BRONZOVÝ BOXER Z MČR ZMLÁTIL ŘIDIČE, PĚSTÍ MU ROZBIL ČELNÍ SKLO!

reportáž ze soudní síně čtěte na straně 5
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PROSTĚJOV Otřesný případ, který se odehrál na silvestra v jednom z bytů poblíž
centra Prostějova, nyní šetří mordparta krajské kriminálky. Hodinu před příchodem nového roku se čtyřiatřicetiletý podnapilý muž ostře pohádal se svojí
matkou. Spor vyvrcholil natolik, že chlapík vzal nůž a zaútočil na ni. Způsobil jí
bodnořezné rány, se kterými byla dvaašedesátiletá žena převezena do nemocnice. Život seniorce při incidentu zachránil rychlý útěk k sousedům. Muž je ve
vazbě a za pokus o vraždu mu hrozí až 18 let kriminálu!

20010210001

Michal KADLEC
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rubriky

rychlý
9HĀHUQtN
3RWYUGÉlRQGURYLWUHVW"
Olomouc (mik) – Už tuto středu
by se měl s definitivní platností uzavřít případ krvavého přepadení tenistky Petry Kvitové z prosince roku
2016 v jejím bytě v Jezdecké ulici.
Radim Žondra byl z tohoto činu
usvědčen a Krajský soud v Brně jej v
březnu loňského roku poslal na osm
let do kriminálu. Žondra se však
proti rozsudku odvolal a stále tvrdí,
že je nevinen. Rozhodovat o tom
bude ve středu 8. ledna dopoledne
Vrchní soud v Olomouci a Večerník
bude pochopitelně u toho.

7ÈKRWQ½VW½OHQDÖWÈNX
Prostějov (mik) – Policisté stále
neúspěšně pátrají po patnáctileté
těhotné Prostějovance Kateřině
Rehovičové, která je v hledáčku
strážců zákona již od poloviny října
loňského roku. Naposledy utekla
již podruhé z olomoucké nemocnice, kde byla hospitalizována. „Po
mladistvé dívce stále pátráme,“
potvrdila Miluše Zajícová, mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
První dítě kraje. V prostějovské
porodnici se bezmála hodinu a půl
po půlnoci na Nový rok narodila
Kristýnka Konšelová z Křenůvek.
Stala se tak prvním narozeným občánkem Olomouckého kraje roku
2020. Do Prostějova přijel hejtman
Ladislav Okleštěk a šťastným rodičům předal dárky i 15 000 korun.
CO NÁS UDIVILO…

Foto: Martin Zaoral

Silvestrovský vražedný pokus.
V novodobé historii Prostějova
se během novoročních oslav děly
různé věci, ale nikdy se během posledního dne roku nevraždilo! Až
nyní…O smrt své vlastní matky
ale nyní usiloval její nezdárný syn,
který ji po hádce bodl nožem. Čtyřiatřicetiletý muž skončil ve vazbě.
ZACHYTILI JSME

Agentura =QLÿHQpRGSDGNRYpNRäHPĚVWRQDKUD]RYDWQHEXGH 4 510

&KÔLSNDYÙUD]QÈ
SROHYLOD
Prostějov (mik) – Zatímco v listopadu to už vypadalo pomalu
na vyhlášení chřipkové epidemie,
kdy relativní nemocnost na 100
tisíc obyvatel výrazně přesáhla tisíc osob, k 31. prosinci byla situace
daleko optimističtější. „K poslednímu dni roku 2019 čítal tento
počet pouze 443 osob. Navíc jsme
ani v rámci celého Olomouckého
kraje nezaznamenali zatím případ
chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem,“ sdělila
Eva Kučerová, vedoucí protiepidemického oddělení pobočky KHS v
Prostějově.
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Co ti se opět v noci ze Silvestra na
Nový rok v Prostějově nařádili!
Takzvaným silákům v alkoholovém rauši tentokrát padlo za oběť
586 odpadkových košů, které
opilí vandalové rozmlátili, spálili, rozšlapali nebo si je odnesli
domů... Taková spoušť nemá obdoby.
„Kdyby mi tak bylo dopřáno
chytit aspoň jednoho takového
darebáka, narval bych mu ten
odpadkáč mezi hýžďové svaly,“
nebere si nyní servítky primátor

Prostějova Francimór Kopačka.
Z řádění vandalů jsou samozřejmě na větvi i ostatní konšelé, kteří
se ještě během uplynulého víkendu sešli na mimořádném jednání
při nákupech v Kauflandu. „Z
krátké porady vyplynulo naše
rozhodnutí, že zničené odpadkové koše nebudeme jako v předešlých letech nahrazovat novými! Když si Prostějované neváží
těchto košů a sami je ničí, tak ať
se pak nediví, že ve městě bude
bordel,“ prozradil Agentuře Hóser první náměstek primátora pro
odpad a podobný binec Jiří Nikamnepospíchal. „Jediného člena
rady, který vznesl námitky proti

tomuto rozhodnutí, představovala kolegyně Alena Rašáková.
Ta požadovala nahradit tři zničené odpadkové koše, které jsme
jí nechali na její přání instalovat
vloni před jejím domem. Prý je
potřebuje, protože tam vyhazuje
všechny ty blivajzy z kuchyně po
nepovedených večeřích,“ přiznal
s úsměvem Nikamnepospíchal.
„To není pravda, já nikdy nevařím
něco, co pak vyhazuji. No, občas se
mi něco nepovede, ale není toho tolik. Jeden koš mi na to bohatě stačí...,“ vylezlo z náměstkyně primátora po dotazu Agentury Hóser.
Ať je to tak, nebo tak, v Prostějově budeme letos minimálně o

586 odpadkových košů chudší.
„Je mi jasné, že lidé teď budou
házet bordel na chodníky nebo do
záhonů. Ale ať si to občané vyžerou až do dna, nás ani nenapadne ten binec uklízet. Prostějov se
tak stane městem nikoliv sportu,
ale humusu a bordelu,“ předvídá
primátor Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Všech čtyři a půl tisíce medailí
bylo rozdáno během Novoročního výšlapu na Kosíř. Na dalších
deset lidí ve frontě se již nedostalo. Ač se jedná o bezkonkurenčně nejvyšší oficiální numero v
dlouhé historii akce, skutečný
počet poutníků byl nepochybně
o mnoho vyšší.
ZAUJAL NÁS...

PAVEL ŽALMAN
LOHONKA

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

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Zaplatí později. Krádež podle mě neexistuje, za všechno jednou zaplatíme! To samozřejmě platí i pro dva mladé muže, kteří v potravinách v Brodku u Prostějova ukradli flašky s alkoholem v ceně zhruba 3,5 tisíce korun.
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o jejich první průser, čeká je zřejmě
soud a možná i vězení.
•• Úterý ••
Vtipné šípy. Maximální rychlost je, pokud běháte dokolečka tak rychle,
že si vidíte na záda. Fakt, že i ty nejrychlejší Rychlé šípy musí jednou zpomalit, si dobře uvědomují v Březsku. Tamní ochotníci na silvestra sehráli
velmi vtipné představení Pomalé šípy.
•• Středa ••
Záplava na Kosíři. Zatímco na Vánoce vedou všechny cesty domů, na
Nový rok směřují na Kosíř. Nelze se pak divit, že na hanáckém Mont Blancu první den v novém roce rozdali všech 4 500 připravených medailí. Přitom se na mnohé z poutníků vůbec nedostalo.
•• Čtvrtek ••
První klouzání. O tom, že mráz je nejlepší děda, věděl své už Jára Cimrman. Na druhou stranu kluzká silnice každoročně komplikuje cestu řidičům. Letos jsme si ovšem na první pořádnou ledovku museli počkat. Dočkali jsme se jí až druhý den v roce, kdy i u nás došlo k několika nehodám
vlivem náledí.
•• Pátek ••
Vodník k pohledání. Mnoho lidí se chová jako praví vodníci. Co chvíle
jim vytečou nervy… Laskavého vodníka, který pomůže Anince k záchraně Vítka, si v pohádce Zakleté pírko zahrál Lukáš Pavlásek. Málokdo se
právě pro tuto roli hodí lépe! Filmová pohádka byla k vidění v prostějovském kině Metro 70.
•• Sobota ••
Když nemůžeš, tak pokračuj. „Pokud nemůžete létat, běžte; pokud nemůžete běžet, choďte; pokud nemůžete chodit, plazte se; ale v každém případě
pokračujte v pohybu!“ Skvělým heslem amerického duchovního Martina
Luthera Kinga jsem se plně řídil během tradičního Zimního běhu přes Kosíř.
•• Neděle ••
Potěšení u kočárů. „1H]DFKi]HMVOXQFHQH]DFKi]HMMHãWČMiPiPSR
WČãHQtQDGDOHNHMFHVWČ³]StYiPavel Žalman Lohonka v jedné ze svých
písní. Jedna z nejvýraznějších postav české folkové scény na své cestě doputovala do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Oslavy příchodu nového
roku se zatím neznámému
pachateli trošku vymkly
z rukou! V dosud přesně
nezjištěné době prohodil
prázdnou láhev od alkoholu skleněnou výplní dveří
na budově Finančního úřadu v Prostějově! Na stejné
budově pak ještě poškodil
další skleněnou výplň, tentokrát okna.



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.

Jedna z nejvýraznějších postav české folkové scény vystoupila uplynulou neděli odpoledne v Muzeu
kočárů v Čechách pod Kosířem. A
zpěvák sklidil za svoje vystoupení
bouřlivý potlesk vestoje..
ZASLECHLI JSME…

„POLEPŠILI SE,
ZNIČILI JICH
UŽ JEN DESET!“
Velitel prostějovských strážníků Jan
Nagy takto okomentoval fakt, že
oproti minulým rokům opilí vandalové na Silvestra tolik neřádili a
zničili méně popelnic či kontejnerů...

ŠÁRKA LAKATOŠOVÁ
se narodila 16. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. října 2018. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 39 do 40 let, měří mezi
155 až 160 centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a hnědočerné melírované vlasy.
Může se vydávat za Sáru Rafaelovou.

POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ 3/-3 °C

Tři králové

¶WHUÙ

1/-3 °C

6WÔHGD

5/0 °C

¤WYUWHN

7/4 °C

3½WHN

6/3 °C

6RERWD

7/3 °C

Vilma
Čestmír

VERONIKA MATOUŠKOVÁ
Způsobil tak škodu za patnáct tisíc korun a podle policistů mohlo jít o běžného
vandala, ale i nespokojeného daňového poplatníka.
Každopádně mu v případě
dopadení hrozí až rok kriminálu.

se narodila 14. července 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21. listopadu 2019. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 42 do 45 let,
měří mezi 160 až 170 centimetry, má střední
postavu, šedé oči a plavé blond vlasy. Může
se vydávat za Veroniku Humajovou.

Vladan
Břetislav

1HGÈOH

Bohdana

5/2 °C

Pravoslav
Zdroj: meteocentrum.cz
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V Mlýnské ulici okradli seniorku

V nemocnici měli
„Vylučuji, že šlo rušného silvestra:

bude oproti
VTCFKEÊOUQWé¾UVÊ
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24156ö,185-¦*1
8GéGTPÊMWCåRąÊwV÷

o loupež,“
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mírní vášně

mluvčí policie
PROSTĚJOV Sociální sítě byly od pondělního večera minulého týdne zaplaveny příspěvky Prostějovanů, kteří upozorňovali na případ údajného loupežného přepadení v Mlýnské ulici. „Tři muži přepadli
a oloupili starší ženu,“ zaznělo na Facebooku, kde
lidé přidávali různé komentáře. Protože o případu
policisté týden mlčeli a zřejmě by o něm ani veřejnost neinformovali, snažil se Večerník zjistit přesné
podrobnosti.
Mluvčí prostějovské policie uvedl okolnosti zločinu na
pravou míru. „Mohu potvrdit, že v pondělí 30. prosince
2019 před osmnáctou hodinou v Mlýnské ulici v Pros-

8/NÚPUMÆWNKEKRQFNGRQNKEKGQNQWRGåPÆRąGRCFGPÊ
PGwNQ\NQF÷LWMTCFNåGP÷MCDGNMWRąKEJč\K

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

tějově dosud neznámý pachatel odcizil dvaašedesátileté
ženě při chůzi kabelku. Musím však vyloučit, že by se
jednalo o loupežné přepadení. Skutek šetří policisté obvodního oddělení Prostějov 1 pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku, za což pachateli
v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta,“ sdělil k dotazu Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak ještě doplnil, způsobenou škodu okradená seniorka
vyčíslila na bezmála osm tisíc korun.
(mik)

+HMWPDQ/DGLVODY2NOHxWøNSĆLYËWDO
SUYQËPLPLQNR2ORPRXFNÇKRNUDMH

zraněných!

PROSTĚJOV Velice rušný silvestr zažili zdravotníci v Nemocnici Prostějov, která patří do skupiny AGEL. Na traumatologické
ambulanci ošetřili během večera a noci hned pět desítek pacientů, další sedmdesátka navštívila chirurgii a internu.
„Akutní traumatologickou ambulanci vyhledalo během silvestrovské noci celkem padesát pacientů, což je o pět více než
vloni. Ze závažnějších případů se jednalo nejčastěji o zlomeniny, v jednom případě pak museli zdravotníci ošetřovat ruku po
výbuchu petardy,“ prozrazuje detaily hlavní sestra Nemocnice
Prostějov Marie Jouklová.
Na lékaře chirurgické ambulance se obrátilo během silvestra 11
osob, nejčastěji s bolestmi břicha, drobnými poraněními způsobenými ohňostrojem, ale také s bodnými poraněními, tržnými
ranami a úrazy, které si lidé přivodili v opilosti. Dalších 36 pacientů během 31. prosince ošetřili na interním oddělení, a to nejčastěji pro nevolnosti, virózy či dušnost. „Dětskou pohotovost
vyhledalo během silvestrovského večera a Nového roku třiadvacet pacientů, což je zhruba třikrát méně než během vánočních
svátků, kdy měli lékaři opravdu rušnou službu. Děti trápily především respirační potíže a chřipky,“ doplňuje Jouklová. (red)

… a prvním Prostějovánkem roku je:

Dcera hokejisty

V PROSTĚJOVĚ SE NARODILA LIA VYMAZAL!
KRISTÝNKA Z KŘENŮVEK

PROSTĚJOV Do Prostějova se na úvod roku
vrátil prestižní primát. Ve zdejší porodnici se totiž jako vůbec první miminko letopočtu 2020
v celém Olomouckém kraji narodila Kristýnka
Konšelová z Křenůvek! Tuto milou událost si nenechal ujít ani hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk, který hned druhý den
přijel Kristýnce i jejím šťastným rodičům
Monice a Janu Konšelovým poblahopřát, současně jim také předat dárky
s finančním příspěvkem 15 000
korun. První miminko v kraji se
narodilo v prostějovské nemocnici i v roce 2018, kdy
zdravotníci pomohli na
svět malé Viktorii Dobové
z Nezamyslic. Loni se z to/QPKMC-QPwGNQX¾\-ąGPčXGMUOCNQW-TKUVÚP
hoto „triumfu“ těšil Filip
MQW MVGT¾ UG UVCNC RTXPÊO PCTQ\GPÚO OKOKP
MGO1NQOQWEMÆJQMTCLGTQMW
z Uničova, který se narodil
Foto: Michal Kadlec
v porodnici ve Šternberku.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

PROSTĚJOV V prostějovské porodnici se už narodil také první
občánek města roku 2020! Je jím
PŮVODNÍ
nádherná holčička Lia Vymazal.
zpravodajství
Na svět přišla 2. ledna ve 12.37 hodin a je dcerou odchovance zdejpro Večerník
šího hokeje Michala Vymazala.
Michal
V neděli ráno jej přijel do porodKADLEC
nice přivítat primátor František
Na světě je teprve krátce, Jura v doprovodu své náměstkyně
přesto už se o ní mluví v rádiu Milady Sokolové. A Večerník byl
a píše ve všech regionálních přímo u toho!
novinách i na internetu. Řeč
je o malé Kristýně Konše- Michal KADLEC
lové, prvním miminku Olo- Na prvního občánka roku 2020 čemouckého kraje roku 2020. kal Prostějov den a půl. Ve čtvrtek 2.
Narodila se 1. ledna hodinu ledna po půl jedné odpoledne přišla
a osmadvacet minut po půl- na svět Lia Vymazal. „Vůbec jsme
noci v prostějovské nemocni- s manželem Michalem neřešili, že by
ci. Večerník měl možnost mi- se z prostějovských dětí měla narominko i šťastnou maminku dit jako první v tomto roce. Termín
Moniku navštívit v porodnici porodu byl totiž až sedmého ledna,
takže Lia si tak trochu pospíšila. Byl
už ve čtvrtek ráno.
>>>dokončení na straně 20 to opravdu fofr! Bylo to všechno

rychlé, takže když nám tady v porodnici řekli, že je to první Prostějovánek
roku 2020, měli jsme pochopitelně
radost,“ svěřila se již v pátek ráno
Večerníku šťastná maminka Crismma Vymazal Bontempo, která už
s manželem Michalem Vymazalem
vychovává čtyřletého syna. „Michal
teď ukončil předčasně sezónu v Porubě, aby se mohl naplno věnovat práci

Foto: Michal Kadlec

tatínka,“ smála se maminka prvního
dítěte Prostějova roku 2020. A proč
jméno Lia? „Ano, je to na české poměry neobvyklé jméno. Já jsem byla proti
tomu, ale manžel si to prosadil. A teď
jsem ráda, protože mi volají kamarádky a známé, že je to velice hezké jméno,
udělali jsme dobře,“ pravila šibalsky
Crismma Vymazal
Bontempo.

PÀ=?ßNíN?
na
MNL;Hí
6

/COKPMCUFEGTWwMQW.KQWQEJQVP÷8GéGTPÊMW\CRÐ\QXCNCURąGFUVCXKVGNKXGFGPÊ
TCFPKEGMVGąÊLÊRąKLGNKRQDNCJQRą¾V
Foto: Michal Kadlec

Tři králové už vyrazili

Prostějov se přiblížil zřízení takzvaného participačního rozpočtu.
Ten umožňuje, aby o využití části
peněz z městské pokladny rozhodovali sami občané. Slibujeme si
od něho mimo jiné posílení vztahu obyvatel Prostějova k našemu
městu. Materiál navržený kolegy
z opozice jsme projednali na prosincovém zasedání zastupitelstva,
prozatím uvažujeme o částce tří
milionů korun ročně. Znovu se tématem budeme zabývat v únoru.
Jsem rád, že nad důležitými tématy nacházíme shodu bez ohledu
na politickou příslušnost. Za sebe
mohu zopakovat svůj slib, že žádný kvalitní a dobře míněný návrh
neskončí „v koši“.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

PROSTĚJOVSKO Tříkrálová sbírka letos oslavila kulaté 20. výročí.
Její první ročník oficiálně proběhl v roce 2000 v olomoucké
arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic
první dobrovolníci v oblecích
králů a koledovali pro potřebné.
O rok později se již koledovalo
na mnoha místech republiky
a postupem času se Tříkrálová
sbírka stala největší charitativní
sbírkou v Česku. Letos chodí tři
králové koledovat v období od
1. až do 14. ledna. Většina skupinek s pokladničkami se v obcích
na Prostějovsku i Konicku objevila uplynulou sobotu 3. ledna.
Výtěžek sbírky bude určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí.
O výsledcích sbírky vás stejně jako každý rok bude Večerník
podrobně informovat.
(mls)

Foto: internet

2010210005

do ulic
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU
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STÍNY MINULOSTI

3RGYRGQLFH3OXKDąRY¾UDGLODVHWLNHWRX „Opravený“ rybník

PROSTĚJOV Život tropí hlouposti. Skutečně pozoruhodnými kotrmelci si prošla Ivana Pluhařová.
Doktorka filozofie byla pravomocně uznána vinnou z celé řady
podvodů. To je o to kurióznější,
že ona sama se snažila vystupovat
jako expertka v oboru etikety. Jejím cílem mělo být „podporovat
ty, kteří chtějí, aby se slušnost,
ohleduplnost a takt staly přirozenou součástí jejich života“...
Iveta Pluhařová svého času nabízela poradenství pro všechny, kteří se
chtějí cítit dobře, přirozeně, sebevědomě a zároveň chtějí umět lépe komunikovat se svým okolím. Jí samé
tohle všechno šlo až příliš dobře.
Zřejmě i díky tomu dokázala dle
obžaloby obalamutit hoteliéry, realitní makléře, dokonce i obecní úřad
či nadační fond. Za to byla koncem
května 2015 odsouzena na rok do
vězení, trest jí však byl na dva roky
podmíněně odložen. Na náhradě
škody musela zaplatit „pouze“ 106
tisíc korun.
Ukázalo se ovšem, že navzdory
předchozímu odsouzení si pokoj
nedala. Zhruba před rokem jeden z
prostějovských podnikatelů upozornil Večerník na fakt, že si doktorka
Pluhařová objednala razítka jeho
vlastní firmy, aniž by o tom komukoliv z této společnosti dala vědět.

Napsáno
pred
à

4.1. 2010

v Drozdovicích

SE ROZPADÁ I PO ZÁRUCE
8QDNQåGPÊT[DPÊMCLKåPCOPQJCOÊUVGEJMCOGP[\EGNCEJ[DÊ

+XCPC2NWJCąQX¾D[NCX2TQUV÷LQX÷FąÊXGXGNOK\P¾O¾P[PÊWåLGMPG\CUVKåGPÊ

(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

Přitom razítka mohla být následně
zneužita k dalším podvodům. „Vše
skončilo jednáním před komisí,
která ji uznala vinnou z přestupku.
Měla následně zaplatit pokutu, ale
jestli tak opravdu učinila, tak to vůbec netuším. Žádné další informace

o ní už naštěstí nemám,“ prozradil
nám aktuálně Jiří Kusák provozující
Kovovýrobu v areálu bývalého Agrostroje.
Sehnat aktuání kontakt na doktorku
Pluhařovou se nám přes veškerou
snahu nepodařilo.
(mls)

PROSTĚJOV Tohle se opravdu nepovedlo! Je to už více jak šest let, co
konečně došlo na dlouho plánovanou revitalizaci drozdovického
rybníka. Důvodem byly mimo jiné
břehy, které tehdy hrozily uvolněním kamenů. S odstupem času se
dá říci, že výsledek projektu je tristní! Magistrát přitom již v tuto chvíli
nemá šanci po firmě, která práce
provedla, požadovat nápravu. Zdá
se, že tento STÍN MINULOSTI
zmizí až po nové rekonstrukci. Tu
však město bude muset opět zaplatit.
Rybník v Drozdovicích byl vybudovaný už v roce 1460 a od té doby slouží
zejména k chovu kaprů a jiných ryb.

Foto: Martin Zaoral

Před více jak deseti lety prostějovská
radnice představila projekt na jeho revitalizaci. Ten původně počítal nejen
s opravou hráze a odtěžením dna, ale
také s vybudováním ostrůvku, příbřežní
zónou a osázením břehů. Magistrát však
nedosáhl na dotace, proto se rozhodl přikročit k levnější variantě v hodnotě 3,27
milionu korun. Zakázku ve výběrovém
řízení získala firma Skanska.
.ULWLNDMLÿRG]DġiWNX
Dlouho chystaná revitalizace skončila
začátkem prázdnin 2013. Bezprostředně poté se začaly ozývat první kritické
hlasy. „Jedná se o odfláknutou práci
a investované peníze byly vyhozené

z okna. Kameny z obložení rybníka
jsou po větší části obvodu rybníka
uloženy pouze v šotolině. V té dlouho nevydrží,“ upozorňoval již před
více jak šesti lety Miroslav Zatloukal,
který pochválil pouze rekonstrukci
výpusti a kamenného obložení v jejím okolí, kde byly jednotlivé kameny
vloženy do betonu. „Zbytek se brzy
rozpadne,“ konstatoval muž, který
dlouhá léta žije
v bezprostřední
blízkosti rybníka, a tak má vše
z první ruky.
Budoucnost
mu zcela dala za
pravdu.

2À=?ßNíN?
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1JÿQUVTQLXFGwVKCDG\J[OP[
Před rokem jsme ostře kritizovali
úroveň silvestrovských oslav na
prostějovském náměstí. Více jak
tisícovka lidí byla notně zklamána. Jednou větou – ohňostroj stál
tenkrát za starou belu. O to více
jsme se těšili na nedávnou oslavu
příchodu nového roku. A tentokrát jsme byli rozčarováni hned
na začátku!
Organizátoři totiž jaksi zapomněli
na odpočítávání posledních vteřin
starého roku, takže návštěvníci našeho náměstí stáli ještě pár minut
po půlnoci jako opaření a zmateně
se jeden druhého ptali, zda už je
nový rok. A nehorší bylo, že nikoho
z pořadatelů ani nenapadlo, že by

mohla tradičně s prvními vteřinami roku 2010 zaznít česká hymna.
Prostě faux pas jako vyšité! Navíc
novoroční ohňostroj začal až sedm
minut po půlnoci, což firma pověřená touto akcí také zrovna dvakrát
nezvládla.
Ale dost bědování. Prostějované
na náměstí oslavili příchod nového
roku po svém a vůbec se při tom nedali rozhodit. Přestože vinou velmi
hustého deště přišlo mnohem méně
lidí než vloni, sekt tekl proudem a
přátelé či partneři se líbali ostošest.
Švitořící občané se z náměstí po ohňostroji vytráceli jen pomalu, zábava
ve všech barech centra města však
pokračovala až do ranních hodin.

Ovšem hned prvního ledna dopoledne vyjely na náměstí uklízecí
čety společnosti A.S.A. Technické
služby. A práce měly více než dost.
Těsně před polednem po důkladném zametení celého náměstí odvážely metráky střepů od rozbitých
lahví, zbytky po zábavní pyrotechnice a další nepořádek.
Letošní oslavy příchodu nového
roku se obešly bez větších incidentů. Záchranáři ani policisté nehlásili
žádné významné případy porušení
zákonů, oslavy se obešly i bez větších
zranění či dokonce požárů. A to je
příznivá zpráva. Kéž by se i v tomto
ohledu potvrdilo přísloví – jak na
Nový rok, tak po celý rok!

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Popularita půlnočních ohňostrojů na přelomu 31. prosince a 1. ledna
v Prostějově rapidně klesala, neboť úroveň těchto městem organizovaných oslav na náměstí T. G. Masaryka byla čím dál tím bídnější.
Když se v roce 2014 po nástupu nové politické garnitury na radnici
rozhodlo, že silvestrovské ohňostroje budou od již 20 hodin, vyvolalo to sice zprvu bouři nevole, nicméně postupem let až do dneška se
ukazuje, jak chytrý to byl tah. Ve večerních hodinách totiž měla tato
oslava několikanásobně vyšší návštěvnost, neboť na světelnou show se
přišly podívat i děti, a ohňostroj s nimi také přilákal více dospělých. A
hlavně se rok od roku úspěšněji vyvíjela celá organizace, především v
posledních třech letech šlo o velice úchvatnou podívanou. Na půlnoční
show si tak dnes možná vzpomene jen pár Prostějovanů...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Jungmannova ulice

*CP¾ VW UVQLÊ QF TQMW  7NKEGX\PKMNCXTQEGUP¾\XGO0C5VT¾åKXNGVGEJ
CåD[NC\X¾PCP÷OGEM[#WHFGO9CTVG5QWéCUPÆRQLOGPQX¾PÊ\ÊUMCNCQF
DąG\PCRQFNG,QUGHC,WPIOCPPC t éGUMÆJQLC\[MQX÷FEGCP¾TQFPÊ
JQQDTQFKVGNG,WPIOCPPQXCWNKEGURQLWLG2NWONQXUMQWCiOGTCNQXWWNKEK8GFGMQNGO
-QN¾ąQXÚEJUCFč\CNQåGPÚEJXTQEG2QFÆN\¾RCFPÊUVTCP[WNKEGUÊFNÊwMQNPÊCTG¾N
<i,CPCäGNG\PÆJQX[DWFQXCPÚXNGVGEJt0CTQJWU2NWONQXUMQWWNKEÊD[NX
TQEGQVGXąGPXÊEG×éGNQXÚQDLGMVQDEJQFWUNWåGDCTGUVCWTCéPÊJQ\CąÊ\GPÊ*CP¾
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: Pernštýnské náměstí
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krimi

KRGLQ

„JEN“ ALKOHOL, HROZÍ JIM KRIMINÁL ÿ(51É
168 UKRADLI
Recidivisty na útěku z prodejny lapily policejní hlídky
.521,.$
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Staford pokousal retrívra

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Uplynulý čtvrtek 2. ledna dopoledne
vyjížděla hlídka prověřit telefonické oznámení o napadení psa jiným
psem, který vnikl na oplocený pozemek. Strážníky na místě kontaktovala oznamovatelka, která uvedla, že
sousedův pes opakovaně překonává
plot a dostává se na jejich zahradu.
Tentokrát kříženec staforda dokonce
napadl jejich retrívra a způsobil mu
krvavá zranění na končetinách. Pokousaný pes byl převezen majitelkou
na ošetření k veterinárnímu lékaři.
Strážníci zkontaktovali i majitelku
útočícího psa. Ta si byla celé události
vědoma. Tím, že nezabezpečila zvíře
v zájmovém chovu proti úniku, je
důvodně podezřelá z přestupu proti
zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Případ dořeší správní orgán.

Dcera je šprýmařka
V ranních hodinách předminulé
soboty 28. prosince se na linku tísňového volání obrátil muž s tím, že
má v bytě velkého pavouka. Podle
oznamovatele by se mohlo jednat
o nějaký exotický druh. Na místo
byla vyslána hlídka s odchytovými
pomůckami. Zkontaktován byl
také osmapadesátiletý muž. Strážníci zjistili, že se uvnitř bytu pavouk opravdu nachází. Jednalo se
ovšem pouze o atrapu, kterou tam
umístila dcera oznamovatele.

Na silvestra putoval
na záchytku
Poslední den v roce 2019 v dopoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení o ležící podnapilé
osobě. Muž po příjezdu hlídky seděl
na chodníku, jednalo se o místního
osmapadesátiletého bezdomovce. Se
strážníky komunikoval, sám se postavil na nohy a z místa odešel. Žádného
protiprávního jednání se nedopouštěl. Za půl hodiny bylo přijato další
oznámení týkající se toho samého
muže. Opět byla na místo vyslána
hlídka. Oznamovatelka dotyčného
sledovala, a jelikož měla obavu o jeho
život, raději vše nahlásila na policii.
Muž byl již ve stavu, kdy nekontroloval své jednání. Nebyl schopen se sám
o sebe postarat. Při orientační dechové zkoušce nadýchal 3,53 promile.
Strážníci si na místo vyžádali příjezd
lékaře k posouzení jeho zdravotního
stavu a schopnosti převozu na záchytku. Muž nebyl ohrožen na životě
selháním základních životních funkcí.
Lékař převoz a umístění na záchytce
schválil. Za doprovodu hlídky putoval
opilý bezdomovec do záchytné protialkoholní stanice v Olomouci.

Toulavá fena
a zraněné káně
Na Nový rok hodinu po půlnoci
strážníci vyjížděli na sídliště Hloučela, kde se dle oznamovatele pohyboval větší pes na volno bez dohledu majitele. V uvedené lokalitě
strážníci odchytili fenu německého
ovčáka. V dopoledních hodinách
si psa na služebně vyzvedla majitelka. Přestupkové jednání s ní hlídka
vyřešila na místě. V odpoledních
hodinách byl pak nahlášen nález
zraněného káněte na zahradě oznamovatele v místní části Vrahovice.
Strážníkům se dravce se zraněným
křídlem podařilo odchytnout.
Opeřenec byl převezen na služebnu
a následující den byl předán pracovníkovi záchranné stanice.

BRODEK U PROSTĚJOVA Předsilvestrovská loupežná výprava pro zásoby alkoholu se vůbec nevyplatila dvojici mladých
mužů. Ti si totiž do nákupního střediska nepřijeli značkový alkohol koupit, ale sprostě ho ukrást. Nejprve se jim to povedlo,
z lupu se ovšem dlouho neradovali. Policejní hlídky je dostihly v sousední vesnici a pro oba zloděje začalo být neveselo
a truchlivo. Silvestra tedy rozhodně bujaře neslavili...

