbec netušíte, co se okolo vás děje,
protože nosíte hlavu vysoko v oblacích. Tomu dotyčnému buďte vděční, vrátí vás totiž velice tvrdě na zem
a do reality.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Pomalu
se dostáváte do stádia letargie, v němž
vám bude úplně všechno jedno. To
by se ale nemělo stát, protože na důležitém rozhodnutí v tomto týdnu bude
záviset vaše budoucnost. Probuďte se!
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete mít
velké dilema při rozhodování, zda
nadále netrpět poklesky vašeho
partnera, nebo je dál snášet a dělat,
že nic nevidíte a netušíte. Během
víkendu ale nastane chvíle, kdy konečně praštíte do stolu.

Hodně Prostějovanů bude působit uvolněně a každý z nich bude také
svolný ke kdejaké taškařici. Může ale v některých případech dojít k nenadálé komplikaci, která jakoukoliv zábavu pokazí. Nikdo se tedy naradujte předčasně, něco se může zvrtnout...

bude vÂ
ký

Konstelace hvězd Prostějova

OD 25.2. DO 3. 3. 2019

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Aktivita Slunce
je nízká, avšak zajímavé pohledy na protuberance a filamenty nabízí vrstva zvaná chromosféra. Projekčním dalekohledem si rovněž uká-žeme, jak překvapivě rychle se Slunce pohybuje po nebi. 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. Nastávají příznivé podmínky pro pozorování klenotů
zimní hvězdné oblohy. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin: „VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA“. Vstupné děti 20Kč,
dospělí 40Kč.
• Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech akcí.
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Srbce
tá oblast: střed obce od č. p. 2, 31, 73 včetně MŠ
Dne: 4. 3. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá po č. p. 112
oblast: část obce Srbce: č. p. 9, 18, 19, 20, 25, 28, 38, Obec: Raková u Konice
40 a parc. č. K/171/4.
Dne: 11. 3. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá
Obec: Kostelec na Hané
oblast: od č. p. 106 a 95 po konec obce směr KrakoDne: 4. 3. 2019 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá vec a dále od č. p. 51 po 64.
oblast: ul. Palackého - celá mimo č. 919 a soused- Obec: Skalka
ní nov. RD, Pod Kosířem - celá, mimo č. 163, ulice Dne: 12. 3. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
Sportovní - od ul. Palackého po č. 650 a č. 776, 868, oblast: část obce Skalka: jednostranně od č. 26 po č.
sídliště Sport s č. 775, 774, 773, 772, 866.
75 a dále č. 81, č. 99, 100, 103, 71. Oboustranně od č.
Obec: Prostějov
37 a 33, 44 po konec obce s č. 65 a 112.
Dne: 5. 3. 2019 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá Obec: Čunín
oblast: část ul. Určická - od č. 96 (NAUPO s.r.o.) Dne: 13. 3. 2019 od 7:00 do 9:00 hodin. Vypnutá
v areálu statku a parc. č. 6443 oboustranně po konec oblast: část obce oboustranně podél Divokého potoměsta směr Určice, včetně sběrného dvora, areálu ci- ka od č. 79, 78 a 17 po konec obce směr Žleb s chahelny a azylového centra, zahrad, garáží.
tami č. 216, 215, 217 (vč. areálu dřevovýroby č. 82).
Obec: Prostějov
Obec: Čunín
Dne: 5. 3. 2019 od 12:00 do 15:00 hodin. Vypnutá Dne: 13. 3. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin. Vypnutá
oblast: část obce Vrahovice s celými ulicemi: Z. Win- oblast: část obce oboustranně podél silnice na Konitra, Kopečného, Podivínského, Střížova, Tylšarova, ci od č. 101, 264, 265, 284 (od lok. Čertovy rybníky)
Krumlovského, Poláčkova, M. Majerové mimo č. 29 po konec obce směr Konice s č. 16, 102. Dále oboua Medicoms s.r.o., Vrahovická jednostranně od č. 62 stranně podél potoku od č. 11 a 89 po konec obce
po č. 168, J. Hory č. 1 a 2
s č. 2, 3, 1.
Obec: Slavíkov
Obec: Ochoz
Dne: 11. 3. 2019 od 7:30 do 9:00 hodin. Vypnutá Dne: 13. 3. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin. Vypnutá
oblast: část obce Slavíkov - oboustranně podél silni- oblast: celá obec Ochoz (mimo areál ZD a lokalita
ce od č. 35 po konec obce s č. 15 a 21, K/1575 (vč. č. Kyselka)
2, 3 , 9, 17, 17a, č. o. 1, 8).
Obec: Ochoz
Obec: Raková u Konice
Dne: 13. 3. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá
Dne: 11. 3. 2019 od 7:30 do 9:00 hodin. Vypnutá oblast: celá lokalita Ochoz Kyselka
oblast: část obce od č. p. 16, 62 a 2 po konec obce Obec: Brodek u Prostějova
směr Rakůvka s č. 103, 80 a 84.
Dne: 13. 3. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
Obec: Raková u Konice
oblast: jednostranně ulice Vilapark od č. 457 po č.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Dne: 11. 3. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin. Vypnu- 441.

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie

Více na www.ohkpv.cz.

přidanou hodnotu. „Návrh tak vlastně jen vytváří iluzi slíbené kompenzace, jeho využitelnost pro zaměstnavatele je nicotná,“ dodává Dlouhý.
V situaci, kdy přetrvávají zásadní výhrady praktických lékařů
k smysluplnosti aktuálního pojetí
eNeschopenky, zcela nekoordinovaného s postupem elektronizace
připravovaným rezortem zdravotnictví, proto Hospodářská komora
vyzývá MPSV, aby aktuální návrh
eNeschopenky stáhlo z projednávání v Parlamentu a dopracovalo jej.
MPSV by mělo navázat na původní
projekt eNeschopenky z října 2017,
kdy již bylo vytvořeno funkční a uživatelsky jednoduché prostředí eNeschopenky, které by přineslo skutečný užitek zaměstnavatelům a bylo
uživatelsky přijatelné i pro lékaře.
Zdroj: TZ HK ČR

POZVÁNKY NA VZDÌLÁVACÍ AKCE

údajů o dočasné pracovní neschopnosti jejich pracovníků. „To považujeme za naprosto neakceptovatelné.
Zaměstnavatelé by přístup k informaci měli mít automatický a online, nikoli
na vyžádání a k tomu se značným
zpožděním. Digitalizace má procesy
zjednodušovat a zrychlovat, v tomto
případě je tomu však přesně naopak,“
upozorňuje prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.
Povinnost používat současnou variantu eNeschopenky, kterou nyní
využívá cca 1040 lékařů v České
republice, znamená pouze zasílání
dat vzniku a ukončení pracovní neschopnosti na portál České správy
sociálního zabezpečení. Zbývající
části pracovní neschopenky zůstávají v papírové podobě, což jen dále
administrativně zatíží praktické lékaře a pro firmy nepřináší žádnou

26. 2. Aktuální změny v důchodovém pojištění v roce 2018 a 2019, přednáší Bc. Taťána Sojková
7. 3. Pracovní právo v praxi – aktuálně pro rok 2019, přednáší JUDr. Miloš Hejmala
13. 3. Jakým způsobem nejlépe propagovat firmu na sociálních sítích, přednáší In creative,
s.r.o. /Jakub Horáček, Michal Olbert/
13. 5. Pracovnělékařské služby – novinky, přednáší Robert Křepinský

Když vláda prosadila zrušení
karenční doby, přislíbila tento
sporný krok zaměstnavatelům
kompenzovat souběžně provozovaným kvalitním a plnohodnotně fungujícím systémem
eNeschopenek. Aktuální návrh
Ministerstva práce a sociálních
věcí nicméně trpí naprosto zásadními nedostatky.
Materiál neprošel řádným legislativním procesem, v němž by Hospodářská komora i další dotčené
skupiny mohly vznést své oprávněné výhrady. Navrhovaná účinnost
zákona od 1. července letošního
roku je navíc nereálná, neboť zatím
neproběhla ani testovací fáze.
Návrh zákona o nemocenském pojištění v současné verzi počítá například s osmidenní lhůtou pro vyřízení žádosti zaměstnavatelů o sdělení
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„Naše druhé velice důležité vítězství
za sebou. Jestli teď ze mě všechno
spadlo? Já jsem pořád věřil a nijak nerezignoval, i když jsme měli během sezóny docela velké problémy s kádrem
vinou zdravotních důvodů. Bojovali
jsme, ke konci základní části se kluci
uzdravovali a momentálně máme plný
stav, což se hned pozitivně projevilo.
Měli jsme dostatek sil zvládnout dva
tak těžké zápasy ve třech dnech,“ oddechoval Vykoukal.
Vlastní mač okomentoval následovně. „Podobně jako v Třebíči jsme zase
dostali rychlý gól, stejně jako tam se
nám trpělivostí i zvyšovaným tlakem
povedlo průběh otočit. Škoda branky
inkasované hned v nástupu do třetí
třetiny, když přesně na tohle jsme v
kabině o přestávce upozorňovali. Naštěstí mančaft tento moment nijak
nepoznamenal. Tým dál fáral nejen
dopředu, ale i dozadu, zodpovědní
při bránění byli úplně všichni hráči
včetně těch, kteří v sezóně defenzivu
někdy laxně vypouštěli. Pokud budeme takhle kolektivně tahat v play-off,

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

chtěli odvézt. Sice to nebylo bez chyb,
ale výborně fungující bránění celého
mančaftu rozhodlo,“ ocenil kouč elhákáčka Jiří Vykoukal.
Další kámen ze srdce mu spadl o dva
dny později v náročné bitvě s podobně vzdorujícími Litoměřicemi. Rovněž zde na vlastním kluzišti prostějovští borci změnili počáteční stav 0:1 na
2:1 a zdálo se, že směřují k druhému
stejnému rezultátu v řadě. Pak ovšem
hosté vyrovnali a nerozhodné skóre
panovalo ještě sedm minut před koncem normální hrací doby. Teprve poté
drama rozsekl Jan Starý dvěma trefami, jednou vítěznou zblízka a druhou
pečetící do opuštěné klece při power
play Stadionu. 4:2, nedostižný náskok
na deváté místo, tím pádem jistota
čtvrtfinále.

otázky pro ženu,
co se změnila...
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„Kdo se bojí,
nesmí do lesa!“
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dvojnásobné přesilovce, Divíšek však
sám u levé tyče místo zakončení ještě
přihrával a jeho úmysl nevyšel. Podstatné bylo, že Vykoukalovi svěřenci
výborně bránili vlastní oslabení, což
zvládli dohromady třikrát ve zvolna
vrcholícím utkání mezi 45. a 57. minutou. Za celou tuhle dobu se soupeř dostal do jediné nebezpečné příležitosti,
když pokus Szahtmáryho z úhlu přes

„Jarmila si již v minulosti prošla různými extravagantními vizážemi a my
jí ukázali zase nový směr. Nechtěli
jsme jít do stylu, který již někdy měla,
takže jsme zvolili zlatou střední cestu
jiskry a elegance. Nová image slečně
dodala na ženskosti a sama postupem
času uvidí, jak se s ní ztotožní. Všichni
jsme si užili velice příjemný den plný
dobré pohody a i Jarmila si průběh
celé proměny pochvalovala, z čehož
mám radost. Děkuji všem, kteří se na

-DURVODY%$59©´s6.+RU½FN½6ODYLD7ÔHEÉÄ
„Do stavu 1:0 se nám dařilo soupeře držet dál od naší brány. Pak jsme bohužel
po individuální chybě inkasovali vyrovnávací gól a neukázněností se dostali do
několika oslabení, z nichž jedno Prostějov potrestal. My jsme naopak svých několik přesilovek nevyužili a hlavně proto hosté udrželi těsné vedení až do konce.
Hrozně nás mrzí, že jsme definitivně přišli o šanci postoupit do play-off.“

Ja

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

Jarmila
Kučerová

atmosféře

Marek SONNEVEND
Stěžejní vítězství číslo jedna každopádně přišlo minulé pondělí na ledě
Třebíče, kde ptačí dravci otočili nepříznivý vývoj. Brzy inkasovali a poměrně dlouho těsně ztráceli, aby během
druhé třetiny skóre zvrátili ve svůj
prospěch. A důležitý výsledek 2:1 pozornou defenzivou uhájili.
„Moc dobře jsme všichni věděli, co je
v sázce a že za dané situace hodně potřebujeme tři body. Podle toho kluci
k utkání přistoupili a zodpovědným
výkonem směrem dozadu vybojovali
těžkou výhru, kterou jsme si odsud

!&҃ ࡡ

Dvakrát play-off hokej

ƔƔSlečno Jarmilo, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili
jsme vaše přání?
„Je to opravdu nezvyk... Změna je,
myslím, dost razantní, hlavně tedy
účes. Doufám, že si na něj zvyknu
a naučím se jej upravovat tak, ať se
v tom cítím dobře. Líčení bylo jiné,
může se stát ledacos. Uvidíme,“ nad- než jsem sama zvyklá, ale o tom
proměny jsou. (úsměv) A celkově si
hodil Vykoukal.
Zmínil například úspěšnou elimina- připadám starší, ale možná je to jen
ci bruslařské rychlosti litoměřických pocit. Některé šaty se mi moc líbily
mladíků, spoustu zblokovaných střel, a některé méně, ale myslím, že jsme
perfektně ubráněná oslabení nebo vybraly dobře.“
kvalitní výkon Jakuba Neužila mezi ty- ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíčemi. „Pro závěrečná dvě kola základní ce překvapilo?
části určitě povoláme některé kluky, co „Nejvíce mě překvapil určitě účes,
máme na hostováních ve druhé lize, popravdě jsem čekala něco živějšího,
abychom rozložili síly. A někteří stabil- hlavně tedy barevně. A střih je úplně jiný, než jsem byla zvyklá, s čímž
budu určitě bojovat, než se naučím
jej upravovat tak, ať je pěkný.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Každý, kdo mě viděl, reagoval jinak.
Někomu se líbil střih, ale barva se
mu ke mně třeba nehodila, někomu
zase naopak. Ale vše je jen o zvyku,
takhle mě nikdo nezná, je to opravdu úplně něco jiného, než co jsem
kdy měla.“ (pousměje se)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„I když jsem byla nervózní, což je asi
přirozené, rozhodně musím PROchumel těl před bránou vytěsnil Neužil MĚNU IMAGE všem doporučit.
jen kousek vedle. Ptačí dravci se v zá- Bylo to celé hrozně fajn. Nikdy na ni
věru soustředili vyloženě na ubránění nezapomenu!“
výsledku, a to se jim skutečně povedlo. Bez vážnějších komplikací přestáli i
.20(17Éì3$7521.<
zoufalou power play HS, ve které Horáci díky pozorné defenzivě Prostějova
352-(.783520ħ1<
ani pořádně nevystřelili na kasu. A zrodil se tříbodový export elhákáčka!
Statistiky z utkání najdete na straně 26

VeledůležitýobratvTřebíčizatřiklíčovébody
SK TŘE
LHK PV

4:1

infoservis

326783%</-,67ă8þ9(674
Účast v prvoligovém play-off si Jestřábi zajistili výhrami
v Třebíči a nad Litoměřicemi, pak padli ve Frýdku-Místku
PROSTĚJOV Týden pravdy, který mohl rozhodnout o (ne)postupu hokejistů LHK Jestřábi Prostějov do play-off Chance ligy
mužů ČR 2018/2019, se podařilo zvládnout. A splněno bylo
dokonce již ve středu díky dvěma klíčovým triumfům, které
Hanákům daly předčasnou jistotu účasti ve vyřazovacích bojích. Načež uspokojený tým tradičně polevil.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

HOKEJOVÉ
-

Za poslední roky se výraz play-off hokej
docela vžil a má značit styl hry pro vyřazovací část soutěže založený na pevné defenzivě, zodpovědném přístupu i maximální
bojovnosti. Jestřábi přesně tohle předvedli v Třebíči i proti Litoměřicím, proto s
předstihem postoupili do k.o. bitev.

Mizerné
vstupy
Ve všech třech zápasech uplynulého
týdne hanácká letka brzy ztrácela. Na
ledě Horácké Slavie inkasovala v 7. minutě, od HC Stadion dostala gól už ve
4. a ve Frýdku-Místku zkraje 5. minuty.
Ve dvou prvních případech tyhle špatné
starty naštěstí dokázala napravit.

www.lhkjestrabi.cz

napálil pravou tyč. Svoboda pak čelil
několika dalším střelám i dorážkám, ve
13. minutě navíc Žálčík a Starý nedokázali pořádně zakončit slibný brejk dvou
na jednoho. Podobná situace nastala na
opačné straně v 17., kdy Král netrefil
odkrytou klec. Druhá třetina ukázala,
že šlo o stěžejní moment.
Po návratu z kabin se totiž delší dobu
nic extra zajímavého nedělo, načež hosté dvěma góly otočili nepříznivý vývoj
zápasu. K prvnímu vedl jejich rostoucí
tlak, jenž korunovali ve 29. minutě po
Krejčího švihu z prostoru mezi kruhy
a pohotové dorážce Žálčíka zleva podél ležícího Svobody – 1:1. Brzy nato
Račuk v přesilovce rozezvučel tyčku,
tentokrát horní. Potom se početní výhoda nevydařila domácím a krátce po
jejím vypršení Král těsně nedosáhl na
kotouč před zívající svatyní. Trest přišel
záhy. Ve 37. během přesilové hry čtyř
proti třem Hanták vrátil zpět za kruhy
Volfovi, který bombou z první procedil
Svobodu – 1:2. A kromě toho ujel těsně před sirénou do sóla Luňák, ovšem
jeho loženku brankář zneškodnil.
Další možnost ještě víc odskočit měli
borci LHK zkraje třetí části při krátké

TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Velmi podstatný krok k postupu do prvoligového play-off udělali prostějovští hokejisté v pondělním duelu 57. dějství
soutěže. Na ledě týmu Třebíče, který
sám ještě držel teoretickou naději
na účast ve vyřazovací fázi, dokázali
zvrátit nepříznivý průběh. A těsným
i těžce vydřeným vítězstvím notně
posílili své šance na splnění dílčího
cíle této sezóny.
Mač u Horácké Slavie přitom začali
zdánlivě dobře, hned ve 2. minutě měl
po Račukově přihrávce zpoza brány
tutovku Žálčík, ale zblízka nepřekonal
Svobodu. Vzápětí navíc bez problémů
ubránili oslabení, přesto zanedlouho
inkasovali. Brož nahodil zpoza levého
kruhu, Neužil měl zakrytý výhled a
puk zaplul do vzdálenějšího vinklu –
1:0. Ze šoku se Jestřábi vzpamatovali
docela rychle, dál byli aktivnější. A v 10.
je milimetry dělily od vyrovnání, neboť
Nouza utěšenou ranou z mezikruží

této proměně podíleli, a vás, čtenáře a čtenářky, vyzývám do březnové
PROMĚNY IMAGE, zejména pak
muži mají u nás dveře otevřené. Bylo
by zajímavé zase po delším čase nechat projít proměnou právě nějakého
zástupce tohoto pohlaví. Tak neváhejte a hlaste se, čeká vás zážitek na
celý život. Těším se na další přihlášky
Aneta Křížová
z řad čtenářů.“
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Pro nás je teď každé utkání klíčové z hlediska postupu do play-off. V Třebíči je
to vždy těžké, protože domácí mají mladý hokejový mančaft, který se snaží hrát
hodně rychle. Dnešní zápas však byl dost rozsekaný řadou vyloučení, což byla
pro plynulost hry škoda. Ale za nás jsme samozřejmě nakonec rádi, že jsme tady
dokázali zvítězit a získat tři body, které v naší situaci moc potřebujeme.“

Frýdku-Místku šlo o hodně,
HC FRM
LHK PV

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

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

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“vprvnímpatřevedleněkdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz
Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí
profesionální a komplexní ošetření
pleti, ale také klid
a relaxaci, celkové uvolnění a individuální přístup. Za pomoci přírodní
kosmetiky a nejmodernější technologie bude vaše pleť prvotřídně
hýčkána. Poskytujeme Mesobotox,
což je účinná redukce vrásek pro ženy
starší čtyřiceti let, dále mezoterapii
na zpevnění pleti a vyhlazení vrásek,
také chemický peeling, ultrazvukové
hloubkové čištění, prodlužování řas,
líčení, kosmetické čištění a masáž,
v neposlední řadě epilaci. Pečujeme
o vaše tělo i duši.Těšíme se na viděnou.

¸67<75(1§5č
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„Do zápasu jsme dobře vstoupili, hráli zodpovědně a řešili situace tak, jak bylo potřeba. Co
jsme si řekli před utkáním, to kluci dokázali plnit. A od toho se všechno odvíjelo. Samozřejmě se objevily i fáze, kdy to bylo z naší strany horší, ale víceméně jsme si zápas pohlídali.“-

-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„O všem rozhodl hned začátek utkání, do kterého soupeř vletěl na plné obrátky, zatímco
my jsme ještě asi zůstali v kabině. Za stavu 3:0 jsme se pak marně snažili něco s výsledkem
udělat. Prohrát jsme ve Frýdku určitě nechtěli, ale důležitější je teď pro nás se co nejlépe
připravit na play-off.“

16

letos milujeme
slavíme vecerník
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42 lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019
JAN STARÝ
Zkušený borec je defenzivním typem útočníka, který si vždy
svědomitě plní hlavně obranné úkoly a směrem dopředu
nebývá tolik produktivní. V obou rozhodujících zápasech
minulého týdne, jež Prostějovu přinesly postup do prvoligového play-off, se však Honza výrazně zapsal i do gólových
statistik. Nejprve v pondělí na ledě Třebíče asistoval Lukáši
Žálčíkovi u vyrovnávací trefy při důležité výhře
2:1, poté sám rozhodl zlomový duel ve středu
s Litoměřicemi. Za nerozhodného stavu dal
obě poslední branky včetně vítězné, čímž měl
ohromný podíl na klíčovém výsledku 4:2.

OKÉNKO
KAPITÁNA

„Je dobře, že jsme si všichni společně včas uvědomili, o co v závěru sezóny jde. Čekaly
nás klíčové zápasy v Třebíči a proti Litoměřicím, což jsou hodně mladí a rychlí soupeři s
výborným pohybem. Proto jsme potřebovali hlavně poctivé bránění celého týmu po jednotlivých kompaktních formacích, k tomu pak přidávat útočnou nadstavbu. Prostě jsme hráli
tak, jak by se správně mělo v play-off. A vyplatilo se, i když průběh obou nakonec vítězných
utkání nebyl vůbec jednoduchý. Trpělivě jsme však pokaždé šli za výhrou, která se v pondělí i
ve středu skutečně dostavila. Tím jsme splnili první cíl sezóny v podobě postupu do čtvrtfinále,
a hned vzápětí bohužel přišlo tradiční polevení. Ve Frýdku jsme naopak přesně ukázali, jak
by se současný hokej hrát neměl. Teď se musíme zase zkoncentrovat, proti Porubě dobře
naladit na páteční start čtvrtfinálové série. Soupeře sice ještě neznáme, ale bez ohledu na to,
kterého favorita vyzveme, uděláme maximum pro náš vlastní úspěch ve vyřazovacích bojích.
Dostat se do semifinále rozhodně je reálné, pokud budeme hrát výborně venku i doma.“
Matouš VENKRBEC, útočník LHK Jestřábi Prostějov

-

Nejkrásnější
akce
Tentokrát prostějovští hokejisté
žádné nádherné góly nesázeli,
jejich úsilí logicky odpovídalo vrcholící základní části soutěže. A
tak nejhezčí z dosažených branek
byla asi ta úvodní ve středečním
utkání s Litoměřicemi. Tomáš Divíšek se i s trochou štěstí dostal do
útočného pásma, přihrál doprava
jmenovci Nouzovi a ten zpoza
kruhů vypálil à la Ovečkin golfákem z první bez přípravy. Projektil pak zasvištěl přesně k levé tyči.

najdete nás také na www.vecernikpv.cz
Mezi hokejovými mantinely
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dy jistou. A tak sobotní duel dopadl
nepřekvapivě: hladkým triumfem
severomoravské omladiny.
Rysi na nic nečekali a do své ptačí kořisti
se s gustem zahryzli od samého úvodu.
První dvě vyložené šance však ještě neproměnili, neboť Floka ve 3. minutě
skvěle vychytal Neužil a Klimša o chvíli
později zakončil v přesilovce nepřesně.
Během téže početní výhody pak ale znovu Klimša dostal přihrávku před bránu,
aby v 5. už napodruhé nezaváhal bekhendovým zvedákem pod víko – 1:0.
Pasivní Jestřábi vůbec nestíhali, dalším
zásahům v jejich síti se tudíž nešlo divit.

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Motivace. Právě ta hrála velkou roli
v utkání 59. pokračování Chance
ligy mezi hokejisty Frýdku-Místku a
Prostějova. Zatímco domácí nutně
potřebovali zvítězit, aby ještě zůstali
v boji o postup do play-off, hosté už
měli účast ve vyřazovací fázi od stře-

17111671343

19022110208
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servis pro ženy

PROMÌNY

VEÈERNÍKU

jubileum...
á
milujeme vecerník

Únorová Proměna Image probíhala v příjemné

Texty
připravila

1. krok - volba obleèení

Foto
a video

rová proměna nakonec trvala plných
sedm hodin a užili jsme si při ní spoustu legrace.
Jako vdžy jsme i tentokrát začali výběrem oblečení v RV FASHION, následně jsme se přemístili do Optiky
Wagner pro stylové brýle, poté přišlo
na řadu kosmetické ošetření i líčení ve
Studiu H Hany Ondrejové, načež závěr
patřil Vlassalonu, kde se měnil účes
a barva. Vlastní vrchol pak patřil focení
a natáčení.

pondělí 9. lednaPondělí
2017 25. února 2019
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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„Pocity z postupu do play-off?
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JARMILA KUČEROVÁ PROŠLA VELKOU ZMĚNOU
Aneta Jiří
KŘÍŽOVÁ SLEČKA
Dvaačtyřicátý díl stále více oblíbeného seriálu
PROMĚNA IMAGE, který probíhá již pátým rokem v režii
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, byl na programu uplynulou
sobotu. Přestože nám jisté okolnosti zprvu zkomolikovaly situaci, tým ukázal opět perfektní sehranost a vše zvládl s grácií
sobě vlastní.
Ještě než se pustíme do změny další zástupkyně něžného
pohlaví, zopakujme si, že v jedinečném klání s profesionálním týmem vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek,
odborníka na brýle a také kameramana i fotografa měníme
vzhled žen či mužů. Snažíme se však nejen o jinou image, ale
hlavně o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí. Hlavním záměrem je splnit vaše přání a dělat vám radost.
Můžeme konstatovat, že doposud jsme takto potěšili rovnou
čtyřicítku žen plus čtyři chlapíky (dva díly patřily kompletnímu páru) a hodláme v tom nadále pokračovat. A všechny
doposud uskutečněné proměny dopadly skvěle. Jsme navíc
nesmírně rádi, že se tento projekt těší stále větší popularitě
a zaujal dokonce v Praze, Ostravě, Olomouci, Vyškově, vědí
o něm v Bouzově a v listopadu loňského roku k nám neváhala přijet zájemkyně až ze slovenského okresu Nitra. Stejně
jako v případě novoroční vítězky i tentokrát se usmálo štěstí
na dívku z Olomouce.
Poslední únorovou sobotu jsme zahájili další klání PROMĚNY IMAGE
od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Bylo krásné a slunečné, ačkoliv mrazivé
ráno a celý náš tým se nemohl dočkat,
než začne další změna vizáže. Tentokrát
jsme si vzali do parády Jamilu Kučerovou z Olomouce, která má pětadvacet
let a pracuje jako prodavačka v hračkářství. Do proměny se přihlásila proto, že
by ráda prošla nějakou změnou a náš
projekt by jí v tom mohl pomoci. Úno-

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

Sobotní ráno jsme započali výběrem oblečení u tradičního partnera RV FASHION v Plumlovské ulici, kde na vítězku
čekal nadšený kolektiv. „Paní Jarmila se do proměny přihlásila v době, kdy na naše prodejny již začíná pronikat jarní
sezóna, proto volba padla na jarní šaty a trendové pláště,“ nastínil na úvod René Volek, majitel prodejny. Na co konkrétně padla volba? „Jaro je o barvách, tygří hnědý vzor doplněný růžovou Jarmilu úplně rozzářil. Dlouhé šaty se dají
využít na slavnostní příležitosti nebo party. Dalším modelem byl netradiční typ šatů lososové barvy, takzvaný zavinovací typ s vazačkou, doplněný o romantické volánky, které jsou hitem letošní sezóny. Tato barva a střih jí velice sedly,
celá se rozzářila. K jaru nepochybně patří také přechodní pláště, proto jsme zvolili dva typy zajímavých střihů, jež
nahrazují takzvané baloňáky,“ zakončil popis outfitů oděvní expert Večerníku. „Jarmila může klidně nosit jak elegantní světlý, tak sportovní typ s kapucí v barvě červené,“ dodal na adresu únorové vítězky seriálu PROMĚNA IMAGE.

<MWwGPÚ ×VQéPÊM ,GUVą¾Dč ,CP 5VCTÚ
XNGXQ  TQ\JQFN FX÷OC IÐN[ UVąGFGéPÊ
MNÊéQXÚFWGNU.KVQO÷ąKEGOK
Foto: Marek Sonnevend

NURNsYROEDEUÙOÉ
Další zastávkou byla Optika Wagner na náměstí E. Husserla (bývalé Trio), kde byl připraven energický majitel Radek Wagner.
„Pro Jarmilu jsem vybral jak ve slunečních, tak i v dioptrických brýlích to, co je aktuálně nejvíc v kurzu, a sice okázalý styl ve tvaru
motýlích křídel nebo kulatý tvar značky Rosegold,“ prozradil. „Extravagance se není nutno jakkoliv obávat, navíc Jarmila je pro
ni jako stvořená. Co kus, to jí perfektně sedlo. Nejvíce nám imponovaly kulaté brýle s růžovým zlatem a korálovou barvou, která
eleganci jen dokreslila. V současné době snad už neprodáváme nic jiného než tento styl, který bude aktuální minimálně tento
rok,“ objasnil Radek Wagner.

3. krok – líèení
Jakmile byly brýle vybrány, mohla se celá ekipa přemístit na kosmetické ošetření a líčení, které probíhalo ve Studiu H Hany Ondrejové v ulici Rejskova 30. „Proměňovali
jsme mladou ženu s normální pletí, kterou si udržuje sama doma. Jako první jsem provedla povrchové čištění pleti a také hloubkové čištění a exfoliaci. Na pleť jsem nanesla hydratační a zjemňující sérum, pak hydratační
masku a krém,“ uvedla na objasněnou kosmetička, načež se pustila do díla. „Líčení jsem jako již tradičně zahájila minerálním make-upem, odstín namíchaný k barvě její pleti, tedy světlejší. Na celé víčko byl použitý podkladový stín ve světlé barvě. Stíny jsem zvolila
s přihlédnutím k barvě očí, které má hnědozelené, to znamená na venkovní víčko tmavý bordó stín do ztracena asi do tři čtvrtě víčka
směrem k vnitřním koutkům a navazoval na něj světlý růžový k projasnění oka. K řasám jsem nanesla fixou ke zvýraznění oka tenkou
černou linku a na řasy černou řasenku. Tvářenku jsem pak zvolila do růžového nádechu, vzhledem k barvám celého líčení. Rtěnku
jsem použila středně tmavou. Nakonec se vše zafixovalo minerálním pudrem,“ popsala líčení Hana Ondrejová.

4. krok... barvení, støíhání, styling
Odbilo pravé poledne a my se mohli pustit do změny účesu a barvy. Únorové vítězky se tradičně ujala majitelka
Vlassalonu Andrea Furiaková, která již čekala s hřebeny, ostrými nůžkami, barvami a zakrytým zrcadlem na
to, až Jarmila Kučerová usedne do kadeřnického křesla. „Má opravdu velice jemné vlasy, konečky byly zničené
a polámané, takže je bylo nutné razantně zkrátit. Abychom obličej prodloužili, tak jsme vytvořili asymetrii, tedy
jednu stranu delší a druhou zkrátili a mírně sestříhali, také jsme vytvořili ofinu,“ sdělila kadeřnice postup střihu.
„Základní barvu jsem dala do tmavšího odstínu hnědé a doplnila fialovými proužky na oživení, aby vlasy opticky
nabyly objemu, ale dodaly na jiskře a eleganci. Konečný styling byl jednoduchý, vlasy stačí jednoduše vyfoukat
přes kartáč, prolakovat a použít slabší tužidlo, protože takto jemné vlasy potřebují šetrné tužidlo, aby neztěžkly.
Účes je jednoduchý a šmrncovní, na úpravu je praktický a vypadá vzdušně,“ dodala Andrea Furiaková.

5. krok – odhalení a fotografování
Jarmila Kučerová byla po celý čas proměny naprosto klidná. Jak sama řekla, vlasy jí hrály už všemi barvami, výjimkou nebyla ani modrá nebo růžová, takže se
nebála vůbec ničeho. Je však třeba se řídit módními trendy, což je pro nás jedno z hlavních kritérií. Účesy, oblečení i brýle vybíráme vždy podle nejnovějších
trendů, ale samozřejmě se držíme i dalších faktorů. Jakmile byly všechny fáze proměny dokončeny, mohli jsme přejít k vlastnímu odhalení. A proměna to
byla opravdu veliká. Následné závěrečné fotografování a natáčení tak probíhalo za velkých emocí, které se musely vstřebat.
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ní členové sestavy si mohli trochu odpočinout. Do rozhodující fáze soutěže
potřebujeme mít co nejvíc energie,“
zdůraznil trenér jestřábí letky.
V sobotu do Frýdku-Místku tak neodcestoval ostřílený Tomáš Divíšek
(dostal volno), místo kterého nastoupil mladý Sparťan Tomáš Pšenička,
mezi beky se navíc objevil David
Chujac nastupující normálně za druholigovou Opavu. Každopádně výběr
LHK pojal střetnutí na severu Moravy
opravdu spíš odpočinkově, za což zaplatil hladkou i naprosto zaslouženou
porážkou 1:4. „Z výsledku ani výkonu pochopitelně nemáme radost, ale
teď je pro nás ze všeho nejdůležitější
se kvalitně připravit na play-off,“ řekl
Vykoukal jasně, co ho momentálně
zajímá.

XÿMVPHWDKDOLWDNMDNPiPH´
PROSTĚJOV Klíčový duel závěru dlouhodobé fáze Chance ligy
mezi hokejisty Prostějova a Litoměřic spěl za nerozhodného stavu
2:2 do prodloužení. Tenhle scénář však v dramatické koncovce
rázně odmítl zkušený útočník LHK Jan Starý (na snímku). Nejprve
v 54. minutě vsítil vítěznou branku, čtyřiačtyřicet vteřin před
koncem pak pečetil výsledek 4:2 trefou při power play hostů do
opuštěné klece. Hrdina mače, jenž Jestřáby definitivně poslal do
play-off, byl tím pádem jasný. A Večerník třiatřicetiletého forvarda
přezdívaného Starda prostě musel vyzpovídat.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Můžete okomentovat celé
střetnutí?
„Bylo to hrozně důležité a těžké utkání s Litoměřicemi, které mají dobrý
tým. Hodně jsme se na ně připravovali
a jsem moc rád, že jsme to zvládli.
Pro nás je tohle vítězství psychicky
důležité.“
yy Otočili jste z 0:1 na 2:1, ale
hned v úvodu třetí části si nechali
vyrovnat sérií chyb ve vlastním
obranném pásmu. Jak byl potom
zbytek zápasu náročný?
„Oni jenom srovnali, takže nešlo o nic

extra těžkého. Každopádně to byl pro
nás varovný signál, že jsme měli špatný
začátek třetiny, nějaká chybka se tam
asi stala. Ale my teď nejsme v pozici,
že bychom měli něco vzdávat, proto
jsme makali dál. A pokud budu mluvit
za sebe i za celý mančaft, tak jsem dnes
prostě věřil, že to uděláme.“
yy Jak byste popsal svůj rozhodující gól na 3:2?
„Viděl jsem Máru Račuka za bránou
na puku a v takových situacích je
potřeba chodit do předbrankového
prostoru. Já sice jsem spíš defenzivní
útočník, ale přesto jsem před toho
gólmana šel. Mára objel jejich beka,
hodil mi to tam, mně naštěstí puk
skočil přímo na hokejku. A jen jsem
se snažil to nějak prorvat do brány, což
se naštěstí povedlo. Zaplaťpánbůh za
takový gól.“
yy Víte, kudy Michajlovovi kotouč
prošel?
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podlehl v Českých Budějovicích. Obě
podmínky byly i díky pracně vybojovanému vítězství 4:2 splněny, tudíž
na prostějovském zimáku zavládla 20.
února večer velká radost!

Marek SONNEVEND

Podobně jako dva dny předtím v Třebíči
si však Hanáci zkomplikovali situaci hned
zkraje utkání. Agilní vstup se střelami
Čápa zblízka vysoko nad a Luňáka zprava
do Michajlova vystřídal ve 4. minutě nebezpečný průnik Kropáčka pravým kříd-

„Nevím přesně, jak momentálně vypadá tabulka, ale před rokem jsme
šli do čtvrtfinále ze šestého místa
a letos to asi bude podobné. Tím
pádem nejsme favorit, na což
se však v play-off nehraje. Já
věřím tady klukům, našemu
týmu. A opravdu je podle mě
jedno, na koho narazíme.
Tak jako tak se budeme rvát
o úspěch.“

lem zastavený až Neužilem. Vzápětí rychlí čež tutovka stejného hráče po položení kovou čáru u pravé tyčky – 2:1. Ještě do
hosté podnikli další brejk tří proti dvěma, gólmana skončila mimo odkryté klece. poloviny zápasu pak Vykoukalovi svěVoženílkovo zakončení z bezprostřední Následně borci LHK výrazně přidali a řenci zůstávali herně nahoře, zvýšit mohli
blízkosti ještě Neužil vyrazil betony, ale na zbytek úvodní třetiny patřil jim. Leč z tla- Nouza, Hanták, Žálčík i Račuk. Nicméně
Kadlecovo doklepnutí do prázdné brány ku plného zajímavých možností (Žálčík, tahle převaha se postupně vytratila, neboť
už neměl nárok – 0:1. Naštěstí dokázali Volf, Luňák, Prokeš, Nouza, Husa, Starý v ji odvála série domácích vyloučení. S těmi
domácí brzy vyrovnat. V 7. při přesilovce oslabení) se nic neujalo. A jakmile Kadlec si ale speciální formace PV poradily ve
Divíšek zavezl puk do útočného pásma, v 15. ujel do sóla, mohl rázem opět vést všech čtyřech oslabeních bezvadně, proposunul jej doprava Nouzovi a ten z prv- Stadion, nebýt skvělého zákroku Neužila. tivník se během těchto početních výhod
ní tvrdě vypálil ke vzdálenější tyči – 1:1. Do druhé periody vlétli muži v červe- nedostal do jediné větší příležitosti. Až
Jenže poté zase dvakrát zahrozili hbití no-bílém jako opravdová ptačí letka, krátce před sirénou nahodil Klejna od
Severočeši, když bleskový výpad Průžka soupeře okamžitě drtili. A značný nápor modré, Neužil měl zakrytý výhled a kopravou stranou zpacifikoval Neužil, na- záhy korunovali zaslouženou trefou. Ve touč cinkl o břevno.
Tohle varování hanáckému hejnu nestačilo, proto okamžitě po startu třetí
4x foto: Marek Sonnevend
části pykalo. Uběhlo pouhých šestnáct
sekund, než chybové defenzivní nedorazy ve vlastním obranném pásmu individuálním průnikem + důraznou dorážkou
potrestal Průžek – 2:2. Jestřábi na šok zareagovali dobře, další minuty patřily jim.
Avšak se střelami Čápa (dvakrát) i Nouzy
si poradil Michajlov, stejně jako s poměrně velkou šancí Račuka. Vzápětí Prostějovany opakovaně zachránil Neužil.
Fantastickými zákroky totiž zmařil v 51.
*T¾é *% 5VCFKQP /CTVKP -CFNGE C FXQWIÐNQXÚ UVąGNGE \¾RCUW ,CP
jak dvojnásobnou loženku Ščegolkova u
DG\OQEP÷RąKJNÊåÊLCMUGXQRWwV÷PÆ 5VCTÚ XNGXQ  UNCXÊ UG URQNWJT¾éK
levé tyče, tak obrovský závar HC s pokusy
TQ\JQFWLÊEÊXÊV÷\UVXÊ
JQUVWLÊEÊMNGEKVąGRQV¾RWMe
Merty a Jíchy zblízka. Ještě o dvě minuty
později vystrašil fanoušky dalším rychlým
újezdem Průžek, ovšem na rozchytaného
23. minutě na konci pěkné akce Meidl Neužila si opět nepřišel. A tak rozhodl
švihl z mezikruží, puk propadl zákrokem jeden klíčový moment na opačné straně
Michajlova a pomalu se došoural za bran- kluziště. V čase 53.36 Račuk od zadního

mantinelu našel před svatyní Starého,
který byl sice tísněn, leč přesto doslova
procpal puk za Michajlovova záda – 3:2!
Hotovo ale nebylo, protože minutu před
koncem normální hrací doby se při power play náhle ocitl před bránou Kadlec,
aby i jeho možnost perfektně odvrátil jeden ze dvou hrdinů střetnutí Neužil. Tím
druhým se stal Starý, který o chvilku později získal uprostřed hřiště kotouč a neomylně jej poslal do opuštěné klece – 4:2!
Statistiky z utkání
najdete na straně 26
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Hanákům nedal šanci

PO...