Michal KADLEC
V pondělí 30. prosince před desátou
hodinou dopolední navštívili dva muži
ve věku 27 a 29 let prodejnu potravin
v Brodku u Prostějova. „Do nákupního
košíku v prodejně naskládali celkem devět lahví značkového alkoholu a místo
zaplacení z prodejny utekli. Před obchodem naskočili do připraveného automobilu a odjeli. Majitel prodejny nemeškal
a věc oznámil na linku 158. K místu byly
ihned vyslány policejní hlídky a podezřelé se s využitím informací od oznamovatele podařilo zadržet v obci Želeč. Odcizené zboží se vrátilo do prodeje,“ popsal

celou událost František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Přestože se jednalo o zboží v hodnotě
přibližně 3 500 korun, tudíž by to mohl
být jen přestupek proti majetku, jsou
nyní oba muži podezřelí z trestného činu.
„Mladší je podezřelý z přečinu krádeže,
protože byl v minulosti již pro majetkovou trestnou činnost dvakrát odsouzen
a za své jednání zbaven osobní svobody.
Z důvodu recidivy mu za uvedený přečin
hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců
až tři léta,“ uvedl policejní mluvčí.
Starší z mužů, který z místa krádeže řídil
automobil, má zase vysloven zákaz řízení

„Vymlátil“ finanční úřad
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motorových vozidel, a to až do října
příštího roku. „Proto je nyní kromě
přestupku proti majetku podezřelý
také z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta. Protože se po zadržení odmítl
podrobit zkoušce ke zjištění ovlivnění
zakázanými látkami, je navíc podezřelý

také z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten mu hrozí pokuta
od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti
na dobu od jednoho do dvou let. Za
přestupek proti majetku mu pak hrozí
pokuta až do 50 tisíc korun,“ vypočítal
František Kořínek.

V dosud přesně nezjištěné době
od úterý 31. prosince 2019 do
ranních hodin 2. ledna 2020 poškodil dosud nezjištěný pachatel
budovu Finančního úřadu v Prostějově. Skleněnou výplní posuvných vchodových dveří prohodil
skleněnou láhev, čímž v nich
vytvořil otvor o velikosti asi 20
centimetrů. Na stejné budově pak
poškodil ještě skleněnou výplň
okna. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena
na 15 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Ať už má uvedené poškození na svědomí nespokojený
daňový poplatník, nebo obyčejný
vandal, hrozí mu v případě dopadení trest odnětí svobody až na
jeden rok.
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PROSTĚJOV Třicetiletý Prostějovan přišel po vánočních svátcích
o peněženku. Neví přesně kde
a také v kolik hodin. Zloděj se ale
poměrně dlouho smál, neboť se
šrajtoflí získal i platební kartu okradeného, se kterou pak vesele nakupoval. Celkem patnáctkrát!

„Z přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu krádeže podezírají
prostějovští policisté nezjištěného pachatele. Těchto skutků se měl pachatel dopustit v pátek 27. prosince 2019
od druhé hodiny v noci do poledne.
V této době se totiž dosud nezjiště-

ným způsobem zmocnil peněženky
třicetiletého muže. S peněženkou
získal i dvě platební karty a osobní
doklady jejich majitele. Platebními
kartami pachatel provedl nejméně
15 plateb a dosud přesně nezjištěný
počet pokusů o výběr finanční hotovosti. Majiteli účtů, ze kterých čerpal,

PROSTĚJOV Strážníci v sobotu
28. prosince řešili případ selhání
obsluhy kavárny v centru Prostějova, které bylo úplně jedno, že
nalévá alkoholické nápoje mladistvým slečnám.
„V podvečer prostřednictvím linky
156 bylo přijato telefonické oznámení o podávání alkoholu mladistvým
osobám v kavárně v centru města.
K prověření události byla na místo

vyslána hlídka. V podniku seděly tři
dívky. Na první pohled bylo patrné, že
nejsou plnoleté. Před každou z nich
stála na stole sklenička s vínem. Slečny
nebyly schopny prokázat strážníkům
svoji totožnost, a proto byla přivolána hlídka Policie ČR. Bylo zjištěno,
že všechny tři jsou ve věku sedmnácti
let,“ prozradila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Na výzvu se dívky podrobily orien-

tační dechové zkoušce. „U dvou bylo
měření pozitivní. Jedna nadýchala
0,14 promile a druhá 0,07 promile
alkoholu. U třetí dívky byl test negativní, do příchodu strážníků se ze skleničky nestačila napít. Zkontaktován
byl samozřejmě i obsluhující personál. Jeden z číšníků ve věku osmnácti
let se k podání alkoholu dívkám přiznal. Svým jednáním porušil zákon
o ochraně zdraví před škodlivými

způsobil škodu předběžně vyčíslenou
na bezmála osm tisíc korun. V případě
dopadení a prokázání viny mu hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta,“
uvedl k případu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Uzemní
odbor Prostějov.
(mik)
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účinky návykových látek,“ dodala
Greplová s tím, že u správního orgánu nyní za podání nebo prodání alkoholických nápojů osobě mladší 18 let
hrozí mladému číšníkovi pokuta do
výše 150 000 korun.
(mik)
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PROSTĚJOV Tohle mohlo znamenat pád na samé dno. Před pár
týdny získal Tomáš Ivachov bronzovou medaili na Mistrovství
ČR v boxu. A v úterý 17. prosince 2019 mohl být odsouzen
k trestu vězení. Skvělý boxer, který bohužel nezvládá krotit své
emoce, toho měl na triku víc než dost: fyzické napadení řidiče,
poničení auta, odsouzení za loupež i obvinění kvůli pašování
cigaret do Anglie. Navzdory tomu všemu se sportovec aktuálně žijící v Anglii vězení nakonec vyhne. Pomohla mu k tomu
jak obratnost jeho advokáta, tak i shovívavost prostějovského
soudu. Problémů však bude mít i tak víc než dost. Předvánoční
líčení sledoval Večerník tradičně naživo.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sedmadvacetiletý Tomáš Ivachov na
sobě umí makat. Ne náhodou měl
tento mladík výborně našlápnuto. Studoval fakultu tělesné kultury olomoucké Univerzity Palackého, výtečně boxoval za prostějovský klub,
po městě se proháněl ve vozu Škoda
Superb s poznávací značkou VIP
00000 a zdánlivě mu nic nechybělo.
Jenže se zapletl do nelegálního pašování cigaret do Anglie, což byl teprve
začátek jeho postupného sešupu dolů.

rově zmlátil řidiče, jemuž předtím vjel
do protisměru. „Nejprve se omlouval,
že to tu nezná a zkoušel vycouvat. To
mu nešlo, a tak nás poprosil, jestli bychom nemohli vycouvat my. Důrazně
jsem mu řekl, ať nám uvolní cestu, jinak
budu muset zavolat policisty. Na to vystoupil z auta, praštil nám do čelního
skla, které rozbil. Poté mě začal mlátit
do žeber a do hlavy. Byl jak smyslů
zbavený,“ vypověděl poškozený. Věc
už se u prostějovského soudu jednou
projednávala, Ivachov se tehdy přiznal, poškozenému poslal omluvný
dopis, zaplatil bolestné 35 tisíc korun
i necelé dva tisíce za léčení u VZP.
Díky tomu všemu mohlo být trestní
stíhání podmíněně zastaveno. Jenže
tím to celé bohužel neskončilo…

Aktuálně však v Anglii rozváží jídlo,
přičemž si přivydělává jako boxer.
Hlavní problém je v tom, že během
podmínečného trestu byl odsouzen
za loupež. V hale pražského letiště si počkal na dva své známé, po
nichž měl požadovat půjčené kartony cigaret. Následně je zatáhl do
auta, zmlátil a obral téměř o vše,
co u sebe měli. Jak se teprve později
ukázalo, za vším stálo nelegální pašoFOTOGALERIE
vání cigaret do Anglie. Tomáš Ivachov
klikni na
je totiž aktuálně obviněn z toho, že řiBYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
diče kamionu uvedl v omyl, když do
jeho vozu propašoval cigarety. S nimi 6QO¾w+XCEJQXUGUKEGWOÊUMX÷NGRQ
kamioňáka zadrželi ve francouzském J[DQXCVXDQZGTUMÆOTKPIWRąGFRTQU
V÷LQXUMÚOUQWFGOOWVQQXwGOOQE
Calais.
RNCVPÆPGD[NQ (QVQ/CTVKP<CQTCN
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Obhájce Tomáše Ivachova u prostějovského soudu velmi šikovně apeloval
na to, aby trest pro jeho klienta nebyl
spojen s nástupem do vězení. „Hrozí,
že kvůli zabaveným cigaretám bude
muset uhradit škodu osm set tisíc
korun. On se tomu nevyhýbá, nicméně potřebuje pracovat, aby to mohl
splácet. Ve vězení by tolik peněz nikdy
nevydělal,“ apeloval advokát, který už
dopředu uvažoval o budoucím odsouzení v souvislosti s pašováním cigaret.
Ä%\OMDNRVP\VOĤ
9$QJOLLUR]Yiåt I proto upozorňoval, že podmíněný
zbavený“
MtGOR
trest nesmí být tříletý, neboť by IvaU prostějovského soudu byl Ivachov Mladík mezitím olomouckou univer- chov v případě dalšího odsouzení už
obžalován z toho, že v ulici Na Valše su- zitu ukončil s bakalářským titulem. musel do vězení.

9Č]HQtVH]DWtP
vyhnul
Prostějovský soud právníkově návrhu
nakonec vyhověl a Tomáše Ivachova
odsoudil k podmíněnému trestu 2
roky a 8 měsíců. Stále tak existuje šance, že i po pravděpodobném odsouzení za podstrčení cigaret do kamionu zůstane ještě na svobodě. „Místo
kšeftování a řešení konfliktů silou by
se obžalovaný měl naučit ovládat své
emoce, jinak jej vězení nemine,“ zvedl na závěr varovný prst soudce Petr
Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala
lhůtu pro možnost odvolání.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Lup z veřejných
záchodků
V noci z pátku 27. na sobotu
28. prosince neznámý pachatel
vypáčil mincovník veřejných
záchodů ve Školní ulici. Vzal
z něho kovovou schránku na
mince a s takto získanou finanční hotovostí z místa krádeže
zmizel. Jaká suma se ztratila, to
bude zjišťovat majitel, kterým je
v tomto případě statutární město
Prostějov. Případ policisté šetří
pro krádež.

Ukradl čerstvé pečivo
V sobotu 4. ledna ráno přijali
policisté na lince 158 oznámení
o krádeži pečiva v prostějovské
prodejně v ulici Západní. V brzkých ranních hodinách využil
neznámý pachatel situace, kdy
na nákladové rampě ve skladovací kóji prodejny byly ponechány
přepravky s pečivem. Po odstranění visacího zámku se dostal
skrz plechové dveře a ukradl šest
kusů přepravek s pečivem v hodnotě necelých 1 500 korun.

Kličkoval po Újezdě
Uplynulou sobotu 4. ledna krátce
před jednou hodinou v noci jel
na jízdním kole třiačtyřicetiletý
muž po ulici Újezd. Policisté cyklistu zastavili, protože po cestě
kličkoval. Bylo zřejmé, že není ve
své kůži. Po provedení dechové
zkoušky podezřelý nadýchal při
dvou měřeních něco málo přes
dvě promile. Policistům se svěřil,
že si před jízdou dal pět piv a tři
panáky rumu. Do místa určení už
musel podnapilý muž po svých.

Neopatrnost
jej stála majlant
Předminulý pátek 27. prosince
přišel o svoji peněženku třicetiletý muž na přesně neuvedeném
místě v Prostějově. Neznámý
pachatel, který si ji přivlastnil,
v ní našel finanční hotovost
500 korun, osobní doklady
a dvě platební karty. Nezaváhal
a s oběma kartami provedl přes
deset plateb u různých obchodníků a několik pokusů o výběr
hotovosti. Poškozenému tím
způsobil škodu ve výši necelých
7 800 korun.

šťástný nový rok

děti, pejsci

Vítejte na svìtì

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji
na e-mailovou adresu: 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!

Kristýna KONŠELOVÁ
1. 1. 2020 51 cm 3,75 kg
Křenůvky

Lia VYMAZAL
2. 1. 2020 49 cm 3,05 kg
Prostějov

Studentské firmy Obchodní akademie Prostějov

,GFPC\GUVWFGPVUMÚEJHKTGO1DEJQFPÊCMCFGOKG2TQUV÷LQXRąKXG\NCQEGP÷PÊ\*TCFEG-T¾NQXÆPC
UPÊOMWXÊV÷\PÚVÚOUMCPVQTMCOK2GVTQW2CXN¾UMQXQWC+TGPQW9GTPGTQXQW
Foto: archiv

PROSTĚJOV Od školního roku 2012/2013
je na Obchodní akademii Prostějov v rámci
předmětu Základy podnikání realizována výuka v programu Junior Achievent – Studentská firma „Used“. Organizace Junior Achievement funguje ve více než 120 zemích světa
a letos oslaví 100. výročí vzniku. Česká pobočka byla založena roku 1992 a u jejího zrodu stál
podnikatel Tomáš Baťa mladší, syn zakladatele slavné obuvnické firmy Tomáše Bati.

Tento projekt je určen pro studenty třetích
ročníků středních škol a zaměřuje se na reálné
podnikání v rámci školní výuky. Program rozvíjí schopnost mladých pracovat v týmu, samostatně komunikovat, organizovat workshopy
a prodejní akce, zároveň je učí nést zodpovědnost za dobrá i špatná rozhodnutí. Přibližuje téměř reálné pracovní prostředí ve stylu learning-by-doing. Žáci tak získávají první zkušenosti se
založením a realizací skutečných firem.

Prostějovští studenti z Obchodní akademie
ve školním roce 2019/2020 takto založili
celkem osm studentských firem s cílem vyrábět tašky, trička, ekologickou kosmetiku či
mýdla a prodávat limonády, cukrovinky, svačinky apod. Každou firmu tvoří šest až sedm
členů, kteří při založení museli řešit organizační strukturu, vytvořit logo i motto a určit
konkrétní výrobek vytyčený k prodeji. Pro
studenty jde o reálné spojení s praxí a propojení znalostí ze všech dosud absolvovaných
předmětů, jako jsou ekonomika, účetnictví,
prezentační a komunikační dovednosti, matematika atd.
„Probíhající školní rok je pro nás obdobím
úspěchů. V prosinci získala studentská firma
pod vedením „ředitele“ Josefa Valenty třetí
místo v podnikatelské soutěži „How to start-up“, kterou pořádala Moravská vysoká škola
Olomouc. A firma „ředitelky“ Veroniky Jurníkové se v téže soutěži dostala do užšího finále.
Zároveň studentská firma USED pod vedením
„ředitelky“ Kateřiny Böhmové získala na 8. veletrhu studentských firem s mezinárodní účastí
v Hradci Králové první místo za nejsympatičtější studentskou firmu JA. I v následujících letech se zúčastníme podnikatelských veletrhů
a budeme spolupracovat s veřejností na vytváření sociálních projektů,” informovaly učitelky
Obchodní akademie Prostějov odpovídající
za daný projekt Petra Pavlásková a Irena Wernerová.
(son)

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

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!

Pondělí 6. ledna 2020
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Letošní premiantce gratuloval

i primátor
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV První Prostějovance roku
2020 i mamince přijel do porodnice uplynulou neděli ráno popřát i primátor František Jura s náměstkyní Miladou Sokolovou. „Já mám vždycky ohromnou radost
z těchto okamžiků, protože jde o chvíle,
na které lidé nikdy v životě nezapomenou.
Přivítání prvního občánka roku a blahopřání
mamince přímo v porodnici je krásná tradice
a kdo mě zná, tak ví, že já tradice velice rád dodržuji a ctím je,“ řekl Večerníku přímo v prostějovské porodnici primátor František Jura.

Jakmile poblahopřál mamince, ta mu svoji
malou holčičku na pár minut svěřila do péče
a první muž Prostějova si tak Liu mohl i pochovat. Stejně jako o malou chvíli později
i náměstkyně Milada Sokolová. „Holčička je
to moc krásná a já jí přeji, ať je hlavně zdravá
a má se na tomto světě jen a jen hezky.
Mamince jsme za město předali kytici, hračky
a také finanční dar města ve výši deseti tisíc korun,“ podotkl ještě Jura. „Lia je úžasná. Trochu
jsem krásné mamince záviděla, vzpomínám
totiž často na narození mého posledního syna,
kdy v celé rodině zavládne euforie a úžasná
nálada. Velmi se také těším na srovnání za pár
měsíců, až maminka přijde s holčičkou na vítání občánků, jak povyroste a začne svět kolem
sebe vnímat. Celé rodině přeji pevné zdraví
a rodinou pohodu,“ přidala Sokolová. (mik)

došlo na naši adresu...

VÁNOCE PRO OPUŠTÌNÉ PEJSKY
Stejně jako již v několika minulých letech jsme společně s dětmi mateřské školky na Husově náměstí
v Prostějově uspořádali sbírku pro opuštěné pejsky
z útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem. V průběhu měsíce listopadu a prosince se nám podařilo dát
dohromady 12 kg piškotků, 41,5 kg granulek, 2,7 kg
pamlsků a 25,7 kg konzervovaného masa. Pro tuto
nadílku si vedoucí útulku přijel do školky osobně těs-

ně před Vánocemi a byl zájmem a účastí dětí velmi
mile překvapen. Jménem svým i všech pejsků, kterým
nadílka udělá radost, dětem poděkoval a popřál
i jim bohatou nadílku pod stromečkem.
I já bych se s poděkováním všem dětem, jejich rodičům i ostatním hodným lidem, kteří se do sbírky
připojili, chtěla přidat a zároveň jim popřát do
dalšího roku hlavně zdraví. My s dětmi totiž víme,

že to je nejdůležitější. Ostatní podstatné věci například pomáhat druhým, rozdělit se, nebýt sobecký
se právě učíme i takovou drobností, jako je myslet
i na čtyřnohé kamarády, kteří neměli to štěstí a nemají kolem sebe milující a láskyplnou náruč rodiny.
Za MŠ Husovo náměstí 94, Prostějov
Mgr. Romana Sedmerová, učitelka,
organizátorka akce a milovnice pejsků
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

ALEXANDRA

LGFXQWNGVÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVW&Q×VWNMWRąKwNCLCMQ
wV÷ÿ¾VMQMVGTÆRTQF÷NCNQV÷åMÆQRGTCEG+MF[åPG\CåKNCPKE
FQDTÆJQPG\VTCVKNCFčX÷TWXNKFK2TQ5CwGPMWJNGF¾OGFQ
OQXMFGPGDWFQWQUVCVPÊ\XÊą¾VMCCPKF÷VKCQPCPGDWFGOÊV
éCUPCNWOR¾TP[

COLOMBO

LGTQ\VQOKNÚRUÊMNWéÊMEECLGFPQTQéPÊMąÊåGPGEUVąGFP÷OCNÆ
JQX\TčUVWMVGTÚUKUXÚOWJTCPéKXÚORQJNGFGOCOC\NKXQW
Rą¾VGNUMQWRQXCJQWMCåFÆJQ\ÊUM¾5QUVCVPÊOKRGLUM[EJEG
DÚVMCOCT¾FPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷
VGO

LUCINKA

LGFXQWCåVąÊNGVÚRąGFUVCXKVGNP÷OGEMÆJQQXé¾MC,GXJQFP¾
PCXÚEXKMCTč\PÆRUÊURQTV[,GVQXGNMÆFÊV÷MVGTÆUGOWUÊ
LGwV÷XwGOWWéKV/KNWLGXQNPQUVRQJ[DCFNQWJÆRTQEJ¾\M[
0CXQFÊVMWVTQwMWVCJ¾MQUVCVPÊORUčORą¾VGNUM¾8JQFP¾
MF÷VGO

ROCKY

LG MT¾UPÚ P÷OGEMÚ QXé¾M U WJTCPéKXÚO RQJNGFGO XGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MW\JTWDCwGUVCåUGFONGViċCUVPÚDWFGXFQOGé
MW,GXJQFPÚRQW\GRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCRąKPGURT¾XPÆO
RąÊUVWRWUGDQJWåGNRTQLGXWLGCITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

Pondělí 6. ledna 2020
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Když se se ke mně donesly informace o ženách, kterým muži posílají
peníze, a ještě se od nich nechávají
ponižovat, tak jsem se nestačil divit.
Je tohle vůbec možné? Chápu, že
lidská blbost je neomezená a že se
právě na ní nejlépe vydělává, ale přece
jen... To se opravdu mezi námi najdou takoví hlupáci, kteří by někomu
posílali své peníze a nechávali se za to
buzerovat?
Ale pak mi to najednou docvaklo:
vždyť takhle se chováme všichni!
Někomu pravidelně předáte minimálně část svého platu, za což se dočkáte dalších úkolů a někdy i nadávek.
Připomíná vám to něco? Ano, takhle

to funguje u mnoha „šťastných“ párů.
V tomto smyslu by se tedy vztah mezi
náročnou dominou a finančním otrokem mohl jevit jako realistický trenažér manželství.
Ale to rozhodně není vše! Tomuto
dosti zvrácenému principu podléháme všichni – zadaní i nezadaní, muži
i ženy. Jak je to možné? Stačí se zamyslet. Vždyť ona studentka ždímající svého movitého „otroka“ nápadně
připomíná někoho, kdo se připravuje
na kariéru zaměstnankyně finančního úřadu! Vždyť i v případě výběru
daní platí: dej nám podstatnou část
svého výdělku, a pokud splníš přesně
to, co po tobě chceme, pak tě nezavře-
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me, a ještě ti možná zůstane na jídlo.
Z toho pohledu by aktuálně vůbec
nejúspěšnější dominou u nás byla
současná ministryně financí Alena
Schillerová. Ostatně i ona prošla pozicí
právničky na Finančním úřadu v Brně,
aby se následně stala vedoucí tamního exekučního oddělení. Představit si
tuto nesmlouvavou ženu v latexovém
oblečku nemusí být nic zas až tak
těžkého. Určitě se však nejedná o nic,

s čím by jen trochu normální chlap
chtěl začínat den…
Přesto se nesmějme bohatým
mužům, kteří posílají peníze studentkám, aby si za ně pořídily nějaké ty hadříky. Proč ne? Oni sami
to dělají dobrovolně a mají z toho
radost. Raději však pomysleme na
sebe. Vždyť i my posíláme peníze,
a to ženám i mužům, z nichž často
nemáme opravdu ale vůbec nic...

Je to neuvěřitelné, ale už
dvacet let žijeme ve 21. století. Nevím jak vy, ale já jsem
si na konci roku 1999 nedokázal představit, co se tak asi
bude dít v letech začínajících
na dvojku. Ti starší z vás si
jistě vzpomenou na hrozbu
Y2K, tedy na varování, že až
se objeví dvojka v letopočtu,
tak všechny přístroje na čip
„kleknou“, vypnou se, všechno přestane fungovat a my se
vrátíme do dob dávno minulých. Také tu byla hrozba konce světa z Mayského kalendáře, a tak dokonce vznikaly ve
světe skupiny připravující se
na konec světa.

D

nes všichni víte, že se vlastně
nic zvláštního nestalo, až to
skoro některé zklamalo. A já mám
osobní vzpomínku, že na jednom
počítači jsem instaloval operační
systém Windows Millenium, tedy
vylepšenou verzi W2000 a byl jsem
mile překvapen, jak tento OS uměl
pěkně pracovat s multimédii. Pravda to jsem ještě netušil, že se třeba
objeví později „zvířeckost“ typu
Windows Vista nebo moc dobré
Windows XP.

Co

nás tedy čeká v tom roce
letošním. Máme tady hned
dvoje volby a nás budou především
zajímat ty krajské, které se uskuteční na podzim. Ať se nám to líbí,
nebo ne, naše statutární město je s
Olomouckým krajem úzce spjato a
tak i my budeme s napětím sledovat, kdo se z Prostějovanů do voleb
vůbec přihlásí a jaké složení bude
mít pak nové krajské zastupitelstvo.
Logicky každý má zájem, aby co
nejvíce zastupitelů bylo právě z
toho jeho města, jelikož pak se za
ledacos lépe lobuje a více se něco
v daném městě udělá. Je to prostě
tak. A proto vždycky říkám, podpořme své spoluobčany, aby nám všem
bylo lépe. Kraji patří spousta komunikací, spousta budov a institucí a ty
potřebují peníze na údržbu a vůbec
fungování. Krajská kasa rozhodně
bezedná není, to jsme zase u toho
lobování.
enátní volby se nás týkat nebudou, spíše budeme pozorovat, jaká volební účast nebo spíše
neúčast voličů dá zase najevo nezájem o tuto instituci a zda se zase
rozvine debata o její existenci. Je to
již v českém státě takový folklór řešit existenci Senátu. Obávám se, že
to letos nebude lepší...
ozpočet máme alespoň na
papíře schodkový, což pravda
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na první pohled nevypadá dobře,
ale netřeba házet flintu do žita,
protože investovat se prostě musí.
Užijme si toho, že ekonomika
ještě šlape, nezaměstnanost je
nízká, průmyslová zóna je plná
a tak je zde i šance, že se příjmová stránka ještě může zvednout.
Investice jsou v mnoha případech
nutné, majetek města se musí stejně jako ten krajský opravovat, renovovat, revitalizovat, to bohužel
něco stojí. Máme také možnosti
dotačních programů, takže je šance
na další tok peněz a tak se cifry v
položkách má dáti dal mohou také
dále vylepšit.
o přinese oblast kultury? Tak
určitě akce Prostějovské léto
a Prostějovskou zimu, na kterých
máme šanci se potkat i s umělci,
které normálně vidíme jen na televizních obrazovkách, což je dobře.
Stojí to nějaké finance, ale kdo neinvestuje do kultury, je de facto barbar. Jsem rád, že to my tady nejsme.
Poděkujme za to i dobré partě pracovníků z KK DUHA, kteří v potu
tváře, a to i o víkendech a svátcích,
makají na tom, abychom my ostatní
potom mohli zpívat třeba s Jankem
Ledeckým, Xindlem X, Ilonou Csákovou a dalšími. Po celý rok si pak
budeme připomínat 630 let od
povýšení Prostějova na město, což
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CO NÁM PŘINESE NOVÝ ROK
ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
přinese plno akcí.
akonec jsem si nechal sport.
Zde si přiznejme, že očekáváme hlavně zlepšení, a to především
ve dvou hlavních sportech. Ani ve
fotbale, ani v hokeji to není žádná
hitparáda, takže, pánové, do toho a
lépe!
Všem přeji šťastný nový rok 2020.
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Co bude s Vápenicí?
Moc toho neopravili
Zajímala by mě jedna konkrétní věc. Někdy na podzim jsem se v těchto no- Těšil jsem se, že Ředitelství silnic a dálnic, které se pustilo do rekonstrukvinách dočetl, že součástí výstavby rondelu na křižovatce ulic Olomoucká a ce dálniční estakády v Prostějově, toho letos stihne víc. Ale neopravilo se
Vápenice má být i rekonstrukce vozovky na Vápenici. Kruhovou křižovatku takřka nic, pokud si jako laik stačím všímat. A všiml jsem si, že určité rychi samu opravu dnes už tolik rozbité silnice s vyjetými kolejemi bych jako lostní omezení na estakádě během podzimu bylo, snad kvůli nějakým reprofesionální řidič uvítal. Ale teď to podstatné, proč píši. Dočetl jsem se konstrukčním pracím. Pár dělníků jsem pak pod estakádou viděl, ale že by
také, že radním se do stavby rondelu moc nechce. Pokud by se tedy od něj se přetrhli s nějakou renovací mostu, to tedy ani náhodou. A nájezdy na
upustilo, znamenalo by to rovněž konec nadějí na rekonstrukci Vápenice? dálnici jsou také i nadále v zoufalém stavu a plné děr. Tak doufám, že snad
Rád bych se někdy na stránkách Večerníku dočkal odpovědi na svoji otáz- začínající práce přerušila jen zima a na jaře se bude pokračovat.
ku.
Milan Dvořák, Prostějov
Petr Šindler, Prostějov
Proè musím patøit mezi obecní blázny?
Po roce 1989 se něco zvrtlo, píše Michal Kadlec ve svém článku K věci. Plně s ním souhlasím. V současnosti je to vidět například na hlavě našeho státu.
Jak absurdní je jeho volání, že chce být prezidentem všech! Přitom bez mrknutí oka dělí národ na své příznivce a blbečky, obecní blázny a idioty. Mezi
ty dle něj zřejmě patřím i já. Miloš Zeman přitom dokáže na potkání urážet kdekoho, nevyjímaje Ústavní soud, Senát, neziskové organizace či novináře.
Copak je to za prezidenta, který se bojí vylézt mezi lidi a je zalezlý na Hradě? Asi nikdo z těch, kteří před 30 lety s nadšením a ideály vítali pád komunismu,
by si tehdy dokázal představit, že jednou budeme mít takového demokraticky zvoleného prezidenta. Mít slušného a pravdomluvného člověka v čele státu
je jen jednou z řady šancí, kterou jsme díky sametové revoluci získali, nicméně kterou jsme bohužel nevyužili.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
Díky za tu podívanou
Zaregistrovala jsem, že silvestrovský ohňostroj v Prostějově má už třetím rokem velice vysokou úroveň, konečně nejde jen o to odpálit pár desítek světlic.
Ohňostroj je velice krásně tematicky podbarven a skutečně stojí za to ho vidět. Myslím si, že náměstí narvané lidmi k prasknutí svědčí o tom, že režie prostějovského ohňostroje je skvělá a že se lidem také líbí. Díky moc za nádhernou podívanou, kterou jsme se s celou rodinou výborně naladili na příchod
nového roku.
Alice Králová, Prostějov
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V neděli 29. prosince v poledne jel
řidič s vozidlem značky Audi Q7
v katastru Protivanova. Nečekaně
mu do jízdní dráhy z levé strany
vběhl divočák. Řidič již nestihl
rychle zareagovat a došlo k neodvratnému střetu se zvířetem, které
zůstalo po nárazu ležet na silnici.
Dechovou zkouškou se nepotvrdilo, že by řidič jel pod vlivem alkoholu. K jeho zranění nedošlo
a hmotná škoda na vozidle a praseti byla předběžně stanovena na
82 000 korun. Odklizení divočáka
z místa nehody zajistil myslivecký
hospodář.

Divočák to nepřežil
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aneb jsme s vámi u toho...

počet jsme uzavřeli na čísle 4 510, nicméně
poutníků bylo ve skutečnosti minimálně
o pětistovku víc. Fronta na medaile totiž
v průběhu dne určitě mnohé odradila.
Šlo to sice rychle, ale někteří v ní mohli stát
i přes dvacet minut. Když si pak měl člověk vybrat, jestli bude stát dlouho frontu
na medaili a pak ještě na guláš, tak guláš
obvykle zvítězil,“ popsal situaci Vladimír
Grézl z turistického oddílu TJ Sigma
Lutín, který akci každoročně společně
s hasiči a myslivci ze Slatinek pořádá.
Hlavní roli ve vysoké návštěvnosti sehrála nejen otevřená rozhledna, ale
zejména nádherné počasí. Zatímco
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V dosud přesně nezjištěné době
od 27. prosince 2019 do 2. ledna
2020 se zatím neznámý pachatel
s použitím násilí vloupal do nádrže
nákladního automobilu zaparkovaného na odstavné ploše v okrajové části města Konice. Z nádrže
odcizil přibližně 200 litrů motorové nafty. Způsobenou škodu majitel vozidla vyčíslil na více než 7
000 korun. Policisté věc šetří pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Vysál naftu z tahače
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KLADKY Tak už zasněžují! Přes
noc jede v lyžařském areálu v Kladkách všech pět sněžných děl naplno.
Stejně jako loni však teplé počasí
neumožnilo, aby se tam dalo lyžovat ještě před příchodem nového
roku. Kdy to bude skutečně možné,
zatím zůstává velkou otázkou.