„Ani ne. Možná ležel a nějak to přes
něj nebo pod ním proskákalo? Fakt
nevím. Ono je nakonec úplně jedno,
jak ten gól padl. Důležité hlavně bylo,
že jsme ho dali a trochu se uklidnili.“
yy Dvě kola před koncem základní
části soutěže máte jistý postup do
play-off. Jak se cítíte, co atmosféra
v kabině?
„Je to parádní. Poslední tři zápasy už
taháme tak, jak máme. Předtím jsme
nehráli úplně dobře, ale nechceme
zklamat fanoušky ani nikoho okolo
prostějovského hokeje, proto jsme
do toho museli pořádně šlápnout.
Všechno jsme vzali do vlastních rukou
a zvládli to. Teď věřím, že zvládneme
i poslední dvě utkání základní fáze, abychom do play-off šli ve správné náladě.“
yy Ve čtvrtfinále můžete narazit na
Vsetín, Kladno, České Budějovice
nebo Jihlavu. Upřednostňujete
některého z těchto protivníků?
„Já nekalkuluju, je mi to úplně jedno.
Ať půjdeme na kohokoliv, bude to
hodně těžký soupeř, na kterého se
musíme maximálně připravit. Ale
zatím bych nepředbíhal, nejdřív
musíme dobře odehrát i odbojovat
zbývající dvě utkání základní části.
Prostě dál jít zápas od zápasu.“
yy Každopádně do vyřazovacích
bojů půjdete ze srovnatelné
výchozí pozice jako loni, že?

Vydøené udolání Litomìøic zajistilo play-off
4:2
LHK PV
HC LIT

PROSTĚJOV Už po středečním 58.
kole Chance ligy si hokejoví Jestřábi
mohli s předstihem zajistit plánovanou účast ve vyřazovací části. Potřebovali k tomu tříbodově porazit Litoměřice a současně, aby Frýdek-Místek

.KVQO÷ąKEMÚDTCPM¾ą/CTVKP/KEJCLNQX
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PØED...

Běžela 8. minuta, když Haman prudce
švihl puk zpoza kruhů přesně k levé tyči
– 2:0. A v 18. přišel rychlý protiútok HC
dvou na jednoho, Kofroňovo uvolnění
Martynka plus jeho šťastná žabka pod
břevno odkryté klece nad padajícím Neužilem – 3:0.
Těsně před koncem zahajovací třetiny
ztroskotal Volf v přesilovkové tutovce
na Malíkovi, načež o přestávce vystřídal
Neužila v bráně mladý Huf. Tenhle impuls docela zabral, Hanáci se po herní
stránce viditelně zvedli. Nezužitkovali
však několik slibných situací (Nouza,
Krejčí, Venkrbec, Meidl), teprve ve

34. minutě konečně snížili. Rychlou
akci po ose Žálčík, Dvořáček, Pšenička finalizoval posledně jmenovaný
umístěným švihem, na který Malík
nedosáhl – 3:1. Leč reálná naděje obrátit nepříznivý vývoj zápasu trvala
pouhých 118 sekund. Přesně za tak
dlouho totiž zapomenutý Martynek
dostal dlouhý pas do sóla, jež v oslabení poslal bekhendovým blafákem
mezi Hufovy betony – 4:1.
Na přelomu druhé a třetí periody
pak elhákáčku nepomohly ani dvě
početní převahy krátce za sebou, kromě ran Husy s Račukem vyražených

Malíkem se z nich nic nebezpečného
neurodilo. Naopak soupeř měl ve 47.
čistou loženku díky samostatnému
úniku Christova, který ale zmařil Huf.
Jinak bylo evidentně rozhodnuto, byť
prostějovští plejeři ještě v závěrečné
fázi střetnutí vyslali na bránu spršku
střeleckých pokusů (Čáp, Husa, Volf,
Žálčík, Chujac, Nouza). Malík ovšem
za svá záda žádný z nich nepustil a
výsledek tak zůstal definitivně v platnosti.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky,
průběžnou tabulku i další program
Chance ligy najdete na straně 26
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„Věděli jsme, že nás čeká utkání pravdy. Museli jsme vyhrát a udělali pro to maximum. Soupeř hrál velice dobře, ale nakonec se projevily naše zkušenosti a zápas jsme i díky dobrému výkonu brankáře Kuby Neužila dovedli do vítězného
konce. Děkujeme klukům za jejich přístup a fanouškům za podporu.“
'DQLHO795=1©.s+&6WDGLRQ/LWRPÈÔLFH
„Pro oba týmy šlo o důležitý zápas, možná proto byl ze začátku opatrnější i
nervózní. Naše rychlé vedení domácí otočili, a když jsme v úvodu třetí třetiny
vyrovnali, rozhodlo pak naše dvojí netrefení prázdné brány. Řekl bych, že nás
asi trochu doběhl náročný program, kluci toho mají i vinou chřipky plné zuby.“

94
Na tolik získaných bodů se mohou muži LHK dostat, pokud zítra porazí v normální hrací době
Porubu. Šlo by o prostějovský
rekord v základní části první ligy
během novodobé historie hanáckého klubu, k čemuž by pomohl
i dějinně nejvyšší počet šedesáti
odehraných kol.

Výrok:

Směrem dozadu poctivě fárali i hráči, kteří
byli jinak v sezóně při
bránění někdy laxní.“
oࣂ;v|ং࢙0ৄbংझ(hoh-Ѵ
o1;mbѴ7;=;mbmझruol࣒m
v1_v࣒ং;m1ৄuo_o7fझ1झ1_
0b|࢙1_orѴ-Ŋo==

sedadle vozidla. Rozbití skleněné výplně levých zadních dveří a zmocnění
se batohu pak byly pravděpodobně
otázkou několika málo vteřin. Osmnáctiletá majitelka tím přišla o peněženku s kartou pojištěnce, sluchátka
a svazek klíčů s čipem pro vstup do
školy. Celkem žena způsobenou
škodu vyčíslila na 1 500 korun. Na
dalších 3 240 korun vyčíslil majitel
vozidla škodu způsobenou jeho poškozením,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajsého ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
K obdobnému skutku došlo přes noc
z pátku na sobotu 23. února v Hra-

auta v centru města

PROSTĚJOV Během pátku a následující noci došlo poblíž samého centra Prostějova ke dvěma
případům vloupání do vozidel.
Těžko říct, zda vykradený Volkswagen v Lutinovově a Fiat v Hradební ulici má na svědomí jeden
a tentýž pachatel. Každopádně
zloději či zlodějům nahrál fakt, že
v obou vozidlech byly trestuhodně ponechány cenné věci.
V pátek 22. února kolem půlnoci se
v Lutinovově ulici dosud nezjištěný
pachatel vloupal do osobního automobilu typu Volkswagen Golf. „Pravděpodobnou pohnutkou k tomuto
jednání byl zřejmě batoh na zadním
dební ulici. „Zde se pachatel po rozbití skleněné výplně okna vloupal do
zaparkovaného automobilu značky
Fiat. Z přihrádky palubní desky pak
odcizil peněženku s doklady jednačtyřicetiletého muže a doklady
k vozidlu. V tomto případě majitel
způsobenou škodu vyčíslil na tři sta
korun na odcizených věcech a na tři
tisíce korun na poškození vozidla,“
sdělil Kořínek s tím, že v obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. „Za ten pachatelům v případě
dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ uzavřel
mluvčí prostějovské policie. (mik)

2
2016

441 000

vyběhl a pokusil se policistům utéct
po svých,“ popsal bláznivou honičku
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Ve vozidle zůstala pouze řidičova jednašedesátiletá spolujezdkyně, kterou
muž nechal uvnitř.
Utéct se mu však nepodařilo a ve
Wolkerově ulici byl policisty dostižen a za použití donucovacích
prostředků zajištěn. „Při své bezohledné jízdě jednačtyřicetiletý muž
z Prostějovska opakovaně nerespektoval dopravní značení a dopustil se
řady přestupků. Dalším problémem

1
2015

428 000

a v sobotu po celý den v Kulturním
klubu Duha,“ udělala Sokolová za
nedávným děním definitivní tečku.
Ta se stala náměstkyní primátora pro
kulturu teprve na konci října loňské-
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PROSTĚJOV Minulé pondělí 18.
února před čtrnáctou hodinou došlo v křižovatce ulic Olomoucká,
Šafaříkova a Lužická k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů. Dva řidiči se tam navzájem
nevyhnuli, ostatně ani neměli moc
šancí. V křižovatce totiž proti předpisům parkovala další dvě vozidla!
„Dvacetiletý řidič automobilu značky
Opel projížděl v pondělí osmnáctého
února křižovatkou z Šafaříkovy ulice
do Lužické. V opačném směru pak
třiašedesátiletý řidič řídil automobil
značky Volkswagen. Z dosud přesně
nezjištěných příčin došlo ke střetu vozidel při jejich míjení. Ke zranění osob
nedošlo, výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvanáct tisíc korun,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol u obou řidičů a rovněž jiné
návykové látky u mladšího z nich
policisté vyloučili provedenými
zkouškami. „Při šetření okolností
nehody však policisté zjistili, že automobil Opel nemá zákonné pojištění
odpovědnosti. Na zavinění se její
účastníci neshodli, a je tak předmětem
dič jednoho z nich nesplnil povinnost
minimální vzdálenosti od hranice
křižovatky. Tyto přestupky budou
k dořešení postoupeny příslušnému
správnímu orgánu,“ doplnil Kořínek.
(mik)

0CMąKåQXCVEGW/QTCX[FQwNQMGUVąGVWFXQWQUQDPÊEJXQ\KFGN,GFPQ\PKEJ
PGO÷NQ\¾MQPPÆRQLKwV÷PÊ
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dalšího šetření. Dále bylo navíc zjištěno, že v Lužické ulici jsou nedaleko od
hranice křižovatky zaparkovaná dvě
vozidla tak, že není dodržena povinnost ponechat na komunikaci prostor
alespoň tři metry pro každý směr a ři-

pojištěn...

přestupků. Z nich nejpřísněji postižitelným je řízení vozidla bez řidičského
oprávnění. Za ten mu hrozí pokuta
v rozmezí od pětadvaceti do padesáti
tisíc korun a zákaz řízení od jednoho
roku do dvou let,“ prozradil možné
následky svých přešlapů František Kořínek s tím, že další jízdu policisté muži
pochopitelně zakázali.
(mik)

Velikonoèní jarmark
VHEOÉzÉ

Prostějov (red) - Statutární město
Prostějov oznámilo záměr souhlasu
s umístěním mobilní provozovny
v rámci velikonočních trhů na náměstí T. G. Masaryka v termínu 13.
až 17. dubna 2019. Zájemci o prodej na jarmarku se mohou hlásit na
adresu Statutární město Prostějov,
OŠKS, oddělení DUHA Kulturní
klub u hradeb, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov nebo
na e-mail: posta@prostejov.eu,
případně doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova.
Výběrová komise bude z došlých
přihlášek vybírat prodejce pro účast
na velikonočních trzích. Termín
uzávěrky přihlášek je 8. 3. 2019.

Havarovaný Opel nebyl

statoval mluvčí prostějovských strážců zákona.
To ale nebylo zdaleka vše, čím se zadržený feťák provinil. „Dalším šetřením
policisté zjistili, že muž nikdy nebyl
držitelem řidičského oprávnění, naopak již jednou vykonal dvouletý trest
zákazu řízení. Pro své současné jednání je podezřelý z několika dopravních

skutečně dobré. Obyvatelé města
měli k dispozici pestrou nabídku
rozptýlení, mohli si nejen zabruslit,
ale poslechnout si koncerty, či se
s dětmi účastnit aktivního programu, a to jak na hlavním prostějovském náměstí, tak i v prostorách
Duhy. Program byl podle mého
názoru pestrý a každý týden si zájemce to své určitě našel,“ hodnotí
uplynulý ročník. „Již od loňského
prosince s kolegyněmi z Duhy řešíme program Prostějovského kulturního léta, přípravy na tradiční Masopust, Prostějovské Velikonoce,
Wolkerův Prostějov, promýšlíme
i další rozšíření nabídky na hlavní
prostějovské náměstí. Co se Vánoc
týče, prozradím snad jen to, že Prostějov uslyší to, co ještě neslyšel,“
navnadila občany Milada Sokolová.

1HzHEU½GÈO½UDGRVW

Prostějov (mik) - Určitě mnozí
z nás si toho všimli, tu a tam se na
prostějovském náměstí T. G. Masaryka nebo před Zlatou bránou objeví vždy v jiný čas dva muži, kteří kolemjdoucí oblažují s kytarou v ruce
známými písničkami. A to často
i v třeskuté zimě. „Mám před sebou
čepici, do které mi občas někdo
hodí nějaký ten drobný peníz. Ale
já tady nežebrám, líbí se mi, když
se lidi na chvilku zastaví a zaposlouchají se do mých písniček,“ svěřil se
Večerníku muž s plnovousem.

Trhliny na „Národì“

Prostějov (mik) – Práce na rekonstrukci Národního domu v Prostějově přerušila zima, ale to by nebylo
to nejpodstatnější. Negativní novinkou je, že pod fasádou secesní památky se nečekaně objevil zádrhel.
„Po odstranění vrchní části fasády
se objevily trhliny, které bylo nutno
celoplošně opravit formou fixační
podložky spojené se speciálním
tmelem,“ vysvětlil náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.
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2018

je výsledek jeho orientačního testu na přítomnost jiných návykových látek, který ukázal přítomnost
amphetaminu/metamphetaminu
a extáze. Přestože muž vykazoval
známky ovlivnění drogou, její užití
před jízdou popřel a dobrovolně se
podrobil odbornému lékařskému
vyšetření ke zjištění ovlivnění,“ kon-

3
2017

484 000

ho roku, tudíž připravený program
Prostějovské zimy 2018 nemohla
nijak ovlivnit. „Myslím si, že člověk
nemusí mít snahu za každou cenu
vylepšovat něco, co je, dle mého,

481 000
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Zdroj: Magistrát města Prostějova

,CM\JQFPQVKNCP¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC/KNCFC5QMQNQX¾MXCNKVPÊRTQITCO2TQUV÷LQXUMÆ\KO[RTQDÊJCNPGLGPPCP¾O÷UVÊCNG
XGNKEGFQDąGUGDCXKN[KF÷VKX-WNVWTPÊOMNWDW&WJC
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Dvě vykradená

ského do Palackého ulice totiž nedal přednost po hlavní komunikaci
jedoucímu automobilu. „Policisté
vozidlo ihned začali pronásledovat.
V Blahoslavově ulici si jich řidič všiml
a pokusil se jim ujet. Nejprve dvakrát
objel okruh ulicemi Hliníky, Plumlovská a Blahoslavova a poté jel Plumlovskou ulicí směrem z centra, načež
odbočil do Šlikovy a pokračoval dále
Mánesovou, Riegrovou, Jungmanovou, Bohumíra Šmerala, Mlýnskou,
Palackého a Komenského až do ulice
Sádky. Tam před okružní křižovatkou
na Petrském náměstí musel zastavit,
protože vjezd do křižovatky blokovala jiná vozidla. Z automobilu muž

na náměstí nechyběl projekt Česko
zpívá koledy, a to ve středu dvanáctého prosince, kdy si obyvatelé přišli
s pěveckými sbory Proměny i Múzy
zazpívat známé koledy a poslechnout si tvorbu těchto sborů,“ vypočítala kulturní akce Prostějovské zimy
2018 Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova).
Prosincové soboty mohly děti s rodiči trávit od samého rána v Kulturním klubu Duha. „Nejmenším
zde byla promítána pásma pohádek,
svůj program byl i pro ty starší. Probíhaly také minidílny, kde si nejen
děti, ale i rodiče za symbolických
dvacet korun mohli vyrobit gelovou svíčku, vánoční věneček nebo
si namalovat sádrového andílka.
Odpolední část patřila divadelnímu nebo interaktivnímu programu s Míšou Růžičkovou, o který
byl tak velký zájem, že představení
proběhlo dvakrát i víckrát za sebou,“ poznamenala náměstkyně.
Po sečtení nákladů vyšlo najevo,
že organizace loňské Prostějovské zimy stála městskou pokladnu necelého půl milionu korun.
„Dramaturgicky byla koncipována
tak, aby zaujala hlavně dětského diváka. Tak jako každý rok se program
odehrával vždy v pátek na náměstí

milujeme vecerník
á

POLICEJNÍ HONIČKA: zfetovaného řidiče zatkli na ulici při útěku

PROSTĚJOV Majáky, houkačky
a rychle ujíždějící škodovka, jejíž
řidič se po kolizi s jiným vozidlem
snažil policistům ujet. Bláznivá
středeční honička okolo centra
Prostějova skončila zadržením totálně zfetovaného muže. Nebylo
to ale lehké. Policejní autohlídka
nejdříve vůz Škoda Fabia zablokovala na Petrském náměstí, ovšem
řidič pod vlivem drog začal utíkat
směrem na Wolkerovu ulici. Tady
na něj policisté doslova „skočili“...
Minulou středu 20. února po čtrnácté hodině byli policisté dopravního
inspektorátu svědky přestupku řidiče
Škody Fabie. Při výjezdu z Komen-

Harmonogram zimní plejády akcí
se spustil 9. listopadu, kdy zahájilo
provoz mobilní kluziště před muzeem na náměstí T. G. Masaryka.
„V pátek třicátého listopadu došlo
na slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu za účasti muzikálové zpěvačky Magdy Malé. Ta je známá i svým
repertoárem pro děti, které si v rámci svého vystoupení přizvala k sobě
na stáž. Další pátek, tedy sedmého
prosince, přijel na náměstí multimediální kamion s programem Tradiční
české Vánoce, který byl plný písniček, soutěží, tance za účasti dětských
diváků, nechyběly spousta dárečků,
ochutnávek a tradiční Ježíškova pošta. O týden později čtrnáctého prosince zaplnili náměstí sněhoskřítci se
svým interaktivním programem pro
děti. Poslední pátek před Štědrým
dnem patřil kapele Poutníci, její aktéři všem obyvatelům svými písněmi zpříjemnili a navodili již pravou
vánoční atmosféru. Samozřejmě

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Vraťme se nyní o pár měsíců v čase zpět.
Prostějovské kulturní léto a Prostějovská zima jsou pro magistrát dvě pilotní akce směřované k tomu, aby rozmanitě sestavený program a jednotlivá vystoupení řady umělců přilákaly
na centrální náměstí co nejvíce lidí. A nejen do centra, ale i na
další tvůrčí akce do Kulturního klubu Duha, do kina Metro či
do divadla. Večerník se zaměřil na hodnocení Prostějovské
zimy, která z hlediska organizace skončila silvestrovským ohňostrojem. Ale jak říká současná náměstkyně primátora pro
kulturu Milada Sokolová, světlo světa už spatřily základní obrysy té příští s velkým „Z“. Údajně se dočkáme překvapení...

PROSTĚJOVSKÁ ZIMA JE BILANCOVÁNA
„Příště všichni uslyší to, co ještě neslyšeli,“ usmívá se
tajuplně náměstkyně primátora Milada Sokolová JAKO ÚSPĚŠNÁ

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Na kuriózní případ
osobního vozidla stojícího šest
dní a nocí na trávníku těsně vedle
rondelu v Dolní ulici Večerník
upozornil v minulém vydání. Jeho
řidiče doslova od volantu vytáhli
policisté v pondělí 11. února ráno,
kdy jim muž ze Zlínska nadýchal
dvě a půl promile, a ještě si před
nimi přihnul slivovice z lahve, kterou držel v ruce!
Strážci zákona pochopitelně šoférovi zakázali další jízdu a stříbrné auto
odtáhli na travnatou plochu vedle
rondelu. Tam ovšem zůstalo „viset“
několik dní a až se Večerník zajímal,
jak je to vůbec možné...
„Odtah je záležitost majitele. Už
jsme jej k tomu jednou oficiálně vyzvali, ale auto u rondelu pořád stojí.
Víme o tom. Pošleme mu druhou
výzvu. Pokud ani tu neuposlechne,
zařídíme odtah vozidla my,“ sdělil naší redakci předminulý pátek

nabízenou pomoc. Naše zařízení ve
spolupráci s městem dělá vše pro to,
aby se tyto věci nestávaly. Bohužel není
v našich silách to více ovlivnit,“ mrzí
Jana Kallu již třetí úmrtí.
Večerník se také zeptal na příčiny, proč
ani zdaleka všichni lidé bez domova
nechtějí využívat služby Azylového
centra? „Je s podivem, že část těchto
osob odmítá naši pomoc. I když nás to
mrzí, je to svobodné rozhodnutí každého, možnosti pomoci z naší strany
jsou řekněme nadstandardní,“ pouští se do rozboru ředitel organizace.
„Možná je těžké si to představit v praxi, ale tito lidé de facto využívají naši
službu terénního programu. Sociální
pracovník je každý den v terénu, zná
pohyb a pobyt osob, které nevyužívají
naše ambulantní či pobytové služby, je
s nimi v kontaktu, pomáhá jim přímo,
i například drobnou potravinovou
pomocí rovnou v terénu, ale i poskytnutím náplastí či obvazového materiálu. Jeho úkolem je také informovat
o našich službách, včetně snahy přimět
je k jejich využití. Dost jich je totiž
využitelných zdarma, mimo jiné i přenocování v zimě, denní pobyt včetně
vyprání, osprchování, výdeje potravin,
první noc na noclehárně, toto vše dostane každý opravdu zdarma a klidně
i anonymně,“ popisuje Kalla realitu
všedních dnů.
Bohužel ani David Brauner nabízených služeb „azyláku“ nerad využíval. Místo toho se spoléhal jen na
sebe a své velmi omezené možnosti
protlouct se životem. A to se mu stalo tragickým...

František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Jak si Večerník následující sobotu
odpoledne všiml, stříbrné auto od
rondelu v Dolní ulici zmizelo. „Policie jeho odstraňování nezajišťovala,“
objasnil Kořínek tento akt jen velice
%GNÚEJ wGUV FPÊ UV¾NQ VQVQ XQ\KFNQ PC
VT¾XPÊMWXGFNGTQPFGNWX&QNPÊWNKEK6Gò stroze.
WåLGRT[éOCLKVGN\ąGLO÷RQUNGEJNFTWJÆ Podle všeho odtah auta skutečně poRQNKEGLPÊXÚ\X[ Foto: Michal Kadlec řešil jeho majitel...
(mik)

pouť životem pro Davida Braunera
skončila. Jeho tělo našli lidé ve Fanderlíkově ulici. „Nález těla třiačtyřicetiletého muže v pondělních ranních
hodinách ve Fanderlíkově ulici mohu
potvrdit. Jeho totožnost je nám známá
a ke zjištění příčin smrti byla nařízena
soudní pitva,“ prozradil Večerníku
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Jelikož bylo tělo Braunera na pokyn
lékaře převezeno k soudní, a nikoliv ke
zdravotní pitvě, je možné, že šlo třebas
i o trestný čin? „V tuto chvíli nic nenasvědčuje cizímu zavinění,“ vyvrací spekulace Kořínek.
Večerník se chtěl více dozvědět od
lékařů ze záchranky, ale nepochodili
jsme. „Případ je v šetření policie, proto k němu nebudeme sdělovat žádné
podrobnosti,“ zareagoval Pavel Lampa,
tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
Během letošní zimy je to v Prostějově už třetí bezdomovec, který nepřežil relativně tuhé zimní období.
Jde o poměrně tragickou statistiku,
nikdy v historii města nebyli bezdomovci takto ohroženi krutým počasím. Je si toho vědom také ředitel
Azylového centra Prostějov. „Samozřejmě jsem pondělní i obě předchozí
neštěstí zaregistroval, spolu s kolegy
moc nechápeme, proč tento muž
skončil zrovna na tomto místě. Nemáme bližší informace, zda byl hlavní
příčinou alkohol, či zdravotní komplikace,“ vyjádřil se Jan Kalla k nálezu

AUTO Z RONDELU ZMIZELO: odtáhl si ho vystřízlivělý majitel?
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Dvaačtyřicetiletý
Z TITULNÍ STRANY PROSTĚJOV
David Brauner z Prostějova je
po smrti. Jeho tělo bez známek života našli náhodní kolemjdoucí
ve Fanderlíkově ulici minulé pondělí 18. února ráno. Muž, který se
2. března 2012 výraznou měrou podílel na vraždě seniora v Okružní
ulici, tak napsal poslední tečku svého života. Večerník má na něj výrazné vzpomínky, a to nejen proto, že právě naší redakci se před lety k hrůznému činu přiznal a vzápětí přivedl policii na stopu vraha.
David Brauner bude mít takzvaný sociální pohřeb, neboť na tomto
světě už moc příbuzných neměl...
kterými se osobně znal. Chtěl se
MICHAL KADLEC se
přiznat, možná i ulevit svému svěPřipomeňme si v krátkosti šest let staré domí... Jakmile začal v sídle redakce
události. Do bytu dvaaosmdesátile- v Olomoucké ulici vraždu detailně
tého seniora žijícího v Okružní ulici popisovat, ihned jsme uvědomili
se 2. března 2012 vpodvečer vydal policii. Kriminalisté nechali naši
právě David Brauner se svým kumpá- manažerku s Braunerem důvěrně
nem a bývalým taxikářem Romanem hovořit, načež při odchodu z reMičkou. Oba jej měli vytipovaného dakce jej okamžitě zatkli a vydali
jako sběratele známek a starých mincí, se i pro Romana Mičku. Obchodní
kterého lze snadno okrást. Dvaapade- manažerka se vzápětí stala důležisátiletý Mička se převlékl do montérek tou svědkyní u soudního přelíčení.
jedné z prostějovských firem a pod Mičku zamířil na osmnáct let do
záminkou oprav se s tehdy šestatřice- kriminálu, Brauner šel za mříže na
tiletým Braunerem vnutili do domu. šest let, ovšem odseděl si pouze poPoté, co jim důchodce odmítl vydat lovinu trestu a za dobré chování byl
peníze, Brauner vnikl násilím do jeho podmínečně propuštěn.
bytu, uhodil seniora dvakrát pěstí do Na konci roku 2015 se tak dostal z věhlavy a hrudníku, a když upadl, tak na zení na svobodu, ovšem nový a hlavně
něj klekl. Přepadení dokončil Mička, lepší život byl pro něj utopií. Nemohl
když nebohého staříka udusil. Brauner sehnat práci, až se nakonec ocitl mezi
ještě byt opustil.
bezdomovci. „Maminka mi umřela
Vražda seniora z Okružní ulice byla a otec těžce onemocněl,“ přiznal Večerpřed šesti lety objasněna za výraz- níku na začátku loňského roku, když si
ného přispění Večerníku. Zatímco k místnímu nádraží chodil pro teplou
tehdy kriminalisté při vyšetřování polévku. Poté jsme jej ještě párkrát
tápali, sám David Brauner po mě- zahlédli mezi lidmi bez domova na násíci od hrůzného mordu vyhledal městí, nebo právě u místního nádraží.
redaktora a obchodní manažerku, V pondělí 18. února 2019 nešťastná

Davida Braunera. „Je těžké
„V tuto chvíli ale nic nenasvědčuje cizímu zavinění,“ mrtvého
na to něco smysluplného říct, většinou
je to kombinace alkoholu a zdravotkomentuje smrt bezdomovce mluvčí policie
ních problémů spolu s nechutí využít
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Dne 1. března 2019
oslaví 85. narozeniny
paní Růžena DOSTÁLOVÁ
z Otaslavic.
Hodně zdraví, štěstí a životního
elánu přeje syn Pavel, snacha
Anka a vnuk Petřík

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

Dne 27. února 2019
oslaví 70. narozeniny
paní Zdeňka DRMOLOVÁ
z Určic.
Hodně zdraví, štěstí a životního
elánu přeje sestra Anna s rodinou
a bratr Vlastimil s rodinou.

Život je jako brána do zahrady,
která má otevřená vrátka,
párkrát jimi člověk projde
a je tu rovná sedmdesátka.

GRATULACE
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Pronajmu letní občerstveni s grilem
v atraktivní lokalitě v blízkosti centra
Prostějov. Informace: 731 525 155

Pronajmu garáž v uzavřeném areálu na
ul. B. Šmerala vedle kotelny DPS, s.r.o.
Tel.: 723 826 819

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

Koupíme vaši nemovitost,
tel.: 777 164 309

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

PRONÁJEM parkovacích míst pro nákladní auta. Hlídané, zpevněný povrch,
oplocené. Kralický Háj 322, Průmyslová
zóna Kralice. TEL: 773 966 445

Prodám novostavbu RD v Alojzově,
kol. 2008. Cena k jednání 3 390 000 Kč.
Tel: 606 352 444

Prodám přízemní RD 4+1 se zahradou
v obci Štarnov. Nová plastová okna, započatá rekonstrukce. Cena 1 590 000 Kč.
Tel.: 606 662 895

Prodám přízemní RD 3+KK se zahradou
po rekonstrukci v Horním Štěpánově.
Obytná plocha 120 m2. Cena 2 590 000 Kč.
Tel.: 606 662 813

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

REALITY

www.realitypolzer.cz
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Olympem. Přihrávku už sice máme
o něco jistější oproti dřívějšku, ale
dnešek odhalil rezervy pro změnu na
servisu a v zakončení. Navíc jsme dělali hodně chyb v důležitých momentech. Tím pádem je zřejmé, že stále
máme dost na čem makat směrem do
blížícího se play-off,“ upozornil trenér
Hanaček.
V UNIQA extralize žen ČR je po sobotě jisté prvenství olomouckých
favoritek (59 bodů) v dlouhodobé
části. Zatímco o druhé místo coby

RODINNÝ DŮM – sháním ke koupi.
605 913 562
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většinou lépe než naše méně zkušené
holky. Přesto věřím, že i tak můžeme
být schopni UP jednorázově porazit,
ačkoliv vyšší kvalita momentálně je na
jeho straně. Ovšem my se v první řadě
musíme soustředit na něco jiného,“
uvažoval Petráš.
Na co? „Abychom pracovali na svém
zlepšování, kdy jsme v předchozích
týdnech díky dobrým výkonům zvítězili v Liberci i v Praze. Na úpéčko jsme
nestačili, neboť jeho úroveň je ještě
trochu jinde v porovnání s Duklou či

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

do vyrovnaných koncovek. První jsme
těsně nezískali, tu ve třetí sadě ano.
Celkově však byla znát herní převaha
soupeře hlavně v dlouhých výměnách,
z nichž většinu dokázal získat pro sebe.
Navíc nedělal tolik chyb jako my a to
také rozhodovalo. My jsme si těžko vytvářeli tlak podáním, naopak Olomouc
nás v určitých fázích na přihrávce dost
zatlačila. Což se projevovalo i v obraně,
hosté byli důraznější útokem,“ trefně
shrnul důvody nepříznivého výsledku
kouč VK Lubomír Petráš.
Jak se shodnul se všemi dalšími aktéry
divácky atraktivní bitvy, klíčovou roli
měl závěr úvodního dějství. V něm totiž domácí tým otočil z 18:20 na 23:21
a následně měl dohromady tři setboly
(24:22, 26:25), z nichž především ten
druhý vyloženě volal po proměnění.
Bohužel útok kapitánky Heleny Horké uletěl daleko do autu, načež hostující družstvo využilo svůj druhý setbol.
A další vývoj duelu mělo kromě třetího dějství docela pevně v moci.
„Projevilo se, že Olomouc má vyrovnaný a široký kádr plný kvalitních
i ostřílených hráček, které zvládají
si na hřišti vzájemně pomoct. Jejich
přednosti se projevují právě v rozhodujících okamžicích, které uhrají
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Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Trivis, SŠ veřejnoprávní Pv
Sokolovna Čechovice
Fotbalový ples
TJ Sokol Čechovice
Společenský ples Prostějov
Prostějovský ples
Intertrade Moravia s.r.o.
Zámecký ples Města Plumlova Kulturní dům Žárovice
Město Plumlov a Klubové zařízení Prostějov
Městské divadlo
Reprezentační ples Rotary klubu
v Prostějově
Rotary klub Prostějov
Ostatkový ples
Sokolovna Ptení
SDH Ptení
Černobílý ples
Sokolovna Vřesovice
Máj z. s.
Maškarní bál
Sokolovna Čechovice
ZŠ Palackého, pracoviště MŠ Čechovice

PROSTĚJOV Pomalu, ale jistě se blíží
tradiční prostějovský masopust, tentokrát se však bude konat o něco později než ten loňský, avšak na bohatosti
programu se nic nemění. Těšit se tak
můžete na příjemnou hudbu, divadlo
a samozřejmě na masopustní průvod,
vynášení prasátka či spousty dobrot,
bez nichž by to prostě nešlo. Akce se
koná již tuto sobotu 2. března na náměstí T. G. Masaryka, o zábavu bude
postaráno od 10:00 až do 16:00 hodin.
Co vše je připraveno? V 10:00 hodin
proběhne na hlavním náměstí zahájení
masopustu, po němž bude následovat masopustní průvod ‚okolo rynku‘

a tradiční vynášení prasátka a vyprávění
řezníka Krkovičky. Půl hodiny nato se
pobaví děti u pohádky s názvem O králi, kterému byla zima. Od 11:00 hodin
stejně jako i potom od 13:30 a od 15:30
hodin všem přítomným chvíle na rynku
zpříjemní masopustní kapela. V poledne pak ožije pimprlové divadélko, s nímž
do Prostějova přijede loutkové divadlo
Tilia, a za další půlhodinu opět zadovádí
masopustní průvod, tentokrát spojený
se souzením kozla.
Hodinu po poledni vás na masopustu
pobaví kejklíř a komediant, o půl třetí
se na náměstí opět ukáže masopustní
průvod plný masek. Od 15:00 hodin

komedianti předvedou svá magická
kouzla a čáry a nakonec v 16:00 hodin
bude celá akce završena rozdáváním zabijačkové polévky za symbolickou jednu
korunu.
Třetí ročník prostějovského masopustu
tedy rozhodně oživí hlavní náměstí stejně tak dobře jako předchozí dva ročníky.
Minulý rok si radní pochvalovali premiérový masopust. „Jsme rádi, že se nám
tato akce loni osvědčila a naše náměstí
zase ožilo. Věřím, že tomu tak bude
i letos. Hlavně že se naši občané baví,“
nechal se slyšet Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města Prostějov.
(tem)

Na pivínských šibřinkách to opět žilo
PIVÍN Tradice neodmyslitelně patřící
k Pivínu. To jsou šibřinky, které předminulou sobotu 16. února vypukly
v kulturním domě v Pivíně. Jako každý rok i tento jim dominovala bohatá
tombola, nechybělo občerstvení. Zájem projevilo několik desítek lidí.
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

ještě dvě její parťačky Marie Toufarová
(12) s Evou Rutarovou (11). Naopak
hostující družstvo těžilo z pravidelného skórování hned kvarteta úderných
hráček Veronika Trnková (19), Andrea
Kossányiová (17), Gabriela Orvošová

PROSTĚJOV Jubilejní, v pořadí již
pětadvacátý Zemědělsko-potravinářský ples Okresní agrární komory
v Prostějově hostil v sobotu večer
Společenský dům. Na veselici byl
pozván také tradiční účastník prostějovský poslanec Jaroslav Faltýnek,
který se však organizátorům nakonec
omluvil. Zajistil ale sladké koláčky...

a Martina Michalíková (obě 16). Pokud
se k tomuhle přidaly další dílčí hodnoty –
například úspěšnost 75 procent Julie Kovářové na přihrávce – nešlo se výhře UP
vůbec divit.Podrobné statistiky z utkání najdete na www.vecernikpv.cz

VK PV
UP OL

milujeme vecerník
á

Další potvrzení změněného trendu přišlo v sobotním podvečeru, kdy vékáčko na vlastní palubovce navzdory velké
snaze podlehlo krajským konkurentkám 1:3 (-26, -15, 24, -20). Bylo tím
dodrženo pravidlo probíhající sezóny
v tom směru, že Prostějovanky vždy
získají aspoň jednu sadu, ale nedokážou své papírově silnější rivalky zdolat.
„Ze čtyř setů jsme velice slušně odehráli dva, které se nám povedlo dostat

prozradila Večerníku náměstkyně primátora. Podle ní je velice dobré, že se
nejen v Prostějově stále udržují ty pravé hanácké tradice. „Jsem nesmírně
hrdá na to, že Mánes a další folklorní
soubory z okolí uchovávají naše kulturní dědictví, ale také vedou a vychovávají další lidské pokolení tímto směrem. Za to jim velmi děkuji,“ uzavřela
Milada Sokolová.

VIDEO&FOTOGALERIE
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Michal KADLEC
„Shodou okolností vloni slavila Okresní agrární komora v Prostějově pětadvacáté výročí vzniku a jsme dokonce
o sedm let starší než ta pražská a o dva
než olomoucká. Takže nyní slavíme i jubilejní ples, což nás nesmírně těší,“ řekla
Večerníku těsně po zahájení plesové veselice ve Společenském domě Růžena
Halíková, duše všech plesů a jiných akcí
Okresní agrární komory v Prostějově.
Organizátoři pochopitelně nezaháleli
s přípravami a jubileum zpříjemnili hostům plesu některými novinkami. „Akci
nám zahájil krásným představením Hanácký folklorní soubor Klas a teď budou

1:3

jak se utkání vyvíjelo...

– 26:24 a 1:2.
Bodový vývoj – první set: 0:2, 1:4, 7:10,
Pohledné derby pokračovalo na plné 9:10, 9:12, 11:12, 13:15, 15:15, 16:16,
obrátky a rovnocenně též zkraje čtvrtého 16:18, 18:20, 20:20, 23:21, 24:22,
dílu, než lídryně soutěže vytasily nový 24:25, 26:25, 26:28. Druhý set: 0:3, 1:9,
tlak vedoucí k razantnímu obratu z 2:1 3:9, 3:11, 6:11, 6:15, 9:16, 9:19, 12:22,
15:25. Třetí set: 3:0, 5:1, 5:4, 8:6,
na 5:10. Tuhle výhodu potom zdárně 14:22,
8:8, 9:10, 12:10, 12:15, 13:16, 16:16,
hájily nejen mírně vyšší úspěšností útoku 16:19, 19:20, 20:22, 22:22, 24:23, 26:24.
(8:13, 13:18), zatímco úřadující mistryně Čtvrtý set: 0:1, 2:1, 3:5, 5:6, 5:10, 7:10,
republiky místy korigovaly zejména drti- 8:13, 10:13, 10:15, 12:15, 13:18, 15:18,
vými bloky (10:13, 15:18). Na mírně lep- 17:20, 17:22, 18:23, 20:23, 20:25.
ší sokyně to však navzdory veškeré snaze Statistiky z utkání, ostatní výsledky,
nestačilo, úplný konec si papírově silnější průběžnou tabulku i další program
UNIQA extraligy najdete na straně 26
výběr už pohlídal – 20:25 a 1:3.
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plese ale omluvil. Prý má během soboty
víc společenských událostí... Ale koláčky
dovezl,“ smála se Eva Soldánová. „Máme
zde ale k dispozici další ochutnávky,
například výrobků lešanských jatek,
vícovského zemědělského družstva,
prostějovské Starorežné a dalších firem.
Jsme přesvědčeni, že hosté si pochutnali,
navíc máme bohatou nabídku nápojů,“
uzavřela Růžena Halíková.
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přitom nestanovujeme, je na každém, co si
vezme za masku. Podle mě jen je škoda, že
se neúčastní více lidí. Loni bylo přitom masek hodně... Jsme rádi, když něco vytěžíme,
protože ta fotbalová sezóna stojí opravdu
hodně peněz,“ prozradil Večerníku s tím, že
většinou dorazí kolem stovky návštěvníků.

klikni na

www.vecernikpv.cz

Nepsanou tradicí přitom je, že maska, která vyzve hosta bez masky
k tanci, musí být poté pozvána na
šťopičku.
A jak už to tak bývá, pilo se, bavilo, tancovalo a užívalo nastalé pohody. Vše za
hudby skupiny E. S. O.
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Foto: Michal Kadlec

následovat karnevalová samba a charleston v podání dívčí skupiny Nefertari. K tanci a poslechu nám opět hraje
skupina Romantica,“ přiblížila program
plesu další z hlavních organizátorek Eva
Soldánová.
Pořadatelé tradičně připravili pro hosty
velice bohaté občerstvení. „Poslanec Jaroslav Faltýnek nám od Penamu zajistil
tradiční koláčky, on sám se z účasti na

maturanti QiOHçLWĘUR]MHOL
totiž byly oděné v černobílých hábitech.
Poté už následoval ten nejkrásnější okamžik. Studenti a studentky postupně přicházeli a řadili se na pódium v nádherných
róbách a slušivých oblecích. Na dojemnou
píseň pak moderátorka plesu představila
krátce každého z nich. Někteří za menšího
potlesku, druzí za obrovských ovací publika, ale všichni do jednoho se širokým
úsměvem na tváři. Se šerpou a malým
přípitkem se každý zařadil na své místo.
Nechybělo ani stužkování třídní učitelky
a ředitele. Vše zakončilo slovo ředitele a výbuch konfet. Tedy ovšem jen z jedné strany.
Druhá smršť lesklých ozdob se objevila
znenadání, když si studenti společně připíjeli, a zdá se, že někteří se pěkně lekli.
„Studenti si připravili večírek společně
s třídní učitelkou. Já vždy tajně doufám, že
to nejsou poslední zbytky energie, které