V jediném skiareálu na Prostějovsku
by sezónu samozřejmě rádi rozjeli co nejdříve. „Původní předpovědi
slibovaly, že o víkendu bude chladno
i během dne. To se ovšem nenaplnilo,
a tak můžeme zasněžovat pouze přes
noc, kdy teploty klesají pod nulu. V průběhu nadcházejícího týdne k nám má
přijet lyžařská škola, pro kterou jsme již
plánovali vlek rozjet. Nyní bychom tak
chtěli učinit alespoň na nadcházející víkend, kdy jsme chtěli areál pro veřejnost
otevřít. Vzhledem k relativně teplému po-

Martin ZAORAL

časí však není vůbec jisté, že se to podaří,“
přiblížil situaci v závěru uplynulého týdne
Jiří Křeček, předseda kladeckých sokolů
provozujících skiareál.
Sokolové doufají, že se jim v následujících
týdnech podaří sjezdovku co nejlépe připravit na co možná nejvyšší počet víkendů. Důležité rovněž budou jarní prázdniny, jež na Prostějovsku začnou 10. února.
Konat by se tu také měl závod v obřím slalomu Kladecká lyže. Vše se ovšem bude
odvíjet od chladného počasí, na němž je
skiareál nacházející se v nadmořské výšce
600 m n. m. zcela závislý.
V lednu 2013 v Kladkách rozjeli nový

Foto: www.lyzovanikladky.cz

700 metrů dlouhý dvojkotvový vlek, na
který tamní sokolové stále splácí úvěr.
Od té doby to s počasím ovšem není
nikterak valné. Předloni se v Kladkách
začalo lyžovat až 18. ledna, v minulém
roce 9. ledna.
Skiareál během zimy bude opět nabízet
lyžování na dvou vlecích. Celodenní
jízdenka v Kladkách stejně jako loni vyjde na 380 korun pro dospělého a 280
pro děti. Součástí areálu je také lyžařská
školička či občerstvení. Ke sjezdovce již
vede také nedávno vyasfaltovaná cesta,
která nahradila tankodrom z předchozích
let. Zpevněno bylo i rozlehlé parkoviště.
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Poslední dopravní nehodou roku
2019 na Prostějovsku byl střet
Škody Superb se srnou v úterý 31.
prosince po třinácté hodině na silnici mezi obcemi Třebčín a Olšany
u Prostějova.
„Zvíře pětatřicetiletému řidiči do cesty
z levé strany vyběhlo náhle a ten střetu
již nedokázal zabránit. Srna střet s levým předním bokem a čelním sklem
vozidla nepřežila a na místě uhynula.
Na místě si ji převzal člen místního
mysliveckého sdružení. Ke zranění
osob nedošlo,“ informoval o poslední
nehodě roku 2019 František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 210 000 korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými zkouš-

kami. „Touto nehodou se potvrdil
trend posledních let, kdy dochází
k nárůstu počtu dopravních
nehod se zvěří. V roce
2019 byl tento nárůst meziročně o jedenáct nehod,
v letech 2017 až 2018 dokonce o sedmdesát,“ upozornil policejní mluvčí.
(mik)
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BOHUSLAVICE Ve středu 1. ledna 2020
po šesté hodině ranní došlo na komunikaci
mezi obcemi Krakovec a Bohuslavice k havárii osobního automobilu značky Renault.
Řidička totálně nezvládla jízdu na namrzlé
vozovce a po hrůzně vypadající havárii byla
se zraněním převezena do nemocnice.
„Jednatřicetiletá řidička nepřizpůsobila rych- poškození vozidla policisté na místě zadrželi
lost jízdy stavu a povaze vozovky a po projetí osvědčení o jeho registraci,“ dodal Kořínek.
pravotočivou zatáčkou dostala smyk, v důsled(mik)
ku čehož neovladatelné vozidlo vyjelo vpravo
mimo komunikaci, kde narazilo do travnatého
břehu, od kterého se odrazilo, převrátilo na střechu a v této pozici se zastavilo zpět na komunikaci. Řidička utrpěla zranění, se kterým byla
převezena do prostějovské nemocnice,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
Ke zranění dalších osob nedošlo a výše
způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 15 tisíc korun. „Alkohol u řidičky policisté na místě vyloučili provedenou < RąGXT¾EGPÆJQ CWVC D[NC LGFPCVąKEGVKNGV¾ ąKFKéMC
dechovou zkouškou. Její přestupek vyřešili ulo- X[RTQwV÷PC C UG \TCP÷PÊO RąGXG\GPC FQ wRKV¾NW
(QVQ2QNKEKGè4
žením pokuty v příkazním řízení. Po prohlídce

PIVÍN, VŘESOVICE Vzhledem k počasí a stavu vozovek
měli být opatrnější. Ale nebyli. Ve čtvrtek 2. ledna policisté
skupiny dopravních nehod
prostějovského dopravního
inspektorátu šetřili dvě nehody, které zřejmě měly počátek
v neuposlechnutí varování meteorologů a nepřizpůsobené
rychlosti jízdy stavu a povaze
vozovky.
„Před jedenáctou hodinou dopolední to byla havárie Renaultu mezi obcemi Dobromilice
a Pivín. Čtyřiatřicetiletý řidič
v důsledku toho nezvládl řízení
a v pravotočivé zatáčce dostal
smyk, vyjel mimo komunikaci
a havaroval. Při tom jeho šestapadesátiletá spolujezdkyně utrpěla
zranění, se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice.

Výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun.
Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního
šetření,“ uvedl k první havárii
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Večer pak došlo k další události.
„Před jednadvacátou hodinou
pak levotočivou zatáčkou mezi
obcemi
Hradčany-Kobeřice
a Vřesovice nezvládla projet jednašedesátiletá řidička Peugeotu,
načež vjela vpravo mimo komunikaci, kde pokračovala v jízdě,
až se vozidlo zastavilo o křoví. Ke
zranění osob při havárii nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun. Po prohlídce poškození vozidla policisté zadrželi

havarovali

Brodek u Prostějova (sob) - S novinkou se setkají lidé, kteří si chtějí
zjistit, co je nového v Brodku u Prostějova. Městys totiž nechal udělat
nový web, během dvou let provedl
druhou větší změnu. „Chtěli jsme,
aby internetová stránka Brodku odpovídala aktuálním požadavkům.
Nechali jsme tedy změnit grafickou
úpravu, také jsme upravili fotky. Myslím si, že web je nyní přehlednější,
modernější,“ vyjádřil se starosta
městyse Radek Rozmánek.

Brodek vsadil
QDQRYÙZHE

Vícov (mls) - Hasiči z Vícova by se
v dohledné době mohli dočkat nové
požární zbrojnice. Vedení obce již
v této souvislosti připravuje projektovou dokumentaci na její výstavbu.

Chystají novou zbrojnici

Plumlov (mls) - Dvě nové kamery
se objevily v Plumlově. První z nich
funguje na Hlavním náměstí, druhá
monitoruje dění na návsi v Žárovicích. Kamery by měly přispět k větší
bezpečnosti ve městě i k odrazení
případně vypátrání vandalů. Pořízeny
byly i díky dotaci od Olomouckého
kraje ve výši 29 000 korun. Celkové
výdaje pak přišly na 72 000 korun.

1D3OXPORYGRKOÉzÉ
další dvì kamery

MaléHradisko(mls) - „Sokolovna“ nacházející se u hřiště v Malém Hradisku
najde nové využití. Objekt si pronajme
spolek Hanácko-horácký rozhled, který v ní bude provozovat Klub přátel
piva. „Ve skutečnosti se v tomto případě nejednalo o klasickou sokolovnu
jako spíše o větší objekt šaten u hřiště,
kde jsou i prostory, které jsme se rozhodli pronajmout. Spolek Hanácko-horácký rozhled byl jediným zájemcem,“ uvedl k tomu starosta Malého
Hradiska Marián Fiedler.

„Sokolovnu“ ovládnou
pøátelé piva

rář bohuslavické farnosti Pawel Zaczyk.
Celkem se na koncertu vybralo přes 34
tisíc korun.
Konečná částka potřebná pro úpravy
kostela však bude několikanásobně vyšší.
„Rozpočet ještě není hotový, ale odhadovaná částka je 800 tisíc korun. Půjde o šest
oken,“ přiblížil Pawel Zaczyk. Dodal ale,
že na opravy možná letos ještě nedojde.
„Příští rok se do nich pustíme určitě. Možná už ale na podzim. Zatím je vše ve fázi
příprav a projektování,“ uvedl duchovní.
Kostel svatého Bartoloměje je hlavní dominantou Bohuslavic. Chrám je připomínán už ve 14. století, současná podoba
kostela je ale gotická.
(sob)

]ËVNDMËGRNRVWHODYLWU¿æH

6O¿YDURNX%RKXVODYLFH
BOHUSLAVICE Dobrou zprávu
vyslala na přelomu let 2019 a 2020
bohuslavická farnost. Kostel svatého
Bartoloměje v Bohuslavicích by měl
získat nová okna a vitráže. A značnou
měrou k tomu pomohli nejen farníci.
Díky darům široké veřejnosti se podařilo přispět desítkami tisíc korun,
zejména po uskutečnění benefičního
koncertu.
„Je to úžasné. Dělali jsme podobné benefiční koncerty v Kladkách kvůli opravám
korouhve tamního kostela. A nevybralo
se na nich tolik co v Bohuslavicích. Tady
&X÷JCX¾TKGW8ąGUQXKEC2KXÊPCO÷N[RQFQDPQWRąÊéKPWąKFKéKPGRąK\RčUQDKNK přišlo do kostela přes tři sta lidí, museli
T[EJNQUVUVCXWCRQXC\GXQ\QXM[
ZHQVQ2QNKEKGè4 jsme přidávat místa,“ jásal spokojený fa-

osvědčení o jeho registraci. Přestupek řidičky vyřešili uložením
pokuty v příkazním řízení,“ řekl
mluvčí prostějovské policie s tím,
že alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými zkouškami.

www.

9

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Pondělí 6. ledna 2020

5TPC\RčUQDKNCUVCVKUÊEQXQWwMQFW ĄKFKéMCPCP¾NGFÊOGVCNCUCNVC +@QTNGTn@GDQ<MJQµIÁH@O@JMJGJBĄ vecernikpv.cz

0CXTEJQNWVQJWéGNQLCMQX×NG

3000

4000

5000

v předchozích letech se četní návštěvníci
brodili blátem či se naopak potýkali se
silnými mrazy, tentokrát ani jedno z toho
nehrozilo. „Když jsme sem šli loni i předloni, tak tu všude byly kaluže, letos je země
pěkně ztvrdlá,“ pochvalovala si jedna ze UB YTLOI HJOS M E
stoupajících maminek.
Příležitost vyrazit na Kosíř si nenechaly ujít
FOTOGALERIE
ani mnohé známé osobnosti z regionu.
klikni na
„Na vrchol rozhledny jsem vynesl poselství www.vecernikpv.cz
o tom, že dostavba našeho Muzea kočárů 2ąGUVQåGQTICPK\¾VQąKF÷NCNKEQOQJNKXRQNGFPÊwRKéEGUGPCQTCPåQXÆOGFCKNGX[VXQ
v Čechách pod Kosířem by měla skončit ąKN[FNQWJÆHTQPV[.KFGOQXwGOUV¾NQ\CVQCD[UKPCP÷RQéMCNK Foto: Martin Zaoral
pravděpodobně letos v červnu. Přestože
níci Zimního běhu ze Slatinic (čtěte na
jsme provoz fakticky nikdy nepřerušili, prá- né otevření,“ svěřil se Václav Obr.
vě na léto plánujeme její slavnostní opětov- Kosíř se však nezaplnil pouze na Nový rok, straně 31 - pozn.red.). V květnu pak
lidé na něj houfně mířili třeba již předcho- přes Kosíř povede Mánesova stezka,
zí den. „O silvestrovské půlnoci se tu sešla kterou opět uspořádají turisté z Lutína.
Jedná se o pochod na 15 a 25 kilometzhruba stovka lidí,“ prozradil Grézl.
3x foto: Martin Zaoral
To však rozhodně nebylo vše! Frmol na rů, běh na 23 km a vyjížďku 50 km na
Kosíři panoval i v následujících dnech. kolech. Start je plánovaný na stadionu
Už v sobotu se po něm prohnali účast- v Lutíně.

Stovky dalších lidí na Kosíři čekání
v dlouhé frontě vzdaly

jjaký
akýý by
byl
yl vvýšlap
ýššlapp nnaa ko
kosíř
osíř 201
2019…
0 9…

„Něco takového jsme tu ještě nezažili.
Měli jsme připraveno celkem čtyři a půl
tisíce oranžových medailí, všechny jsme
je rozdali a na deset lidí, kteří ještě čekali
ve frontě, se už nedostalo. Takže celkový

0C-QUÊąUGPC0QXÚTQMEJQFKNQX\¾UVWRGEJ
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Na Nový rok vedou všechny cesty na Kosíř! Osvědčené pravidlo získalo uplynulou
středu zcela nový rozměr. Počty lidí, kteří
na hanácký Mont Blanc v tento den zamířily, překonaly všechny možné představy.

VELKÝ KOSÍŘ Tak to byl šrumec! Když v roce 1999 počet
účastníků Novoročního výšlapu na Kosíř poprvé překonal tisícovou hranici, určitě nikdo nečekal, že by se někdy v budoucnu
mohl počet účastníků čtyřnásobně zvýšit. Hranice čtyř tisíc lidí,
kteří si z vrcholu odnášeli oblíbenou medaili, poprvé těsně padla v roce 2016. Ovšem situace ze středy 1. ledna 2020 nemá v 33
let trvající historii akce obdoby! Rekord byl nejenže překonán,
ale zásoby medailí byly dokonce vyprodány a zájem vysoce
překročen. Mezi účastníky byl i letos PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
%XGHVHQD3URVWøMRYVNXYĎEHFO\æRYDW"
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Cestovatel Ladislav Zibura navštívil a vyprodal prostějovské kino Metro 70
PROSTĚJOV Je mu teprve 27
let, i tak ale stihl procestovat více
světa než velká většina lidí za celý
život. Jeho pojetí cestování je navíc unikátní, drtivou většinu cest
totiž absolvoval pěšky. Své cesty
začal pěšími pouštěmi po Evropě.
Od té doby si ale Ladislav Zibura
(na snímku) rozšířil obzory: navštívil Kavkaz, také Turecko a Blízký
východ. Zajímavé zkušenosti udělal
v Číně, kde, jak říká, prožil týdny se
skvělými lidmi, kterým ale nerozuměl ani slovo a ani oni jemu. V zahraničí pak potkává stovky a stovky
lidí, třeba při autostopu. Někteří jej
pak ubytují, takže má možnost udělat si obrázek o tom, jak si kdo žije,
a dostat se ještě blíže tamní kultuře.
Někdejší student žurnalistiky napsal už také čtveřici knížek. A o té
nejčerstvější s názvem Prázdniny
v Evropě přijel na podzim popovídat právě na Hanou.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Kde se ve vás vzala ta touha
cestovat? Měl jste někoho takového v rodině, kdo do toho praštil
a řekl si, že projede půlku světa?
„Ono to proběhlo naopak. Já jsem
naučil cestovat své rodiče, pak jsme
začali jezdit spolu. Loni jsme byli
v Nepálu. Příští rok je beru do Náhorního Karabachu a s bratrem pojedou na Nový Zéland.“
yy Hodně exotická místa…
„Já jsem ten Náhorní Karabach vybral, protože je tam nádherná krajina
a lidi tam mluví rusky. Stejně jako mí
rodiče. Tak jsem si říkal, že by zas byli
na koni oni se svou ruštinou. Mně
ale otec četl dobrodružné knížky,
což byl první moment, kdy jsem zatoužil po cestování. Druhý moment
byl, že jsem dost zvědavý a vždycky
mě zajímaly různé věci. A když je
člověk podle mě zvědavý, tak ho to
k tomu cestování dříve nebo později
přivede, zkrátka věci, o kterých četl,
chce vidět na vlastní oči. Takže touha po dobrodružství a zvědavost mě
vedly k cestování.“
yy Pamatuji si, že vaše rodina
nebyla zpočátku úplně smířená
s vaším cestováním. Už se s tím
smířila?
„No když se vaše dítě v devatenácti
rozhodne jít samo do Říma, tak je
to trochu nestandardní věc. Chápu
tedy obavy svých rodičů. Na druhou
stranu pochopili, proč to dělám, co
mi to přináší a koneckonců na cestu
do Santiaga už se třikrát vydali sami.
A díky tomu tak pochopili, co na
tom vidím.“
yy Vy ale své zážitky asi nerad
opakujete, že? Nikdy nejezdíte na
úplně stejná místa.
„Protože jsem zvědavý, tak mě
vždycky zajímá, jak to vypadá tam,
kde jsem ještě nebyl. Ale zrovna do
Nepálu jsem se vrátil právě s rodiči,
protože tam znám místní podmínky a věděl jsem, že tam můžu udělat
bezpečnou a hezkou cestu. To samé
u Náhorního Karabachu. Takže se
na některá místa vracím s rodiči, ale
jinak se snažím cestovat tam, kde
jsem ještě nebyl.“
yy Co se týká Náhorního Karabachu, ten byl dříve spojován spíše
s válkou. Neměl jste tedy nějaké
obavy z bezpečnostních rizik?
„Ty země se opravdu strašně liší.
A není to tak intuitivní, že když byla

někde před třiceti lety válka, že je
tam teď nebezpečno. Tohle rovnítko
tam dát nejde. Je třeba si v takových
situacích zjistit aktuální informace
a podmínky. Pravda je sice taková, že
Náhorní Karabach je separatistická
republika, jejíž budoucnost nikdo
nezná, protože si tohle území stále
nárokuje Ázerbájdžán. Ale třicet let
tam panuje tento status quo, Náhorní Karabach funguje jako samostatná země a není důvod předpokládat,
že by se na tom mělo skokově něco
změnit. Je to malá, venkovská země,
kde každý zná každého. Kriminalita
je zde velmi malá. Sice zde v případě
nouze nemůžete čekat diplomatickou pomoc, protože je to prakticky
neexistující území, na druhou stranu
to tam určitě bude bezpečnější než
v centru Barcelony. A obecně venkov je vždycky bezpečnější než velká
města. Nemyslím si, že by to aktuálně byla riziková oblast. A často jsou
navíc úplně jinde, než je lidi hledají.
Nejvíce lidí zemře při nehodách na
cestách.“
yy Nebo na infarkt...
„Lidi třeba přijedou do Asie a řeknou si: ‚No oni přece ti místní taxikáři řídit umí.‘ A oni řídit neumí,
prostě ty smrtelné nehody na těch
silnicích jsou. Já se tedy třeba nebojím být v zemi po válce, když vím,
že je tam nízká kriminalita a že je ta
válka za nimi. Ale třeba se bojím hustého provozu, neorganizovaného.
Přemýšlím tedy o tom, ale nemyslím
si, že by byl aktuálně Náhorní Karabach riskantní oblastí.“
yy Cestujete hlavně po svých
nebo stopem. Usedl jste ale někdy
také v zahraničí za volant?
„Já si teprve minulý rok udělal řidičák, takže ještě neřídím. (směje se)
Nicméně mám všechno v plánu.
Myslím si, že člověk by měl vytěžit
z toho svého věku to nejlepší, co mu
nabízí. A můj věk je ještě věkem stopování. Protože to je ještě sympatické, když mladý člověk stopuje. Když
stopuje člověk ve čtyřiceti, tak už je
to trochu divné. A vím, že ježdění
autem si užiju, až budu mít rodinu.
Myslím si, že je pořád ta doba, kdy
mi nevadí spát venku pod stromem,
nebo doba toho stopování. Až budu
mít rodinu, tak si pořídím karavan
a můžeme jezdit!“ (úsměv)
yy Zůstaňme u stopování. Zažil
jste stát, kde to bylo extrémně složité, nebo vám naopak zastavilo
hned první či druhé auto?
„Nejjednodušší je stopování v zemích bývalého sovětského bloku.
Byl tam nedostatek aut a ten naučil
lidi stopovat. Třeba v Polsku vláda
podporovala stopování, protože to
mělo být oficiální řešení nedostatku
aut. A výborně se stopuje v pobaltských zemích. Trochu hůř je tomu ve
Švédsku nebo ve Finsku a v Řecku.
To jsou země, které ten socialismus
nezažili. Ve Finsku, když bylo někomu osmnáct, tak měl brzy auto, nebo
si začal půjčovat od svých rodičů.
Takže ti lidé neměli nikdy motivaci
stopovat. Ale je to zajímavý fenomén, ohromě mě to baví. A ne proto, že by to bylo levnější cestování.
Hlavně proto, že je to takový filtr na
lidi. Když si člověk stoupne k silnici
se zdviženým palcem, tak většina lidí
stopaře nebere. A zastaví mu až ten,
co sám někdy stopoval nebo hodně
cestuje. A je zároveň komunikativní. Takže je to vlastně strašně dobrý
způsob, jak narazit na zajímavé lidi.
Protože každý, kdo bere stopaře,
je něčím neobvyklý. To mi přijde
úžasné. Sám se snažím prosazovat
takové gentlemanské stopování, že
jsem třeba vždycky řidiče pozval na
kafe nebo na oběd. Snažil jsem se

být čistý, umytý a být prostě ten stopař gentleman. Mě totiž mrzí, že se
stopování bere namnoze jako záliba
nějakých…“ (přemýšlí)
yy Vandráků?
„Tak, přesně, jako vandráků ve špatném smyslu slova. Protože stopování je nádherný způsob, jak poznat
prostřednictvím lidí jejich zem. Rád
bych přispěl k tomu, aby si lidé z mé
generace stopování taky vyzkoušeli.
Proto jsem taky velkou část knížky
věnoval právě stopování, protože mi
přijde škoda tuto hezkou tradici zapomenout.“
yy Co se týká stopování, tak kromě něj zmiňujete v knize také
možnost ubytování? Nemyslím jen v rodinách, ale i jiné
spíše low cost kapacity?
„Víte, mě právě mrzí, že jakékoli nezávislé stopování je
spojováno s tím, že musí být
low cost. To si vůbec nemyslím. Člověk by měl cestovat za
zážitky a utrácet peníze. Protože když už mi není devatenáct,
mám nějakou práci

Zní to možná jako velké klišé, ale když
je člověk konfrontovaný se skutečnou
chudobou, jako třeba v Nepálu, který
patří ke třiceti nejchudším zemím světa,
tak skutečně na věci nahlíží jinou optikou...
i lidi zlí, nejsem idiot.
Ale jsem přesvědčený,
že výrazně převažují ti
dobří. A ten pesimismus, se
kterým se u některých setkávám,
mi není blízký. Protože když někdo
v mém věku prohlásí: ‚To já bych
takhle nikdy nejel, to já bych se bál,‘
tak se bude bát celý život a nic nezažije. Tak já se tolik nebojím a mám ty
zážitky.“
yy Takového člověka bych taky
nechápal. Zvlášť v tomhle věku...
„Já chápu, že ne každý chce cestovat. Je to takový zvláštní trend
současné doby a jsou možná zajímavější lidi nebo zajímavější
věci. Možná to cestování
drobátko nadhodnocuji.
Ale pro mě je to velká
vášeň a vždycky se
rád vracím s tím, jaké
lidi jsem na cestě potkal. Na druhou
stranu si myslím, že člověk, když cestuje sám, si dokáže vyvinout jistou
intuici na lidi, kteří mají zlé úmysly.
Už jsem se párkrát setkal s člověkem,
ze kterého jsem neměl dobrý pocit.
Tak jsem se nějak
vytratil.“

Foto: Michal Sobecký

a tedy i peníze, tak mi přijde i slušné
v té zemi utrácet. Třeba v chudých
zemích je utrácení peněz nejlepší
způsob, jak je podpořit. Takže když
jsem ve městě, tak spím po penzionech a hostelech. A když na venkově,
tak se vyspím venku, abych nemusel
řešit, jak se dostat do nejbližšího
města na nocleh. Ale cestovat low
cost rozhodně není cílem mého počínání. Takže knížka rozhodně neobsahuje žádný seznam rad, jak cestovat levně, a naopak se snažím na to
poukázat, že je dobré peníze utrácet.“
yy Už jste na svých cestách zažil
ledasco. Byl jste přesto v nějaké
zemi, kde vás rozdíl kultur šokoval
nebo překvapil?
„Překvapil bych ani neřekl. Rozhodně ale zemí, která je nejodlišnější
od té naší, je Čína. Tam je všechno
jinak, absolutně. V Číně jsou jiná
i gesta, tam se ani rukama nedomluvíte. Protože ta čínská civilizace se
vyvíjela zcela záměrně nezávisle na té
evropské, aby země zůstávala odlišná.
Takže třeba sice obchodovala se světem, ale ti námořníci se ani nesměli
vylodit na čínském území. Stanovili
třeba jediného člověka, se kterým
mohli obchodovat. A tohle mě právě
fascinuje – objevovat, protože člověk
tak zjistí relativitu své kultury – až ve
chvíli, kdy je donucen pohlížet na ni
pohledem nějaké jiné. To mi přijde

inspirující. Jinak ale v obecné rovině
jsou si lidé všude na světě podobnější,
než by se mohlo zdát. Každý chce mít
především svůj klidný život, děti, které
vyrůstající v bezpečí a chodí do školy,
mít práci, která ho slušně živí a kterou
dělá rád. Oni sice ti Číňané mluví jiným jazykem a mají jiné, nebo naopak
žádné, náboženství, ale na té lidské
úrovni si s nimi budete strašně rozumět. I když si s nimi o tom nepokecáte,
protože nesdílíte jejich jazyk...“
yy Pamatuji si, že jste při minulých přednáškách sám sebe označil
za velkého optimistu. Co vás v tomhle postoji utvrdilo?
„Marcus Aurelius v knize Hovory k sobě napsal, že naše myšlenky
utváří náš svět. Ono to tak je. Když
člověk věří lidem a je optimistický,
tak skutečně žije v tom světě, kde to
tak funguje. A když naopak někdo
žije s nedůvěrou a s tím, že se musí
bát... Myslím si, že takhle žiju v hezčím světě. Já už ani nemůžu být negativní po svých zkušenostech z cest.
Protože jsem se potkal s tolika lidmi
a ještě mi nikdo neublížil. Stopem po
Evropě mě vzalo na dvě stovky cizích
lidí. Vzali k sobě do auta úplně cizího
člověka, kterého znali sotva několik
sekund. Ale nejsem naivní. Nedávno jsem třeba přednášel ve vězení...
Snažím se setkávat s lidmi ze všech
vrstev společnosti a vím, že existují

yy Zaujala vás pak nějaká země
natolik, že byste v ní zvažoval delší pobyt?
„Jasně! Hodně mi v životě chybí ta
zkušenost žít nějaký čas v cizině,
protože já jsem nebyl na Erasmu.
Ale hodně by se mi líbila možnost
žít v Číně. Ale tam by měl člověk
trávit mnoho let, možná desítek let,
aby to pochopil. (směje se) Ale třeba
je mi blízký i temperament jižních
zemí. Třeba Portugalsko, Španělsko, na Krétě je to taky nádherné.
I ten Náhorní Karabach mi přišel
inspirativní, protože bavit se s lidmi,
z nichž každý druhý přišel o někoho blízkého ve válce, a žijí na území,
o kterém neví, co s ním bude, tak
to je hodně zajímavá věc. To jsou

lidé, kteří vás mohou něčím inspirovat, protože žijí ve světě výrazně
odlišném od toho vašeho. Přijde mi
zajímavé se setkávat s lidmi z jiného
prostředí, zkoumat ten jejich pohled
na svět, protože až se pak vrátím do
České republiky, můžu pak jejich
pohled na věc adaptovat na svůj život. Zní to možná jako velké klišé,
ale když je člověk konfrontovaný
se skutečnou chudobou, jako třeba
v Nepálu, který patří ke třiceti nejchudším zemím světa, tak skutečně
tady na věci nahlíží jinou optikou.
Právě kontakt s chudobou mi přijde jako zásadní zkušenost, kterou
není těžké získat, protože stačí jet na
Ukrajinu, do druhé nejchudší země
Evropy. A je to deset hodin cesty
z Prahy. Přijde mi to třeba přínosnější
cestovat tam, kde to tak hezké není,
než cestovat na Západ.“
yy Máme za sebou 17. listopad.
Svoboda a cestování, to je do určité míry spojená nádoba. Jak jako
cestovatel berete právě připomínku Sametové revoluce?
„Mně přijde, že se hodně mluví
o svobodě cestovat a zapomínáme
přitom na jinou důležitější svobodu,
a to svobodu opustit svou zemi a žít
jinde bez následků pro vaše blízké.
Protože zatímco cestování je taková
kratochvíle, tak být vězněn ve své
zemi, nemoci ji opustit, to je něco,
co lidem ničilo životy. Takže to mi
přijde báječné, že je pryč. Mám
ale Českou republiku rád, rád zde
žiju, ale kdybych zde spokojený nebyl, mohu se odstěhovat. A mám kamarády, kteří to udělali. A jsou spokojenější. Protože povahově byli takoví,
že jim česká mentalita nevyhovovala.
Takže tohle osobně vnímám jako největší přínos, to že se otevřely hranice.
Ne že můžu cestovat, to mi život zase
tak nezlepší. Na druhou stranu se to
snažím vnímat propojené. Poslouchám příběhy a chápu lidi, kteří si
přijdou, že byli po revoluci zrazeni, že
to, co si slibovali od změny režimu, se
v devadesátých letech minulého stoeltí nestalo. Ale to jsou asi ty porodní
bolesti. Já třeba vnímám u lidí, kteří
chodí na mé přednášky a čtou mé knihy, že oceňují zprostředkovávání zážitků z ciziny lidem, kteří je za socialismu
nemohli získat. Nemohli opustit svou
zemi směrem na západ, nebo mohli,
ale velmi komplikovaně. Takže si
o tom aspoň mohou přečíst v mých
knihách. Už jenom to je super.“

vizitka
LADISLAV ZIBURA
✓ narodil se 15. června 1992
v Českých Budějovicích
✓cestovatel, novinář a spisovatel
✓ v roce 2016 získal bakalářský titul v oboru
Žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně
✓ pracoval v Českém rozhlasu, živí se jako copywritter
✓ od 22 let píše knihy, prací se mu stalo cestování a následné
pořádání cestovatelských přednášek
✓ mezi jeho koníčky patří saunování, pěstování kaktusů,
cestování, křížovky, běh a také hudba
✓ má staršího bratra
zajímavost: jeho prvním cestovatelským dobrodružstvím byla
pěší pouť z Českých Budějovic do Říma, bylo mu tehdy osmnáct let
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zpravodajství

ZASTUPITELÉ SI SCHVÁLILI O DESET PROCENT VYŠŠÍ ODMĚNY
„Navrhuji toto navýšení věnovat na dobročinné účely,“
ozval se opozičník Jan Navrátil

PROSTĚJOV Na začátku jednání zastupitelstva v úterý 17. prosince přispěchali radní s doplněním programu o bod ohledně
navýšení odměn jak uvolněným, tak neuvolněným zastupitelům. Zatímco se totiž v rozpočtu města Prostějova pro rok 2020
počítalo pouze se sedmiprocentním navýšením odměn, vláda
České republiky začátkem prosince rozhodla o navýšení desetiprocentním. Bylo tak potřeba narychlo schválit usnesení, aby
prostějovští radní mohli schválit rozpočtové opatření, kterým
by se tříprocentní rozdíl finančně pokryl.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Michal
KADLEC
Na základě sdělení Ministerstva vnitra
České republiky vláda na svém jednání
9. prosince schválila novelu nařízení
o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků,
kterou se zvyšují o 10 procent částky
měsíčních odměn poskytovaných
uvolněným členům zastupitelstva
a současně dochází také k desetiprocentnímu zvýšení maximální částky
odměn poskytovaných neuvolněným
členům zastupitelstva. „Při plánování
rozpočtu pro rok 2020 bylo kalkulováno s avizovaným navýšením o sedm
procent, proto bude nutné nyní předložit radě města rozpočtové opatření
pro zvýšení funkčních odměn členů
zastupitelstva města a zákonných odvodů ve výši zbývajících tří procent,“
objasnil důvody potřeby schválení dodatečně vloženého bodu do programu
posledního zastupitelstva František
Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.
Tajemnice magistrátu Blanka Vysloužilová následně zastupitelům potvr-

dila, že uvolněným členům vzniká
nárok automaticky ze zákona a prováděcího předpisu. „Stanovovat odměny
neuvolněným členům je vyhrazeno
zastupitelstvu obce, které svým usnesením rozhodne, od kterého dne bude
odměna poskytnuta. Nejdříve však
dnem přijetí usnesení, které musí obsahovat funkce, za níž bude náležet
odměna, výši odměny, která nesmí
přesáhnout maximální částku podle
nařízení vlády, a den, od kterého se
odměna bude poskytovat. U neuvolněných členů zastupitelstva je možné
provádět kumulaci odměn, avšak maximálně souhrn za tři různé funkce,“
upřesnila Vysloužilová.
Na toto téma ohledně navýšení odměn
uvolněným i neuvolněným členům
Zastupitelstva statutárního města Prostějov se pak v obřadní síni radnice rozvinula kratší diskuse. „Původně jsem
chtěl předložit protinávrh, abychom
zachovali navýšení svých odměn ve
výši pouze sedmi procent. Pak jsem si
ale řekl, že ta tři procenta, která nyní
získáváme navíc, bychom každý z nás
jednotlivě mohli rozumně použít pro
Prostějov, pro lidi. Například objednat
nějakou exkurzi, zaplatit autobus nebo
udělat akci v ´Kasku´. Nebo můžeme
ta tři procenta uplatnit na charitu,“ nechal se slyšet v rámci svého diskusního

příspěvku Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov). „Vidím, že někteří z vás se
chytáte za hlavu! Ano, můžete ty peníze navíc klidně propít nebo si je nechat,
vždyť je to jedno..., dodal rozlíčeně
U jeho projevu se ale začali vrtět v křeslech nejen členové radniční koalice.
„Já se chytám za hlavu také! Mně je
upřímně jedno, jestli jako zastupitel
beru patnáct stovek nebo dva a půl tisíce korun. Já to pro peníze nedělám. Naopak je mi smutno z toho, jak nízce jsou
finančně ohodnoceni členové komisí,
kteří nejsou členy zastupitelstva. Přijde
mi nefér, že zastupitelé mají mnohem
vyšší odměny za stejnou práci. Zároveň
mi připadá velice nízké ohodnocení
pro členy Rady města Prostějova. Jde
o funkce exekutivní a radní, pokud se
chtějí nějak uživit, musí si nabrat ještě
nějaké funkce. Když si politici zvyšují
platy nebo odměny, vnímají to občané
negativně. Ale málokdo si uvědomuje,
co tato práce všechno obnáší,“ přidal si
Petr Kapounek (Na rovinu!). „Kolega
mi vyrazil dech, protože sám se během
příspěvku pana Navrátila chytal za hlavu. Chtěl jsem na pana Navrátila reagovat, ale po vyjádření pana Kapounka už
nemusím. Líp než on bych to neřekl,“
pronesl radní Miloš Sklenka (ANO
2001). „Já bych chtěl reagovat na slova
Petra Kapounka. Je sympatické od něj
slyšet, že radní jsou oceňováni málo, ale
jeho příspěvek vyzněl v tom smyslu, že
my se prací v radě města živíme. Nikoliv! Většina členů rady je neuvolněných
a živíme se jiným zaměstnáním,“ upozornil ještě radní Tomáš Blumenstein
(ODS a nezávislé osobnosti Prostějov).
Zastupitelé pak drtivou většinou hlasů
navýšení svých odměn dle nařízení vlády schválili.

dosavadní mìsíèní odmìny èlenù
zastupitelstva statutárního mìsta prostìjov
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Azylový dům je plný, pracuje se
PROSTĚJOV Vánoce i Silvestra
mají úspěšně za sebou pracovníci
i klienti Azylového centra v Prostějově. Pomalu ale jistě zde nastávají
běžné denní starosti, které přináší
i současné mrazivé počasí. Jak Večerníku potvrdil ředitel Jan Kalla,
zařízení pro osamělé matky s dětmi
i azylový dům v Určické ulici jsou
plné potřebných. Terénní pracovníci ale působí i mezi bezdomovci
přímo na ulici.

Michal KADLEC
„Na Vánoce jsme připravili štědrovečerní večeři pro všechny, kdo využili
našich služeb, tedy i pro ty, kteří přišli
zdarma přespat na noclehárnu nebo
jen pobýt na denním centru. Bohatý

byl Štědrý den na Addaru, kde díky
aktivitě Milady Sokolové a projektu
Strom splněných přání dostaly děti ty
dárky, které si přály. Za to patří velké
poděkování těm, kteří tyto dárky zakoupili. I v jiných oblastech je v tomto
zařízení pomoc veřejnosti velmi znát,
každou chvíli nám někdo vozí oblečení, hračky, kočárky a další věci, které
maminky v nouzi využijí,“ prozradil
Večerníku Jan Kalla, ředitel Azylového
centra v Prostějově.
Vzápětí se vyjádřil i k aktuální situaci,
jak to v azylových zařízeních vypadá
dnes v souvislosti s mrazivým počasím. „Na službách máme většinou plný
stav, na noclehárně se stane, že někdo
nepřijde přespat a uvolní tak místo
dalšímu žadateli. Velmi mě i tady mile

překvapila ochota veřejnosti pomoci
lidem v nouzi, zavedli jsme službu Darujte nocleh, kdy kdokoli může přispět
osobně nebo převodem na účet organizace libovolnou částku, která bude
beze zbytku využita pro ty, kteří díky
akutní situaci na nocleh nemají. Tato
pomoc se zaběhla velmi rychle a je
využívána. Pokud se někdo cítí v ohrožení života kvůli mrazům, může využít
službu takzvaného Opatření mrazy,
což představuje nouzové přespání na
rozkládacím lůžku zdarma,“ informoval Kalla.
Večerník také zajímalo, zda při současném mrazivém počasí se pracovníci azylového domu starají i o bezdomovce na ulici. „Terénní program
funguje po celý rok, tedy i v zimě. Pa-
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covník je denně mezi lidmi bez domova, kteří z různých důvodů nevyužijí
naše služby. Jsou mezi nimi i velmi problematické a smutné případy seniorů,
kteří i přes velmi tristní situaci odmítají
jakoukoli nabízenou pomoc.
Snažíme se jim pomoci i ve spolupráci
s městem a zejména jeho sociálním
odborem. Pokud je však člověk právně
způsobilý, nelze jej k pomoci a ochraně svého života jakkoli nutit. Doufám
tedy, že každý, kdo by se cítil opravdu
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Dopadený opilec se bránil:

PROSTĚJOV Neměl odvahu zůstat na
místě banální nehody a zbaběle se zachoval i ve chvíli, kdy jej policisté krátce po
bouračce na Sídlišti Svobody dopadli.
Opilý muž poškodil jiné osobní vozidlo,
ale pak ze své škodovky utekl do blízkého baru.
Tam policistům nadýchal přes dvě promile, ovšem
účast na nehodě odmítl.
„Necelé dvě hodiny po začátku roku 2020 jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na Sídlišti Svobody v Prostějově. Dle svědků i následně provedeného šetření se tak stalo v ulici,
kam řidič Škody Fabie vjel proti dopravní značce ‚Zákaz vjezdu všech vozidel‘ tak, že nedodržel bezpečný odstup od zaparkovaných vozidel. Po bočním
střetu byla na Peugeotu zaparkovaném u krajnice způsobena škoda, kterou jeho
majitel vyčíslil na dvacet tisíc korun. Následně Řidič Fabie z místa ujel,“ popsal koli<CRCTMQXCPÚ2GWIGQVWVTR÷NwMQFW\CFXC
zi František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
EGVVKUÊEMQTWPQXwGO×FCLPÚXKPÊMVXTFÊåG pro Územní odbor Prostějov.
JQPGPCDQWTCN
(QVQ2QNKEKGè4
Pachatel však nebyl na útěku dlouho. „Za pomoci svědků bylo toto vozidlo vypátrané nedaleko místa nehody. Jejího provozovatele pak policisté našli v blízkém baru,“ prozradil Kořínek. „Provedenou dechovou zkouškou
u muže změřili hodnotu 2,18 promile alkoholu v dechu. Ten však řízení i jízdu vozidla popřel. Přesné příčiny, okolnosti, míra zavinění nehody i kdo Škodu Fabii řídil, jsou tak nyní předmětem dalšího šetření,“ doplnil mluvčí prostějovských policistů.
(mik)

„Já jsem neřídil!“

Prostějov (mik) – Na počínání
malých chlapců, ale hlavně na smysl
nové vyhlášky magistrátu o regulaci zábavní pyrotechniky poukázala
obyvatelka Prostějova. „Četla jsem si
novou vyhlášku týkající se omezení
používání zábavní pyrotechniky ve
městě. Překvapilo mě omezení pouze
v určitých lokalitách. Šla jsem v sedm
hodin večer z náměstí a dva zhruba
dvanáctiletí chlapci se bavili házením
petard do rybníka v Drozdovicích.
Dle vyhlášky je tato lokalita v pořádku, ale kdyby házeli o pár metrů dál
v ulici Šmeralova nebo v Kolářových
sadech, je to proti vyhlášce. Nějak mi
tedy uniká smysl celé vyhlášky,“ postěžovala si na webových stránkách města Petra Žižková z Prostějova. „Vyhlásit zákaz na celém území města není
možné. Vyhláška prošla kontrolou
Ministerstva vnitra a byla takto odsouhlasena. Jsou určeny lokality, které
jsou v majetku města. Nelze omezit
používání pyrotechniky například na
soukromých pozemcích. Pokud dochází k porušování vyhlášky, je třeba
ihned přivolat městskou policii,“ odpověděla referentka vnějších vztahů
magistrátu Jana Gáborová.

Vánoèní strom zmizí
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s bezdomovci i přímo na ulici

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Uniká smysl vyhlášky
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na životě ohrožený, nakonec naše služby využije a nedojde k úmrtí vlivem
mrazu. V současné době jsou v terénu
umístěny i dvě Iglou, tedy příbytky pro
bezdomovce, které by měly zaručit
jejich vyhřátí tělesným teplem a tím
právě umrznutí zabránit,“ zkonstatoval Jan Kalla s tím, že během této zimy
ještě nemá hlášen žádné úmrtí bezdomovce na ulici. Vloni došlo v Prostějově ke dvěma případům umrznutí či
smrti z podchlazení.

Prostějov (mik) – Ve středu 8. ledna začne odstrojování vánočního
smrku na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. O den později, tedy ve
čtvrtek 9. ledna, dojde k jeho pokácení. „Větve z vánočního stromu jako
každý rok poskytneme Kozí farmě
Rozinka v Čelechovicích,“ uvedla
Milada Sokolová, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.

Radní zatím
bez programu
Prostějov (mik) – Letos poprvé
zasedne ve středu 8. ledna ke svému
jednání Rada statutárního města Prostějov. Bohužel do uzávěrky tohoto
vydání Večerníku jsme se nedozvěděli
nic z programu schůze, jak tomu bylo
dříve zvykem. „Program jednání rady
zveřejníme v pondělí 6. ledna, zatím
není schválen,“ informovala nás Jana
Gáborová, tisková mluvčí radnice.

PØEDFINÁLNÍ
ETAPA
PØEDPLATNÉHO
STARTUJE!
Více
na straně
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Vandalové zničili osm košů a dva kontejnery
PROSTĚJOV Nebyla to taková katastrofa jako vloni, přesto vandalové během silvestrovských a novoročních oslav v Prostějově dali vědět. Ve městě byla během oslav
příchodu Nového roku zničena desítka odpadkových košů nebo kontejnerů.
„Různými způsoby bylo v nočních hodinách od pondělí 30. prosince 2019 do středy 2. ledna
2020 poničeno osm odpadkových umělohmotných košů a dva kovové kontejnery na komunální odpad. Je to zhruba třikrát až čtyřikrát menší počet vandalských činů během Silvestrovských oslav oproti předešlým letům. Vandalové se zřejmě polepšili,“ sdělil Večerníku
s trochou nadsázky Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
„Škody na městském majetku po Silvestru ale pořád ještě nejsou zcela vyčísleny, uložil
jsem všem okrskářům, aby své rajony důkladně prohlédli a nahlásili veškerý poškozený
mobiliář. Zatím je zřejmé, že k vandalským činům došlo v různých lo- ,GFPÊO\G\PKéGPÚEJQFRCFMQXÚEJMQwčD[NKVGPWF÷V
kalitách města s výjimkou Vrahovic,“ UMÆJQJąKwV÷PC$G\TWéQX÷P¾O÷UVÊ

(QVQYYYRTQUVGLQXGW
dodal Nagy s tím, že některé poničené
odpadkové koše byly rozkopány, rozdupány nebo zapáleny. „V tuto chvíli
ještě nemáme kompletní zprávu od
městské policie, takže sčítat škody
po oslavách Nového roku budeme
až v nadcházejících dnech,“ přidal Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Prostějova.
(mik)

šťástný nový rok
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Pořád vás ještě bolí hlava z novoročních oslav, nebo byste naopak stále
pořádali mejdany? Tomu všemu se už ale musí učinit přítrž, vždyť
Prostějované po náročných svátcích potřebují vydělávat a zahojit se
tak finančně. Není tedy divu, že většina z nás se vrhne zase do práce.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Dříve než
kdokoliv jiný se po oslavách ponesete na vlně reality a pro úspěch v práci
uděláte maximum. Před ostatními tak
budete mít obrovský náskok, protože
vaši kolegové se budou teprve probírat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Možná si
to neuvědomíte, ale vaší mrzutostí
a celkově špatnou náladou ovlivníte
spoustu lidí okolo sebe. Zkuste se
někam raději uklidit, protože zrovna nyní nebudete příliš oblíbenou
osobou.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Jakým
způsobem vstoupíte do úvodních dní
nového roku, tak se vám bude buď dařit, nebo naopak nedařit v celém jeho
průběhu. Start v práci i doma v rodině
tak berte naprosto vážně a nic nepodceňujte.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Bude vám
trvat nějakou chvíli, než naleznete
ztracený elán a znovu se dostanete do
tempa. A to na všech frontách. Měli
byste si získat lidi okolo sebe, aby vám
ve všem pomohli. Pomoc budete potřebovat.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Právě v tomto období máte jedinečnou šanci
napravit jedním vrzem to, co jste
během celého loňského roku pokazili. Ta příležitost nastane koncem
pracovního týdne a chopte se jí zcela
bezodkladně.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Začátek
roku se vám budou snažit někteří kolegové znepříjemnit. Jedním
z důvodů bude fakt, že jste nedávno
dostali vyšší prémie než ostatní. Na
závist se připravte důkladně, může
vás i bolet.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.Stále nemůžete najít pohodu a správné pracovní
tempo z konce předešlého roku? Není
se co divit, protože se nyní jen flákáte
a myslíte si, že ostatní udělají všechno
za vás. Rychle se vzpamatujte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pro vás
jako kdyby novoroční mejdany neskončily, stále budete vyhledávat
společnost k různým flámům. Pokud
jste sami, není to problém. Ovšem
v opačném případě očekávejte hádky
s partnerem.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Tento týden ještě více přilnete ke svým
čtyřnohým mazlíčkům a budete si
šetřit každou volnou chvilku, abyste
byli s nimi. Jen ve společnosti pejsků
a kočiček se budete cítit uvolněně
a spokojeně.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Potkáte člověka, se kterým jste se
při silvestrovských oslavách minuli.
Nyní máte jedinečnou příležitost
k vzájemnému sblížení a vězte, že to
může stát za to! Není vyloučeno, že
se zamilujete.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. V domácnosti zavládne klid a pohoda, navíc i s partnerem vymyslíte spoustu
nápaditých plánů. Ovšem v práci to
bude už o něčem jiném, tam vás velice často bude bolet hlava. Bez Brufenu nedáte ani ránu.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. V nejbližších
dnech se toho na vás nahrne tolik, že
jen velmi ztěžka budete popadat dech.
V práci i doma budete vše stíhat jen
z poloviny a za vámi zůstane spousta
nedodělané práce. A to se vám vymstí.

nákupní servis
pro vás
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Mít po ruce zmraženou zeleninu se vždy vyplatí. Hodí se pod maso, na polévku nebo i pro přípravu plnohodnotného jídla. A tak je tuze dobré vědět,
že nejlevnější hrášek a kukuřici nabízí Kaufland, v kombinaci těchto oblíbených kuliček se mu pak vyrovnala nabídka Billy. Pro polévkovou zeleninovou směs se vypravte do Penny marketu, mexickou zeleninovou směs do
Lidlu a listový špenát nabízí nejvýhodněji Tesco.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 2. ledna.

Naše
4'57/¦

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29
+9ö='51$

OD 6. DO 12. 1. 2020
Ɣ Co nás čeká na obloze v roce 2020- 9.1.2020 18:00, Mgr. Richard Kotrba
Místo konání: Hvězdárna, Kolářovy sady 3348, Prostějov, Typ akce:pro všechny
Tematická kategorie: Kulturní - přednášky, Vstupné 40 Kč
ƔZimní pohádka: 8. 1. 2020, 15. 1. 2020, 22. 1. 2020, 29. 1. 2020

Na Silvestra se v Prostějově málem vraždilo!
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Policisté šetří v Prostějově pokus o vraždu. Událost se
stala hodinu před silvestrovskou půlnocí, kdy čtyřiatřicetiletý muž pod
vlivem alkoholu napadl svou matku
nožem a způsobil jí bodnořezné
poranění. Zraněná žena následně
z bytu utekla k sousedům, což jí pravděpodobně zachránilo život.
„Kriminalisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní
stíhání čtyřiatřicetiletého muže pro zvlášť
závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu,“
oznámil v pátek 3. ledna Libor Hejtman,
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Stalo se tak ovšem až
poté, co Večerníku přišla zpráva z prostě-

jovské nemocnice, že na silvestra kromě
jiných pacientů lékaři poskytli pomoc
i osobě s bodnými zraněními…
Strážců zákona jsme se tedy zeptali, jak
dotyčná osoba k tak závažnému zranění
přišla. „Hodinu před začátkem nového
roku 2020 jsme přijali oznámení o napadení ženy v Prostějově. Policisté na
místo dorazili během pár minut. Podle
prvotních informací došlo kolem třiadvacáté hodiny k hádce mezi synem
a matkou. Spor záhy přerostl ve fyzické
napadení, ve kterém muž nožem zaútočil na svou dvaapadesátiletou matku,
které způsobil bodnořezné poranění.
Zraněné ženě se podařilo útoku ubránit a z bytu utekla k sousedům,“ popsal
Hejtman s tím, že syn se místo činu
ani nesnažil nijak opustit, ani dokonce utéct. „Policisté na místě okamžitě
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podnapilého muže zadrželi. Žena byla
převezena do nemocnice v Prostějově.
Na místo události byli přivolaní kriminalisté z Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, kteří si věc převzali. Motivem útoku byly pravděpodobně
rodinné spory mezi matkou a synem.
Obviněný muž nebyl v minulosti odsouzen pro trestnou činnost,“ uvedl dále
mluvčí krajských policistů.
Čtyřiatřicetiletého Prostějovana teď
podle všeho čeká vysoký trest a aktuálně se nachází ve Vazební věznici Olomouc. „Kriminalisté podali státnímu
zástupci podnět k vydání návrhu na
vzetí muže do vazby, který soud akceptoval a poslal jej do vazby. Za trestný čin
vraždy ve stadiu pokusu mu hrozí trest
odnětí svobody na deset až osmnáct
let,“ doplnil Libor Hejtman.
(mik)

Pondělí 6. ledna 2020
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Hospodářská komora v souvislosti se záměrem vlády znovu nařídit
zaměstnavatelům, aby zvýšili minimální mzdu za nekvalifikovanou
práci, adresovala Ministerstvu práce a sociálních věcí svůj požadavek
zrušit zaručené mzdy v soukromém sektoru. Ty se automaticky
zvyšují v návaznosti na zvyšování
minimální mzdy.
Tempo růstu minimální mzdy v posledních čtyřech letech více než dvojnásobně převyšuje tempo růstu mezd
v ČR. Odůvodnění, že v určitém období minimální mzda vůbec nerostla,
nelze akceptovat donekonečna. Zatímco průměrná mzda v ČR vzrostla v období mezi roky 2015–2018
o 19,8 %, minimální mzda za stejné
období vzrostla o 45,1 %. Při dalším
rekordním zvýšení minimální mzdy
od 1. ledna 2020 na 14 600 korun měsíčně vzroste už skoro o 60 %.
Každé zvýšení min. mzdy průřezově
dopadá na celé české hospodářství
a všechny firmy, ačkoliv minimální
nebo zaručenou mzdu vůbec nevyplácejí. Uměle totiž musí odstupňovat
odměňování zaměstnanců bez ohledu na to, zda se produktivita práce
zvýšila, nebo ne.
Odboráři i ministryně práce přitom
argumentují, že v zahraničí je minimální mzda vyšší. Příklad Řecka nebo
Španělska, ve kterých se vyplácí vyšší
minimální mzdy než v ČR, by měl
být ale pro vládu a českou společnost
varováním, že vyšší minimální mzda
prosperitu země a jejích občanů nezajistí. Třeba v Řecku největší skupinu nezaměstnaných tvoří právě lidé

bez kvalifikace a bez praxe, v tomto
segmentu dosahuje nezaměstnanost
neuvěřitelných 45 %.
Vyšší mzdy zajistí jen vyšší produktivita práce. Vláda by proto naopak
měla podpořit zvyšování produktivity, nikoliv zaměstnavatele připravovat
o možnost ji zvýšit.
Neexistuje přitom žádný důvod, aby
v podnikatelském sektoru byly další
sazby, než je sazba minimální mzdy.
Pokud se nezruší v soukromém sektoru další sazby zaručených mezd, dojde k dalším problémům kvůli nárůstu
nákladů např. u řidičů autobusů, kde
již dnes mají zaměstnavatelé, resp. objednatelé dopravní obslužnosti potíže
mzdy platit a nezbývá žádný prostor
na motivační složky mzdy.
Zvyšování minimální a potažmo zaručené mzdy má dopad třeba i na oblast
veřejných zakázek, zejména u dlouhodobých stavebních kontraktů. Jestliže
dochází k takto masivnímu nárůstu
mzdových nákladů, se kterými soutěžitelé nemohli počítat, nemohou je
promítnout do konečné ceny zakázky, protože jsou omezeni smlouvou
a inflační doložkou. V současnosti má
proto veřejný sektor velký problém
s účastí a ochotou firem (zejména stavebních) vůbec se účastnit veřejných
soutěží a přijímat veřejné zakázky.
Také Koordinační rada pro soukromou bezpečnostní činnost během
letošního září upozornila, že v oblasti
fyzické ostrahy majetku a osob, tedy
strážních služeb, rychle rostou státem
nařízené minimální mzdové náklady,
přičemž ale ceny ve veřejném sektoru dlouhodobě nedosahují ani výše

těchto minimálních mzdových nákladů, mnohdy ani zaručené mzdy,
která má být vyplacena zaměstnanci.
Jako příklad uvedla ostrahu Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, které je střeženo za částku 83,95 korun
bez DPH za hodinu fyzické ostrahy.
Minimální mzdové náklady v této
oblasti přitom dnes činí 153,76 korun / hod.
Pokud státní správa (zaměstnavatelé
poskytující místo mzdy jako odměnu
za práci plat) potřebuje institut zaručeného platu pro své zaměstnance,
nechť si jej ponechá pouze pro státní
správu, v soukromém sektoru ale neexistuje důvod, proč by zaměstnavatelé měli vyplácet mzdy podle osmi
skupin.
Hospodářská komora zároveň nedávno připomněla, že zvýšení minimální
mzdy od ledna 2020 už citelně dopadne na peněženky všech domácností
v zemi. Firmy se totiž snažily vysoký
růst mezd zaměstnanců v posledních
letech kompenzovat ze svého zisku.
To již nebude plošně možné, a proto
firmy budou nucené investice omezovat a promítat už jakékoli takové
požadavky odborů nebo vlády na
vyšší minimální a zaručené mzdy bez
ohledu na produktivitu práce do cen
zákazníkům.
Zaručená mzda byla zavedena v roce
2007. Stanoví nejnižší cenu práce
v osmi skupinách. S každým zvýšením
minimální mzdy musí zaměstnavatelé
podle nařízení vlády automaticky zvýšit i mzdy zaručené, v roce 2019 činí
nejvyšší zaručená mzda 26 700 korun.
Tisková zpráva HK ČR

Magistrát stavbu u firmy

Skanska reklamoval,
vůbec to nepomohlo.

A nyní záruční
doba vypršela...
tíme, že stav je takový, jak jej popisujete, pak zřejmě opravy budeme
muset provést,“ reagoval na dotaz
PROSTĚJOV Už rok po opravách Večerníku náměstek prostějovského
musel magistrát u společnosti primátora Jiří Rozehnal odpovědný
Skanska uplatnit první reklamaci za investice.
na stavbu, na níž měl záruku. Ani
Z lavièek hledí
poté však stav obložení rybníka
GR]HOHQÅKU½]H
rozhodně nebyl ideální. Došlo
tedy i na druhou reklamaci. Ov- Jako zcela absurdní se ukázalo vysášem i její výsledek je prakticky zení zelené vrbové hradby před lavičkami poblíž ulice Na Hrázi. „Žádneznatelný.
V současnosti lze pozorovat, že po né nové lavičky tu nepřibyly. A když
obvodě rybníka na mnoha místech si sednete na ty, co tu jsou odnepakameny v hrázi zcela chybí. „Ty ná- měti, tak už na rybník kvůli nové
sledné opravy byly provedeny ne- výsadbě po většinu roku neuvidíte.
skutečně lajdácky jen proto, aby se Vrbové proutí se stříhá pouze brzy
lidem zacpala pusa. Pokaždé práce na jaře, takže je lze využít na pletení
trvaly asi pouze dva dny a nezmě- pomlázky. To je ale jediná výhoda,
nily skoro nic. Nyní už nezbývá než jinak je naprosto k ničemu. Navíc
se pustit do nové kompletní rekon- právě na lavičkách si bruslaři v zimě
nechávali své věci, nyní se z této
strukce,“ konstatoval Zatloukal.
strany k rybníku vůbec nedostanou.
2SUDY\RSUDYMLz]DVYÅ Tohle mohl vymyslet pouze člověk,
Tu si však již magistrát bude muset který to tu vůbec neznal a nepřemýšhradit opět ze svého, pětiletá záruč- lel,“ uzavřel Miroslav Zatloukal s tím,
ní lhůta totiž již vypršela. „Přiznám že jako příklad zdařilé revitalizace
se, že neznám aktuální stav rybníka může posloužit menší rybník v Křev Drozdovicích. Pokud ovšem zjis- lově u Olomouce.

➢

zestrany4

19050310523
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řádková inzerce / vzpomínky
A život měl tak rád...

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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E–mail: jhreality@jhreality.cz
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Dne 2. ledna 2020
jsme vzpomenuli
2. výročí úmrtí naší milované,
paní Marušky GROŠOVOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Hana, vnuk Ríša
a bratři s rodinami.

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
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Dne 12. ledna 2020
vzpomeneme 18 roků od úmrtí
pana Ludvíka ANTALÍKA
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

'23258ý8-(0(
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Dne 9. ledna 2020
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Rostislava KAPRÁLA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
a nikdy nezapomene manželka,
dcera a syn se svými rodinami.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtX YãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

SLUŽBY

Pronájem garáže za Družbou. Pouze
dlouhodobě. S elektrickým proudem.
Cena 1.000 Kč. Tel.: 728 290 095
Pronajmu garáž v Prostějově, Fanderlíkova ul. T:602775607
Prodám byt 2+1 v OV cihla v Prostějově.
RK nevolat. Tel.: 605 749 552

ZVÍŘATA

KOUPÍM

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
Provádím obladačské práce všeho dru- 10:00 – 16:00 hod.
hu. Prostějov a okolí. Tel.: 604 89 85 93
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra777 135 540.“
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
je našim koníčkem.“
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Otevírání zaklapnutých dveří.
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz
Práce s motorovou pilou, štípání dříví, úklid
pozemků. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

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

15012920079

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

www.YHFHUQLNSYF]

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

Dnes, tj. 6. ledna 2020
vzpomínáme 33. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jozef DOBRAVEC.
Za vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 8. ledna 2020
vzpomene 2. výročí úmrtí
paní Jany MÉZLOVÉ.
Vzpomínají Eva
a Honza
Čas utíká a nevrací,
co vzal. Jen vzpomínka
zůstává v našich srdcích dál.

Dne 5. ledna 2020
uplynulo 4. smutné výročí úmrtí
pana Josefa ŽAMPACHA
z Klopotovic.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Marie, syn Marek
s přítelkyní a vnoučata
Pavlína a Marek.

Dne 7. ledna 2020
si připomeneme 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří RYCHNOVSKÝ
z Konice.
S láskou stále vzpomínají
dcery Lydie a Petruška
s rodinami a manželka.

UZÁVÌRKA INZERCE JE V PÁTEK
10. LEDNA 2020 V 10.00 HODIN

Dne 4. ledna 2020
jsme vzpomenuli 20. výročí úmrtí
pana Karla MATOUŠKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Karel s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marta Arnoštová 1932
Otonovice Pondělí 6. ledna 2020
Lubomír
Turza
1969
Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Antonín Klimeš 1940
Lipová
Jiřina Dvořáková 1931 Protivanov Ludmila Janošková 1931Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 9. ledna 2020
Kamila Spisarová 1926
Prostějov
Ludmila Jirková 1944 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeňka Spurná 1958
Vrahovice Sobota 11. ledna 2020
František Smutný 1945
Vlastimila Grillová 1941 Vrahovice 11.00 kostel Vrahovice
Kostelec na Hané Středa 8. ledna 2020
Marie Svobodová 1936
Želeč Ludmila Wallová 1946 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Vítězslav Vyskočil 1931 Mostkovice
Libuše Horáková 1928
Výšovice
Jiřina Stejskalová 1946
Prostějov Jarmila Pozdíčková 1950
Olšany u Prostějova
Vojtěch Navrátil 1959 Klopotovice

16011421482

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

Poděkování panu Petru L. za osobní
pomoc naší mamince v tíživé životní
situaci. G. Jánská

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.

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

Daruji roční kočičku. Přítulná. Tel.: 702
981 528
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 3. ledna 2020
by se dožila 32 roků
naše jediná dcera,
paní Iveta STEINEROVÁ,
roz. Jakšíková.
S láskou v srdci
vzpomíná rodina.

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

Dne 8. ledna 2020
by se dožila 80. roků
paní Věra BUREŠOVÁ
ze Ptení.
S láskou a vděčností
vzpomínají manžel Josef
a dcery Božena, Věra, Irena
a syn Pavel s rodinami.

Dne 7. ledna 2020
tomu bude 5. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Anna PŘIKRYLOVÁ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Vydal ses cestou
již chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nám zanechal.

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
města. 777 602 873
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Sháníme ke koupi byt. J+M.
Mobil 732 116 877
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Koupím dům se zahradou. 737 827 329
Prostějov 604 389 367
Hledám starší dům v Prostějově a okolí
Stěhování, vyklízení.
pro moji rodinu. Finance zajištěny. Tel.:
Tel.: 775 132 134
776 879 904
Pronajmu byt 32 m2, přízemí, kauce.
Tel.: 727 875 306

Dnes, tj. 6. ledna 2020
tomu je 1. rok od úmrtí
pana Jana KOVAČÍKA.
S láskou stále
vzpomíná maminka
a sestra Ilona s rodinou.

Kdo Tě znal,
ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně
dále - spi sladce, vždyť se opět shledáme.

352 1È-0<
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Dne 9. ledna 2020
by se dožil 41 let
pan David AMBROŽ,
policista DI Prostějov, který nečekaně
zemřel v Prostějovské nemocnici.
Kdo jste ho znali,
vzpoměňte s námi.
Syn David, rodiče, bratr
s rodinou.