„Ze čtyř setů jsme velice slušně odehráli dva, které se nám povedlo dostat do vyrovnaných koncovek. První jsme těsně nezískali, tu ve třetí sadě ano. Celkově však byla
znát herní převaha soupeře hlavně v dlouhých výměnách, z nichž většinu dokázal
získat pro sebe. Navíc nedělal tolik chyb jako my a to také rozhodovalo. My jsme si
těžko vytvářeli tlak podáním, naopak Olomouc nás v určitých fázích na přihrávce
dost zatlačila. Což se projevovalo i v obraně, hosté byli důraznější útokem.“
„Byl to pěkný zápas pro diváky, z obou stran docela bojovný, chvílemi s větším počtem
zbytečných chyb. Hodně rozhodoval úvodní set, který jsme vydřeli v koncovce. Potom
se nám podařilo hladce získat druhý a asi jsme začali moc věřit, že už to bude snadné.
Čímž jsme si zkomplikovali třetí sadu, naštěstí ve čtvrté jsme znovu byli celou dobu &FOTOGALERIE
o něco vepředu. A náskok se povedlo udržet až do vítězného konce. Měli jsme celkově
klikni na
vecernikpv.cz
dobrou přihrávku bez výkyvů, v některých fázích utkání holky i úspěšně blokovaly.“

VIDEO&FOTOGALERIE

Nikola
FILIPENSKÁ
Není tajemstvím, že pivínské šibřinky pořádá TJ Sokol. „V Pivíně jsou letitou tradicí
otevírající fotbalovou sezónu. Všichni se
tak pěkně naladí, sice ne ve sportovním
duchu, ale to nevadí,“ usmíval se hlavní
organizátor Viktor Švéda. „Jejich téma
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Ples agrárníkù slavil jubileum

Jasná pøevaha UP na servisu, pøihrávce i v útoku
ocitl nad prostějovským ve většině zápasových statistik. Značný kontrast mezi
hanáckými protivníky ukázala rovněž
individuální čísla. Domácí kolektiv bodově táhla osamocená Helena Horká (23),
těsně na dvojcifernou hodnotu se dostaly

9pNiġNRLSRġWYUWpYVH]yQĨ
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Marek SONNEVEND

dentně poznamenal, zatímco Olomoučankám zachráněný finiš naopak pomohl. Což vedlo k jednostrannému zahájení
druhé části v jasné režii hostujících plejerek (0:3, 1:9). Ty účinným servisem
naprosto rozvrátily přihrávku VK, navíc
Petrášovy svěřenkyně kazily i v dalších
činnostech. Napravovat tenhle výpadek
pak bylo složité, neboť Teplého ovečky
nabraly pohodu a působily velice jistým
dojmem, tuhle fázi duelu suverénně
ovládaly (6:15, 9:19). Chvilková vzepětí
na druhé straně sítě (6:11, 9:16) neměla
dlouhého trvání, set číslo dva bleskově
uplynul – 15:25 a 0:2.
Naději do tábora modře oděných děvčat
přivál vydařený úvod třetí sady, kde vycházelo favoritky tlačit zatím nejvíc za celý
mač - 5:1. Ovšem družstvo bodově tažené dvojicí Trnková + Orvošová se z útlumu brzy zvedlo (5:4, 8:8, 9:10) a přes
jeden následný výkyv (12:10) opět převzalo zápasovou taktovku. Po trháku na
12:15 se zdálo být rozhodnuto, ale Horká a spol. ještě zabojovaly vyrovnáním
na 16:16. Něco podobného zopakovaly
o chvíli později (z 16:19 na 19:20), na
palubovce hořela poutavá bitva o každý
balón s řadou vzrušujících výměn. Načež
se druhý mančaft tabulky dočkal za svou
nezdolnost i herní progres zasloužené
odměny v podobě snížení setového skóre

zpravodajství / řádková inzerce / nabídka realit a nemovitostí

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz
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ŽHAVÁ NOVINKA

Původní zpravodajství
pro Večerník
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Všechny čtyři vzájemné duely s Olomoucí prohrály ženy
Prostějova během aktuální
sezóny. V UNIQA extralize
podlehly venku 2:3 a doma
dvakrát 1:3, ve finále Českého poháru se zrodil další
výsledek 1:3. Příště se rivalky utkají 9. března v hanácké metropoli na závěr ligové
nadstavby.

WWW.
VECERNIKPV.
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A neměly problémy se záchranou soutěže bez nutnosti absolvovat baráž.
Extraliga kadetek ČR 2018/2019,
program nadstavbové skupiny 2C
(Národní sportovní centrum Prostějov) – sobota 2. března: 10.00 hodin
VK Prostějov – Ostrava, 12.00 hodin
České Budějovice – Frýdek-Místek,
16.00 hodin Ostrava – Frýdek-Místek,
18.00 hodin VK Prostějov – České Budějovice. Neděle 3. března: 10.00 hodin České Budějovice – Ostrava, 12.00
hodin VK Prostějov – Frýdek-Místek.

DÍVAT SE POD SEBE, NE NAHORU

PROSTĚJOV Rovněž další vzájemná
bitva mezi volejbalistkami Prostějova
a Olomouce se protáhla přes sto minut trvání, stejně jako všechny předchozí v tomto ročníku. A stejné byly
nakonec i vítězky, kterými se v utkání
21. kola UNIQA extraligy staly ženy
UP. Vzdorující parta VK jim odolávala
čtyři sety, očekávanou porážku však
přesto nezažehnala. Tím pádem už má
družina z hanácké metropole s předstihem jisté prvenství po dlouhodobé
části soutěže.
Domácí tým nezachytil úplný začátek
střetnutí, rychle nabral ztrátu 1:4. Potom
však hru vyrovnal a pravidelně ztrátoval,
posléze snížil na 9:10. Fandové se hned
v zahajovacím dějství bavili oboustranně
kvalitním volejbalem, před koncovkou
bylo dokonce srovnáno 15:15. A smazat
mírné manko dokázalo vékáčko ještě
jednou (z 18:20 na 20:20). Načež skvělým náporem v podobě tříbodové šňůry
na 23:21 vybojovalo dva setboly - 24:22.
Leč soupeřky oba odvrátily, aby třemi získanými výměnami za sebou samy měly
jeden svůj - 24:25. Vzápětí se průběh ještě
dvakrát otočil, tudíž dílčí drama urvalo
úpéčko – 26:28 a 0:1.
Těsně ztracený závěr Prostějovanky evi-
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Sice s Olomoucí v této sezóně ještě neprohrály 0:3,
ale také lídra soutěže dosud ani jednou neporazily

Helena HORKÁ

PROSTĚJOV Deset let byly
prostějovské volejbalistky
zvyklé téměř bezvýhradně
porážet své největší sokyně
z Olomouce. Od aktuálního
ročníku 2018/2019 se však
karta dle předpokladů otočila,
neboť tým VK loni v létě výrazně oslabil, naopak výběr UP
notně posílil. A vzájemné souboje teď vcelku logicky patří
novým favoritkám.

V jediném střetnutí prostějovských volejbalistek za
uplynulý týden, kterým bylo sobotní derby s Olomoucí, sice neodehrála zdaleka optimální part.
Přesto byla právě kapitánka vékáčka jednoznačně
nejvýraznější osobností tohoto šlágru z domácího kolektivu. Navzdory sedmi zkaženým
smečím dospěla k 23 dosaženým bodům
včetně jednoho bloku i esa, což bylo víc, než
kterákoliv hostující plejerka. Je pravda, že
jen 36 procent útočné úspěšnosti či celková
užitečnost +12 není při tak častém skórování bůhvíco, leč žádná z týmových parťaček Heleny Horké se neprosadila ani
z poloviny tolik, jako ona.

Ü½NGJ
Z VÉKÁČKA 6,/1
Lucie Nová onemocnìla chøipkou,
Verèa Tinklová dorazila s miminkem
Dobrý zdravotní stav prostějovských
volejbalistek, který jsme chválili před
týdnem, už není stoprocentní. Jedna
z důležitých členek hráčského kádru –
jmenovitě smečařka Lucie Nová – totiž
před uplynulým víkendem onemocněla.
„Lucka má klasickou chřipku, musí si aspoň několik dnů poležet v posteli. Věřím
ale, že se od tohoto týdne pomalu zapojí
zpátky do tréninku a ve čtvrtek proti
Liberci by mohla být k dispozici,“ zapřemýšlel kouč VK Lubomír Petráš.
Zatímco dvaadvacetiletá, postupně se
zlepšující plejerka tak v sobotu proti Olomouci chyběla, jedna bývalá hráčka vékáčka (i UP) se v hale Sportcentra DDM
během prestižního derby objevila.
Šlo o někdejší nahrávačku Veroniku Tinklovou, která přijela i s rodinou včetně
svého nedávno narozeného miminka.
Verča se už delší dobu netajila, že by dítě
s manželem chtěli, tím pádem nezbývá
než pogratulovat! Osobních blahopřání
k potomkovi dostala v sobotním večeru
nepočítaně...

PROSTĚJOV Krajské derby v rámci
extraligové nadstavby obsahovalo čtyři
sety, z nichž dva byly naprosto vyrovnané,
jeden téměř rovnocenný a pouze jediný
vyzněl jasně. Proto možná až překvapilo,
o jaký parník se vítězný olomoucký tým

Nadstavba kadetek bude o víkendu
v Národním sportovním centru PV
PROSTĚJOV Volejbalové kadetky
VK Prostějov pokračují v nadstavbové části tohoto ročníku extraligy
ČR U17 v pořadí druhým turnajem.
A během nejbližšího víkendu jej odehrají v domácím prostředí Národního sportovního centra Prostějov.
Půjde o skupinu 2C, do níž mladé Hanačky spadly z úvodní grupy 1B vinou
posledního čtvrtého místa. Teď chtějí
celé klání na vlastním hřišti ovládnout,
aby se pro poslední dějství nadstavby
vrátily do prostřední výkonnostní grupy.

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

Docela hodně se poslední dobou ve volejbalových kuloárech rozebíralo, jestli jsou
ženy VK Prostějov v současném hráčském složení schopné porazit (či dokonce
porážet) své olomoucké rivalky, od loňského léta naopak posílené. Obecně se předpokládalo, že v sobotu 23. února může být šance získat cenný skalp pro vékáčko poměrně slibná. Leč realita ukázala něco jiného, znovu totiž uspěly favoritky z hanácké
metropole. Tentokrát 3:1.
Přesto prostějovský kouč i hráčky čelili po další vzájemné prohře opakovaným dotazům médií, zda ve zbytku sezóny soka přece jen aspoň jednou zdolají. Na což právě
trenér Lubomír Petráš a například též kapitánka Helena Horká odpověděli shodně
– přitom nezávisle na sobě – že důležitější než nahánět úpéčko je momentálně něco
jiného. Co?
Pravidelně porážet všechny ostatní extraligové soupeře včetně Liberce, se kterým se
personálně oslabené obhájkyně mistrovského titulu rvou během aktuální sezóny na
srovnatelné herní i výsledkové úrovni. Ať si totiž někteří nároční fanoušci myslí, co
chtějí, pro stávající výběr volejbalistek Prostějova by už samotný postup do extraligového finále 2018/19 znamenal ohromný úspěch. A v součtu s pohárovým stříbrem
by vzhledem k veškerým okolnostem posvětil letošní ročník coby výborný.
Zatímco na UP mají děvčata VK pořád jasně viditelnou výkonnostní ztrátu, se
zmíněnou Duklou je pojí vyrovnanost. A nijak extra odskočené nejsou od několika dalších protivníků (Olymp Praha, Šelmy Brno, KP Brno, Přerov). Tím
pádem je skutečně mnohem rozumnější dívat se pod sebe s maximální koncentrací na to, aby se všechny tyhle nebezpečné konkurenty podařilo udržet za
zády i v konečném pořadí UNIQA extraligy. Pokus o senzační bonus v podobě
zaskočení úpéčka může přijít na řadu až za odměnu po splnění medailového
zásadního cíle. Tedy v případné finálové sérii.

PROSTĚJOV Město Prostějov udělí také v letošním roce významným
osobnostem Ceny města Prostějova.
Na téměr dvacítku podpisů nejrůznějších osobností veřejného života se
sešlo pod nominací bývalého primátora Miroslava Pišťáka. Soudě podle
ohlasů, zrodil se tak jeden z horkých
adeptů na toto prestižní ocenění.
„Miroslav Pišťák je úzce spojen s polistopadovým vývojem našeho města, o jehož ekonomickou stabilitu se rozhodující měrou zasadil právě on,“ připomněl
iniciátor této nominace bývalý náměstek
primátora Pavel Smetana.
Z okruhu činovníků sociální demokracie

není sám, nominaci podpořila třeba bývalá senátorka Božena Sekaninová nebo
ex-radní Jana Halvadžievová a Milada
Galářová, reprezentující Klub sociálně
demokratických žen. „Miroslav Pišťák je
do dějin města nesmazatelně zapsán jako
jeho poslední starosta a zároveň první
primátor. Těžko hledat konsenzuálnější
osobnost navíc v pro něj jubilejním roce,“
doplnil za prostějovské vlastenecké organizace předseda VSA a ČSBS Tomáš
Kaláb.
Kromě již zmiňované Boženy Sekaninové podpořil Pišťákovu nominaci další
zastupitel Jaroslav Šlambor, přidaly se
organizace vozíčkářů, policejní i vojenské
spolky, KVH Dukla, za sportovce třeba
Dělnická tělocvičná jednota. „Přestože
jsme už nominaci podali, hlásí se mi stále
další podporovatelé,“ potvrdil rostoucí zá-

jem o podporu této nominace Smetana.
Nominovat na Ceny města Prostějova
lze ještě do konce února. Učinit tak
mohou občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat jakoukoli
významnou osobnost nebo kolektiv,
jejichž práce znamená přínos pro
město Prostějov. „Osobnosti a kolektivy, které výrazně napomohly ke zvýšení
prestiže města v jakékoli oblasti své činnosti, si zaslouží naše uznání. Oceňované
obory činnosti nijak nevymezujeme, abychom tím nezúžili výběr nominovaných.
V uplynulých letech byla Cena města
udělena mnoha osobnostem, jejichž práce je rozmanitá. Od šíření demokracie,
přes celoživotní práci v divadelnictví až
třeba po činnost literární či hudební,“ říká
primátor města Prostějova František Jura.
(red)

měli. Naopak že ze sebe ještě něco vydají.
Přeji kantorům, aby ještě vydrželi. Žákům
přeji, aby přepnuli na rezervu a ještě našli
ten zbytek energie, a rodičům, těm nepřeji
nic. Vám nezbývá nic jiného než ještě dva
měsíce vydržet a modlit se. Co má přijít, to
přijde,“ uvedl Rudolf Raška, ředitel školy.
Následoval přesun do Národního domu,
kde již přichystaný sál jako by čekal na to,
až se zaplní maturanty. Na pódiu hrála živá
hudba, bohatá tombola a nechyběl i fotokoutek, kterého návštěvníci ihned využívali
a začali se v něm fotit nejen s maturanty.
První tanec patřil pochopitelně maturantům s jejich rodiči a poté už to rozjeli ve
velkém stylu. „Jsme opravdu super kolektiv.
Myslím, že se mi po nich bude i trochu stýskat,“ sdělila Večerníku své pocity budoucí
maturantka Kristýna, která poté dodala, že
toho pro maturitu ještě moc neudělala.
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Ples souboru Mánes v krojích přilákal i na bohatou tombolu

PROSTĚJOV Nádherná podívaná, obzvláště pro ty, kteří vyznávají a udržují ty pravé hanácké tradice.
Páteční večer a noc ve všech prostorách Národního domu v Prostějově patřil tradičnímu Hanáckému
bálu, který uspořádal Národopisný soubor Mánes. Ten letos mimo jiné přišel s novinkou prodávat
slosovatelné vstupenky spojené s velice bohatou tombolou. „Vyhraje každý, kdo přijde,“ smál se před
Večerníkem David Blahák, hospodář souboru Mánes. Společně se svojí manželkou Kristýnou vítal každého hosta bálu štamprlí s jiskrnou slivovičkou... U toho prostě Večerník nemohl chybět.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Michal KADLEC
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zajistit velice bohatá tombola, kdy
jsme přistoupili k novince a prodávali
slosovatelné vstupenky. První cena je
tradiční, což je velký televizor, celkově
v tombole disponujeme dvěma stovkami cen, takže pokud správně odhaduji počet dnešních hostů, tak vyhraje
skoro každý,“ řekl Večerníku David
Blahák. Oba manželé pak ještě zmínili, že každý z návštěvníků Hanáckého
bálu byl přivítán štamprlí slivovice. „Jinak tu ale teče proudem pivo a vynika-

vítali naším typickým welcome drinkem, disponujeme hojně využívaným
fotokoutkem a nechybí ani koktejlový
stánek. A k tomu všemu je zde plno
jiné zábavy, takže jsem přesvědčen, že
o dobrou náladu a atmosféru je dobře
postaráno,“ svěřil se Večerníku starosta Jaroslav Studený. Jak ještě dodal, na
plese on sám zakázal mluvit o politice,
přestože v Držovicích, jak všichni víme,
je na toto téma vždycky o čem hovořit... „O politice ani slovo! Ostatně na
tak malé obci není život vůbec o nějaké politice, ale o tom, jestli chce někdo
dělat, nebo ne. Ale dneska se jenom
bavíme a oslavujeme,“ potvrdil starosta
Držovic. Hosté plesu se měli na co těšit
i v samotném závěru, vždyť se losovaly
ceny bohaté tomboly. „Máme celkem
sto cen a tou hlavní je koloběžka, kterou věnovala obec Držovice,“ pochlubil
se Večerníku na závěr Jaroslav Studený.

jící vínečko,“ usmál se David Blahák.
Lidé na Hanáckém bále bouřlivě
tleskali jednotlivým představením
tanečníků v krojích, velice dobrá
nálada se udržovala až do pozdních
nočních hodin.
Vedení prostějovského magistrátu
v pátek večer na Hanáckém bále zastupovala náměstkyně primátora pro kulturu Milada Sokolová v doprovodu

PROSTĚJOV Ani pokus číslo čtyři nevyšel. Volejbalistky VK
Prostějov opět prohrály s ženami UP Olomouc, tentokrát ve své
hale 1:3. Zdaleka nejvíc přitom bodovala univerzálka a kapitánka domácího družstva v jedné osobě Helena Horká (23 bodů, na
snímku), která však zároveň i nezvykle často chybovala (sedmkrát v útoku + jednou na podání). Její poznatky z derby znovu
taktéž výhodné výchozí postave- patřícího extraligovým lídryním jsme poté shrnuli do několika
ní se ve zbývajících třech kolech otázek a odpovědí.
nadstavbové fáze poperou Prostějov (47) s Libercem (46). „Na boj
EXKLUZIVNÍ
o druhou pozici po nadstavbě se nechceme zbytečně moc upínat, i když
ROZHOVOR
samozřejmě chceme zůstat v pořadí
pro Večerník
před Duklou. Mnohem důležitější
však bude potom úspěšně zvládnout
Marek
svého manžela Petra. „Na Hanáckém čtvrtfinále, čímž bychom si otevřeli
SONNEVEND
bále jsme byli s manželem poprvé. cestu do medailových bojů včetně
Paní Králová, jedna z organizátorek, finále, kam určitě chceme postoupit,“
se na mě obrátila s prosbou o dar do zdůraznil Petráš.
tomboly. Nezaváhala jsem ani chvíli
a zakoupila nejen velký dárkový koš,
ale nechala také připravit drobnosti z magistrátu. Požádala mě, zda se
mohu přijít na chvíli podívat. A jak
jsem očekávala, byla jsem nadšená,“
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ŽÁROVICE Co má dělat rocker,
když se všude pořádají jenom
samé plesy? Sedět doma a klopit
lahváče? Nemusí! Vždy v únoru
může vyrazit na svůj vlastní bál
do Žárovic. Hanácký Woodstock
pod střechou se tam uplynulou
sobotu konal již počtvrté. Místo
dámských rób a pánských obleků byly k vidění rifle, jeansové
VIDEO&FOTOGALERIE
bundy, potištěná trička, mikiny,
klikni na
kšiltovky, šátky či cokoliv z ků- UB YTLOI HJOS M E
www.vecernikpv.cz
že. A mezik hosty nechyběl ani
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EXKLUZIVNÍ
reportáž

vůbec první však vystoupila populární
kapela ze Zlínska Reflexy. „Akci jsem
s nimi domlouval zhruba rok dopředu. Přesto mi nedávno jejich zástupce
oznámil, že na smluvený termín mají
ještě jednu akci v Zašové u Valašského
Meziříčí. Tak jsme Reflexy museli dát
hned na začátek, což bývá vždy hodně
nevděčná úloha. Nebylo to sice úplně
dle našich původních představ, na druhou stranu jsem ještě nikdy neviděl,

aby hned od začátku Rockového bálu
pařilo tolik lidí,“ usmál se Marek Otruba, prezident pořádajícího Spolku
Plumlovských nadšenců.
Organizátoři mohli být i letos s návštěvností spokojeni, do Žárovic si
našlo cestu ke třem stovkám rockerů.
„Těch sedmnáctiletých tu moc není, takže
doufám, že se tu nikdo prát nebude. Ti, co
jsou tady, si přišli akorát poslechnout muziku, trochu se opít a pak zase hurá domů,“

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Mezi nejvýznamnější období každého
studenta patří bezpochyby maturita. S tím
souvisí nejen část plná stresu a učení aneb
samotná zkouška dospělosti, ale hlavně ples,
který si třída M2AC oborů provozní technik a kadeřnické služby uspořádala v pátek
15. února. Ještě před samotným stužkovacím ceremoniálem byl sál plný rodičů, kamarádů. Ti se zaujetím sledovali prezentaci
fotografií, kterou si studenti připravili a na
nichž byl zachycen jejich průběh studia.
Na samotný úvod navíc ukázali své profesionálně natočené maturitní video, jež
se neslo ve stylu duchovním. Všichni
měli kostýmy jeptišek a mnichů, včetně
třídní učitelky a také ředitele. Ten od žáků
dostal posléze veřejné uznání před publikem, že za roli ve videu by si zasloužil
cenu „Ředitele roku“. Také předtančení
proběhlo v podobném duchu, slečny

vs.