PRODÁM
AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101

AUTO-MOTO
Koupím škoda favorit 136L, r.v. 1990,
původní stav, STK platná, barva žlutá
základní mimóze 6245. Procházka Pavel,
Pv. Tel.: 702 539 899

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení
Úterý 7. ledna 2020
Libuše Žlutířová 1929 Krumsín úzký rodinný kruh Obřadní síň Mlýnská

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Irma Schytilová 1928
Prostějov Pondělí 6. ledna 2020
Antonín Krist 1937
Čechovice Milada Nováková 1936 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Drábek 1931
Prostějov Jana Horáková 1947 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 8. ledna 2020
Zdeněk Navrátil 1936 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

šťastný nový rok

14 nabídka pracovních míst/inzerce

Pondělí 6. ledna 2020

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Obsluhastrojůprozpracovánímasa 17 800 Kč
Operátor/-ka výroby
21 000 Kč
Obsluha zařízení na zpracování dřeva 19 400 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

třísměnný
základní+praktická TTT-NERES, Kostelec n.H.
třísměnný
základní+praktická LINAPLAST, Kralice na Hané
dvousměnný bez vzdělání
SIMPLY CONSULT,
Ptenský Dvorek

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

19112621388

19091021008

19121211500

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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I první 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
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya 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 9. ledna 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Jana Kuchaře
Jana OKLÁDALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Miloš Zeman
Markéta KOMÁRKOVÁ, Prostějov
-DNGRSDGO\VRXWÈzHYVLOYHVWURYVNÅPVSHFL½OX"
I silvestrovský speciál Prostějovského Večerníku přinesl velmi oblíbenou podobu oddechové strany, na které jste mohli relaxovat a VYHRÁT SKVĚLÉ CENY! Všem výhercům gratulujeme. Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
Kvíz: správné odpovědi: 1/a, 2/b, 3/b, 4/b, 5/a, 6/b, výherce: Ladislava MRAČKOVÁ, Prostějov
OSMISMĚRKA
Bádejte, kdo.., správná odpověď: Petr Kozák, výherce: Jana TRAJEROVÁ, Prostějov
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Křížovka, správná odpověď: Finanční plán do nového roku to je vaše jistota. Přijďte si pro něj k nám, dáme vám finanční bonus.
DCM MORAVA
Eva ZDRÁHALOVÁ, Smržice
výherce: Karel SEKANINA, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 2, 7, 9
Adéla REICHSTÄDTEROVÁ, Prostějov
Výhercezískává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby střediska.
SU
DO
KU

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

17113061409

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Maso a uzeniny z Lešan i v Novém roce na váš stůl.
VěraOTÁHALOVÁ,Prostějov
Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 400Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDOyQX

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.

171113061409

HŘEJIVÉ ...JEDINĚ OD MARUŠKY

190611360678

SUDOKU

OSMISMĚRKA

SÁGA, LINO, VDOVA, TOMSA, LEOPOLD, ŠERO, HOLD, LENOCH,
OHBÍ, MATIKA, KŠEFT, ÚČTENKA, KVAS, VÝDAJE, FALD, DRNÍ,
KNOT, SVĚT, RAIS, ZNALÝ, GOLF, NAVIJÁK, KŘIK, VLHČIT, ŠATY,
ÚLOV, FAUL, DENS
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili frontmana skupiny Tři sestry,
která nedávno vystoupila v prostějovském "Kasku"...
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Výherce získá POUKAZ
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Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDOyQX
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šťastný nový rok

zveme vás...

Pondělí 6. ledna 2020

9HîHUQtku
JUBILEJNÍ MĚSTSKÝ PLES
TIP

KDY: PÁTEK 10. LEDNA, 19:30 HODIN
KDE: NÁRODNÍ DÙM, VOJÁÈKOVO NÁMÌSTÍ, PROSTÌJOV
V letošním roce se opět bude konat Tradiční městský
ples, který pořádá statutární město Prostějov. Ples letos
oslaví své 30. výročí a současně se k těmto kulatinám váže
také další jubileum, a to 630 let od založení města Prostějova, jež si v roce 2020 připomínáme. A že to bude bál
opravdu velkolepý, o tom svědčí i slibný program.
Městský ples každoročně zahajuje plesovou sezónu v regionu
a účastní se ho snad každý, jehož jméno v Prostějově „něco
znamená“. V loňském roce jej navštívil dokonce bývalý ministr kultury České republiky Antonín Staněk. „Předpokládám účast pana hejtmana a věřím, že se objeví také kolegové
primátoři Olomouce a Přerova. Zásadní je potom pro mě co
největší účast občanů Prostějova, mezi nimiž najdeme spoustu významných osobností ať už politického či společenského
života. Pro mě je Tradiční městský ples jednou z nejvýznamnějších společenských událostí roku a proto věřím, že účast tomu
bude odpovídat,“ svěřil se Večerníku primátor města Prostějova
František Jura.
Bál bude tradičně zahájen primátorem města ve 20:00 hodin
v divadelním sále. „Ples má v názvu ‚Tradiční‘, ale mohu prohlásit, že jeho režie bude netradiční. Nechci nic prozrazovat

předem, ale ples bude mít slavnostní podtext v souvislosti s výročím 630 let od založení Prostějova,“ nechal se slyšet primátor.
K poslechu a tanci zahraje v hlavním přednáškovém sále skupina
ROMANTICA z Prostějova. Ta bude přerušena ve 22:00 hodin
bujarými tanci gotických krčem a veselic v podání Agentury Gryff
a následně ve 23:00 hodin středověkými dvorními tanci v renesančních kostýmech. V dalších prostorách Národního domu budou
hrát kapely Q-STYL z Prostějova a OLŠAVA cimbál z Uherského
Brodu. Diskuchtivé nadšence „roztrsá“ disco Jaroslava Šmídy. Chybět nebude ani bohatá tombola, která proběhne třicet minut před
půlnocí. „Již tradicí je hlavní cena, kterou věnuje Statutární město
Prostějov a to v podobě zlatého šperku. Dále se mohou návštěvníci
těšit na opravdu hodnotné ceny v hlavní tombole, která bude čítat
dvacet cen. Proběhne i takzvaná rychlá tombola, kde bude připraveno přibližně dalších čtyřicet cen,“ přidává Jura s tím, že výtěžek
bude věnován na humanitární účely.
Celým večerem bude provázet známá moderátorská dvojice Petr
Salava a Aleš Procházka. Vstupenky je možné zakoupit v divadelní pokladně na Vojáčkově náměstí za 350 Kč. „K dispozici jsou
ještě v omezeném počtu a já pevně věřím, že 10. ledna bude Národní dům plný,“ zve širokou veřejnost primátor.
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Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 7. ledna
9:00 O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
pásmo pohádek ČR
středa 8. ledna
14:00 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
historické drama Velká Británie/USA
sobota 11. ledna
15:00 KRTEK A OREL
pásmo pohádek ČR
17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
česká pohádka
20:00 SKLENĚNÝ POKOJ
česko-slovenské drama

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pátek 10. ledna
17:00 NIKDY NIKDE NIKDO NIC
vernisáž výstavy grafičky Oľgy Moravcové
zabývající se pomíjivostí a procesem rozkladu
17:00 DEVICES
vernisáž výstavy fotografického dua Lenky
Glisníkové a Karolíny Matouškové vystupujících pod pseudonymem SHOTBY.
US, které tvoří na průsečíku umělecké
a komerční fotografie

HOKEJ

aneb, co se kde

pátek 10. ledna
17.45 SK Prostějov 1913 – HC Orlová
(10. kolo ligy juniorů, nadstavbová část,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
sobota 11. ledna
14.00 a 16.00 SK Prostějov 1913 – SK
Slavoj Český Těšín (2. kolo ligy mladších a starších žáků, nadstavbová část,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 12. ledna
12.15 SK Prostějov 1913 – SK Karviná
(14. kolo ligy dorostenců, nadstavbová
část, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

děje…

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Národní dùm
Prostìjov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 9. ledna
pátek 10. ledna
19:00 4 000 DNŮ
19:30 XXX. MĚSTSKÝ PLES
Matka, syn a jeho partner vzpomínají na pořádá statutární město Prostějov
uplynulých jedenáct let. Každý z nich si
je ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří
paměť naši osobnost?
Hrají: Hana Maciuchová, Ondřej Novák,
Petr Stach
(Divadlo Ungelt Praha)

LUKOSTØELBA

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 7. ledna
10:00 POHÁDKOVÉ ČTENÍ
PRO NEJMENŠÍ
Čtete vašim dětem? A chcete získat tipy na
knížky, které se jim budou líbit? Přijďte si
poslechnout čtení určené těm nejmenším.
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 9. ledna
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace s vámi budou řešit váš konkrétní problém. (učebna)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. února
Z HRADU DO ZÁMKU
výstava Alexandry Dětinské
do 1. března
KDYŽ TEN DĚLÁ TO
A TEN ZAS TOHLE
výstava uměleckých děl

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 9. ledna
17:00 VÝTVARNÝ SLABIKÁŘ
Vernisáž výstavy uspořádané k 130. výročí
založení ZUŠ Vladimíra Ambrose provádí diváky širokým spektrem výtvarných technik,
materiálů a námětů. Výstava bude rozdělena
do několika sekcí a každá část bude věnována jednotlivé technice a jejím možnostem.
Návštěvníci se seznámí s kresbou, malbou,
grafikou a prostorovou tvorbou. Velkým finále bude výtvarný projekt Popcorn, který sdružuje všechny tyto části opět do jednoho celku.

Zámek Konice
středa 8. ledna
19:00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
vystoupí kapela NOPROBLEM z Kostelce na Hané, na programu jsou vánoční
písně, koledy a spirituály

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. ledna 2020
VÁNOČNÍ KOLEDY
výstava prací žáků výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Galerie METRO
Školní 1, Prostějov
do 16. ledna 2020
NÁVRHY ZTVÁRNĚNÍ
POMNÍKU E. HUSSERLA
výstava

PLESY

16.12. - 16.1.
Foyer kina Metro 70

po-ne 17:00 - 20:00

X2TQUV÷LQX÷CLGJQQMQNÊ
10.1. XXX. Tradiční městský ples
10. 1. Ples Městyse Kralice n.H.
10. 1. Myslivecký ples
11. 1. Charitativní ples
Pomáháme tancem IX
11. 1. Hasičský ples

akce
v regionu...

Vydra s Konvalinkovou
v Jesenci

11. 1. Společenský ples

Tři téměř detektivní příběhy slibuje
hra Roberta Thomase Turecká kavárna. V této divadelní hře se v sobotu
11. ledna od 19:00 hodin v kulturním
domě v Jesenci představí herci Václav
Vydra, Naďa Konvalinková, Jana
Boušková a Matěj Hádek. Akce se
původně měla konat již loni v říjnu,
kvůli nemoci herce Vydry musel být
zvolen náhradní termín.

11. 1. XVI. Obecní ples
11. 1. Retro Disco Ples

Národní dům
Statutární město Prostějov
Sokolovna Kralice n.H.
Městys Kralice na Hané
Kulturní dům v Ohrozimi
Obec Ohrozim
Společenský dům Prostějov
Pomáháme tancem
Sokolovna v Čechovicích
Sbor dobrovolných hasičů Čechovice
Obecní dům v Budětsku
Sbor pro občanské záležitosti Budětsko
sál Obecního domu
Obec Pivín
Restaurace U Toma Kelčice
Obec Kelčice

sobota 11. ledna
9.00 Sokolský pohár (turnaj pro všechny věkové kategorie, sportovní hala
Kostelec na Hané)

VOLEJBAL
neděle 12. ledna
10:00 a 13.00 TJ OP Prostějov – Šternberk „B“ (11. a 12. kolo Krajského přeboru juniorek, Národní sportovní centrum Prostějov)
10.00 a 14.00 VK Prostějov – Zlín
(17. a 18. kolo 1. ligy juniorek, Národní
sportovní centrum Prostějov)

BRUSLENÍ

7&Ė&+/045*
Pátek 10.1.
Neděle 12.1.

8.45 - 9.45
15.00 - 16.00

Tříkrálový koncert v Konici
Kruh přátel hudby Konice a MěKS Konice pořádají Tříkrálový koncert, na
kterém vystoupí kapela Noproblem
z Kostelce na Hané. Na programu budou vánoční písně, koledy a spirituály.
Akce se bude konat ve středu 8. ledna
od 19:00 hodin v zámku v Konici.

19112211384

Kino METRO 70

Školní 1, Prostějov
pondělí 6. ledna
17:00 STAR WARS:
VZESTUP SKYWALKERA
americké akční scifi
20:00 PORTRÉT DÍVKY
V PLAMENECH
historické drama Francie
úterý 7. ledna
15:00 VLASTNÍCI
česká komedie
17:30 AMUNDSEN
životopisné drama ČR/Norsko/Švédsko
20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
česko-slovenská komedie
středa 8. ledna
17:30 LAST CHRISTMAS
romantická komedie Velká Británie/USA
20:00 BLUESMAN
český hudební dokument
čtvrtek 9. ledna
17:30 NA NOŽE
krimikomedie USA
20:00 CATS
muzikál USA/Velká Británie
pátek 10. ledna
15:30 ZAKLETÉ PÍRKO
česká pohádka
17:30 CATS
20:00 STAR WARS:
VZESTUP SKYWALKERA
sobota 11. ledna
15:30 TROLLOVÉ
A KOUZELNÝ LES
animované fantasy Kanada/Norsko
17:30 CATS
20:00 POD VODOU
akční thriller USA
neděle 12. ledna
10:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
americký animovaný muzikál
15:30 ZAKLETÉ PÍRKO
17:30 NA NOŽE
17:30 BEST OF 2019:
FREE SOLO
dokument USA
20:00 CATS

BASKETBAL
sobota 11. ledna
10.00 BCM Orli Prostějov – SKB Zlín
(Minižáci U13, Národní sportovní centrum Prostějov)
15.00 BCM Orli Prostějov – Ydea Kondor (13. kolo Extraligy juniorů, Sportcentrum-DDM Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – SK UP
Olomouc (Žáci U15, 1. kolo Žákovské
ligy-sk. C, Národní sportovní centrum
Prostějov)
neděle 12. ledna
10.00 BCM Orli Prostějov – Slavoj Litoměřice (14. kolo Extraligy juniorů, Sportcentrum-DDM Prostějov)

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 7. ledna od 17:00 hodin se
koná seminář fyzioterapeutky K. Frantalové „ABY ZÁDA NEBOLELA“
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Akademie seniorů pořádá v úterý 7. ledna
HRÁTKY S PAMĚTÍ, kde si senioři mohou zahrát hry a procvičit si paměť. Akce
se koná v LIPKA (Tetín 1) v Prostějově.

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).

Sbor dobrovolných hasičů Čechovice pořádá v sobotu 11. ledna 2020
ve všech prostorách sokolovny
v Čechovicích TRADIČNÍ XXIX.
HASIČSKÝ PLES. Zahájení ve
20.00 hodin, vstupné 120 Kč. Ples
zahájíme slavnostním předtančením. K tanci a poslechu hraje hudba NO PROBLEM, v podsálí hraje
skupina Dobrodruzi dva Pepa a Jirka
písničky na přání. Bohatá tombola,
občerstvení zajištěno, speciality ze
zvěřiny, domácí cukroví, vína z Jižní
Moravy. Předprodej místenek 8., 9.
a 10. 1. 2020 od 16.00 hodin v sokolovně Čechovice. Srdečně zvou pořadatelé.

Schola Cantorum Prostějov zvou v sobotu 11. ledna 2020 v 17.00 hodin do
kostela Povýšení Svatého Kříže na VII.
HUDEBNÍ OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ DOBOU. Výtěžek koncertu
bude věnován na pokrytí režie koncertu a opravu kostela.

WWW
VECERNIKPV.CZ

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA

18042710444

SPORT
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SPOLEČNOST

(JMA=<GJQ½?M<H<
MINIATUR
Z CHLAPŮ KABINET

N@nĂ<NOIÑH
FJI>@H

Foto: Michal Kadlec

V Nezamyslicích Slavili
Silvestra tradiènì.
/HGRYRXO½]QÉPDzRUHWÕd
strana 20

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Ani vedení 1:0 na sety nestačilo
prostějovskému tenistovi Jiřímu Veselému (105. na světovém žebříčku)
k postupu do hlavní soutěže v katarském Dauhá. V souboji s Maďarem
Fucsovicsem totiž prohrál 6:4, 1:6,
4:6.
ƔƔ Koncert kapely No problem se
uskuteční 16. ledna v Kostelci na
Hané v tamním kostele jako poděkování lidem, kteří přispěli do sbírky
Naše zvony.
ƔƔ Klub TJ Sokol Určice odmítl
spekulace o odchodu hrajícího trenéra Davida Kobylíka, ten by vzdor
šeptané v kuloárech měl zůstat nadále v Určicích.
ƔƔ Dnes slaví 42. narozeniny prostějovský rodák a někdejší hokejový
útočník Radek Procházka, který
v extralize dlouho působil v Olomouci a Karlových Varech.
ƔƔ Zimní přípravu na sezónu začínají prostějovští plavci, jejichž vedení
na Facebooku slibuje pravidelné tréninky se vším všudy.
ƔƔ Olomoucký kraj letos opět ocení
osobnosti a výjimečné počiny v oblasti kultury za uplynulý rok. Návrhy
na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou podávat organizace i jednotlivci písemnou formou do pátku
10. ledna.

výročí
města

ƔƔ Dvě nejvýznamnější kulturní
akce hostilo o uplynulém víkendu
městečko pod Kosířem
strana 19

ƔƔ Uzávěrka nominací do ankety
Sportovec města Prostějov se přiblížila, hlásit se můžete i do fotosoutěže
strana 22

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Po mnoha letech porazili korfbalisté SK RG
Prostějov neoblíbeného soupeře z Českých Budějovic,
navíc košem z penalty půl minuty před koncem těsně
21:20! Vydřené vítězství Hanáky posunulo zpět na druhé místo extraligové tabulky na dostřel za brněnským
lídrem nejvyšší české soutěže.

ƔƔ Druholigové eskáčko se schází

➢

k zimní přípravě pod vedením nového trenéra a už bez kapitána
strana 27

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 31

OHŇOSTROJ
oslavil

ČECHY
OŽILY

KDO BUDE
KRÁLEM?

SILVESTROVSKÝ

s předstihem

Naleznete
uvnitř

PROSTĚJOV Zejména milovníky historie potěšil úterní
silvestrovský ohňostroj na
prostějovském náměstí T. G.
Masaryka. Ve dvacet hodin
začala show, která zprvu udělala radost hlavně zájemcům
o historii města. A patriotům.
Ohňostroj totiž provázelo povídání o rodu Kravařů, zejména
o Petrovi. Právě s ním je svázán
rozvoj Prostějova a zisk městských práv v roce 1390. Až poté
následovala pravá ohňostrojová podívaná cílená na oči obecenstva. A závěr? Přítomní ocenili show hlasitým potleskem a
jásotem.
(sob)

2À=?
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FOTBALISTÉ
NA HŘIŠTĚ

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

,GUVą¾DKX[\XQW&WMNW

vs.

PROSTĚJOV
Prostějovští hokejisté
můžou
být
aktuálně
o chlup spokojenější: nejprve
venku zničili Třebíč, poté doma
přehráli Benátky nad Jizerou
a na závěr týdne
zvládli přestřelku v Ústí nad Labem. Zdá se, že rozpačité výkony provázené pískáním fanoušků jsou ty tam.
I tak ale Jestřábům chybí do konce
základní části ještě celá řada zápasů, konkrétně i s pondělním vystoupením v Sokolově jednadvacet.
A v sázce je tak pořád mnoho bodů. O jedny z nejdůležitějších se ale
může hrát už tuto středu 8. ledna, kdy Jestřábi na svém ledě vyzvou
Jihlavu.
Půjde vlastně o takový souboj zklamaných týmů. V obou případech
se totiž s týmy před sezónou počítalo přinejmenším do širší špičky
soutěže. A ani jeden herně a už vůbec ne výsledkově tyto předpoklady nenaplnil. Stejně tak obě mužstva měnila trenéry. Ani změny za
Ladislava Lubinu, potažmo Viktora Ujčíka však týmy nezachránily
před hrou v horší skupině o dvě poslední místa do vyřazovacích bojů.
Právě tyto poslední postupové karty třímají v ruce Jihlava a Prostějov.
Utkání tak může v mnohém napovědět, co čekat od dalších soubojů.
V případě výhry Jestřábů může jít o další pozitivní impuls a potvrzení
toho, že bídy jako s Kadaní a Sokolovem jsou minulostí. Jihlava je na
tom přitom nyní lépe: ze čtyř zápasů ovládla shodně s Jestřáby dva,
bodovala však ve všech. Jak utkání dopadne, můžete přijít sledovat
na prostějovský zimní stadion. Zápas začíná tradičně v 18.00 hodin.
(sob)
HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA
DVOUSTRANĚ 24-25

➢

šťastný nový rok

výsledky

Pondělí 6. ledna 2020
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+&6ORYDQÓVWtQDG/DEHP²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

9.3URVWčMRY²7-2VWUDYD

%UDQN\+DYHO 0DUãRXQ9LOGXPHW] +DYHO 9LOGXPHW]0DUãRXQ 0OOHU
.UXåtN .UXåtN 6HYHUD6PHWDQD 6PHWDQD .UXåtN ±+UQtþNR 0-DQGXV
'LYtãHN 2XĜDGD 7-DQGXV 0LãNiĜ .UHMþtN0Ui]HN 0LãNiĜ .UHMþtN0
-DQGXV 1RYiN .QDS%ĜH]iN 0LãNiĜ äiOþtN0Ui]HN 5R]KRGÿt3DYORYLþ
-HFKRXWHN±3ROiNâHYLF9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYDÓVWt

6WDKO±6PHWDQD0OOHU+HV%URå0iOHN9HEHU=XNDO±7ĤPD)LOLS.UXåtN±.UOLã
9LOGXPHW]0DUãRXQ±%OiKD+DYHO6HYHUD±*ULP+RXãND-HOtQHN
7UHQpĝL7RPiã0DUHãD-DURVODY5RXEtN
6HVWDYD3URVWčMRYD

âWĤUDOD±0Ui]HN0XãND+XVD.UHMþt%ĜH]iN+DPUOtN0-DQGXV±.UHMþtN0LãNiĜ
äiOþtN±+UQtþNR'LYtãHN1RX]D±7-DQGXV&KOiQ2XĜDGD±1RYiN0HLGO.QDS
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND

Å0iOHPMVPH]WUDWLOLMDVQë]iSDVYLQRX
QHVP\VOQëFKY\ORXÿHQtDFK\E“

5
6



/DGLVODY/8%,1$WUHQpU-HVWĜiEĤ

77

1DãHKUDGORXKRQHE\ODSĜtOLãGREUiKODYQČSUYQtþWYUWLQDVHPLQHOtELOD
3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU%.2ORPRXFNR

VWUDQD

Foto: BK Olomoucko

3URVWĨMRY%HQiWN\Q5:1 
%UDQN\  9DFKXWND 9 0HLGO %ĜH]iN 
 'UWLO 1RX]D -DQGXV   1RX
]D +UQtþNR'LYtãHN 'UWLO 9DFKXWND9
0HLGO   äiOþtN / .UHMþtN 0LãNiĜ  ±
 6WUQDG .ĜHSHOND  6WĜHO\ QD EUDQNX
 5R]KRGÿt )LDOD 2EDGDO ± %HQHã
+DQ]OtN9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt9RV
ODEHQt'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD +XI +XVD 0XãND
%ĜH]iN'UWLO3.UHMþt±/.HMþtN0LãNiĜäiOþtN
± +UQtþNR 'LYtãHN 1RX]D ± 0 1RYiN 9
0HLGO9DFKXWND±7-DQGXV&KOiQ2XĜDGD
7UHQpĝL/DGLVODY/XELQDD,YR3HãWXND
6HVWDYD %HQiWHN äDMGOtN  .ROPDQQ
äĤUHN$XEUHFKW %XFKWHOD &KDUYiW %XNDþ
+DG ± .ODSND &KUWHN 5 'XGD ± :LH
QFHNâDIDĜRYVNê$'ORXKê±.ĜHSHOND6WUQ
DGäHPED±âHOLJD
7UHQpĝL9DOGHPDU-LUXãD$QWRQtQ1HþDV

þHNDOLMVPHæHSĝLMGH
YtFHGLYiNĥ«"
'DQLHO+8)EUDQNiĜ-HVWĜiEĤ


675$1$
'DOät YëVOHGN\  NROD -LKODYD ² ÓVWt
QDG/DEHP  %UDQN\
-XGD +UDOD/LFKDQHF -+ROê ýDFKRW
VNê)URQN ýDFKRWVNê ,OOpã)URQN 
7 +DUNDEXV /LFKDQHF ' .ROiĜ   ,OOpã
ýDFKRWVNê)URQN 3HNU 6NRĜHSD 
6NRĜHSD $QGČO3HNU ±6PHWDQD )LOLS 
*ULP'LYiFL .DGDė²6RNRORY
VQ  %UDQN\.ĤV
&KORXED (OLiã  UR]K QiM äRORERY ± 
2VPtN 9UDFRYVNê .YHUND  'LYiFL  
+DYtĝRY²3RUXED  %UDQ
N\  0URZLHF .DFK\ĖD 'YRĜiN  
.RWDOD %DPEXOD ±âSDþHN +XGHþHN 
'LYiFL þHVNp%XGčMRYLFH²9VHWtQ
     %UDQN\  +ROHF =
'ROHåDO   = 'ROHåDO - .OR] 3êFKD 
 - 9HVHOê 0 1RYiN   +ROHF 
3URNHã $OOHQ  ±  ' 7ĤPD 3HFKDQHF
%ĜH]LQD   .XFKDUF]\N 7HSHU  'LYiFL
  /LWRPčĝLFH ² &KRPXWRY SS
 %UDQN\.URSiþHN
-LQGUD3ĜLNU\O -iQVNê +HOW6WUHMþHN 
 / 'RXGHUD .RUNLDNRVNL 9RåHQtOHN  ±
&KUSD 6XFKê-ýHUQê 5XGRYVNê
6WORXNDO 6HHPDQQ   5 +DYHO 3LWXOH
6WORXNDO   - 6NOHQiĜ 3LWXOH  'LYiFL
  3ĝHURY ² 6ODYLD 3UDKD  
 %UDQN\1DYUiWLO .ULVO 7
'ROHåDO 3ãXUQê1DYUiWLO 3ãXUQê .ULVO
7'ROHåDO 0DWČM6YRERGD )'YRĜiN 
±9OþHN âPHUKD%DUiN 'LYiFL
NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

ÔVWtQ/3URVWĨMRY 5:6
 YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD
%HQiWN\ Q- ² )UëGHN0tVWHN  
   %UDQN\  ' âSDþHN  :L
HQFHN -LUXã$'ORXKê 5'XGD±
.RIURĖ .DIND0LNXOtN 'LYiFL SokoORY²-LKODYD  %UDQN\
 9UDFRYVNê .DGHĜiYHN .YHUND   0
=DGUDåLO âYHF 9UiQD  ±  6NRĜHSD ýD
FKRWVNê-3RKO ýDFKRWVNê 3LHJO 
3HNU 6NRĜHSD ýDFKRWVNê   +UDOD '
.ROiĜ3URWDVHQMD 'LYiFL 7ĝHEtÿ²
.DGDė  %UDQN\âĢR
YtþHN *ORYHU 0LFKiOHN 3.UDWRFKYtO 
9RGQê 1HGYtGHN1HGEDO âĢRYtþHN
9RGQê1HGYtGHN +RUW 0DOHF7DGHiã
.UiO   1HGYtGHN 9RGQê *ORYHU  ± 

.ĤV ' =HPDQ  'LYiFL   6ODYLD
3UDKD ² /LWRPčĝLFH     
%UDQN\âPHUKD5\]iN 9OþHN3
+RĜDYD 5\]iN .XEtN ±9RåHQt
OHN 0.DGOHF-tFKD -tFKD 9RåHQt
OHN6WUHMþHN -iQVNê -LQGUD0DUFHO 
0.DGOHF .RUNLDNRVNL-tFKD 'LYiFL
 &KRPXWRY²+DYtĝRY 
 %UDQN\6WORXNDO +ODYD3LWXOH 
-6NOHQiĜ 5+DYHO/DQJ ±'YR
ĜiN %DOiå 'RNWRU 'YRĜiN)6HPDQ 
)ULGULFK %DOiå 0DOLQD /%HGQiĜ
:HUELN  'LYiFL   9VHWtQ ² 3ĝHURY
  %UDQN\/9ROI 7H
SHU '7ĤPD %ĜH]LQD 'LYiFL 
3RUXED²þHVNp%XGčMRYLFH 
 %UDQN\5XGO +XViN7-iFK\P 
±*LOEHUW -9HVHOê3OiãLO -.OR]
='ROHåDO9\GDUHQê 'LYiFL
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 ý%XGČMRYLFH      
 9VHWtQ
     
 3ĜHURY
     
 &KRPXWRY      
 /LWRPČĜLFH      
 +DYtĜRY
     
 6ODYLD3UDKD      
 3RUXED
     

 -LKODYD
     
 3URVWčMRY      
 )UêGHN0tVWHN      
 7ĜHEtþ
     
 %HQiWN\Q-       
 ÒVWtQ/
      
 .DGDĖ
      
 6RNRORY
      

.$03ĜÌã7Č
 NROR QDGVWDYE\ SRQGčOt  OHGQD
KRGLQ %HQiWN\QDG-L]HURX±7ĜH
Etþ   .DGDĖ ± -LKODYD 6RNRORY ²
3URVWčMRY)UêGHN0tVWHNÒVWtQ/ 
 
NRORQDGVWDYE\VWĝHGDOHGQD
KRGLQ %HQiWN\Q-±.DGDĖ7ĜHEtþ±ÒVWt
QDG /DEHP )UêGHN0tVWHN ± 6RNRORY
 3URVWčMRY²-LKODYD  
 NROR QDGVWDYE\ VRERWD  OHGQD
KRGLQ ÒVWtQ/±%HQiWN\Q-  
.DGDė²3URVWčMRY6RNRORY±7ĜHEtþ-LK
ODYD±)UêGHN0tVWHN  

KORFBAL
(;75$/,*$'263Č/ê&+
þ5².2/2

9. kolo:

3URVWĨMRYĠ%XGĨMRYLFH

 

5R]KRGÿt0LOLFKRYVNêD0LQDUþtN
'LYiFL
6HVWDYD D NRäH 3URVWčMRYD *DOtþHN 
/XåQê/HãDQVNiâWHIiNRYi9\URX
EDO  7LFKê  1 /RUHQFRYi  .ĜtåNRYi
±+DYORYiâWHIiN0DUHN5LHJHU
7UHQpĝL'DYLG.RQHþQêD0DUWLQ8KHUND
1HMYtF NRäĥ þHVNëFK %XGčMRYLF .UHMþt
%OiKD9HUQDUVNi

.RQHÿQčMVPH]ORPLOLSURNOHWt
DþHVNp%XGčMRYLFHSRUD]LOL









VWUDQD

FUTSAL

9. kolo Ligy juniorù - nadstavba
Hodonín – Prostìjov
0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
%UDQN\  3HWU 9OþHN   0LNHã 7iERU
0DFKDOtN   3RNRUQê 9\URXEDO   0Ui]HN
3tFKDO *U\F   3tFKDO 9\URXEDO 3RNRUQê 
5R]KRGÿt6ODYND±+EO1LNO9\ORXÿHQt
%H]Y\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL 31.
+RGRQtQ+DQiþHN±:HEHU6FKQHLGHU.XEČQD
%ČKDO &KDUYiW =OiPDO ± âHQN 0DWXãNRYLþ .R
WiVHN ýHUPiN 3RVStãLO$GDPHF +RUĖiN :DOOD
'DQČþHN+ROHã50DUHN 7UHQpU2WDNDUýDMND
3URVWčMRY'XEVNê±$ýHUQê3RNRUQê)RMW9OþHN
-LĜtþHN*U\F±9\URXEDO0DFKDOtN7iERU0Ui]HN
7DUãLQVNê 3tFKDO 0LNHã .RODĜtN 3HWU +DQiN
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN

BASKETBAL

81,4$(;75$/,*$

%7URMN\ TH: 'RVNRN\
$VLVWHQFH)DXO\
5R]KRGÿt.HF9RãDKOtN6FKRO]H'LYiFL

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
0RUJDQ0DOLN'RXJODV-DYRQWH3DO\]D/XNiã6HKQDO0DUHN1RUZD0LFKDO.RXĜLO
5DGRYDQ9iĖD)UDQWLãHN-RVLSRYLþ,JRU*RJD$GDP9DãiW9LNWRUâWČSiQ'RPLQLN
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

NRORR~ÿDVWYSĝHGNROH:

/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD



VWUDQD

%.2ORPRXFNR%&*HRVDQ.ROtQ

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH




6HVWDYD2VWUDY\
=HPDQRYi3RVStãLORYi.RMGRYi.DOXVN
RYi  :DQF]\N  äDUQRYLFNi  OLEHUR
&KHYDOLHURYi6WĜtGDO\.DãSDURYi)DOWtQRYi
1HþDVRYi$GDPþtNRYi
7UHQpĝL=GHQČN3RPPHUD)LOLS+DQiN

VOLEJBAL

HOKEJ

VHW
VHW

Ä%\OLMVPH~VSČãQČMãtY~WRNX³

.223(5$7,9$1%/.2/2
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5R]KRGÿt7UXPSHãD3HORXãHN
þDVKRGLQ\'LYiNĥ

6HVWDYD3URVWčMRYD
)ULþRYi  6WPSHORYi  =DWORXNDORYi
1RYi.R]PtN.RSiþRYiOLEHUR
6ODYtNRYi 6WĜtGDO\ :HLGHQWKDOHURYi 
'YRĜiþNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN



(QVQ-CTGN&XQą¾éGM
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VHW
VHW

3
1

2NUHVQÉVRXWÈz
'DQLHO ± 5HOD[  *UHPLR ± =DYDGLOND 
5HOD[²2WLQRYHV YL]NXSyQ =DYDGLOND
±%URGHNX3Y'DQLHO*UHPLR2WL
QRYHV±1H]DP\VOLFH$ULVWRQ±=DYDGLOND
%URGHNX3Y'DQLHO*UHPLR$ULVWRQ
1H]DP\VOLFH±%URGHNX3Y

7DEXOND

 5HOD[3URVWČMRY 
 $ULVWRQ3URVWČMRY 
 1H]DP\VOLFH  
 2UDQJH
 
 2WLQRYHV
 
 =DYDGLOND
 
 %URGHNX3Y  
 6PUåLFH
 
 'DQLHO
 
*5(0,2
 
ýHFK\S.  
3WHQt
 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

NROR

NROR

'DOätYëVOHGN\NROD ãWHUQEHUN9.%UQR
     1HMYtFH ERGĥ 6FKDQGORYi 
6LIIHULHQRYi.QHLIORYi'LDWNRYi6YRERG
QtNRYi0LN\VNRYi .3%UQR2ORPRXF
 1HMYtFHERGĥ.YDSLORYi3DYOtNR
Yi&DUSHQWLHURYi2UYRãRYi0LFKDOtNRYiD
7UQNRYiSR 2O\PS3UDKD)UëGHN0tVWHN
SĝHGHKUiQR , 3ĝHURY/LEHUHF  
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 9.%UQR
   
 2ORPRXF    
 2VWUDYD
   
 3URVWčMRY    
 2O\PS3UDKD     
 /LEHUHF
    
 .3%UQR
   
 âWHUQEHUN    
 )UêGHN0tVWHN   
 3ĜHURY
   
.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDOHGQDKRGLQ
9.%UQR.UiORYR3ROH  2ORPRXF3ĜHURY
 /LEHUHF2O\PS  )UëGHN0tVWHN
3URVWčMRY2VWUDYDâWHUQEHUN



3URVWĨMRY2VWUDYD  2ORPRXFNR.ROtQ

YtFHYKODYQtPNXSyQX


FUTSAL
2NUHVQÉVRXWÈz

2WLQRYHV5HOD[

  

%UDQN\3DUiN±0DWRXãHN5R]KRGþt+RUiN
1DMHUäOXWpNDUW\)OiGU0DWRXãHN
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ČECHY POD KOSÍŘEM Do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem zavítal během nedělního
podvečera 5. ledna český folkový písničkář a jedna z nejvýraznějších postav české folkové
scény. Pavel Žalman Lohonka se svojí skupinou dokázal stejně jako před týdnem František
Nedvěd celý sál muzea absolutně vyprodat. Vystoupením kapely Žalman a spol. vyvrcholila
série adventních koncertů, za jejichž organizací tradičně stojí ředitel Muzea kočárů Václav Obr.

Michal KADLEC
Společně s kytaristy Petrem Novotným, Petrem Havrdou a zpěvačkou
Michaelou Hálkovou byl Pavel Žalman v Čechách pod Kosířem už před
sedmi lety. „Chtěli jsme zakončit sérii
adventních koncertů někým, kdo
je hodně známý a oblíbený. Pavla

Žalmana, který zde v Čechách pod
Kosířem zpíval už v roce 2012 u příležitosti Josefkolu, vybrala pro poslední
adventní vystoupení na Tři krále moje
paní. A já jsem rád, že pan Žalman Lohonka pozvání přijal a stejně jako na
Františka Nedvěda i dnes zde máme
zcela nabitý sál,“ řekl Večerníku jen
pár minut před začátkem koncertu
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Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KINO“. Zavolat svoji odpověď nám můžete také na
známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960
042, případně přijďte osobně do redakce na adrese Vápenice 19, Prostějov.
Na odpovědi na film Cats čekáme v redakci do středy 8. ledna do 10:00 hodin.
Výherce bude kontaktován telefonicky. NEZAPOMEŇTE PROTO UVÉST TELEFONICKÝ KONTAKT.
Na odpovědi na film Případ mrtvého nebožtíka čekáme do pátku 10. ledna do
10:00 hodin. Jména výherců budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku.
Vstupenky je možné vyzvednout při předložení občanského průkazu na pokladně
kina Metro 70 před promítáním filmu.

Václav Obr, ředitel Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem.
Bezmála dvouhodinový koncert
diváky nadchl, Pavel Žalman zazpíval mnoho svých známých písniček i nových skladeb, jež všechny
přítomné pohladily po duši. „Moc
rádi zpíváme v tak nádherných a atraktivních prostředích, jako jsou hrady,

2CXGNäCNOCP.QJQPMCUMCRGNQWPCFEJNFKX¾M[XQR÷VX[RTQFCPÆOU¾NG/W\GCMQé¾TčXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO
Foto: Michal Kadlec

zámky nebo podobná muzea, jako
máte zde v Čechách pod Kosířem.
Společnost vedená panem Obrem
tady vytvořila opravdu něco krásného
a monumentálního. A když se něco
dělá s láskou, hned se to pozná,“ pronesl před diváky Pavel Žalman.

V Muzeu kočárů tímto vystoupením
skončila série pořádaných adventních
koncertů, ale ředitel Pavel Obr se už
dívá do budoucnosti. „V rámci adventních koncertů jsme dokázali připravit
vystoupení a pozvat hosty, na které přijela spousta lidí z dálky i blízkého okolí.

Jsme rádi, že máme samé kladné ohlasy a hodláme vysoko nastavenou laťku
udržet. Nyní se už budou tato představení konat v novém muzeu a já věřím,
že budou stejně tak hojně navštěvovaná jako tato,“ rozloučil se s Večerníkem
Václav Obr.

Himbajs šůviks, plantážníci! Rychlé šípy zestárly, ale pořád baví
BŘEZSKO Nejen oslavy zajímaly
během silvestra mnoho lidí z Konicka. Řada se jich chtěla také pobavit
a kulturně obohatit. Obojí se jim
povedlo v Březsku, kam se sešli lidé
z celého okolí, aby podpořili místní
ochotníky. Ti, stejně jako každý rok,
opět potěšili stovky lidí. A to i přesto,
že uvaděč oděný v černém hrobovým hlasem oznámil, že je konec
příběhů se šťastným koncem a konec veseloher. „Vždyť podobné věci
přímo výchově dětí škodí,“ upřesnil
k obveselení publika. Díky němu se
na jeden den Březsko rozrostlo tak
na trojnásobek.

stížnostmi dam na to, že muži už nejsou gentlemani, neumí se totiž vůbec
chovat. „Ach, to v dobách Pomalých
šípů…,“ zněl stesk žen. V tu ránu jeviště patřilo známé pětici. A taky Černým jezdcům: herci–nadšenci totiž
sehráli úvodní pasáže a díly Rychlých
šípů – tedy třeba to, jak se k Jarkovi
Metelkovi a Mirku Dušínovi přidal
Jindra Hojer.
Hodně prostoru pro sebe „ukradl“
právě Mirek Dušín. Ukazoval, že Pomalé šípy nejsou vůbec pomalé a nebýt polínka Černých jezdců, získal
by vítězství v běžeckém závodě tak
jako tak. „Vždycky je to hodinka slávy
pak zase reality,“ smál se herec a staMichal SOBECKÝ arosta
v jedné osobě Jiří Zajíček. PřiRok 2019 přinesl na prkna březského tom nakonec mohlo na pódiu dojít
jeviště hru Pomalé šípy. I když zprvu na úplně jinou hru. „Původně se nám
to tak nevypadalo: hra totiž začala to moc nelíbilo a tlačili jsme na reži-

,CTQUNCX(QINCTD[O÷NTCFQUV,GJQ4[EJNÆwÊR[UKEGXRTčD÷JWNGV\RQOCNKN[PG\VTCVKN[
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Foto: Michal Sobecký

séra, aby vybral něco jiného. Nakonec
jsme si to ale oblíbili a k závěru to
byla paráda,“ prozradil k dění v zákulisí starosta Březska, z něhož během
silvestrovského odpoledne proudili
promrzlí, ale spokojení a pobavení

lidé. „Je super, že se lidi dokážou sejít
a udělat něco takového. Žije to tady.
Herci jsou vtipní, navíc představení
zaměřují na vesnické figurky a udělají
si ze všeho srandu,“ poznamenala třeba paní Svatka.

Koncert na zámku se sladkým překvapením
Duo Laubová–Urbanová
lákalo do Čech pod Kosířem
na písně židovských skladatelů

ČECHY POD KOSÍŘEM Přítmí,
jen tu a tam světlo z elektrických
svící. A k tomu historicky zařízené
interiéry velkého sálu zámku. O atmosféru se nemusel nikdo na zámku bát. Komornosti koncertu pak
přispělo, že se do sálu vešla zhruba
PROSTĚJOV Milovníci výstav by měli zpozornět! Rainbow Gallery jen padesátka lidí, mezhi nimiž byl
v Kulturním klubu Duha ve Školní ulici zahájí nový rok rovnou dvěma i Večerník.
výstavami. Půjde o fotografickou výstavu Karolíny Matuškové a Lenky Glisníkové a výstavu grafických prací Oľgy Moravcové. Vernisáž se EXKLUZIVNÍ
uskuteční v pátek 10. ledna v 17:00 hodin.
Dvojice Matušková a Glisníková jako fotografické duo vystupuje pod pseu- reportáž
donymem SHOTBY.US a tvoří snímky na průniku umělecké a komerční fo- pro Večerník
tografie. Výstava grafických prací Moravcové je zaměřena na grafiku a objekty a propojení těchto dvou médií. Její tvorba se dá vnímat jako vnitřní dialog, Michal
který vede sama se sebou. Témata jsou to rozhodně zajímavá a zcela jistě si SOBECKÝ
najdou své fanoušky nejen mezi stálými návštěvníky Rainbow Gallery.
Výstavu je možné navštívit až do čtvrtka 30. ledna, a to každý den od 9:00 do Všechny přivítal v sále kastelán Martin
15:00 hodin, kromě pátku, kdy je otevírací doba zkrácena do 12:00 hodin. Váňa. Promluvil přitom nejen o sa(ans) mém koncertu, ale také o plánech se

zámkem. „Tento koncert vlastně zahajuje celou naši turistickou sezónu.
Bude to pro nás sezóna mimořádná,
jelikož pořádáme spoustu akcí v souvislosti s Josefem Mánesem, nejznámější osobností spjatou s památkou,“
uvedl Váňa. Poté, co popřál příjemný
poslech, už se ale slova, či spíše hudby
ujaly zpěvačka Lucie Laubová a klavíristka Vendula Urbanová.
Na úvod zazněly Písně z pražského
ghetta, postupně pak dvojice prošla
s posluchači repertoár, který zahrnoval méně známé skladatele židovského původu. Například Ervína Schulhoffa, Gideona Kleina nebo Pavla
Haase, bratra herce Huga Haase. Přitom se Vendula Urbanová neujala jen
představování díla, ale v některých
případech také osudů autorů. Řada

Výtvarný slabikář ve Špalíčku

Turecká kavárna v Jesenci je tady!

Rainbow Gallery zahajuje nový rok

PROSTĚJOV Výtvarný slabikář je název výstavy
uspořádané ke 130. výročí založení Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose. Zhlédnout ji budou
moci všichni návštěvníci Galerie Špalíček v Uprkově
ulici v termínu od čtvrtka 9. ledna do neděle 23. února. Výstavu zahájí vernisáž v uvedený čtvrtek v 17:00
hodin.
Výstava zahájí novou výstavní sezónu ve Špalíčku a
provede návštěvníky širokým spektrem výtvarných
materiálů, technik i námětů. Stále vám není jasné, jaký

je rozdíl mezi kresbou a malbou a co je to grafika? „Na
tyhle a spoustu dalších otázek najdete odpovědi při
prohlídce Výtvarného slabikáře. Výstava bude rozdělena do několika sekcí a každá část bude věnována
jednotlivé technice a jejím možnostem. Návštěvníci
se seznámí s kresbou, malbou, grafikou a prostorovou
tvorbou. Velkým finále bude výtvarný projekt Popcorn, který sdružuje všechny tyto části opět do jednoho celku,“ zve na výstavu její kurátorka Kamila Husaříková.
(ans)

JESENEC Agentura Harlekýn
přiváží do kulturního domu v Jesenci detektivní příběhy Roberta
Thomase s názvem Turecká kavárna. V hlavní roli se představí
Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Jana Boušková a Matěj Hádek. Nechte se v sobotu 11. ledna
od 19:00 hodin pohltit komikou
detektivních příběhů z Paříže.
Původní říjnový termín představení byl odložen kvůli nemoci
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Foto: Michal Sobecký

z nich skončila v koncentračním táboře a následně nacistickým režimem
v Německu zavražděna.
Stejný osud čekal také Karla Hašlera,
asi nejznámějšího z autorů, jehož písně v Čechách pod Kosířem zazněly.
A u něj se Vendula Urbanová zastavila.
„Pan Lhotský se v roce 1920 vydal se
svými bonbóny do kabaretu Lucerna
za právě chraptícím Karlem Hašlerem.
Písničkář se na vlastní kůži přesvědčil

Nadi Konvalinkové, nyní jsou ale
všichni herci ve výborné kondici
a připraveni podat nejlepší výkony.
„Autorský záměr Roberta Thomase je jasný a působivý – pobavit diváka a dát mu překvapivou pointu.
Zdánlivě všední situace ze zdánlivě
všedního dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce. Postavy
jsou napsané brilantně a s velkou
láskou. Ať už patří na stranu dobra,

o kvalitě a účincích bonbónu. A dal tehdy souhlas k užití svého jména na jejich
pojmenování,“ vyprávěla publiku.
To ale nebylo vše: s kolegyní si totiž
Vendula Urbanová připravila sladké
překvapení. A kdo hádá, že jím byla
hašlerka, hádá správně. Posluchači
tak po více než hodině odcházeli
nejen příjemně znavení z hudby, ale
také obohaceni o jeden z našich cukrovinkářských originálů.

či zločinu, jsou plné humoru a člověčenství. Zejména příběh nazvaný
‚ZLATÝ PAN MINISTR‘, ťal přímo
do naší žhavé současnosti,“ tak zní
oficiální komentář ke hře na webových stránkách Agentury Harlekýn.
Představení trvá včetně přestávky
cca 120 minut. Cena vstupného
je 400 Kč za osobu. Vstupenky je
možné zakoupit v Konici v informačním centru v Kostelní ulici.
(ans)

společnost

šťastný nový rok

Pondělí 6. ledna 2020

nový rok

rů, které nahradily původní stromy.
Nejkrásnější částí aleje je ovšem její
střední část tvořená více než desítkou mohutných platanů, které jsou
nádherné v kterémkoliv ročním
období a v každé denní době. V průběhu posledního desetiletí získala
alej jako doplněk pás trvalkových
záhonů, a tak obyvatelé mohou obdivovat jak klenuté majestátní stromy, tak i drobné květiny a trávy pod
nimi,“ popsala bezesporu působivé
místo nedaleko od radnice náměstkyně primátora Milada Sokolová.
„Fotografie, které pro město Prostějov vyfotil Zbyněk Honest, se neskutečně povedly a věřím, že mohly
přinést hlasy i těch, kteří v anketě
neměli svého ‚domácího‘ favorita.
Prostějovany, kteří dosud nehlaso-

vali, bych ráda požádala o jejich čas
a ochotu hlasovat. Je nemálo míst,
na která můžeme být pyšní, ale tato
ulice lemovaná platany má svého
genia loci,“ vyzývá prostřednictvím
Večerníku Milada Sokolová.
Organizátorem ankety Alej roku je
spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů. Anketa Alej roku je

určena pro širokou veřejnost. Cílem
je upozornit na krásu a užitek, které
nám přinášejí aleje a stromy podél cest i ve volné krajině. Pravidla
a způsob hlasování najde každý na
internetových stránkách www.prostejov.eu. Hlasování končí v úterý 7.
ledna a už v polovině ledna by měly
být známy výsledky.
(mik)

8RQNQXKP÷NGFPCUGFQ\XÊOGLCMXEGNQUV¾VPÊCPMGV÷FQRCFNCRNCVCPQX¾CNGL
X4GLUMQX÷WNKEK
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

oblíbeného charitativního plesu
Pomáháme tancem. Pořadatelé
lákají na novou kapelu, novinky
v doprovodném programu, tradiční tombolu a večer plný tance
a zábavy. Výtěžek se tentokrát
rozdělí mezi dvě organizace, část
poputuje seniorům a zbytek dětem s handicapem.
„Pokračujeme v dlouhodobě fungující spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10, pod kterou
spadají speciální školy – právě jejím
žákům chceme přispět na nákup
pomůcek a různé nadstandardní
terapie. Jelikož k mé radosti stále
roste zájem o náš ples, a to se projevuje i na výši daru, který každoročně do školy posíláme, rozhodli
jsme se letos část věnovat Centru
sociálních služeb provozujícímu
domov pro seniory. Konkrétně na
zajištění kulturních aktivit a kreativních pomůcek,“ vysvětluje Tomáš Lázna, předseda pořádajícího

spolku Pomáháme tancem.
Ples se letos ponese v duchu hanáckých dožínek, těšit se tak můžete i na
tematickou výzdobu a vystoupení
krojovaného souboru Klas Kralice. Součástí programu bude také
řada tradičních předtančení, nově
se představí cyklistická krasojízda.
K tanci a poslechu zahraje devět
muzikantů z kopřivnické kapely
ALFA band. „Pevně věříme, že ples
se nám opět vydaří, a kdo dorazí,
bude odcházet spokojený. Pozitivní
ohlasy nás neuvěřitelně motivují do
dalších let. Připojujeme ještě jednu
prosbu – jako každý pořádný ples
i my máme tombolu a můžete nás
podpořit věnováním daru,“ informují pořadatelé Tereza Dokládalová
a Petr Kalandra.
Nezbytné informace k plesu včetně
odkazu na elektronický předprodej lístků naleznete na webu www.
charitativniples.cz. Bohužel z důvodu velkého zájmu jsou aktuálně
k dispozici už jen lístky na stání.
Pořadatele můžete kontaktovat také
prostřednictvím Facebooku, kde najdete i událost k plesu.
(red)

ky (32). Vepředu zůstává odskočená
dvojice Šelmy Brno (43) + Olomouc
(41), šestý Liberec (25) má odložený
duel v Přerově k dobru. A k sedmému
KP Brno (17) už se těsně přiblížil
osmý Šternberk (16) zásluhou senzačního skolení vedoucích Šelem 3:1!

Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Třikrát během jediného týdne a dvakrát v rozmezí tří
dnů se nyní střetnou volejbalistky
VK Prostějov a TJ Sokol Frýdek-Místek. Jak je to možné? V řadě
za sebou se jim totiž sešly termíny
vzájemných duelů pohárových i
ligových. Úvodní dva díly z tohoto zápasového trojboje se shodně
odehrají ve druhé polovině tohoto
týdne na severu Moravy.

výsledkové rovnosti se hraje rozhodující zlatý set.
O dva dny později přijde na řadu bitva
18. kola UNIQA extraligy žen opět na
hřišti Sokolek, tentokrát se uskuteční v
sobotu 11. ledna od 17.00 hodin. Průběžná tabulka elitní tuzemské soutěže
registruje výběr TJ na předposlední
deváté příčce se ziskem 12 bodů, což
je méně než polovina punktů nasbíraných Hanačkami. Ty jsou tedy pro
obě nadcházející měření sil papírovými favoritkami.
Kolektiv trenéra Jaroslava Vlka byl
navíc před sezónou považován za největšího extraligového outsidera, ale téhle prognóze se zatím úspěšně vzpírá.
Hned na úvod dokázal porazit Šternberk 3:2, poté získal dvakrát bodík s
KP Brno (2:3 a 2:3), triumfoval v Přerově 3:0, senzačně uspěl v Liberci 3:2
a naposledy skolil znovu Zubřice 3:1.

Nejprve je na programu první mač
čtvrtfinále Českého poháru žen
2019/2020, a to ve čtvrtek 9. ledna
od 17.00 hodin ve frýdecko-místecké
hale. Spolu s následnou odvetou (16.
1. v Prostějově) se výsledky obou soubojů sčítají stejně, jako na evropské
klubové scéně, tudíž rezultáty 3:0 i 3:1
se rovnají a jsou víc než 3:2, v případě

Marek SONNEVEND

Evidentně odmítá úděl pádu do baráže
o záchranu, kromě toho v ČP vyřadil
druholigový Nový Jičín a nyní má před
sebou výzvu proniknout do Final Four.
„Pro nás je však postup na závěrečný
turnaj národní pohárové soutěže velkým a hodně důležitým cílem, pro jehož splnění hodláme udělat maximum.
V praxi to znamená co nejlépe zvládnout první utkání dvouzápasové série,
přivézt z venku výhodnou výchozí pozici pro domácí odvetu. A samozřejmě
potřebujeme z Frýdku také body do
ligového pořadí, kde sobotním střetnutím skončí základní část a následně
odstartuje nadstavba,“ zdůraznil pro-

stějovský kouč Lubomír Petráš, že si
vékáčko pojede pro dvě vítězství.
Překazit tento záměr mu bude chtít
severomoravské družstvo tažené univerzálkou Veronikou Šnellyovou a
smečařkami Karolínou Šprochovou
s Terezou Pluhařovou, z nahrávky jej
řídí Markéta Uhrová, na blocích ční
dvě Michaely Jurčíková a Hadáčková,
na liberu vše defenzivně jistí Nikola
Teperová. „Bojovné soupeřky nám
určitě nedají nic zadarmo, spíš právě
naopak. Na jejich odpor se musíme
připravit a dobrými výkony ho překonat,“ nabídl Petráš, kudy za stěžejními
výhrami.

vs.

pelí na plovárně musela sekat tenká
vrstva ledu. Místní mažorety však nic
takového nerozhodilo. Jejich osvědčenou osmičku i letos doplnil redaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Kromě toho se do vody ponořily
hned tři ženy a tři děti. Počet účastníků tak vzrostl na rekordních patnáct,
podívat se na ně přišly odhadem čtyři
stovky teple oblečených lidí.
Otužilci si čekání na jednu z dam
zkrátili tím, že uspořádali čestné kolečko a s téměř všemi přítomnými si
podali ruce, přičemž si vzájemně do

PROSTĚJOV „Kristýnka si dala
na čas, měla se narodit už šestadvacátého prosince. Všichni příbuzní mi říkali, abychom počkali
až do prvního ledna, abychom
byli mezi prvními, tenkrát jsem se
tomu smála. Ale nakonec to fakt
vyšlo,“ usmívala se Monika Konšelová, pro kterou je to již druhé
děťátko, s manželem Janem už
mají dvouapůlletého Martínka.
„Ten už Kristýnku doma oslavil
společně s novým rokem, ale alkohol nepil, aby za mnou mohl
hned přijet autem,“ smála se šťastná maminka. Měla k tomu důvod.
Malá Kristýnka se má čile k světu,
při narození vážila 3,75 kilogramu
a měřila 51 centimetrů.
Ve čtvrtek 2. ledna odpoledne zavítal do prostějovské porodnice také
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „Byl jsem na horách
v Jeseníku a čekal jsem na zprávu,
kde se první miminko kraje letos narodí. Jesenická nemocnice skončila
až na třetím místě, první dítě roku
2020 se narodilo zde, takže jsem
sedl do auta a odjel do Prostějova.
A velice rád,“ prozradil Večerníku
první muž hejtmanství, aby poté
v doprovodu ředitelky nemocnice
Marie Marsové vstoupil do pokoje,
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kde je už čekali manželé Konšelovi.
Jan držel v náručí synka Martínka,
maminka zase čerstvě narozenou
Kristýnku. „Dovolte mi poblahopřát vám nejen k tomu, že vaše Kristýnka je první občankou roku 2020
v rámci celého Olomouckého kraje.
Přeji vám i hodně zdraví, štěstí a trpělivosti při výchově vašich dětí a ať
se mají čile k světu,“ řekl mimo jiné
hejtman Okleštěk šťastným rodičům
malé Kristýnky, s nimiž následně
setrval ještě asi v desetiminutovém
rozhovoru. Poté už na chodbě odpověděl i na dotazy Večerníku i redaktorů televizních štábů. „Samozřejmě
mě potěšilo, že se první miminko kraje

BYLI JSME
U TOHO

narodilo tak brzy. Že si manželé Konšelovi vybrali právě tuto porodnici,
svědčí o tom, že to zde funguje velice
dobře a je tady výborný i kvalitní lékařský a zdravotnický personál. Krásné Kristýnce přeji ze srdce, aby byla
hlavně zdravá a rodiče, aby o ni řádně
pečovali, o což se vůbec nebojím.
PŮVODNÍ
Kromě gratulace, květin pro maminku
reportáž
jsem prvnímu letošnímu novorozenci
předal také hrací podložku s dětskou pro Večerník
hrazdičkou a rodičům finanční šek na
patnáct tisíc korun a drobné dárky. Tě- Michal SOBECKÝ
mito penězi Olomoucký kraj každoročně podporuje porodnost v našem Kromě rachejtlí nechyběla při silkraji,“ shrnul své dojmy hejtman La- vestrovském ohňostroji ani doprovodná část osvětlující život Petra
dislav Okleštěk.

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Menší ochutnávku silvestrovského ohňostroje
mohli lidé putující prostějovským
náměstím zažít už den předem.
V pondělí 30. prosince odpoledne
se totiž konala zvuková zkouška.
Právě zvuk byl letos podobně důležitou složkou jako světelné efekty: zatímco ohňostroj v roce 2018
patřil filmovým osobnostem, ten
poslední byl nerozlučně spjat se
šlechticem Petrem z Kravař. Právě
rod z Kravař a také Pernštejnové
totiž byli významnými rodinnými klany, které se nesmazatelně
zapsaly do historie Prostějova.
Jak se den nato ukázalo, zkouška
proběhla dle očekávání. Tradičně
zaplněné náměstí od radnice až
k atriu se tak necelou půlhodinku
skvěle bavilo.

KRISTÝNKA Z KŘENŮVEK ➢ZE STRANY 17

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV V roce 2015 v Prostějově poprvé našla uplatnění
v praxi myšlenka nabízející polévku bezdomovcům. Nápad tehdejšího studenta GJW Jany Šmídy,
který se na veřejnost obrátil o pomoc lidem bez domova, rozvinula
předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová. Projekt se těšil velké oblibě,
a tak bude od 6. ledna 2020 psát
své další pokračování.
„Od začátku ledna budeme vydávat
lidem bez domova či sociálně slabým teplé polévky s chlebem. I letos
to bude u místního nádraží, kde se
zdržuje stále početnější komunita
lidí bez domova. Polévky se budou
vydávat od 11.30 do 12.00 hodin
každý den, kromě nedělí,“ prozradila Milada Sokolová, předsedkyně

Okrašlovacího spolku města Prostějov. Rozdávání jídla bude trvat do 6.
března 2020.
„K místnímu nádraží se naučili kromě lidí bez domova docházet i sociálně slabí starší občané žijící ať již
v nájemním bytě, či v bytech v Kostelecké ulici, určených pro obyvatele
s nižšími příjmy. Zbude-li polévka,
jak to někdy bývalo i v minulých
letech, převezeme ji k okamžité spotřebě pro maminky s dětmi bydlící
v azylovém domě v Pražské ulici,“
uvedla dále Sokolová.
Díky náměstkyni prostějovského
primátora bude opět zajištěn zábor
prostranství stejně jako přísun polévek připravovaných ve skvělé kuchyni Národního domu. O rozdávání
se tradičně po dobu dvou měsíců
podělí dobrovolníci.
(red)

z Kravař. Třeba to, že osobně jednal
i s tehdejším králem Zikmundem
Lucemburským. Nebo že přežil svého dědice. Jednotlivé části ohňostroje pak byly podbarveny tematicky
hudbou a samozřejmě rachejtlemi.
„Bylo celkem složité vybrat vhodnou
hudbu. Nemohli jsme k tomu dát nic
ze Šlágru ani modernu,“ poznamenal
za firmu Pyro & Art Radek Ostrčil.
Jeho firma stála za pyrotechnikou
a dávala dohromady také textovou
část. „Lidé se díky historické hudbě
i mluvenému slovu dostali do období o 630 let zpět, do doby, kdy,
jak bylo v projevu zmíněno, získal
Prostějov právo pořádat trhy, díky
tomu se stal z pouhé osady městem,“
poznamenala k ohňostroji náměstkyně primátora pro oblast kultury
Milada Sokolová. Čtvrthodinový
ohňostroj pak dal autorům pořádně
zabrat. „Chystal se šest dní. Museli
jsme si stanovit určité body, napsat
scénář, vybrat hudbu. A pak tu bylo
chystání efektů a fyzická příprava,“
vypočetl Radek Ostrčil. Ještě delší
dobu pak zabrala příprava nasvícení
radnice a světelné efekty.
Na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově nakonec dorazily opět tisíce lidí.
Přálo jim letos také počasí: bylo zcela jasno, tedy perfektní možnost pro
sledování ohňostroje. A velká změna
třeba oproti roku 2017, kdy naopak
mlha zahalila náměstí tak dokonale,
že ze světelných efektů nebylo prakticky nic vidět. „Pravidelně nechodím. Ohňostroj se nám líbil, celkově
jsme spokojení,“ uvedla žena, která
se představila jako Lenka. Nadšení
neskrývala ani jedna z mladších návštěvnic prostějovského loučení s rokem 2019 Denisa Obrtelová. „Prostějovský ohňostroj jsem zažila poprvé
a příjemně mě překvapil, neboť jsem
nečekala, že bude tak hezky promyšlený. V kombinaci s osvětlením
radnice a proslovem to bylo opravdu
krásné a zároveň ne přehnaně dlouhé, což spousta lidí taky určitě ocenila,“ uvedla mladá žena. V neposlední
radě pak byla spokojená také Milada
Sokolová, která neváhala výkon firmy
Pyro & Art, hlavního dodavatele ohňostroje, ocenit. „Ze silvestrovského
ohňostroje jsem naprosto nadšená,“
prohlásila doslova.

Foto: Michal Sobecký
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„Od října jsme se pravidelně jednou
týdně scházeli na koupališti, účast
ovšem poměrně kolísala,“ potvrdil
Jan Košárek, který sám zvládl uplavat
hned čtyři pětadvacet metrů dlouhé bazény. „Už se mi do vody znovu
nechtělo, ale lidé mě vyhecovali. Bez
publika bych to ovšem nezvládl,“ přiznal Košárek, který už nyní všechny
pozval na Zimní olymppijádu, která
se v Nezamyslicích tradičně koná poslední červnový pátek.
(mls)
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nového roku popřáli hodně zdraví
a tepla. Vzhledem k tomu, že někteří z diváků netušili, zda to s jejich
sousedy při ponoru do ledové vody
„nešlehne“, byly stisky skutečně vřelé.
„Opravdu obdivuji všechny, kteří tam
vlezou. Ale mnohem víc ty, kteří dokážou i vylézt,“ nechala se slyšet jedna
z přihlížejících dam.
Aby se počet do vody vlezlých a těch
z vody vylezlých shodoval, nepodcenili mažoreti ani letos přípravu.