ƔƔ Jak jste střetnutí viděla ze svého
pohledu?
„Hodně rozhodovala hned první sada.
Kdybych v jejím závěru položila útok
při našem setbolu, mohlo pak vypadat
všechno jinak. Každopádně soupeřky výborně čapaly v poli a vykrývaly
se, což nám trochu chybí. Neodvedly
jsme to své nejlepší ani v jedné činnosti.“
ƔƔ Přesto se podařilo urvat třetí
dějství a vypadalo to, že s duelem
ještě něco půjde udělat. Nebo ne?
„Je pravda, že ve třetím setu jsme se
zvedly, dokázaly dotáhnout větší ztrátu a na druhý pokus zvládnout vyrovnanou koncovku. Náš problém je ale
ten, že si často necháme soupeře utéct

do většího úniku, což se potom těžko dohání. A zvlášť proti tak silnému
týmu, jaký má současná Olomouc.
Ve čtvrtém setu jsme tohle manko už
prostě nestáhly. Hodně nám chyběl
důraznější útok, protože jsme balóny
pokládaly třeba až napotřetí a takové
dobývání obrany stojí spoustu sil.“
ƔƔ Za co byste pochválila váš kolektiv?
„Myslím, že se nám dost zlepšil útok
středem. A místy jsme dobře bránily,
hlavně na blocích. V ničem jsme však
nebyly natolik kvalitní, aby to soupeřky vážněji ohrozilo. Na druhou stranu jsme v ničem ani vyloženě nevybouchly, aspoň myslím. Hrály jsme asi
takový svůj průměr, zatímco k poražení UP bychom rozhodně potřebovaly
špičkový výkon.“
ƔƔ Je vůbec v silách současného vékáčka zdolat či zdolávat olomoucký
soubor v daném složení?
„Chyběla nám Lucka Nová, a kdyby se
holky na smeči mohly i s ní prostřídat,
jakmile jim to zrovna nešlo, třeba by
utkání vypadalo trochu jinak. V každém případě věřím, že jsme schopné

Olomoučanky jednou porazit. Ale
opakovaně je porážet? Sice je ve
sportu všechno možné, ovšem to
bychom musely hrát sakra dobře.
Reálně je úpéčko zatím volejbalově
lepší než my.“
ƔƔ Myslíte už na případné finále proti hanáckým
rivalkám?
„To vůbec ne. Ještě
máme před sebou
druhou polovinu
nadstavby a pak
celé play-off, kde se
musíme prokousat
přes první dvě kola.
Už čtvrtfinále může
být hodně těžké i složité, nemluvě o případném semifinále. Tam by
na nás měl vyjít Liberec,
se kterým jsme v letošní
sezóně až do minulého
vzájemného zápasu pravidelně prohrávaly 2:3.
Teprve posledně se podařilo konečně nad ním
zvítězit 3:1, tak třeba se
ta vzájemná bilance bude dál otáčet
v náš prospěch.“
ƔƔ Přesně tohle potřebujete pro
čtvrteční mač s Duklou. Vnímáte
důležitost téhle přímé bitvy o druhou příčku po nadstavbové části?
„Každý zápas je důležitý, ten nejbližší proti Liberci samozřejmě tím víc.
Druhé nebo třetí místo po nadstavbě

po extraligové nadstavbì
PROSTĚJOV Kdo půjde do play-off UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 ze druhé a třetí příčky?
Tohle je tajenka, k jejímuž rozluštění výrazně pomůže nadcházející
duel 22. kola soutěže VK Prostějov
– Dukla Liberec hraný ve čtvrtek 28.
února od 17:00 hodin v hale Sportcentra DDM.

Marek SONNEVEND
V polovině nadstavbové části dělí oba
celky v momentální tabulce jediný bodík. Průběžně stříbrné volejbalistky
vékáčka jich nasbíraly 47, o jeden post
níž stojící Severočešky 46. Tím pádem

je jasné, že kdo v tomhle vzájemném
střetu zvítězí za tři body (to znamená
3:0 nebo 3:1), ten půjde do posledních
dvou dějství nadstavby s nemalou výhodou.
Zvláště triumf Hanaček by dostihy
o výhodnější nasazení pro play-off
téměř rozhodl, neboť výběr vojenského oddílu by následně musel zdolat nejen Olymp Praha, ale
i silnou Olomouc. A navíc čekat na
prostějovské klopýtnutí. Zatímco
v případě čtvrtečního úspěchu hostů nemusí být ještě tolik rozhodnuto.
Vzájemnou bilanci má v aktuální sezóně
zatím příznivější liberecké družstvo, jež

ligově vyhrálo nejprve doma a pak i venku 3:2, čímž potvrdilo další dva totožné
výsledky proti VK z přípravy. Teprve
naposledy pod Ještědem diktoval tempo moravský soubor zdárným obratem
na 1:3 (19, -14, -18, -28), přičemž tento
skalp mu konečně dal důkaz, že na krajně nebezpečnou Duklu lze vyzrát.
Trenérské duo manželů Gálíkových
dost spoléhá na slovenské plejerky, neboť jejich kolektiv bodově táhne trojice
právě ze SR Nikola Pištěláková (univerzálka), Lucia Mikšíková (smečařka)
a Michaela Candráková (blokařka).
Když k nim připočítáme nahrávačku
Simonu Kopeckou, střeďačku Kateřinu

Kohoutovou, diagonální hráčku Annu
Šotkovskou i libero Veroniku Dostálovou, dává to dohromady nadmíru silnou
základní sestavu.
Ekipa od řeky Nisy si navíc v sobotu pomohla překonáním Olympu 3:1. „Víme,
že nás čeká velice těžké utkání. Na Liberec se nám v letošním ročníku dlouho
nedařilo najít recept, ale minule jsme
si ověřili, že s ním jde úspěšně bojovat.
Klíčové určitě bude stabilně přihrávat,
účinně podávat, solidně útočit, zbytečně moc nechybovat a hlavně ubránit
nejlepší zakončovatelky soupeře v čele
s Pištělákovou. Právě tohle jsme zvládli
od druhého setu předchozího vzájem-
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Prostějov (son) - Střetnutí 23. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2018/19
– tedy předposledního dějství nadstavbové i dlouhodobé části soutěže – mezi
volejbalistkami VK Prostějov a Olympu
Praha se mělo původně hrát v sobotu 2.
března od 17:00 hodin. Tenhle termín
však už neplatí, zápas byl odsunut o dva
dny. Proč? Do svého vysílání si jej vybrala
Česká televize, která na programu ČT
Sport pravidelně vysílá každý pondělní
večer přímé přenosy zpod vysoké sítě,
většinou ale z české extraligy mužů. Za
týden dostane přednost něžné pohlaví, konkrétně souboj hanáckého týmu
s družstvem z metropole. Jeho novým
termínem tudíž je pondělí 4. března od
19:15 hodin, místo konání se nemění:
prostějovská hala Sportcentra DDM.
„S přeložením tohoto utkání nemáme
žádný problém. Podle původního rozpisu bychom proti Olympu hráli jen dva
dny po jiné těžké bitvě s Libercem, což
by bylo náročnější. Takhle jsme sice museli změnit svůj tréninkový program, ale
aspoň se můžeme na PVK tím důkladněji připravit. A obecně pokaždé, když se
ženský volejbal objeví naživo na televizní
obrazovce, je pro náš sport jedině dobře,“
glosoval kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Bacau 2:3 (21, 20, -20, -20, -16).

3RPPHUXzQHQÉ
trenérem nároïáku

Foto: Internet

bych však tolik neřešila, spíš jde o to
získat ještě víc zdravého sebevědomí
tím, že Duklu zase porazíme. A navážeme na dobré výkony před Olomoucí, kdy to vypadalo, že jdeme
herně nahoru. Osobně vidím světlo
na konci tunelu, že se ještě dokážeme
zlepšovat. Naším cílem určitě je ligová
medaile, ideálně postup do finále.“

Ve ètvrtek hurá na Liberec,

v sázce je druhé místo
zmínil se spolehlivý plumlovský nadšenec
Jaroslav Švéda, na něhož tentokrát připadla poněkud netradiční role „vyhazovače“.
Po plese a rockovém bále budou další
akcí pořádanou v režii oblíbeného Spolku
Plumlovských nadšenců čarodějnice konané v kempu Žralok pravidelně poslední
dubnový den. Ani při jejich pálení nebude chybět pořádná nálož rockové muziky.
Na akci by měla dorazit divoká kapela ze
Slovenska Horkýže Slíže.

Na plese SŠA PROSTÌJOV to
PROSTĚJOV Předminulý pátek zavítal
Večerník na galavečer Střední školy automobilní do Městského divadla v Prostějově. Stužkovací ceremoniál, který
pojali studenti ve velkém stylu, provázelo i několik doprovodných tanečních
vystoupení. Po dojemném okamžiku, kdy dostali maturanti své šerpy, se
všichni přesunuli společně do prostor
Národního domu, kde pokračoval program zahrnující například i první tanec
budoucích maturantů s rodiči.

Vendula
PROVAZOVÁ
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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Ples se nijak výrazně neliší od předešlých ročníků. Snažíme se vždy zachovat tradice, nyní jsme pouze vyměnili
tance, které předvedeme našim hostům. Letos to bude Almanda z osmnáctého století, nčež poté vyměníme
kroje a zatančíme lidem po hanácke,“
usmívala se Kristýna Blaháková.
Hostům Hanáckého bálu hrála k tanci i poslechu skupina Romantika.
„V restauraci zase lidem hraje krásné
písničky cimbálová skupina Radhošť,
u které jsme velice rádi, že přijala naše
pozvání,“ přidala.
Hlavní organizátor Národopisný
soubor Mánes si však na ples pozval
i své přátele. „Společně s námi na bále
vystoupí i kostelecký soubor Kosíř
a máme tu také břišní tanečnici říkající si Jahanara, což je bývalá členka
našeho souboru Mánes. A co je oproti
loňsku jiného, tak že se nám podařila

Vítěz plesové tomboly odjížděl
Z DRŽOVIC NA KOLOBĚŽCE!
BYLI JSME
U TOHO
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pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ani na čtvrtém ročníku Rockového
bálu nechyběli legendární Quercusy.
Tentokrát je doplnily revivalové skupiny Iron Maiden a Faith No More. Jako
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

DRŽOVICE V pořadí již pátý Obecní ples v novodobé historii mají za
sebou také v Držovicích. S jeho organizací si dal velkou práci Marek
Strouhal s kolegy a podařilo se mu
připravit vskutku perfektní zábavu
pro všechny generace. Zdejší Obecní dům praskal předminulou sobotu
ve švech, na ples obce Držovice dorazily přes dvě stovky lidí.
Hlavní organizátor dokázal zajistit velice bohatý program a ještě bohatší tombolu. To všechno ocenil i držovický
starosta Jaroslav Studený. „Letos jsme
ples pojali v trošku větším měřítku.
V hlavním sále nám hraje živá muzika
v podání kapely Trio Plus a ve sklepě si
zase na své přijdou mladí hosté. Tady
máme diskotéku, kterou řídí DJ Mikk.
Tradičně jsme všechny hosty plesu při-

ného zápasu. A pokud se to podaří
i tentokrát, máme velkou šanci na důležité vítězství,“ odhadoval kouč žen VK
Lubomír Petráš.
(son)

Prostějov (son)-Překvapivý krach volejbalové reprezentace žen České republiky
v kvalifikaci o Mistrovství Evropy 2019
v naprosto hratelné skupině stál nakonec
místo hlavního lodivoda Zdeňka Pommera. Ten byl ze své funkce odvolán
Správní radou Českého volejbalového
svazu.
„Po zklamání z nepostupu na ME, kdy
jsme byli dle žebříčku CEV v roli jasného favorita, jsme přistoupili k výměně
trenéra. Nový kouč bude mít za primární
cíl postup na evropský šampionát 2021.
Letos se zúčastníme European Golden
League i kvalifikace o postup na olympijské hry 2020 a do obou těchto soutěží
půjdeme s maximální vůli uspět,“ uvedl
manažer národních výběrů dospělých
ČR Miloslav Javůrek. Připomeňme,
že Češky skončily v nadmíru přijatelné
kvalifikační grupě C senzačně až třetí za
Finskem a Estonskem, čímž jim letošní
ME uteklo. Do volejbalové repre naší
země přitom patřilo za uplynulé období
hned několik hráček VK Prostějov: Marie Toufarová, Petra Kojdová, Michaela
Zatloukalová či Lucie Nová. „Aktuální
rok vnímám jako konsolidační k tomu,
abychom kvalitně sestavili a připravili
ženský reprezentační tým pro kvalifikaci
Mistrovství Evropy 2021. V tuto chvíli
pracujeme na možných variantách obsazení pozice hlavního trenéra, o čemž bychom chtěli v horizontu jednoho měsíce
rozhodnout,“ upřesnil předseda ČVS
Marek Pakosta.

ZAUJALO NÁS -

OBRAZEM

Ve třetí finálové osmičce ČP se žákyním VK dařilo
dobře, ale těsně nepostoupily zpět do vyšší skupiny Posouvací četa v akci!
Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Nadstavbová část lehly, leč při častých rezultátech 2:1
Českého poháru starších žákyň na sety ztrácely bodíky. Což jim pak
2018/2019 pokračovala druhým chybělo v celkovém pořadí, na čtyřech
kolem. Mladé volejbalistky VK nejvyšších příčkách nesmírně vyrovProstějov podstoupily boje třetí naném. Nakonec obsadily třetí pozici
výkonnostní osmičky o 17. až 24. o jedinou sadu ve skóre za druhým
místo v Karlových Varech, kde se postem, který byl pro závěrečné finájim vedlo výsledkově mnohem lépe lové dějství soutěže postupový zpět
do druhého výkonnostního okteta,
Tentokrát Hanačky ze sedmi střetnutí škoda. Přesto holky zaslouží pochvalu
hned pět vyhrály a pouze dvakrát pod- za solidní výkony.
(son)

VIDEO& než předtím v náročnější skupině B.

www.v
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Premiérově při volejbalových zápasech VK Prostějov
byly za oběma konci hrací plochy instalovány speciální reklamní tabule města Prostějov, Olomouckého
kraje a TK PLUS. Před utkáním s Olomoucí se však zjistilo, že jsou bannery příliš blízko hrací ploše. Muselo
tudíž dojít k jejich posunutí, o což se postarala „pracovní četa“ v překvapivě smíšeném složení obou
konkurenčních klubů Jiří Teplý, Peter Goga, Jindřich
Němeček a Miroslav Jehlář (na snímku zleva).

Klatovy 2:1 (-22, 20, 13), Olymp Praha B 2:0 (24, 27), Olomouc 2:1 (17, -20, 14),
Polička 2:0(20, 9), Náchod 2:0 (23, 17), Orion Praha 0:2 (-16, -20), Karlovy Vary
1:2 (-18, 23, -9).
ČP starších žákyň 2018/19, 2. kolo nadstavby – pořadí finálové skupiny o 17.
až 24. místo (Karlovy Vary): 1. Karlovy Vary 16, 2. Orion Praha 14, 3. VK Prostějov 14, 4. Olomouc 14, 5. Polička 8, 6. Olymp Praha B 7, 7. Náchod 6, 8. Klatovy 5.
ČP starších žákyň 2018/19 – pořadí po 2. kole nadstavby: 1. Chodov 48, 2.
Uherské Hradiště 46, 3. Kralupy 42, 4. Liberec 42, 5. Ostrava 38, 6. Plzeň 38, 7. Hradec Králové 37, 8. Brno 33, 9. Studio Sport Praha 33, 10. Olymp Praha A 29, … 17.
VK Prostějov 16.

16011421482

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

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

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

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

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

Prodám levně 2 akvária (270 litrů) zabudované ve skříni, vhodné i do paneláku.
Tel.: 777 029 865

Prodám 10 m3 naštípaného palivového
dříví (buk, akát). Tel.: 605 86 41 40

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

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

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

KOUPÍM
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OZNÁMENÍ

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
v úterý 26. března 2019 členskou schůzi.
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Právě tolik vzpomínek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 3. března 2019
by se dožil 90 let
pan Miroslav VÁLEK
ze Lhoty u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkují dcery
Zdena a Eva s rodinou.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodívá,
teď klidným spánkem odpočívá.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo ho miloval, vzpomíná dál.

Dne 27. února 2019
by se dožil 55 let náš
drahý a milovaný,
pan Ivo JANEČEK
ze Smržic.
Vzpomeňte s námi všichni, kdo jste
ho znali a měli rádi. Za vzpomínku
děkují družka Eva, maminka
a bratr Miroslav s rodinou.

Dne 26. února 2019
uplyne 10 let, co nás
navždy opustila
paní Anna ČERNÁ.
S láskou vzpomínají manžel,
maminka, syn Antonín a dcera
Pavlína s rodinami.

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

I když jsi nás opustil, stále žiješ
v našich srdcích a vzpomínkách.

řádková inzerce / vzpomínky

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

21

Dne 24. února 2019
by se dožil 80 roků
pan Miroslav BENEŠ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.

Dne 23. února 2019
uplynulo 10. výročí od úmrtí
pana Bohumila SVOBODY
z Čelčic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka
a dcera s rodinou.

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

Dne 20. února 2019
jsme si připomenuli 25. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Emil KOVÁŘ
z Brodku u Konice.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Marie a děti s rodinami.

Zapalte svíce, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte na krásné chvíle, které jsme
s ním prožívali.

Dne 26. února 2019
uplyne 4. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava POPELKOVÁ,
rozená Otrubová,
ze Stražiska.
Za vzpomínku děkují dcery
Zdena a Dáša s rodinami
a syn Pavel s rodinou.

Oči se slzami zarosily, zaplakaly
bolem, když jsme ti naposled dávali
sbohem. Pro tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dne 28. února 2019
tomu bude 20 roků, kdy
nás navždy opustil
pan Zdeněk STODOLA
z Biskupic.
Stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Leopold Jurník 1958
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Prostějov Svatava Vintrová 1932
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 25. února 2019
Zdeněk Procházka 1941 Olomouc 11.30 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Středa 27. února 2019
Marie Švanderová 1928 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jiří Svoboda 1936 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Pořízek 1945
Prostějov
Leopolda Tržilová 1936 Kralice na
Hané
Josef Tříska 1935
Plumlov
Ludmila Hadrová 1933
Prostějov

Pohřební služba Pavel Makový

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 26. února 2019
vzpomeneme 13. výročí úmrtí
pana Lubomíra PETRŮ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

a dne 4. června 2019
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
tatínka, dědečka,
pana Josefa KOLÍSKA.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Dne 24. února 2019
uplynul 1. rok od chvíle,
co nás navždy opustila naše
maminka, babička, prababička,
paní Jiřina KOLÍSKOVÁ

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

Dne 2. března 2019
uplyne 15. výročí úmrtí
paní Olgy HLOUŠKOVÉ
z Prostějova.
Vzpomínají synové, vnuci, vnučky
s rodinami a pravnoučata.

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

Dne 29. února 2019
uplynou 3 roky ode dne,
kdy nás opustil
pan Zdeněk ROUBÍČEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka s rodinou.

Zapalte svíce, kdo jste ho rádi
měli, vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 27. února 2019
uplyne 10 let, kdy nás
opustil náš bratr
Karel ZÁVODSKÝ
z Kraliček.
S láskou vzpomínají
Božena, Marta, Hana
a Vojtěch s rodinami.

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

Dne 30. března 2019
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní Anny SIMONOVÉ
z Kralic na Hané.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery a syn s rodinami.