V PROSTĚJOVĚ SE NARODILA

Jak to vidí
KAPITÁNKA

První tři ročníky stále oblíbenější akce se konaly v říčce Haná, už
předloni se však mažoreti a jejich fanoušci přesunuli na místní koupaliště. Po předchozích dvou „tropických“
silvestrech s teplotami vzduchu kolem 10 °C se letos poprvé před kou-

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

NEZAMYSLICE „Holky, pojďte klidně dál, tady stejně nic
neuvidíte. Na naši šatnu bychom si teď klidně mohli dát cedulku kabinet miniatur,“ žertoval během převlékání krátce
po koupeli v ledové vodě jeden ze členů otužilecké sekce
Nezamyslických mažoretů. Známý recesistický spolek zorganizoval poslední den v roce na místním koupališti už šestý ročník Silvestrovského koupání. Díky němu se v areálu plovárny
sešlo víc lidí než v ten nejparnější srpnový den.
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Forma pøed sváteèní pauzou: 65 %
Hodnocení Večerníku: Slovenská
jednička na středu sítě většinou trpí
tím, že kvůli špatnému příjmu družstva se nedostane k tolika zakončením, přičemž ofenziva je její předností. Snaží se vylepšovat obranu,
Posun od nicméně kvalitní forminula: mu z úvodu ročníku
neudržela.
-10%

Vìk: 25 let

NIKOLA
STÜMPELOVÁ

Aktuální forma:

Forma pøed sváteèní pauzou: 0 %
Hodnocení Večerníku: Pro mladou
letní posilu se prostějovské angažmá
zatím změnilo v jedno velké zdravotní trápení. S přetrvávající bolestí kolena absolvovala spoustu lékařských
Posun od vyšetření a nakonec
minula:
i artroskopii, tudíž je
-55%
stále mimo hru.

Vìk: 19 let

LENKA
KNOROVÁ

Aktuální forma:

Forma pøed sváteèní pauzou: 65 %
Hodnocení Večerníku: Pozitivní je,
že si dokázala udržet solidní úspěšnost v útoku i dobrý přínos podáním a na bloku. Naproti tomu se ještě zhoršila v už tak slabé přihrávce,
kde marně hledá potřebnou jistotu.
Posun od Bodově však konminula:
kuruje tahounce
Kopáčové.
-5%

Vìk: 23 let

LUCIE
NOVÁ

Aktuální forma:

Vìk: 21 let

Vìk: 36 let

Forma pøed sváteèní pauzou: 60%
Stejně jako kamarádky
Dvořáčková a Baláková pravidelně
nastupuje do druhé ligy, v béčku VK
patří k oporám. Naopak za „A“-tým
se v podstatě nedostane na plac, nadále nemá s ohledem na své herní
Posun od
rezervy důvěru
minula: 0% kouče Petráše.

VERONIKA
BOUDOVÁ
Forma pøed sváteèní pauzou: 65 %
Asi hlavně díky svým zkušenostem
vděčízato,žeačkolivšlaúroveňtýmového projevu dolů, ona si trvale drží
svůj standard. Z bodového hlediska
sice nijak výrazný, ovšem na nejstarší
Posun od matadorku soupisky
je především defenminula:
zivníspoleh.
0%

Aktuální forma:

GABRIELA
KOZMÍK

Hodnocení Večerníku:
Druholigové ženy TJ OP Prostějov
se snaží táhnout k záchraně soutěže,
vedle toho častěji než dosud střídala
za extraligové áčko VK. Připsala si i
několik prvních bodů mezi tuzemPosun od skou elitou, v přípaminula:
dě naskočení odvá5%
dí slušnou práci.

Forma pøed sváteèní pauzou: 65 %

Vìk: 20let

TEREZA
BALÁKOVÁ

Forma pøed sváteèní pauzou: 70 %
Hodnocení Večerníku:
Nadále platí, že v drtivé většině zápasů je nejvíc bodující hráčkou mančaftu. Stejně jako fakt, že její odvážný
ranařský styl vede nejen k častému
skórování, ale zpravidla také k mnoPosun od ha zkaženým či souminula:
peři zablokovaným
-10%
smečím.
Aktuální forma:

Vìk: 21 let

GABRIELA
KOPÁÈOVÁ

Aktuální forma:

UNIVERZÁLKY

Aktuální forma:

BLOKAØKY

Forma pøed sváteèní pauzou: 65 %
Hodnocení Večerníku:
Při nemoci Fričové a dlouhodobém
marodění Knorové to byla právě ona,
kdo naskočil do základu. Sice se nevyhnula chybám ani herním výkyvům,
nicméně příležitost chytila takzvaně za
Posun od pačesy a prezentovala
se sympaticky odvážminula:
ným nasazením.
5%

Vìk: 20 let

Weidenthalerová

Aneta

Forma pøed sváteèní pauzou: 60 %
Hodnocení Večerníku: Mladičkou
Slovenku přibrzdilo nepříjemné
onemocnění,jehožvinoumuselavynechat několik duelů. Hůř se prosazuje útočně, klesla jí rovněž procenta
na kolektivně problematickém příPosun od jmu. Účinnou zbraň
má alespoň ve svém
minula:
servisu.
-10%
Aktuální forma:

Vìk: 19 let

KAROLÍNA
FRIÈOVÁ

Aktuální forma:

SMEÈAØKY

listkám skvěle a většinově vysoké hodnocení jejich výkonů před necelými dvěma měsíci tomu odpovídalo. Od té doby však nastal týmový pokles, ruku v ruce s tím logicky
též individuální. Ne u všech členek hanáckého kolektivu, ale barometr formy hráček vékáčka stanovený
tradičně Večerníkem nebyl při vstupu do nového kalendářního roku 2020 už zdaleka tak příznivý.

Marek SONNEVEND PROSTĚJOV Vstup do aktuální sezóny vyšel prostějovským volejba-

Solidně se diváky zaplnila hala Sportcentra DDM Prostějov při
úvodním volejbalovém duelu nového roku 2020 mezi ženami
domácího VK a Ostravy. Do hlediště přitom zavítaly i mladé
hráčky reprezentace kadetek České republiky, jež v Národním
sportovním centru v Prostějově absolvovaly pětidenní
soustředění a v sobotu odpoledne si náročný tréninkový program zpestřily sledováním extraligové bitvy dospělé kategorie.

V hledišti byly i kadetky ČR

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

Forma pøed sváteèní pauzou: 65 %
Hodnocení Večerníku:
Při herních problémech celého družstva se začala častěji dostávat na palubovku a v roli střídající se několikrát
zajímavě chytila. Vzhledem ke svému
mládí sice ještě hledá vyšší nahrávačPosun od skou stabilitu, leč
daný prostor dokáminula:
zalasolidněvyužít.
5%

ZAUJALO NÁS -

Forma pøed sváteèní pauzou: 60 %
Hodnocení Večerníku:
Samozřejmě jí nepomáhá mizerná
přihrávka parťaček, míč při snaze o
tvorbu útočných akcí musí často honitcelýmhřištěm.Popravděvšakani
ona sama neoplývá takovou jistotou
Posun od jako dřív, i v jejím
případě přibylo neminula:
vynucených chyb.
-10%

Vìk: 19 let

KLÁRA
DVOØÁÈKOVÁ

MICHAELA
ZATLOUKALOVÁ
Vìk: 24 let

Aktuální forma:

Aktuální forma:

NÁHRÁVAÈKY

Forma pøed sváteèní pauzou: 55 %
HodnoceníVečerníku:JeštěvpolovinězákladníčástiUNIQAextraligysezdálo,
Posun od že jde po herní stránce nahoru. Zhoršení celého mančaftu však
minula:
nejvícpoznamenaloprávěji,poklespřišelujindyskvěléobranyv
-10%
poliazejménanapřihrávce,kdecobyliberohodnětápe.

Vìk: 21 let

TEREZA SLAVÍKOVÁ

Aktuální forma:

LIBERA

většina plejerek šla před Vánocemi výkonnostně dolů

0$Ĺ25(7,=1(=$0<6/,&6,1$
%DURPHWUIRUP\SURVWøMRYVNÛFKYROHMEDOLVWHN
!I@NN@JKîOMJUE@?@KMJE@FO
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Barometr formy hráček VK na přelomu letopočtu:

Hanaèkám prospìla
pauza

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval již na podzim loňského
roku, statutární město Prostějov
se přidalo ke hledání nejkrásnější
aleje a stromořadí v republice. Do
klání totiž přihlásilo platanovou
alej v Rejskově třídě. O jejím případném úspěchu mohou občané
rozhodnout v hlasování jednotlivých měst ČR už jen poslední dva
dny.
„Naše platanová alej byla vysázena na počátku dvacátého století
v Rejskově třídě, která začala postupně vznikat po zbourání městských hradeb a dodnes spojuje
místní nádraží s centrem města.
Alej je členěná na tři úseky podle
domovních bloků, první a poslední
tvoří stromořadí dorůstajících javo-

Å9ęĨtPY~VSęFKSODWDQRYpDOHMHY5HMVNRYęXOLFL´
ĨtNiQiPęVWN\QęSULPiWRUD0LODGD6RNRORYi

Úspěšným vstupem do nového roku
vylepšily
PROSTĚJOV
Tanečníci s dobrým srdcem se sejdou už příští
sobotu 11. ledna
ve Společensvé postavení v boji o horní extraligová
patra
ském domě na dalším ročníku

Pro dobrou vìc se bude v Prostìjovì

Exkluzivní rozhovor
s Karolínou Frièovou
ètìte na stranì 31

Prostějov (son) - Už potřetí za sebou se závěrečný turnaj Final Four
Českého poháru žen uskuteční v
brněnském Králově Poli. Tentokrát
zažije tamní městská sportovní hala
ve Vodově ulici vyvrcholení ročníku
2019/20, a to v termínu sobota 8.
a neděle 9. února Volejbalistky VK
Prostějov oslavily na jihu Moravy
před dvěma lety zisk jubilejní desáté trofeje ČP v řadě, zatímco loni
postoupily do finále a tam podlehly
favorizované Olomouci. Takže další úspěch. Do třetice by finálovou
účast rády vybojovaly i letos. „Postup do pohárového Final Four je
samozřejmě naším velkým a hodně důležitým cílem. Aniž bychom
našeho čtvrtfinálového soupeře z
Frýdku-Místku jakkoliv podceňovali, jdeme do nadcházející vzájemné
série s jasnou touhou jej vyřadit,“ potvrdil kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Pokud se to Hanačkám povede, narazí v semifinále na lepšího z dvojice
Olymp Praha – Ostrava, což jsou výkonnostně srovnatelné celky s nimi.
A pro druhou semifinálovou dvojici
se rýsuje Liberec proti vítězkám derby Olomouc vs. Šternberk, přičemž
outsider v prvním duelu podlehl na
půdě UP jen 2:3. Zajímavě rozdané
karty, že?

)LQDO)RXU¤3zHQ
bude znovu v Brnì

Prostějov (son) - Dějištěm volejbalové reprezentační akce bylo hned
zkraje nového roku 2020 Národní
sportovní centrum Prostějov. Reprezentace kadetek České republiky
tam strávila čtyřdenní soustředění,
součástí týmu přitom byla i Andrea
Píchalová z domácího VK Prostějov
na postu libera. Tréninkový kemp
proběhl v moderním prostředí NSC
PV od čtvrtka 2. do neděle 5. ledna a
šlo o poslední sraz před úvodní částí
kvalifikace o postup na letošní mistrovství Evropy U17 (1. až 9. srpna v
Černé Hoře). Nadcházející kvalifikační turnaj přivítá koncem tohoto
týdne chorvatský Zadar, kde budou
mladé Češky bojovat o průnik dál v
konkurenci domácího Chorvatska,
Rakouska a Kypru. Dostane se do konečné nominace také jediná zástupkyně vékáčka?
Účastnice soustředění ČR U17 v
Prostějově: nahrávačky Eliška Výtisková (Ostrava), Kateřina Pelikánová (KP Brno), Bára Abendroth
(Šternberk), blokařky Monika Brancuská (Pardubice), Jana Dvořáková
(Hradec Králové), Zuzana Žáková
(Liberec), Elen Jedličková (Ostrava),
smečařky Tereza Havlová (Chodov),
Antonie Kelnárová (Olymp Praha), Viktorie Dvořáková (Liberec) a
Zuzana Kamasová (KP Brno), univerzálky Marie Rožnovjáková (KP
Brno), Kateřina Zapfová (Chodov),
libera Andrea Píchalová (VK Prostějov), Adéla Mitáčová (Olymp Praha).

Kadetky ÈR vèetnì
Píchalové trénovaly
v prostìjovském NSC

RYCHLÝ
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Pondělí 6. ledna 2020
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Michaela Zatloukalová
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VÝHODNÉ

Přesně tolik dnů trvalo, než
prostějovské
volejbalisky
znovu okusily chuť soutěžního vítězství. Vyhrály 30. listopadu v Přerově, od té doby
následovalo pět porážek (tři v
UNIQA extralize ČR + dvě v
evropském CEV Cupu). Než
přišlo 4. ledna přemožení TJ.

34

PSYCHICKY VÝZNAMNÁ VÝHRA

O důležitosti psychiky ve vrcholovém sportu netřeba pochybovat. Samozřejmě
záleží na konkrétním odvětví, ale odborníci obecně tvrdí, že při současné čím dál
větší vyrovnanosti tvoří právě mentální stránka více než polovinu konečného výsledku. Někdo šroubuje dopad (ne)sebevědomí na celkový výkon dokonce až k
nějakým osmdesáti či devadesáti procentům v součtu s herní stránkou. A byť nebudeme s předpokládaným vlivem „hlavy“ až tak extrémní, určitě se shodneme,
že psychická stránka se absolutně nedá opomíjet.
Prostějovské volejbalistky se pod zvýšený tlak dostaly tím, že jejich výborně rozjetou sezónu 2019/20 přibrzdil prosinec plný porážek. Ačkoliv stávající tým VK
je mladý a nečelí už velkému náporu nutnosti za každou cenu uspět jako dříve,
série pěti proher za sebou na něj samozřejmě vliv měla. Platí, že čím déle čekáte na
vítězství, tím hůře se v každém dalším utkání nepříznivá bilance láme. A obzvlášť
u méně zkušeného kolektivu s nízkým věkovým průměrem.
Proto z mého pohledu reálně hrozilo, že slibně načatý ročník by se v případě žen
Prostějova mohl lehce zlomit na opačnou stranu, tedy do spodní poloviny extraligové tabulky. Stačilo v premiéře nového kalendářního roku proti Ostravě navázat
dalším dílčím neúspěchem, myšlení hanáckých děvčat by dostalo další ránu a rázem se mohla zhroutit i vize o postupu do pohárového Final Four přes Frýdek-Místek. Což může pořád, ale veledůležitý triumf 3:1 nad TJ pravděpodobnost takového výpadku rapidně snižuje. Petrášovy svěřenkyně dostaly potřebnou injekci
nové pohody včetně opětovného potvrzení víry ve vlastní schopnosti, že mají na
to bojovat v extralize o bronzový post. Pochopitelně se však nesmí uspokojit ani
polevit, je potřeba dál makat.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Celkově jsme proti Ostravě zahrály dobře, jen škoda těsně ztracené koncovky
druhého setu. Jinak jsme skoro pořád vedly, byly myslím lepší a máme tři body
z velmi důležitého utkání se třetím družstvem tabulky, kterému jsme se tím přiblížily. Náročné bylo hlavně překonávat výbornou obranu soupeřek, které toho
strašně moc vyčapaly v poli. Pořád jsme do nich bušily a chvílemi nám to tam
vůbec nepadalo, nejhorší situace nastala za stavu 1:1 v první půlce třetího setu.
Tam jsme dlouho prohrávaly a vypadalo se, že jdeme dolů, naštěstí se nám povedlo zase zvednout. A ostravský odpor se nakonec podařilo zlomit, což je super.
Zvládly jsme hodně těžký zápas, po prosincové sérii porážek se vítězně nakoply.
Což bylo fakt potřeba. Určitě nám prospěla sváteční pauza, během které jsme
si odpočinuly jak fyzicky, tak psychicky. Navíc jsme v zápasové přestávce dobře
potrénovaly a v prvním letošním utkání to bylo znát. Říká se: jak na Nový rok,
tak po celý rok. Snad proto budeme stejně dobře pokračovat.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Jak naložit s nezvykle krátkou sváteční přestávkou v UNIQA extralize
žen ČR 2019/2020 okolo Vánoc a
Nového roku? Pro české volejbalové oddíly to bylo dilema, s nímž si v
Prostějově poradili zvolením vhodně sestaveného programu během
dvoutýdenního zápasového volna.
„Věděli jsme, že si holky potřebují v
první řadě odpočinout, neboť únava
se po náročném prosinci nahromadila. Proto měly v podstatě pět dnů
na pořádný oddech,“ vracel se k tématu kouč VK Lubomír Petráš.
„Po Vánocích jsme se dost věnovali
kondici, abychom obnovili síly, takzvaně dobili baterky. Načež přišla
na řadu práce na technice jednotlivých herních činností, posléze i
trochu týmové souhry. Času sice
moc nebylo, ale využili jsme jej myslím dobře,“ uvažoval Petráš. „Právě
kvůli menšímu časovému prostoru
jsme se rozhodli, že nebudeme za
každou cenu zařazovat přátelské
utkání. Přednost dostala kvalitní
příprava včetně toho, abychom se
důkladně nachystali na Ostravu.
Což se – soudě dle výsledku – vyplatilo,“ usmíval se Petráš v sobotním podvečeru.

Hanaèkám prospìla
pauza
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Lucka Nová odpustí, navzdory jejím 24 bodům
proti Ostravě jsme tentokrát upřednostnili mladší
smečařku ze Slovenska. Kája sice dosáhla „jen“
17 bodů, ale předvedla působivě komplexní
výkon se vším všudy. Excelovala zejména
na přihrávce (výtečná úspěšnost 64 procent) a při obraně v poli, kde vyčapala
extrémně vysoký počet balónů včetně řady
těžkých. Navrch přidala pět es z nadmíru
účinného podání a palubovkou chvílemi
létala jako akční bojovnice Xena. Sama
Fričová přiznala, že jí po nemoci prospěla
sváteční pauza s dobitím baterek.

Karolína FRIÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

28

Úspěšným vstupem do nového roku vylepšily
své postavení v boji o horní extraligová patra

jsme často chybovali a přidaly se k
tomu zbytečné nepřesnosti v mezihře,
když se mnoho míčů dalo lépe zpracovat i připravit útočnicím. Proto většina
delších výměn patřila Ostravě a zápas
dlouho probíhal dost vyrovnaně,“ ohlížel se slovenský trenér.
Jeho družstvo však zůstávalo aktivnější,
nezdolným odporem protivnic včetně
některých až zázračně vyškrábnutých
balónů se nenechalo rozhodit. „Soupeřky lépe blokovaly a v poli toho zvedly fakt hromadu. Na druhou stranu
nám šlo podání i zmíněná přihrávka,
ofenzivně jsme byli navzdory dílčím
problémům důraznější. A nakonec
jsme soustavným tlakem hosty zlomili,
s takhle vybojovaným vítězstvím určitě
panuje spokojenost,“ neskrýval Petráš.
Výběr VK se díky sobotnímu triumfu posunul s 30 získanými body na
čtvrté místo UNIQA extraligy ČR
2019/2020 před pátý Olymp Praha
(28) a právě za třetí Severomoravan-
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dým. Níže přinášíme konkrétní rozpis
zápasů na základě umístění jednotlivých
družstev po základní části.
Kdy, s kým a kde se střetnou volejbalistky
VK Prostějov je tedy logicky závislé na
tom, kolikáté skončí po 18. dějství soutěže. Zatím je stále ve hře třetí až šesté místo.
A bylo by fajn neklesnout z horní poloviny tabulky, neboť kolektivy na první až
páté příčce mají výhodu jednoho domácího duelu navíc i startu nadstavbových
bojů na vlastním hřišti.
(son)

1. kolo (sobota 18. ledna)
1 – 6, 2 – 9, 3 – 8, 4 – 7, 5 – 10
2. kolo (sobota 25. ledna)
6 – 10, 7 – 5, 8 – 4, 9 – 3, 1 – 2
3. kolo (sobota 1. února)
2 – 6, 3 – 1, 4 – 9, 5 – 8, 10 – 7
4. kolo (sobota 15. února)
6 – 7, 8 – 10, 9 – 5, 1 – 4, 2 – 3
5. kolo (čtvrtek 20. února)

3 – 6, 4 – 2, 5 – 1, 10 – 9, 7 – 8
6. kolo (sobota 22. února)
6 – 8, 9 – 7, 1 – 10, 2 – 5, 3 – 4
7. kolo (sobota 29. února)
4 – 6, 5 – 3, 10 – 2, 7 – 1, 8 – 9
8. kolo (čtvrtek 5. března)
6 – 9, 1 – 8, 2 – 7, 3 – 10, 4 – 5
9. kolo (sobota 7. března)
5 – 6, 10 – 4, 7 – 3, 8 – 2, 9 – 1

ZÁPASOVÝ ROZPIS NADSTAVBY
981,4$(;75$/,=(l(1¤5
2019/20

jak se utkání vyvíjelo...

Hanačky měly prudký nástup (5:0,

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Přímý souboj dvou
adeptů na bronzový post UNIQA
extraligy žen ČR 2019/2020 přineslo 17. kolo soutěže. V divácky
atraktivním duelu plném dlouhých
výměn se prostějovské volejbalistky na vítězství sice nadřely, ale Ostravu nakonec udolaly 3:1 a situaci v
lepším středu průběžné tabulky tím
ještě víc zdramatizovaly.

9:5, 9:7, 11:7, 11:9, 13:9, 16:10,
16:12, 19:12, 19:14, 21:16, 23:16,
24:17, 25:20. Druhý set: 1:0, 1:2, 4:2,
4:4, 5:7, 8:7, 9:10, 13:11, 14:15,
16:16, 18:16, 19:18, 21:18, 21:22,
23:22, 23:24, 24:25, 25:27. Třetí
set: 0:2, 2:2, 2:4, 3:6, 7:10, 10:10,
10:12, 14:12, 15:14, 18:14, 21:15,
23:16, 25:17. Čtvrtý set: 4:0, 6:1, 6:5,
9:5, 9:7, 11:8, 11:11, 12:12, 22:12,
22:14, 25:16.

Bodový vývoj – první set: 5:0, 7:1, 7:5,

7:1), Severomoravanky okamžitě
kontrovaly - 7:5. Potom se oba často
chybující celky přetahovaly po dvoubodových minišňůrách, než domácí
hráčky znovu přitlačily servisem a s
pomocí lepšího útoku nasadily k dalšímu trháku (z 11:9 na 16:10). Skvěle
zakončovala Nová, při obraně v poli
se dařilo nejen Fričové. Až v úplném
závěru úvodního dějství od stavu 24:17
ještě soupeřky zazlobily odvrácením tří
setbolů, ale čtvrtý za sebou již byl proměněn – 25:20 a 1:0.
Zkraje druhé části šlo hostující družstvo
poprvé během střetnutí do vedení - 1:2.
Vékáčko sice hned otočilo na 4:2, leč
plejerkám TJ se pak zase podařilo využít
snížené jistoty na opačné straně sítě - 5:7.
Zvraty tím ovšem zdaleka neskončily,
neboť platilo přísloví: každý chvilku tahá
pilku (8:7, 9:10, 13:11). V součtu šlo o
vyrovnaný boj, kde si ostravská družina pomohla třemi vítěznými bloky na
14:15. Následovala maratónská výměna, kterou urval prostějovský mančaft a
tím se nastartoval k opětovnému náporu
(18:16, 21:18). Neměl však rozhodující
dopad, Pommerovy svěřenkyně totiž
vzápětí vystřihly sérii čtyř bodů - 21:22.
Aby v dramatické koncovce využily třetí

NA

žily řadu příležitostí dostat rivalky ještě
hlouběji pod sebe a ty s přičiněním stále
pevné obrany rázem ožily dotažením na
6:5. Úřadující vicemistryně republiky
znejistěly, samy vyrobily několik nevynucených hrubek (z 11:8 na 11:11) a
nervydrásající bitva pokračovala. Definitivně ji rozhodl mohutný tlak zkoncentrovaných Prostějovanek při účinném
podání vynikající smečařky Fričové přetavený v desetibodovou šňůru z 12:12
na 22:12! Zanedlouho slavily nadšené
domácí ženy triumf – 25:16 a 3:1.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a
průběžnou tabulku UNIQA extraligy najdete na straně 18

LUBOMÍR PETRÁŠ – VK Prostìjov
„Toto vítězství je pro nás hodně důležité, porazili jsme třetí mančaft tabulky hrající dosud
velice dobře. My jsme výhru potřebovali jako sůl, abychom se po několika předchozích porážkách volejbalově zvedli i psychicky nakopli. Povedlo se to díky tomu, že jsme byli úspěšnější v útoku navzdory častějším chybám a ustáli přihrávku, což je pro nás vždy klíčové.“
ZDENÌK POMMER – TJ Ostrava
„Předvedli jsme absolutně chladný a nezodpovědný výkon celého týmu. Soupeř nás dostával pod tlak, šel za vítězstvím a vyhrál zaslouženě. My si musíme uvědomit, že takhle se
hrát nedá, musíme přidat. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, ale opak byl pravdou. Proto
kritika do vlastních řad a nutnost začít zase pořádně makat.“
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setbol – 25:27 a 1:1.
Přetahovaná o každý míč pokračovala i
ve třetí sadě, přičemž nahoru se dostávala parta okolo kapitánky Kojdové (3:6)
těžící hlavně z kvalitní defenzivy. Petrášovy ovečky opakovaně promarňovaly
své šance dotáhnout se zpátky, až od
skóre 7:10 to přišlo nejprve vyrovnáním na 10:10, vzápětí obrátkou z 10:12
na 14:12. Od té chvíle měla děvčata v
modrém tažená dvojicí Fričová + Nová
zřetelně navrch a finiš patřil jednoznačně jim – 25:17 a 2:1.
Převaha rozjetého VK se navíc přenesla
do čtvrtého dílu, kam jeho členky vletěly
jako uragán (4:0, 6:1). Jenže zas nevyu-
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PROSTĚJOV Jednu velkou novinku
přináší aktuální ročník volejbalové
UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020.
Týká se nadstavbové části, která bude
od 18. ledna do 7. března odehrána
naprosto odlišným způsobem v porovnání s předchozími lety.
Tentokrát nedojde k žádnému rozdělení
na skupiny podle pořadí v základní fázi.
Všechny týmy zůstanou pohromadě a
absolvují během nadstavby dalších devět
kol, v nichž se utkají jednou každý s kaž-
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

První set získaly volejbalistky vékáčka vcelku bezpečně 25:20, ale pak se
střetnutí zkomplikovalo. Ve druhém
dějství totiž nestačilo vedení 21:18
ani 23:22, soupeřky drama otočily
na 25:27. A polovinu třetí části měly
následně navrch (7:10). Stěžejní byl
obrat domácích z 10:12 na 14:12, rozhodující poté trhák ve čtvrtém dílu z
12:12 na 22:12. Tyhle dvě sady zvládly omlazené obhájkyně stříbra 25:17
a 25:16, což jim přikleplo nesmírně
důležité tři body.
„Dlouho to byly nervy, které ke sportu
patří. Takové zápasy se často lámou na
jednoduchých míčích, detailech nebo
tím, kdo odvážněji zahraje klíčové výměny, svou roli mívá i štěstí. My jsme

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

dnes odvedli celkově dobrý výkon a
tohle vítězství je pro nás opravdu moc
důležité. Jak z hlediska situace v tabulce, tak především psychicky. Po řadě
předchozích porážek jsme se potřebovali zvednout a nakopnout do dalšího
průběhu sezóny,“ radoval se prostějovský kouč Lubomír Petráš.
Zásadní podíl na kýžené tříbodové výhře mělo, že se jeho svěřenky tentokrát
mohly opřít o jistou přihrávku s úspěšností 47 procent, což je při porovnání
s například 21 procenty ve Šternberku
ohromné zlepšení. „Na příjmu jsme
se během prosince čím dál víc trápili
a bylo jasné, že jej potřebujeme ustát.
To se povedlo, přihrávka šla oproti minulým utkáním výrazně nahoru a tím
pádem jsme do útoku mohli víc kombinovat,“ souhlasil Petráš.
Přesto šlo proti urputně bránícímu TJ
o velkou dřinu. „My jsme taky měli
dobrou defenzivu, ale spoustu ubráněných balónů se nám nedařilo z protiútoků položit na zem. Při zakončení

PROSTĚJOV Minulý kalendářní rok zakončily ženy VK Prostějov
sérií pěti soutěžních porážek za sebou. Tím víc potřebovaly nový
letopočet otevřít výsledkovým úspěchem. A podařilo se, v 17.
dějství probíhajícího extraligového ročníku zdolaly Ostravu 3:1.

vs.
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Aneta

KAROLÍNA
FRIÈOVÁ

TEREZA
BALÁKOVÁ

NÁS -

OBRAZEM

Jestřábi si v aktuální sezóně prošli téměř vším
možným i nemožným. Z role spolufavorita soutěže se propadli do šedého průměru a posléze do
podprůměru ligy. Fanoušků značně ubylo, z tribun bylo zejména během listopadu a prosince až
příliš často slyšet pískání. Tým se zbavil několika
opor a měl co dělat i s týmy jako je Kadaň nebo
Sokolov.
Alespoň zčásti jsou nyní největší problémy hokejistů minulostí: uhráli dvě vítězství v řadě, navíc
rozhodným způsobem. Jeden palčivý problém se
ale připomněl – malá šířka kádru. Zatímco však
v útoku se vždy nějak podařilo borce poskládat
a vesměs udržet kvalitu ofenzivy, obrana je jednoduše slabá. Hlavně početně. Ukazovalo se to
už na začátku sezóny, kdy dlouhou dobu bylo na
soupisce pouze sedm obránců. Situace se přitom
nezlepšila, spíše naopak. V průběhu sezóny odešel
Martin Novotný a David Brančík, načas byl mimo
hru Jakub Březák. Stačily navíc bolístky, a to krytí
prvoligových zápasů s extraligovými, a najednou
hraje Prostějov na čtyři, respektive na pět beků.
Problém je, že takto se nedá vydržet dlouho. U
„pěti statečných“ dochází síly dříve, únava pak
vede o to snadněji ke zraněním. Jenže kde nyní,
začátkem ledna někoho do obrany sehnat? Toť
otázka.
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TEREZA SLAVÍKOVÁ

Forma pøed sváteèní pauzou: %8'(1ħ.'<67É7"
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Forma pøed
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Hravá písnička od skupiny Katapult dostává Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Rozhodně to
po spojení s regionálním fotbalem jiný rozměr. platí o možnosti, že v Prostějově vyroste nová sporHráči sice mají kde hrát, týmy ale nemají kde tovní hala s potřebnými parametry pro sálový fotbal,
brát. Dost napovídají opatrná vyjádření trené- házenou či florbal s důstojným zázemím. Sportovní
rů, respektive předsedů ohledně posil. Přes léto hala totiž sice v roce 2018 vznikla, ovšem Národní
to často vypadalo (a nyní je tomu tak znovu), že sportovní centrum je šité zejména pro sporty, jako je
mužstva budou spíše bojovat o udržení hráčů než volejbal a basketbal. S takovým florbalem a dalšími
odvětvími se zjevně příliš nepočítalo.
o zvučné posily.
Naznačil to do určité míry i někdejší fotbalový tre- Prostějov se přitom pasuje do role města sportu.
nér 1.SK Prostějov Oldřich Machala. V rozhovoru Vcelku právem: ve městě působí řada klubů od hokepro
Večerník od něj například padlo: „Kdo vám je přes fotbal, basketbal, volejbal, tenis, plavání nebo
BLOKAØKY
dneska dá třiadvacetiletého hráče? Nikdo.“ Na- házenou až po box, orientační běh a cyklistiku. Je ovrážel tak na fakt, že sehnat dnes solidního hráče v šem otázkou, zda všechny jmenovaná odvětví mají
dobrém věku, který má vrchol teprve před sebou, potřebné zázemí a třeba jen prostory k trénování. U
VERONIKA
GABRIELA
atletů a plavců se o tom dá pochybovat, totéž platí o
je těžké, ne-li nemožné.
Hovořil přitom jako trenér profesionálního klubu. florbalistech. Ti roky čekají na novou sportovní halu
BOUDOVÁ
KOZMÍK
Ty „amatérské“, chcete-li regionální, jsou
na tom jak na smilování. Ano, dočkali se, ale musí kvůli ní
hůře. Případné posily nemohou oslovovat po fi- dojíždět minimálně osm kilometrů. Což není dobrá
vizitka
pro statutární
město.
nanční stránce, eventuálně jen v hodně
omezené
Forma
pøed sváteèní
pauzou:
60%
Forma pøed
% přitáhnout
míře.sváteèní
Hráče sepauzou:
tak musí65snažit
na to, že Zdá se, že se přeci jen alespoň trochu pohnuly ledy:
tým dobře pracuje, je úspěšný, případně je v kabi- vypadá to, že se počítá s novou sportovní halou blízně dobrá parta. Bohužel zejména pokud se úspěš- ko centra Prostějova. Ovšem o takové investici se tu
nosti týká, mají týmy z Prostějovska často co dohá- psalo už loni a předloni, ale i dříve. Výsledek? Do
nět. Jedinou skupinou, která se tak může radovat země se zatím nekoplo. Je tedy otázkou, zda se tak
z nepříjemné situace, jsou odrůstající dorostenci – reálně někdy stane.
mají větší šanci si zahrát. V klubech ale, právem,
mohou počítat na čelech s dalšími vráskami.
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Osmadvacetiletý prostějovský odchovanec si přenesl dobrou formu i do
roku 2020. Hokejovému Zlínu přispěl
důležitou asistencí k dalšímu vítězství.
Honejsek je trvale nejproduktivnější
hráč Zlína, v sezóně si připsal už 27
bodů.