Dne 1. března 2019
by se dožil 90 let
pan Josef SIMON
z Kralic na Hané.
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Miroslava Hanusová 1918 Prostějov Pondělí 25. února 2019
Jiří Přikryl 1949
Smržice Dana Wichová 1962 Prostějov 9.00 Obřadní síň Brněnská 104
Dagmar
Smrčková
1924
Prostějov
11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Skopal 1944
Lutín
Magdaléna Dořičáková 1938 Prostějov Oldřich Liška 1933 Soběsuky 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Božena Václavíková 1923
Hrochov František Lužný 1934 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Klemeš 1929
Zdětín Úterý 26. února 2019
Jaromír Žvátora 1923
Služín Eva Vaňková 1931 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Grymová 1934
Prostějov Středa 27. února 2019
Anna Klíčová 1951
Prostějovičky Ing. Jaroslav Volf 1954 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Tesař 1958 Olšany u Prostějov Ludmila Peterková 1945 Ptení 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Tichá 1938
Raková u Konice Pátek 1. března 2019
Františka Pazderová 1938 Prostějov Hana Zapletalová 1958 Ptenský Dvorek 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlastimil Studený 1931
Prostějov Marie Mazáčová 1928 Malé Hradisko 15.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Vladimír Šmidák 1935
Otonovice Ludvíka Paňáková 1933
Určice Božena Danišová 1947
Prostějov

Dne 3. března 2019
vzpomeneme nedožité
70. narozeniny
pana Zdenka ŠEVČÍKA
z Plumlova.
Tichou vzpomínku věnuje
manželka a dcery s rodinami.

Dne 27. února 2019
uplyne 6. smutné výročí, kdy
zemřel ve věku 34 let nečekaně
v prostějovské nemocnici náš
milovaný syn, tatínek,
bratr, kamarád,
pan David AMBOŽ,
policista DI Prostějov.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Zarmoucená rodina.

A život měl tak rád...

a dnes, tj. 25. února 2019
vzpomínáme 27. výročí úmrtí
paní Marie STROUHALOVÉ,
oba z Hluchova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcery s rodinami.

Dne 10. února 2019
jsme si připomenuli 30. výročí úmrtí
pana Františka STROUHALA

Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.

milujeme vecerník
á

Přijmu do trvalého pracovního poměru Hledám montéra vzduchotechniky. I na
na provoznu ve Vřesovicích u Pv vyu- zaučení. Možnost brigádně nebo na ŽL.
čeného stolaře. Bližší informace na tel.: Kontakt: 731 263 005.
608 86 35 32.
Firma DřevocentrumCZ pobočka
Prostějov hledá vhodné kandidáty
Hledáme
zámečníky,
svářeče, na pozici skladník/prodejce. Telef. konobráběče na krátkodobou či dlouho- takt: 770 158 489
Přijmeme pracovníky na úklidové práce dobou brigádu/práci. Vhodné i pro
pro zdravotnické zařízení a ostatní. Hlav- studenty/absolventy. Nástup možný
PRÁCI HLEDÁ
ní pracovní poměr nebo možnost brigády. ihned. Tel.: 720 070 710
Tel.: 777 099 406
Strojní zámečník (seřizovač šicích
Přijmeme na občasnou výpomoc kucha- strojů) spolehlivý, pracovitý hledá práci
Bezpečnostní a úklidová agentura při- ře/kuchařku. Číslo tel.: 775 780 046
na ranní směnu. OZP.
jme do pracovního poměru na noční
Kontakt: palen77@seznam.cz
směny invalidního důchodce. Podmín- Uklidová firma přijme pracovníky na
kou přijetí je pokročilá znalost práce na úklid nebytových prostor. Kontakt:
www.vecernikpv.cz
775 605 121. Volat od 9:00 do 14:00.
PC. Informace na tel. č.: 602 786 692.

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.

PRÁCI NABÍZÍ

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

vysokoškolské
vyšší odborné
základní+praktické
střední odborné
ÚSO s maturitou

vysokoškolské
střední odborné
základní+praktické

Kvalifikace

Firma

ZŠ a MŠ Pěnčín
Statutární město Prostějov
ZD Myslejovice
Zemědělské družstvo Vrahovice
MEDICOM’S, Vrahovice

Okresní soud v Prostějově
Penzion a restaurace U Chmelů, Pv
ZELOS, Krasice

Plat (Kè)

Provoz

14000-16000Kč jednosměnný

střední odborné

Kvalifikace

Firma

SOFA Dog Wear, Prostějov

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

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

Švadleny – střihač/-ka

Pozice

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

jednosměnný
pružná prac. doba
dvousměnný
pružná prac. doba
pružná prac. doba

28 630-37 330 Kč
19 760-29 740 Kč
23 000 Kč
32 000 Kč
18 000-20 000 Kč

Provoz
jednosměnný
turnusový
pružná prac. doba

Plat (Kè)
25 230-37 920 Kč
27 000 Kč
7 500 Kč

Pozice

Asistent/-ka soudce
Kuchař/-ka
Pomocná síla v kuchyni
Kvalifikovaní učitelé na
1. stupni ZŠ s AJ
Správci informačních technologií
Pracovníci v živočišné výrobě
Traktoristé
Zdravotní sestry

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

HLEDÁTE PRÁCI?

milujeme vecerník
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19012810135

18072610772

„Před dvěma roky jsem slíbila, že
se budu snažit v Duze obnovit tradici koncertů. Tím prvním bude
právě tento koncert výborné skupiny Kamelot, na který vás přišlo
skutečně hodně. A pokud to takhle
půjde dál, mohlo by se nám podařit tuto tradici tady i udržet,“ uvedla čtvrteční akci Pavla Vašková,
vedoucí Kulturního klubu Duha.
A že se organizátorům vyplatilo vsadit na trampy z Kamelotu,
ukázal vyprodaný sál. „Naposledy
jsme zde vystupovali před deseti
lety a můžu vám říct, že tolik lidí
tady rozhodně nebylo. Je tady pro

Tereza
MACHOVÁ

původní
reportáž
pro Večerník
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změnu brutálně plno,“ poznamenal s úsměvem frontman kapely
Roman Horký.
Skupina do Duhy zavítala v rámci
svého turné k nejnovější desce s názvem Země tvých dlaní, ze které tak
zahrála většinu skladeb, ale kromě
nich to byly i staré známé pecky pro
zaryté fanoušky. Zazněly tak písně
Poslední ráj, Tůně, Nezapomeň
na mě či Tahle země není pro starý, Když vlaky jedou, Psáno na
březové kůře. Horký se nezapomněl zmínit o vzniku posledně
jmenované. „V roce 1989 jsem na
vlakovém nádraží v Rapoticích potkal dívku, která mě poprosila, abych
jí složil píseň. Za týden jsme se měli
setkat na stejném místě, abych jí
skladbu zahrál. Ona už se tam ale
neukázala, a tak po ní zbyla jen tato
píseň...“
Ať už staré, či nové, všechny spojovala oslava přírody, kritika součas-

PROSTĚJOV Až do konce března letošního roku je
v prostějovském Špalíčku k vidění výstava s názvem
Děvčata z pokoje 28, která mapuje život židovských
děvčat uvězněných v terezínském ghettu. Jeden ze
samostatných sálů je pak věnován čistě osudům některých prostějovských občanů židovského původu.
V průběhu trvání výstavy pořádá Muzeum a galerie
v Prostějově ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém také školní výukový program s názvem Hanin
kufřík. „Spíše než o samotný příběh Hany Bradyové,
který je jakýmsi motivem edukačního programu, jde
o projekt pro školy, kdy se žáci na základě dokumentů
a předmětů seznámí s osudy některých rodin z Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války.
Pomocí nejrůznějších listin, které dostanou žáci do
rukou, se budou snažit o historickou badatelskou
práci a pokusí se vypátrat, jaký byl osud jednotlivců,
kterých se dokumenty týkají. Veškeré bádání se vždy
soustředí děti, které se do Terezína a jiných táborů dostaly ve věku často nižším, než je věk žáků, kteří se jimi
budou zabývat,“ vysvětlila edukátorka z prostějovského muzea Alena Zatloukalová s tím, že program povede Táňa Klementová z Židovského muzea v Brně.
Programy proběhnou celkem tři, a to 26. února
od 14:15 hodin a potom 28. února od 10:00 a od
12:00 hodin. Délka každého programu je 90 minut.
(red)
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klikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

„Nebudeme podporovat žabožrouty!“ Ani pivem, či vínem. Do ruky si
Horký vzal džbánek s vodou z místní
říčky Hloučely. Poté, co jí polil CD,
nechal džbán se zbytkem vody kolovat v publiku, aby se mohli všichni občerstvit. Album si nakonec

*QTMÚRQMąVKNPGLPQX÷LwÊCNDWO\CCUKUVGPEGLGFPÆ
\P¾XwV÷XPKEMVGT¾UKJQRQVÆQFPGUNCFQOč

ZHQVQ6GTG\C/CEJQX¾

odnesla návštěvnice Radmila, která
Kamelotu popřála, aby se jejich deska dobře prodávala a skladby zněly
uším stále tak pěkně jako dosud.
Exkluzivní rozhovor s Romanem
Horkým si můžete přečíst na straně 12 dnešního vydání.

v knize návštěv,“ konstatuje spokojeně ředitelka muzea Soňa Provazová.
„Knížák velice mile překvapil svými portréty.“ „Knížák je opravdu někdo.“ „Velký zážitek z portrétů pana
Knížáka.“ „Moc se mi výstava M. Knížáka líbí.“ „Knížák je super.“ Právě tato slova napsali návštěvníci muzea do zmíněné publikace, která je veřejně přístupná
u vchodových dveří. „A my jsme velmi rádi, že se
obrazy líbí,“ dodává s úsměvem Provazová.
K dnešnímu dni výstavu navštívilo okolo čtyř stovek návštěvníků. Kdo tak neučinil, ještě má možnost výstavu zhlédnout, ale už jen do 3. března.
Často se tyto pozoruhodné a někdy i rozporuplné
osobnosti staly synonymy celých epoch a historických událostí. Jednotlivé portréty se představují
v unifikovaném formátu 72 x 54 cm, což je do jisté
míry překvapení, protože Milan Knížák obecně tíhne k velkým plátnům. Uznávaný profesor v tomto
koherentním projektu zachycuje již zemřelé osobnosti. Záměrem nebylo jen obkreslení obličeje, ale
hlavní motivací byl dojem, který tito lidé v umělci za-

/KNCP-PÊå¾M(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
nechali. Každý portrét má svou historii a svůj důvod.
Skutečnost, že mezi kolekcí není žádný, na němž by
byla zachycena žena, je dílem pouhé náhody. Vše doplňuje autorský komentář.
„Dostupné ohlasy jsou velmi pozitivní. Nyní bojuji
za to, aby město Prostějov zakoupilo portrét rodáka
Jiřího Wolkera. Všichni mnou oslovení lidé blízcí
umění berou nákup obrazu mimořádného umělce
přesahujícího Českou republiku za skvělou investici.
Umělec žádá dvě stě tisíc korun. Jsem přesvědčen,
že portrét básníka od profesora by byl skvělým odkazem pro příští generace. Věřím v sílu a osobnost
primátora Františka Jury,“ prozradil majitel Galerie
umění Jindřich Skácel, který Kňížáka do Prostějova
přivedl.
(nif)

Romana Cásková v roce 2017 obhájila na Univerzitě Palackého v Olomouci svou bakalářskou práci na téma Malířská
tvorba Alžběty Zelené (1919–2004). „Poprvé jsem se s její
tvorbou setkala v depozitáři prostějovského muzea a naprosto mě uchvátila. Tehdy jsem zjistila, že neexistuje žádná
monografie shrnující její dílo. A tak jsem se rozhodla, že o této
dámě napíšu svou bakalářskou práci,“ komentovala Cásková
důvody, které ji vedly k sepsání skutečně rozsáhlé publikace.
Tato mladá studentka tak návštěvníkům Státního okresní-

TerezaMACHOVÁ

PROSTĚJOV Minulé úterý uběhlo přesně sto let od narození prostějovské malířky Alžběty Zelené. Tuto událost nejprve Prostějované oslavili na svatého Valentýna
v Muzeu a galerii v Prostějově, kde je od té doby vystavena sbírka jejích nejrozmanitějších obrazů. A právě v tento den uctili toto vzácné výročí ve Státním okresním archivu Prostějov. Přednášela tam Romana Cásková, která
o prostějovské umělkyni zpracovala celou bakalářskou
práci. A Večerník byl u toho!

ho archivu odhalila poznatky, k nimž došla ve své práci. Návštěvníci se dozvěděli třeba o tom, že Zelená zprvu vyrůstala
ve stínu své malířsky velmi nadané sestry Markéty, o jejím
bouřlivém vztahu s mladým britským sochařem Johnem
Fowlerem, nebo o tom, že její otec nechtěl, aby se dcery staly
umělkyněmi, a tak začaly obě malovat. Největší důraz byl ale
samozřejmě kladen na malířskou tvorbu Zelené.
„Ve svých obrazech často užívala kontrastní barvy. Lze v nich
pozorovat expresionistické vyjádření a zejména nespornou

4QOCPW%¾UMQXQWWXGFN/KTQUNCX/CEÊM\RQą¾FCLÊ
EÊJQ-NWDWJKUVQTKEMÆJQCUV¾VQX÷FPÆJQX2TQUV÷LQX÷
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BYLI JSME
U TOHO

inspiraci nejznámějšími světovými umělci jako Pablem Picassem, Edvardem Munchem nebo Paulem Cézannem,
čímž se odlišovala od svých mnohých současníků. Později se
v její tvorbě čím dál častěji objevovalo téma mateřství. Fakt,
že se stala matkou tří synů, způsobil kromě přenášení tohoto
tématu na plátno i to, že začala používat v konturách jemnější
barvy,“ poznamenala na adresu malířky Romana Cásková.
Příležitost poslechnout si toto poutavé vyprávění o Alžbětě
Zelené si nenechaly ujít i některé známé tváře Prostějovska.
„Na dnešní besedu jsem přišla, protože mě zajímá již dlouhou
dobu coby autorka, její díla velmi dobře znám. Navíc se jednalo o blízkou příbuznou mé kamarádky Evy Zelené. Díky
ní vím, co se v této rodině odehrávalo a že se o Alžbětu sama
jakožto snacha v době, kdy už byla starší, starala...,“ prozradila Večerníku Jana Maršálková, ředitelka Městského divadla
v Prostějově.
Předtím, než se konala beseda o Alžbětě Zelené, proběhla na den svatého Valentýna v Muzeu a galerii v Prostějově také slavnostní vernisáž výstavy jejích obrazů. Prohlédnout si je tam můžete až do 21. dubna.

VE STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHIVU OŽILA ALŽBĚTA ZELENÁ

PROSTĚJOV Od poloviny prosince loňsého
roku probíhá ve výstavním sále Muzea a galerie
v Prostějově výstava s názvem „30 Portrétů“. Jde
o unikátní výtvarný projekt profesora Milana
Knížáka zachycující chronicky známé, ale i méně
známé osobnosti napříč obory, jež ovlivnily dějiny. Naposledy se dveře otevřou v tomto týdnu,
oficiálně posledním dnem má být neděle 3. března. Mediálním partnerem výstavy je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Výstava portrétů Milana Knížáka, který se představil
v místním muzeu vůbec poprvé, se setkala s velmi
pozitivními ohlasy, a to nejen u laické veřejnosti,
ale i u kolegů z galerií, kteří se v Prostějově zastavili.
Mnozí byli dokonce překvapeni, jaká díla profesora
Knížáka zde vystavují. „O jeho tvorbě někteří zprvu
pochybovali, popravdě i my jsme se trochu obávali,
jaké budou reakce a návštěvnost. Hned po prvních
týdnech jsme však mohli konstatovat, že to byl dobrý výběr a skvělý start roku 2019. O oblíbenosti výstavy vypovídají také povětšinou kladné záznamy

„Město by mělo koupit Jiřího Wolkera,“
nabádá galerista Jindřich Skácel

Výstava 30 PORTRÉTŮ Milana Kňížáka končí tuto neděli

Z VÝSTAVY
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však vše vrátilo do starých kolejí
a on se mohl ke svému milovanému
koníčku opět vrátit, čehož si nesmírně cenil. A je to na něm znát i léta po
zákroku.
Nakonec přišel i očekávaný křest nového alba. Nekřtilo se však sektem.
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né společnosti závislé na penězích
a vytříbený styl hry na kytaru. Tu si
Roman Horký skutečně vychutnával
plnými doušky. Před několika lety si
totiž prošel vážnými zdravotními
problémy, kvůli kterým nemohl na
kytaru ani sáhnout. Po operaci se

kultura v Prostějově a okolí...
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VYPRODAL SÁL DUHY

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Po deseti letech se do Kulturního klubu Duha vrátila legendární trampská skupina Kamelot v čele s Romanem Horkým. V rámci turné k nové desce Země tvých dlaní společně zahráli své nejnovější skladby, ale také staré známé klasiky, k nimž Horký doplnil nejednu
příhodu. Kromě toho své nejnovější album také pokřtili. Ovšem nikoliv sektem, pivem nebo
vínem, nýbrž čistou vodou z místní řeky Hloučely. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

19022210215

nabídka pracovních míst

www.
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Průběžná pořadí jsou aktuální k neděli 24. 2.,
18:45 – pozn. red.
(kom)

Branky Prostějova: Zatloukal (Soldán), Šipakin, Šipakin.Sestava Prostějova: Dubský – Soldán, Holub, Domanič, Zatloukal, Polcr, Beneš – Sovjak,
Kudláček, Tábor, S. Fiala, Miškovský,
Tománek, Šipakin, Machalík. Trenér:
Michal Janeček.Průběžné pořadí: 1
Třinec B 47, 2. Orlová 46, 3. Prostějov 43, 4. Opava 36, 5. Hodonín 34, 6.
Valašské Meziříčí 28, 7. Karviná 22, 8.
Břeclav 17, 9. Černí vlci Rožnov p/R
15, 10. Nový Jičín 15.

Prostějov – Břeclav 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Sestava Prostějova: Křupka – Černý,
Fojt, Šabršula, Pokorný, Vlček, Hladiš,
Jiříček – Kuba, Šafránek, Mrázek, Janeček, Poledna, Tichý, Píchal, Mikeš, Taršinský, Ševčík. Trenér: Jaroslav Beck.
Průběžné pořadí: 1. Technika Brno
42, 2. Prostějov 36, 3. Uherský Brod 36,
4. Boskovice 32, 5. Frýdek-Místek 29, 6.
Černí vlci Rožnov p/R 28, 7. Orlová 20,
8. Karviná 14, 9. Nový Jičín 12.
'RURVW

Technika Brno – Prostějov 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky Prostějova: Mikeš (Poledna,
Černý), Janeček, Píchal (Janeček),
Šafránek (Píchal, Janeček).Sestava
Prostějova: Přecechtěl – Černý, Šabršula, Pokorný, Fojt, Jiříček, Hladiš –
Mikeš, Šafránek, Poledna, Taršinský, Píchal, Mrázek, Janeček, Ševčík. Trenér:
Jaroslav Beck.

Prostějov – Uherský Brod 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Sestava Prostějova: Štourač – Š. Palánek, Špičák, Hozman, Matějka, Vrba,
Fröml, Hejcman, T. Marek, D. Fiala,
Rais, Kumstát, T. Palánek, Vitásek. Trenér: Filip Smejkal.Průběžné pořadí:
1. Prostějov 8, 2. Opava 8, 3. Uničov
8, 4. Třinec 8, 5. Šumperk 8, 6. Frýdek-Místek 5, 7. Přerov 5, 8. Vítkovice 2, 9.
Orlová 2, 10. Havířov 2.
-XQLRUND

Vítkovice – Prostějov 4:8 (0:0, 3:3, 1:5)

Branky Prostějova: A. Koutný (Mudrla), Mudrla (Žák).Sestava Prostějova:
Černý (Kroupa) – Hruban, Šilhánek,
Mojžíšek, Tománek, M. Voráč, Miškovský, Žák, V. Koutný, A. Koutný, Šindler,
Holub, Pekr, J. Mudrla. Trenér: Michal
Janeček.Průběžné pořadí: 1. Šumperk
10, 2. Třinec 10, 3. Vítkovice 10, 4. Uničov 8, 5. Opava 6, 6. Havířov 6, 7. Prostějov 2, 8. Orlová 2, 9. Frýdek-Místek 2, 10.
Přerov 0.
0ODGvÉz½FL

6WDUvÉz½FL
Vítkovice – Prostějov 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Netradičně uprostřed týdne cestovali
do Vítkovic starší a mladší žáci hokejového Prostějova. Svěřenci Michala
Janečka Ostravským podlehli 2:5, to
výběr Filipa Smejkala po delší pauze
způsobené zájezdem do Švédska opět
zvítězil. Soupeři nasázel dvakrát tolik
branek a po výsledku 8:4 si odvezl
všechny body. Dorost potvrdil roli
favorita a v sobotu doma zdolal Břeclav 3:1. Znovu byl vidět Rus Šipakin,
který zvyšoval na 2:0 a poté vstřelil i
třetí gól svého celku. Juniorka dvakrát
padla, v pátek na vlastním ledě s Uherským Brodem 4:5 a v neděli na jihu
Moravy s Technikou Brno 0:2.

Foto: internet
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milujeme vecerník
á

SOVIČKA, SPLAV, SAMCI, ARŠÍK, VEMENO, ŘÍMSA, ZVÍŘE, AVŠAK,
VÝRAZ, TAMTO, SMAHA, ALEJE, STŘET, LABUŤ, AMPÉR, BEATA,
PACKA, IRSKO, SKALP, VARLE, SOSNA, VEVERKA, OTROCI, ÚSTAV,
NÁKAZA

...ZÁBAVA

OSMISMĚRKA

Výherce získá ý7<ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

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

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

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

soutěže

23



URT¾XP÷

X[JT¾NC

Výherce získá 'È5.29é328.$=
KRGQRWČ.þQDVOXåE\VDORQX

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili lídr skupiny
Kamelot, která vystoupila nedávno v prostějovském
klubu DUHA...

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQD0H]LQiURGQtPLVWURYVWYtYVLGHNDUX

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
Široká nabídka silonkového a punčochového zboží za super cenu.
Hana NEVRLOVÁ, Maleny
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 7 2, 7
Anna TITZOVÁ, Otaslavice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZÁMECKÉM
Hana ŠMÍDOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Lukáš Volf
Karel SEKANINA, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč pro nákup sortimentu.

Riegrova ulice
Helena STROUHALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKYv hodnotě 400 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
N
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQD

SUDOKU

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

I osmé 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 28. 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.

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

19021360179

milujeme vecerník
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19010960055

výsledky

19021560191
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19020760167

19021560194

18050570474

zveme vás ...

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC

razy fraktálních rovin uvedených v život svou barevnou jedinečností a výjimečností. A skladba Patria Deum vás zase bude
provázet hlubokým a blízkým vesmírem.
„Unikátní rezonance zvuku tohoto nástroje působí na celou
bytost posluchače a duchovně ji ladí, snad nejlépe to vyjadřuje slovo ‚muzikoterapie‘. Na závěr budete mít možnost zvuk
nejen slyšet, ale také cítit a vidět. To vše při pohledu na vodní
hladinu, která je uvnitř tohoto unikátního nástroje, a při fortissimech dokonce levituje tisíci kapiček do výšky,“ zní popis hry
Tomáše Pfeiffera. Předprodej vstupenek, které stojí 120
nebo 80 korun, probíhá na internetových stránkách www.
dub.cz a v prodejně hudebnin v Kramářské ulici. Informace případně získáte na telefonním čísle 604 851 466.
Lístky lze zakoupit i přímo na místě.

Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
ABSOLVENTI SE PŘEDSTAVUJÍ
výstava obrazů David Majirský
- Karolína Kůrková

ZUŠ V. Ambrose

Školní 4, Prostějov
do 5. března
PODZEMNÍ KRÁLOVSTVÍ
výstava, která je uspořádaná k 50. výročí
založení Speleologické skupiny České
speleologické společnosti ZO 703 Javoříčko - Jeskyňáři Prostějov, výtvarně
pojednaných fotografií Jaroslava Ircinga
ukáží jedinečnou krásu ukrytou v podzemí především javoříčské lokality

DUHA

Kulturní klub

Školní 4, Prostějov
středa 27. února
14:00 MAMA MIA !HERE GO AGAIN
americká romantická komedie
sobota 2. března
15:00 POHÁDKY PRO KOČKU
pásmo pohádek ČR
17:30 KRÁLÍČEK PETR
animovaný film USA
20:00 MISS HANOI
Česko-Slovenský krimi film

DUHA

Kino klub

Školní 1, Prostějov
pondělí 25. února
14:00 MALÁ ČARODĚJNICE
rodinná pohádka Německo
17:30 KAFARNAUM
americké drama
20:00 VŠICHNI TO VĚDÍ
španělský thriller
úterý 26. února
14:00 MALÁ ČARODĚJNICE
17:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
20:00 MRAZIVÁ POMSTA
akční thriller Velká Británie
středa 27. února
15:30 ŽENY V BĚHU
17:15 SMRT V SARAJEVU
francouzské drama
19:00 ZKÁZA DEJVICKÉHO
DIVADLA
komedie ČR
čtvrtek 28. února
17:30 CO JSME KOMU
ZASE UDĚLALI?
francouzská komedie
20:00 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
historické drama USA
pátek 1. března
15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
animovaný film USA
17:30 ZELENÁ KNIHA
americká komedie
20:00 ŽENY V BĚHU
sobota 2. března
15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
17:30 ŽENY V BĚHU
20:00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
americký horor
neděle 3. března
10:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
15:30 LEGO® PŘÍBĚH 2
animovaný film USA
17:30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
dobrodružné sci-fi USA
20:00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2

Kino METRO 70

do 3. března
SITUACE
výstava fotografií Oldřicha Skulila

Zámek Prostìjov

Vápenice 9, Prostějov
pondělí 25. února
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
ODPOLEDNE
Přijďte s námi zavzpomínat na šedesátá léta
minulého století stylově. Pustíme si hity
tehdejších hudebních idolů na gramofonových deskách a vyzkoušíme antistresové
omalovánky pro dospělé. Každý, kdo přijde v retro oblečení, dostane dáreček a připraveno bude i malé pohoštění.
úterý 26. února
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
desátý ročník oblíbené výtvarné dílny,
tentokrát se budou vyrábět velikonoční
dekorace
středa 27. února
17:00 NEJMOHUTNĚJŠÍ
DĚLOSTŘELECKÉ ZBRANĚ
RAKOUSKO-UHERSKÉ
AČESKOSLOVENSKÉARMÁDY
Další přednáška popularizátora vojenské historie Jaromíra Vykoukala představí mohutné
dělostřelecké zbraně, které vyráběla Škoda
Plzeň pro rakousko-uherskou armádu a námořnictvo, a dělostřelecké prostředky československé armády v letech 1918 - 1939
do 28. února
MÍLA KOLÁŘ - TOULKY
PO MORAVĚ
výstava fotografií, které vznikly na pravidelných výšlapech Klubu českých turistů,
odboru Senior 2000 Prostějov
(Galerie Na Půdě)

Knihovna

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. března
MILAN KNÍŽÁK - 30 PORTRÉTŮ
unikátní výtvarný projekt, který zachycuje
chronicky známé, ale i méně známé osobnosti ovlivnivší napříč obory dějiny, přičemž
každý portrét doplňuje autorský komentář
do 3. března
BOHUMIL KUBIŠTA
- BAREVNÉ VZTAHY
Komorní kolekce obrazů malíře, grafika
a autora kritických a teoretických statí
o výtvarném umění. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout 15 děl, která vznikla
v rozmezí let 1907–1909 a jsou zapůjčena z Galerie moderního umění v Hradci
Králové. Tématy jsou náměty z Itálie, kde
Kubišta studoval ve Florencii, obraz Rozbouřené moře v Pulji inspirovaný zážitky
z jednororoční vojenské služby v této oblasti, portréty a zátiší a nebude chybět ani
velmi známý obraz Slunečnice.
do 21. dubna
OBRAZY ŽIVOTA
ALŽBĚTY ZELENÉ
Výstava ke stému výročí narození prostějovské malířky Alžběty Zelené představí
výběr z jejího rozsáhlého díla, zejména
ze soukromých sbírek. Nabídneme Vám
průřez její celoživotní tvorbou, kterou tvoří
portréty, zátiší, průmyslové krajiny a také
náměty z hanáckého folklóru.

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 25. února
19:00 ZVONOKOSY
Populární český muzikál podle slavného
francouzského humoristického románu
Gabriela Chevalliera. Brilantní satira na maloměšťácké mravy a pokrytectví. Skandální
kronika malého městečka na jihu Francie
v krajině vína Beaujolais, kterým hýbe postavení pisoáru v jeho centru. Nejde jen o „veřejné blaho“, ale především o předvolební
tah. Obecní záchodek však rozdělí místní
obyvatele na dva nesmiřitelné tábory.
Moravské divadlo Olomouc
Účinkují: Z. Mollíková/I. Plíhalová,
J. Krejčí/S. Šárský, M. Vlček/J. Tolaš,
V. Bahník/L. Olma j.h., P. Martínek.
Choreografie: Lucie Martináková.
Režie: Dagmar Hlubková
sobota 2. března
15:00 PŘÍBĚHY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, známí z televizních večerníčků. Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky,
na které se čmeláčci učí nejen létání a sběru
sladkého medového prášku, ale také odvaze
k překonávání nástrah lučního světa. Díky
moudrým radám své maminky a pomoci
svých kamarádů Housenky, Motýla a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka, zachrání malé miminko
a stanou se hrdiny celého palouku, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda!
Divadlo Krapet Praha
Hrají: P. Vojtíšek/J. Kohout/O. Švec, M.
Sajlerová. Hudba: Petr Skoumal, texty
písní: Zdeněk Svěrák. Dramatizace: Zdeněk Tomeš, Michaela Sajlerová
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nám. T.G. Masaryka 20, Prostějov
do 5. března
SEN REALITOU
výstava Evy Navrátilové

Avatarka

Skálovo nám. 4, Prostějov
čtvrtek 28. února
19:00 SPOLEČNÁ VĚC
koncert - projekce Tomáše Pfeiffera
neděle 3. března
14:00 a 16:00 DRAK
loutkové divadlo

Sokolovna

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

ŠPALÍÈEK

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

2.§1.2$9»STAVY kde děje…

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

Již tento čtvrtek se můžete v místní sokolovně vydat do
říše magických tónů, které vydává vodnářský zvon. Biotronik Tomáš Pfeiffer bude repliku 3500 let starého
nástroje rozeznívat pomocí svých rukou. Nejpozoruhodnější přitom je, že zvuk nejen uslyšíte, ale také ucítíte
a uvidíte. Jedinečný hudební zážitek bude navíc doplněn
o velkoplošnou projekci. Přijďte se i vy uvolnit a zasnít
při této terapii hudbou…
Koncert nazvaný Společná věc odehraje ve čtvrtek zmiňovaný Tomáš Pfeiffer. Jeho hra na vodnářský zvon s doprovodem
velkoplošné projekce přináší neopakovatelný umělecký zážitek. Letos se návštěvníci mohou těšit například na skladbu
Atlantis, která je parafrází na osud kultury, již dnes známe už
pouze z mýtů. Také uslyšíte skladbu Duch, v níž uvidíte ob-

KDY: ÈTVRTEK 28. ÚNORA, 19:00 HODIN
KDE: SOKOLOVNA TJ SOKOL, SKÁLOVO NÁMÌSTÍ 4, PROSTÌJOV

Multikulturní centrum Mozaika
SONS PROSTÌJOV
Raisova 1159, Prostějov
Svatoplukova 15, Prostějov
* ve čtvrtek 28. února od 17:00 hodin se * v pondělí 25. února se od 15:00 hodin se
koná tvořivá dílna „MALOVÁNÍ NA uskuteční „HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
SKLO“
S KYTAROU“
* ve čtvrtek 28. února se od 9:00 hodin je
Ekocentrum Iris
na programu dalí „PLETENÍ Z PEDIGU“
Husovo nám.67, Prostějov
*v pondělí 25. února od 16:00 hodin se
CENTRUM PRO RODINU
koná „KERAMIKA“
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* ve středu 27. února od 17:00 hodin se
uskuteční přednáška bylinkáře Vládi Vy- * každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se uskuteční dopolední program pro
táska „LÉČIVÁ MOC BYLINEK“
maminky s dětmi
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
MC Cipísek
hodin se koná první školička - dopolední
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
kroužek typu miniškolky
* kurz šití na stroji pro začátečnice a po- * ve středu 6. února od 9:00 do 11:30 je
kročilé švadlenky povedou opět L. Křen- na programu „SETKÁNÍ SENIORŮ“
ková a S. Wantulová. Dle rozpisu obou
skupin vždy v pondělí 17:30-20:30
RÙZNÉ...
hodin.
* individuální právní poradenství Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pros A. Hálkovou dle objednání, korespon- stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
denční poradenství zdarma
* individuální poradenství v oblasti zdra- lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
vého pohybu pro dospělé a děti - zdravý křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz popohyb, správný vývoj dětí, odstranění můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
bolesti a špatného držení těla cvičením, nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H. Peterkovou dle Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služobjednání
*v úterý 26. února od 18:00 hodin se koná by nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
beseda „BUDEME MÍT MIMINKO“

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

Městská knihovna Němčice nad Hanou zve na Deskohraní, které se bude konat v pondělí 25. února od 15:30 hodin. Akce je určena dětem od 6 do 10 let. Účast je nutné
nahlásit.

Deskohraní v Němčicích

Mateřské centrum Kostelec na Hané a Centrum pro rodinu Prostějov zvou na přednášku Zápisu do školy se není třeba bát aneb Je moje dítko připraveno jít do školy?
Rodiče se dozví, co by mělo dítě znát, umět a zvládat před nástupem do základní
školy, jak bude probíhat zápis a co vše k němu bude potřeba. Akce se bude konat toto
úterý 26. února od 16:30 do 18:00 hodin v sokolovně v Kostelci na Hané. Pro děti
bude v době přednášky připravena herna s dozorem.

Zápisu se v Kostelci není třeba bát

Sbor pro občanské záležitosti Plumlov zve na Sousedské posezení se seniory, které se
bude konat v úterý 26. února od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
Plumlov. Účastníci se mohou těšit na posezení nad kronikou, povídání s paní starostkou, vystoupení dětí ze ZUŠ Plumlov. Připraveno bude dobré občerstvení a teplý nápoj
zdarma. Přijďte zahájit tradici společných setkávání dříve narozených v Plumlově!

Plumlovské posezení se seniory

Nadcházející sobotu 2. března pořádá obec Jesenec dětský
maškarní ples. Začátek je naplánován na 14:00 hodin
v kulturním domě a zajištěn je program, v němž vystoupí například šašek Wiki
a nebude chybět ani bohatá tombola.

Dětský maškarní ples

akce v regionu...

milujeme vecerník
á
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Na náměstí T. G. Masaryka se v sobotu 2.
března od 10:00 do 16:00 hodin uskuteční jednodenní lidová akce s masopustními
maskami, písničkami, lidovou zabíjačkou
a komorním stylovým jarmarkem s občerstvením a s řeznickými krámky MASOPUST v Prostějově.

V úterý 26. února od 14:00 hodin pořádá Akademie seniorů na tradičním místě
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov „VÝROBA
KOŠÍKU Z PEDIGU - I. ČÁST“.

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).

582 333 433 , 608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE

KDE SE CO DÌJE?

pondělí 25. a úterý 26. února
9:00 Halové mistrovství ČR starších
žáků (Areál TK Prostějov)

TENIS:

pátek 1. března:
17:45 SK Prostějov 1913 – SK Karviná
(Regionální liga juniorů, nadstavba Y,
zimní stadion Pv)

LEDNÍ HOKEJ:

sobota 2. března:
17:00 SK RG Prostějov – KK Brno (12.
kolo extraligy dospělích, hala SH RG
Prostějov)
neděle 3. března:
17:00 SK RG Prostějov – YMCA Znojmo (dohrávka 10. kolo extraligy dospělích, hala SH RG Prostějov)

KORFBAL:

úterý 26. února
18:00 BK Olomoucko – NH Ostrava (přípravné utkání, hala Sportcentrum DDM)

BASKETBAL:

Pondělí 25. února 2019
www.vecernikpv.cz

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

ƔƔ Prostějov má definitivně dvě
nové ulice! Zastupitelé schválili návrh rady, čímž vznikla Frébortova
a Meruňková.

ƔƔ Volejbalové juniorky Prostějova v extralize prohrály i další zápasy
v nadstavbové skupině 2C, obsaduly
opět až poslední čtvrté místo a tím
jsou odsouzeny k jistotě baráže, která
jim pomoci k záchraně nejvyšší soutěže.

ƔƔ Rada města na svém zasedání 11.
února odsouhlasila záměr členství
statutárního města Prostějova ve
Sdružení cestovního ruchu Střední
Moravy. Nyní tento schválený záměr
míří do zítřejšího zastupitelstva.
Roční členský poplatek činí 132 600
korun.

ƔƔ Prostějovský tenista Jiří Veselý
(94. na žebříčku ATP) nezvládl finále kvalifikace v Dubaji a prohrál s Jegorem Gerasimovem (161.) ve dvou
setech 6:7(5), 4:6.

JEDNOU
2é0+1
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PROSTĚJOV Až na úplně poslední týden zimní přípravy a závěrečný den přestupového okna v Česku si vedení 1.SK Prostějov schovávalo ty největší přestupové trumfy. Samozřejmě
nikoli kvůli smyslu pro gradaci, ale souhrou objektivních skutečností. K ofenzivnímu Adamu
Ševčíkovi, který se v kádru objevil už v Líšni, přibyl velezkušený hráč s prvoligovými parametry. Jan Vošahlík naváže na někdejší hvězdy typu Zelenky či Papouška. A posilovat se muselo
i mezi třemi tyčemi. Pár dnů před víkendovým startem jarní části Fortuna:Národní ligy se
totiž zranila gólmanská jednička Bréda... A tak se musely žhavit dráty, dnes má být potvrzen
příchod Patrika Gianga, který chytal v Karviné a naposledy ve Vlašimi, nyní by měl hostovat
z Bohemians 1905...

Tomáš KALÁB
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EXKLUZIVNĚ

Číslo 8•Ročník 23

ƔƔ HokejistéProstějovasipojistiliúčast
vplayoff.Svéhosokasedozvípoúterním
duelusPorubou
strana41-43

JESTŘÁBI
JSOU TAM

na soutěžní scénu. Do jaké ligy se zapojí
akdy?
strana 33

ƔƔ Prostějovský BC DTJ hlásí návrat

BOXEŘI
DO AKCE

ƔƔ Máme za sebou další plesový
víkend, jeho vrcholem byla přehlídka hanáckých krojů...
strana 28-29

MÁNES
TANČIL

Naleznete
uvnitř

Pondělí 25. února 2019

Foto: pvnovinky.cz

vs.

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu 23. února proběhly netradiční prohlídky hlavního prostějovského
kostela. Prostějov se totiž druhým rokem připojil k připomínce Mezinárodního dne průvodců. A po
úspěšných prohlídkách zámku v loňském roce připravila nyní Střední odborná škola podnikání
a obchodu ve spolupráci s farností Povýšení sv. Kříže netradiční prohlídky hlavního kostela. Zájemci
si mimo jiné prohlédli starou a novou sakristii, kapli Nejsvětější Trojice, gotické šnekové schodiště, VÍCE NEJEN O TOMTO UTKÁNÍ, ALE CELÉ TRADIČNÍ VOLEJBALOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 44-45
které se u presbytáře kostela dochovalo, nebo severní galerii s kostelním kůrem.
(red)

1(60Ì

➢

PROSTĚJOV Dlouhodobá fáze volejbalové
UNIQA extraligy ČR
201820/19 se chýlí ke
konci a ženy VK Prostějov
usilují o co nejvýhodnější výchozí pozici pro play-off. Klíčové v tomto
boji bude nadcházející střetnutí proti Dukle Liberec hrané ve čtvrtek
28. února od 17:00 hodin v prostějovské hale Sportcentra DDM coby
součást 22. kola soutěže.
Právě se Severočeškami se totiž Hanačky přetahují o druhou příčku
v tabulce, přičemž momentálně mají z bodového hlediska o něco navrch. To znamená, že pokud vékáčko čtvrteční duel vyhraje, udělá na
druhé místo dvě dějství před koncem nadstavby možná rozhodující
krok. V opačném případě - tedy vítězstvím soupeřek - by se situace ještě zamotala.
„V téhle sezóně jsme na Liberec dlouho nemohli vyzrát, porazil nás 3:2
nejprve dvakrát v přípravě a potom i dvakrát v lize. Až minule na jeho
hřišti se nám podařilo otočit nepříznivý vývoj na 3:1, protože jsme solidně přihrávali bez velkých výpadků a výborně bránili, díky čemuž se
od druhého setu tolik neprosazovala nejnebezpečnější útočnice Dukly
Nikola Pištěláková na univerzálu. Podobný recept určitě může fungovat i tentokrát,“ nadhodil kouč VK Lubomír Petráš.
(son)

o druhé místo po základní části

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

7$0.$06(2%<þ(-1ę Ve čtvrtek bitva s Libercem

strana 27

Skupina Kamelot
se do Kulturního klubu
DUHA v Prostìjovì
vrátila po deseti letech

(QVQ6GTG\C/CEJQX¾

SPOLEČNOST

KULTURA

SPORT

PØESTUPOVÉ PECKY NA ZÁVÌR

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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