Foto: internet

ANTONÍN HONEJSEK

.20(7$

Korfbalistka SK RG Prostějov
ANETA LEŠANSKÁ měla při absenci opor klíčovou roli, což po utkání brala s nadhledem.
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Skvělé číslo na amatérský závod!
Silvestrovský běh získává na popularitě a ve své novodobé historii
zaznamenal zatím největší zájem
závodníků. Právě 111 jich totiž vyrazilo na trať. A to nejsou započítáni
rodiče u nejmenší kategorie dětí,
kteří „závodníčky“ vozili v kočárku.

111

ĠÌ6/2

Asi nejméně podařeným sportovním počinem uplynulého týdne
jsou dvě odřeknutá přípravná utkání fotbalovým týmům. Čechovicím odřekly Dolany, ještě předtím
1. SK Prostějov přišlo o souboj se
slovenskou Senicí. A tak palec dolů.

DEBAKL:

Sice povinné, ale zato vysoké vítězství si do tabulky Kooperativa
NBL připsali basketbalisté BK
Olomoucko. S posledním Kolínem
se přes deset minut trápili, ve druhé čtvrtině ale získali rozhodující
náskok a po výsledku 104:77 urvali
desátou výhru v sezoně.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

rubriky
4GMQTFPÊ×éCUV5KNXGUVTQXUMÚD÷JQXN¾FNK Večerníku

Foto: intermet

sport

Klenovice na Hané (son) - Necelé
tři měsíce stále chybí do začátku jarní PROSTĚJOV Teploty kolem pěti také nejhojněji obsazené, blížil se i
části regionálních fotbalových soutěží. stupňů, jasno, minimální vítr. prostor na spekulace o tom, kdo by
Kluby a jejich trenéři a hráči tak zatím Zkrátka ideální podmínky pro mohl triumfovat. „V ženském závospíše odpočívají. Ale také plánují, tře- běh. To si zjevně řeklo více lidí, a dě nemáme vůbec představu, není
ba přípravu na jaro. Příkladem mohou tak o se jich o silvestru v prostě- tady nikdo z těch vyloženě top sporbýt Klenovice na Hané. Těm podzim- jovských Kolářových sadech sešla tovců. V mužském závodě, tam bude
LIBERA
ní část ligy vůbec nevyšla: z favorita I.B pěkná řádka. Všeho věku: dorazili patřit k favoritům Libor Vysloužil,
třídy skupiny A se stal outsider, který
zejména ze začátku sezóny často pro- padesátníci stejně jako děti, které který je dvojnásobným vítězem. A
hrával. Směrem k listopadu už byly ještě ani nechodí. Silvestrovský Ondra Vystavěl,“ tipnul si před starvýsledky lepší, nicméně na spokoje- běh totiž tradičně nabízí u mužů tem Dušan Vystavěl. Přitom se příliš
nost to není. „Začneme
první týden a žen pestrou škálu kategorií, a to nezmýlil. Libor Vysloužil skončil
FOTOGALERIE
SMEÈAØKY
v únoru. Jako první přijde na řadu od dětí v kočárku až po hlavní zá- pátý, Ondřej Vystavěl dokonce dru-Forma pøed sváteèní pauzou: 55 %
klikni na
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
kondička, pak se budeme postupně vody a veterány.
hý. Pole ovšem ovládl běžec s číslem
přesouvat na hřiště. Na začátek nás ale
33 Radim Perknovský. Ovládl je äGPUMQWMCVGIQTKK5KNXGUVTQXUMÆJQD÷JWQXN¾FNCUXGNMÚOP¾UMQMGO+XCPC2GN
GABRIELA
čeká hodně běhání,“ naznačil trenér Michal SOBECKÝ
přitom namístě: druhého závodníka EQX¾
Foto: Michal Sobecký
Klenovic Vladimír Horák. Tým už Jak se navíc ukázalo, ti, co přišli, měliKOPÁÈOVÁ
předběhl o skoro půl minuty.
zná i své soupeře do přípravy: utká se s často natrénováno. To samozřejmě Jestliže však Perknovský předběhl dost na to, aby ji ostatní ženy ohrozily. vá, která nechyběla u předávání cen.
Kralicemi na Hané „B“, Kostelcem na ocenil jeden z hlavních organizáto- svého soka o pořádný kus, v přípa- „Cítím se skvěle, bylo to hezké. Jsem „Jsem ze závodu nadšená. Jsem velmi
Forma
pøed sváteèní pauzou: 70 %
NÁHRÁVAÈKY
Hané a Plumlovem. Ve všech přípaForma pøed
pauzou:
%
rů sváteèní
a zároveň
také 60
moderátor
akce dě vítězky ženské kategorie Ivany spíš zvyklá na turistiku a běhání v ráda, že lidé nemyslí jen na silvestrovForma pøeddech
sváteèní
pauzou:
%
na umělé
trávě65v Prostějově.
Dušan Vystavěl. „V kategoriích, co Pelcové to bylo přímo o parník. Do kopcích. Navíc pocházím z Valašska, ské oslavy, ale věnují dopoledne i sporzatím proběhly, jsou to velice dobré cíle vběhla s náskokem minuty a dva- takže
trošku chyběly. Ale zase to při- tu. Což je báječné,“ řekla pro Večerník.
MICHAELA
KLÁRA
výkony. Je vidět, že jsou i v žákov- advaceti vteřin, i když je třeba zároveň dalo na rychlosti na rovince, i tak to A pozastavila se nad kategorií určenou
ských připravení jak cyklisti, tak uznat, že byla o dvanáct let mladší nežZATLOUKALOVÁ
tedy bylo příjemné,“ poznamenala DVOØÁÈKOVÁ
pro rodiče s kočárky. „Prý tady ještě niatleti, tak orientační běžci. Formují druhá nejmladší závodnice. „O zá- pro Večerník.
kdy nebylo tolik kočárkářů. Říkaly jsme
Forma
pøedsesváteèní
pauzou:nejen
60 %po strán-Forma
se zde viditelně nadějní sportovci,“ vodu jsem se dozvěděla včera. Když
Akce
ovšem vydařila
si s kolegyní,
že mít
kočár,65
zúčastníme
pøed sváteèní
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%
ocenil kvality účastníků poté, co pro- jsem sem přišla, netušila jsem, do ce sportovních výkonů, ale i po té or- se také. Hádaly jsme se, která by mohběhl první blok vyhlašování vítězů. čeho jdu. Čekala jsem, že to není ani ganizační. Kategorie se vesměs běžely la dělat mámu a která dítě,“ vystřelila si
Úspěšní běžci se do cíle přiřítili pro tak závod, že všichni odstartují najed- dle rozpisu, cen se dostávalo. Stejně v silvestrovském duchu z kamarádky.
velkou čokoládu a jiné příjemnosti. nou, že je to prostě taková prostějov- jako podpory z města. Tentokrát sice Právě o tom koneckonců Silvestrovský
Hlavní závod mužů a žen naopak ví- ská tradice, tak jsem se chtěla zapojit,“ nedorazil náměstek primátora pro běh také je: ne pouze o pohybu a výtězi sliboval i pět set korun odměny. popsala s úsměvem. Startovní pole oblast sportu Jan Krchňavý, zastoupila sledcích, ale také o dobré náladě. A
Jak se právě blížily hlavní kategorie, ani trať ji ovšem zřejmě nepřekvapily jej však náměstkyně Milada Sokolo- ani v tomhle směru nezklamal.
Weidenthalerová

.OHQRYLFHY\KOÉzÉ
pøípravu
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„Chtěla bych
U Thrát
O H O Fed Cup a startovat na olympiádě. Věřím, že budu zdravotně v pořádku a sezóna půjde tak, jak jsem si ji s týmem na začátku naplánovala. Byl by to náročný rok, ale plný zážitků,“ míní Kvitová, kterou hned na začátku roku čeká obhajoba finále na grandslamovém Australian Open. „To bude extrémně těžké. Nedá se nic dělat. Příprava se povedla, věřím, že můžu
předvádět dobrý tenis,“ je přesvědčená Kvitová.
První reprezentační vrchol přijde na řadu v termínu od 14. do 19. dubna v Budapešti. Fed Cup se po letech vrací k modelu finálového turnaje a Češky budou patřit mezi kandidátky na celkový
triumf. „Na nový formát jsem zvědavá,“ přiznává Kvitová. Šestinásobná vítězka Fed Cupu doufá, že v ochozech bude hodně fanoušků. „Není to daleko. Když už to není v České republice, tak
ať fanoušci přijedou a podpoří nás. Mně by měl přijet bratr,“ hecuje tenisové příznivce tenistka.
V průběhu léta se chce Kvitová představit na olympiádě v Tokiu, kde by měla obhajovat bronz z Ria v roce 2016. Současně si chce připomenout atmosféru sportovního svátku. „V Riu to bylo
úžasné. Společnost všech sportovců byla speciální. Byla by škoda, kdybych to nezažila ještě jednou,“ vysvětluje svoji motivaci Kvitová.
Na sezónu se připravovala pod dohledem dvou nových specialistů na kondiční trénink. V Dubaji na ni dohlíželi Slovák Ivan Trebatický a Němec Florian Zitzelsberger. „Vše se povedlo. Předloktí, které mě trápilo od loňské Paříže, je v pořádku,“ klepe na dřevo česká tenistka.

PRAHA, PROSTĚJOV Po vánočních svátcích a náročné přípravě vstoupí Petra Kvitová do nové sezóny na turnaji
v Brisbane. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu tuší, že rok 2020 bude jednou velkou výzvou. Úspěšná tenistka by
ráda hned na dvou frontách reprezentovala Českou republiku.

Ladislav VALNÝ

.YLWRYiSRġtWiVRO\PSLiGRXL)HG&XSHP

šťastný nový rok

75()$'å(51£+2

Pondělí 6. ledna 2020

Forma pøed sváteèní pauzou: 65 %
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Anketa SportovecPØVWD3URVWØMRYDMHRSØW
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PROSTĚJOV Tak kdo vyhraje tentokrát? Dojdou ocenění četné mezinárodní úspěchy tenisového TK Agrofert Prostějov?
Dočkají se odměny medailové žně parašutistů Dukly Prostějov
či raftařů Tomi-Remont Prostějov na světovém i evropském fóru? Nebo se až na vrchol prosadí volejbalistky VK PV, basketbalisté BK Olomoucko, hokejoví Jestřábi, fotbalisté 1.SK Prostějov
&HQD6SRUWRYQÉ
či zástupci jiného kolektivního sportu? A co nejvýraznější inNRPLVH
dividuality? Které z nich dostanou nejvíc hlasů? Odpovědi na
všechny podobné otázky dá šestnáctý ročník ankety Sportovec Kategorie určená pro lidi pohybující se okolo sportu, kteří mu oběměsta Prostějova, tentokrát za kalendářní rok 2019!

OBECNÉ INFORMACE
Anketu vyhlašuje Sportovní komise
Rady města Prostějova. Slavnostní
vyhlášení proběhne 20. března
v Národním sportovním centru
Prostějov za účasti představitelů
statutárního města Prostějova,
Olomouckého kraje i široké sportovní veřejnosti. Návrhy nominovaných do jednotlivých kategorií ankety může podávat kterýkoliv občan
města Prostějova. Bližší informace
včetně nominačního formuláře jsou
ke stažení na webových stránkách
Sportovní komise www.skmpv.cz.
V případě, že nominaci podává klub
či zástupce klubu, může nominovat
do ankety osobu, která není příslušníkem daného oddílu. Snahou ankety je ocenit nejúspěšnější sportovce
v dané kategorii. Nominovaným
může být jen sportovec, který je
občanem města Prostějova nebo je
členem některého z prostějovských
klubů.
Termín uzávěrky pro zasílání návrhů: úterý 7. ledna 2020.
Nominační formulář: na webových
stránkách www.skmpv.cz
Manažer ankety: Miloš Sklenka (telefon 602 717 286,
e-mail: msklenka@volny.cz

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE
Sportovec mìsta
Prostìjova
Jedná se o kategorii, ve které se vyskytují zpravidla profesionálové.
Není vyloučena nominace amatérského sportovce, pokud jeho
výsledky v rozhodném roce byly
mimořádné.

Talent
roku
Kategorie pro nejlepší sportovce
v mládežnickém věku od přípravky
až po juniorský věk.

7ÙP
roku

20010310015

Kategorie pro amatérské i profesionální kluby, kde nerozhodují pouze výsledky, ale i klima v družstvu.
Vítězem ankety by se neměl stát
tým, který je tvořen individualitami
a jeho venkovní projev je v rozporu
se smyslem kolektivního sportu.

0O½GHzQLFNÙ
WÙPURNX
Kategorie pro amatérské i profesionální kluby mládeže (přípravka
až junioři), kde opět nerozhodují
pouze výsledky, ale i klima v družstvu. Vítězem ankety by se neměl
stát tým, který je tvořen individualitami a jeho venkovní projev je
v rozporu se smyslem kolektivního
sportu.

tují svůj volný čas. Může se jednat
o dobrovolné funkcionáře, učitele,
lékaře, maséry, rozhodčí, kustody
a podobně.

&HQDIDLUSOD\
s6SRUWRYQÉVUGFH

Nejmladší kategorie ankety, jejíž snahou je ocenit nenápadné
sportovní osobnosti, o jejichž
konání se za normálních okolností prostějovská veřejnost nedozví. Může se jednat o srdcaře,
který nezištně pracuje pro svůj
Trenér
klub. Nominován však může být
roku
i mimořádný počin v duchu fair
Kategorie pro nominované trené- play.
ry, kteří jsou velkou osobností ve
svém odvětví, jsou s nimi spojeny
6ÉÎVO½Y\
sportovní úspěchy v rozhodném
prostìjovského sportu
roce, případně svou obětavostí
a angažovaností jsou morálním Nejváženější kategorie, která
příkladem pro své svěřence i spo- v sobě nese velkou symboliku. Vítězstvím v této části ankety prostělečnost.
jovská veřejnost říká, že si považuje vybranou sportovní osobnost,
7UHQÅUPO½GHzH
hodlá ji ctít a zavazuje se nést její
roku
odkaz i v budoucnosti. NominoKategorie pro nominované z řad tre- vaným může být člověk z jakéhonérů mládeže (přípravka až junioři), koliv období, avšak preferováni
kteří jsou velkou osobností ve svém jsou již nesportující jednotlivci.
odvětví, jsou s nimi spojeny spor- Zpravidla se jedná o prostějovské
tovní úspěchy v rozhodném roce, olympioniky, mistry světa či Evropřípadně svou obětavostí a angažo- py, případně vícenásobné mistry
vaností jsou morálním příkladem republiky.
pro své svěřence i společnost. V porovnání s předchozí kategorií je tato
6SRUWRYQÉKYÈ]GD
ještě významnější, co se týče dopadu
SURVWÈMRYVNÙFKPÅGLÉ
na morální, osobnostní a sportovní
Kategorie, v níž se nominujícím
rozvoj.
nekladou žádné překážky. V souladu s duchem ankety by se mělo
1HSURIHVLRQ½OQÉ
jednat o sportujícího občana
sportovec roku
města Prostějova, případně člena
Kategorie pro sportovce, u kte- prostějovského klubu. Hvězdou
rých není soutěžení v jejich dis- PV médií může být sportovní
ciplíně hlavním zdrojem příjmů. celebrita plnící řádky novin, ale
Sem mohou být nominováni rovněž i sportovec nebo sportovjednotlivci z řad mládeže i dospě- kyně jsou populární na sociálních
lých.
sítích a jakýmkoliv způsobem napomáhající ke zviditelňování svého odvětví.
6SRUWRYQÉ
Tato část ankety je vedena
událost roku
zvlášť, a to prostřednictvím
Kategorie pro ocenění organizace mediálních partnerů komise,
mimořádného sportovního počinu kterými jsou PROSTĚJOVv rámci regionu, který má zpravidla SKÝ Večerník a Prostějovské
přesah i mimo něj. Může se jednat novinky. Hlasovat je možno
o akci, která proběhla v Prostějo- také prostřednictvím webově, případně ji pořádal zdejší klub vých stránek Sportovní komise
i mimo region.
www.skmpv.cz.
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Sportovní komise Rady města Prostějova vyhlašuje pátý
ročník dlouhodobé soutěže na
téma Sportovní fotografie prostějovského sportu.
Soutěž probíhá na internetových
stránkách komise www.skmpv.cz.
Jejím cílem je podpořit spojení
kultury a sportu i prezentovat fotky pořízené lidmi, jejichž tvorba
podporuje sport v Prostějově.
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, přičemž sám autor si zvolí,
do které kategorie zařadí svou fotografii. Maximální počet příspěvků od jednoho autora jsou dva
snímky do jedné kategorie.
Kategorie 1: Umělecká
sportovní fotografie
V této kategorii by měly být fotografie, kde jsou v převaze emoce
z prostředí sportovního výkonu,

kde barvy a stíny převažují nad
složkou samotného sportu. Mohou to být i hrátky s úpravou obrázku.
Kategorie 2:
Sportovní fotografie
V této kategorii by měly být fotografie, kde je zachycen samotný
sportovní výkon nebo emoce z něj,
jako například radost i smutek.
Uzávěrka pro hodnocení soutěže je 1. února. Fotografie se
následně budou posuzovat ve
dvou hodnoceních. Hlasování
veřejnosti proběhne prostřednictvím internetových stránek www.
skmpv.cz od 1. února do 1. března. Hodnocení a vybrání vítězné
fotografie v obou kategoriích pak
bude kombinací tohoto hlasování
veřejnosti a počtu hlasů odborné
komise složené ze tří fotografů

– profesionálů. Slavnostní vyhodnocení proběhne v rámci
galavečera Sportovec města
Prostějova 2019. Vítězné snímky poté budou umístěny do galerie v hale Sportcentra DDM
Prostějov.
Fotografie můžete přihlásit do
soutěže na e-mailové adrese
kondruj@sportcentrumddm.cz.
Pro přihlášení musí mít každý snímek minimální velikost 1 MB a maximální velikost 2 MB. Originální
fotografie však může mít velikost až
8 MB a v každém případě musí splňovat parametry potřebné pro velkoplošný tisk. Uveďte jméno, datum
narození, kontakt a do které kategorie fotografii přihlašujete. Pořadatel
soutěže má právo vyřadit příspěvky,
jejichž obsah se nebude týkat daného tématu.
(son)

20010310016
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Lední florbal si v rámci turnajů Zlatá brána 2019
FOTOGALERIE

zahráli podruhé středoškoláci a premiérově dospělí

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Třetí ročník turnajů ve florbalu na ledě Zlatá brána 2019 hra- lového oddílu SK K2 Prostějov Radek Pařenica
ných na mobilním veřejném kluzišti pod širým nebem u prostějovského mu- i manažerka Zlaté brány Karolína Škondrová.
„Kluci ze Sportcentra dělají výborné akce, hlavzea uzavřela dvě klání během jediného dne.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Podruhé v historii poměřily své síly místní střední
školy, dopoledne brázdilo ledovou plochu osm
soupeřících týmů. Vše odstartoval slavnostní
nástup, kde aktéry přivítali zástupci pořádajících
subjektů: náměstek primátora statutárního města Prostějov Jan Krchňavý, ředitel Sportcentra
DDM Jan Zatloukal, šéf turnaje a manažer florba-

ně sportovní. Mám radost, že tahle ve florbalu
na ledě pomalu získává svou tradici a můžou si
při ní do sytosti zasportovat žáci i studenti různého věku, dnes tedy středoškoláci. Ať vás to
baví, užijete si dobrou hru a daří se vám,“ popřál
hráčům i četným hráčkám Jan Krchňavý.
Po stručném připomenutí vcelku jednoduchých pravidel odstartovaly zápasové bitvy ve

5NCXPQUVPÊ DWN[ URQNGéP÷ XJQFKNK P¾
O÷UVGMRTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC,CP
-TEJÿCXÚ C OCPCåGTMC <NCVÆ DT¾P[
-CTQNÊPCiMQPFTQX¾
Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

0÷MVGąÊ\CMVÆTčVWTPCLGXGHNQTDCNWPCNGF÷<NCV¾DT¾PCUVąGFPÊEJ
wMQNUGX[DCXKNKUNWwKXÚOKX¾PQéPÊOKéGRKéMCOK Foto: Marek Sonnevend

$QLQXCNQUGPCRNPQXMCåFÆJGTPÊUKVWCEKXwGEJ
WVM¾PÊCNGEQD[NQFčNGåKVÆtXåF[XFWEJWHCKT
RNC[
Foto: Marek Sonnevend
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„Jsme rádi za každou její minutu na ledě,“
usmívá se Marek Černošek, předseda SK 1913
PROSTĚJOV Reprezentační premiéra prostějovského hokeje po řadě let je minulostí. Zatímco právě skončené mistrovství světa do dvaceti let se nakonec vinou škrtnutí Daniela Dvořáka obešlo bez
prostějovské stopy, to dorostenecké dívek nikoliv.
Gabriela Hrubanová, odchovankyně SK Prostějov
1913, se dostala nejen do nominace, ale také přímo
do zápasů.

Michal SOBECKÝ
Šampionát zakončila na levém křídle druhé útočné řady.
Nastoupila do čtyř zápasů a vstřelila jednu branku. Ukázala, že už v šestnácti letech se s touto talentovanou hráčkou musí počítat.
„Jsem samozřejmě rád, že se na mistrovství dostala,
navíc si tam i zahrála. Je skvělé, že udělala klubu a prostějovskému hokeji takovou reklamu. Těší nás každá
její minuta na ledě,“ uvedl k reprezentaci předseda SK
Prostějov 1913 Marek Černošek. „Určitě od ní pak budu
chtít slyšet, co jí mistrovství dalo a jak se jí na něm líbilo,“ dodal Černošek k šampionátu, který se konal v Bratislavě. Češky na něm skončily šesté. Shodou okolností
turnaj zakončily stejně jako junioři: tedy porážkou se
Švédskem. I když v tomhle případě těsnou.

/NCF¾JQMGLKUVMCJTCLÊEÊ\C2TQUV÷LQX)CDTKGNC*TWDCPQX¾O¾
\CLÊOCXÚRTKO¾VLGRTXPÊO\¾UVWREGO5-2TQUV÷LQXMVGTÚ
UGFQUVCNFQTGRTG\GPVCEG
Foto: www.skprostejov1913.cz

Spokojený s úspěchem své dcery je také její otec Tomáš
Hruban. „Nominace byla spíš překvapením. Byla na hraně
nominace, ale zajistila si ji nakonec velmi dobrými výsledky
v sezóně,“ poznamenal. A připomněl, že dcera má skutečně
napilno. „Studuje gymnázium, navíc na vysoké úrovni dělá
taky tenis. Zatím se nechce vzdát ani jednoho ze sportů,
v klubech jí vycházejí vstříc,“ dodal Hruban.

dvou čtyřčlenných skupinách, kde se družstva
utkala každé s každým. Tahle základní část
tedy zabrala celé dopoledne a čítala dohromady dvanáct střetnutí, načež dva nejlepší celky
z každé grupy postoupily do semifinále a horší
dva putovaly do bojů o páté až osmé místo.
Dění přitom parádně oživovaly vtipné komentáře
dvojice známých studentů Střední školy podnikání a obchodu, Prostějov včetně aktuálních rozhovorů s řadou plejerů. Přálo též počasí a po poledni
tak přišla na řadu rozhodující vyřazovací fáze.

Vánoce s SK Prostějov 1913?
PROSTĚJOV Hokejová mládež
neměla oddech ani v době vánoční.
Zatímco liga si dala na chvíli „padla“,
čekaly omladinu různé turnaje a aktivity. Hokejisté a hokejistky z Prostějova tak byli k vidění na řadě kluzišť, na basketbalové palubovce, ale
také v ochozech stadionu. Prskavky,
ty ovšem své místo v programu SK
Prostějov 1913 neměly. „To jsme nechali do rodinného kruhu dětí, aby
si taky trochu odpočaly. A oslavily
v klidu Vánoce,“ usmíval se předseda
klubu Marek Černošek.
I přes absenci dárků, prskavek a jiných
vánočních nezbytností si však na nudu
stěžovat mladí hokejisté nemohli.
„Měli jsme hodně naplněný program.
Například den před Štědrým dnem
byl ročník 2009 na turnaji v Uničově.
Bylo to tam rozhodně zajímavé, děti
se měly možnost setkat s velmi silnými soupeři z Uničova či ze Šumperka,“
poznamenal Marek Černošek. Také
ročník 2010 měl turnaj.
Kluci a holky, dva tisíce osmičky, si pak
užili ne zcela tradiční klání: tentokrát
totiž nevyrazili jen na led. „V Národním
sportovním centru měli multisportovní

Do Kostelce se sjely dvě stovky
KOSTELEC NA HANÉ Těsně po vánočních svátcích se odehrál
největší florbalový turnaj na Prostějovsku, kterým je v posledních letech „Povánoční florbalení“ v Kostelci na Hané. Klání již
tradičně nabídlo dobrou atmosféru, navíc také kvalitní sportovní výkony. Co je však nejdůležitější, během turnaje se nikdo
vážněji nezranil, vše se dohrálo v poklidu. A i přes skleslost poražených odcházela velká většina hráčů z kostelecké sportovní
haly spokojená. O oblibě svědčí i to, že se akce zúčastnily na čtyři
desítky florbalistů ze všech tří regionálních oddílů.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
Turnaj se odehrál 28. prosince 2019
ve znamení velkého zájmu týmů.
Již tradičně byla kapacita turnaje
(20 mužstev) zaplněna se značným
předstihem: konkrétně 19 dní před
akcí. A stejně tak se opět potvrdila
tradice, že kreativita týmů při vymýšlení názvů je takřka neomezená: utkali se tak spolu hráči v celcích jako Ho-wa-da, Pozdní sběr
nebo Svatý Tomáš a Princův ostrov, podle skutečně existující země
u pobřeží Afriky. Koneckonců sami
organizátoři svým názvem inspirují.
„Áčko“ Kostelce na Hané se na den
přejmenovalo na Mlsné psy.
Během klání rozděleného do čtyř
skupin po pěti týmech se hrálo
systémem 3+1. Pozitivem bylo, že

všechny týmy nehledě na výsledek
ve skupině odehrály ještě jedno
utkání ve vyřazovací části a mohly
se tak do turnaje „vrátit“ i přesto,
že se jim do té doby nedařilo. To
ovšem nebyl případ týmů, které
nakonec dokázaly uspět nejvíc:
Zlato totiž získal tradiční účastník,
který turnajem prošel bez větších
problémů, tedy FBC Randomovice. Stříbro získali Santovi pomocníčci, kteří turnaj odehráli ve stylových dresech s vánočním motivem
i heslem „What the elf?“. Bronz pak
bral trochu překvapivě tým složený z mladých hráčů ze všech koutů
Moravy, který se prakticky poznal
až na místě turnaje: Ho-wa-da.
Nejvíc spokojené byly ale samozřejmě Randomovice. „Na turnaj
jezdíme hlavně pro zábavu, ale chtěli jsme konečně projít přes brány
čtvrtfinále. Což se povedlo a porazit
k tomu ve finále Santovi pomocníčky je obrovský úspěch, kterého
si všichni ceníme,“ poznamenal za
vítězný tým Petr Frýda.

Večer se pak uskutečnila premiéra ledního florbalového turnaje dospělých. Rovněž nesla název
Zlatá brána 2019 a byla určena zájemcům z řad
veřejnosti. „Nakonec se přihlásilo pět mančaftů
a napoprvé se tohle mužské dostaveníčko určitě vydařilo. Po pravdě jsem měl trochu obavy,
aby se jednotlivá utkání – a zvláště ta o nejvyšší
příčky – nezvrhla při vyšší nahecovanosti hráčů
do přehnané tvrdosti. Naštěstí se nic takového
nestalo, všechno dobře dopadlo,“ zhodnotil turnajový ředitel Radek Pařenica s úsměvem.

florbalových
nadšenců

(NQTDCNKUVÆUKFCNKFQUVCXGPÊéMQX-QUVGNEKPC*CPÆ*T¾NQUGQRQJ¾T2QX¾PQéPÊJQ
HNQTDCNGPÊ
Foto: Michal Sobecký

„Po organizační stránce hodnotím turnaj pozitivně. Negativní však bylo
chování některých účastníků a nepořádek, který po hráčích zbyl,“ okomentoval dění v kostelecké sportovní hale jeden z pořadatelů a zároveň hráč
týmu Alfasamci Tomáš Hruška. K bezproblémovému chodu přispěli také
licencovaní rozhodčí Jaromír Kubáč, Milan Fojt a Radek Šiška.
723WÙPÕ3RY½QRÄQÉKRIORUEDOHQÉ

1. FBC Randomovice5CPVQXKRQOQEPÊéEK*QYCFC5XCVÚ6Q
O¾wC2TKPEčXQUVTQX-QUVGNGEPC*CPÆd$q
5GUVCXC XÊV÷\PÆJQ VÚOW /CTVKP -QWąKN  2GVT (TÚFC <FGP÷M /CTéQP
/KEJCN)NCEPGT#FCOèGLMC/CV÷L1wċ¾FCN/CV÷L2GEJC

Pestré a zábavné

-FGLGNGF"*QMGLKUVÆUKQDFQDÊ8¾PQE\RGUVąKNKDCUMGVDCNQXÚOVWTPCLGO4QéPÊM[
\CUGX[X¾NéKN[X*CXÊąQX÷UVąÊDTQ
Foto: Facebook

program. Čekal je dopoledne basketbal,
odpoledne zase turnaj v hokeji. Tedy
celodenní sportovní blok,“ podíval se
zpět předseda prostějovské hokejové
mládeže. Ani tím ale aktivity SK Prostějov 1913 neskončily: část hráčů a hráček
totiž s rodiči vyrazila do dějiště domácího šampionátu hokejových „dvacítek“.
„Dne osmadvacátého prosince od nás
vyrazilo na padesát dětí a rodičů na zápas
Švýcarska a Švédska. Podařilo se nám
sehnat s pomocí svazu lístky, a co jsem
slyšel ohlasy, byli účastníci hodně spo-

kojení,“ pochvaloval si Marek Černošek.
Vánoční čas už je však nyní minulostí
a část mládežnických týmů nyní čekají
další ligové zápasy. Zejména starší věkové
kategorie, které budou dohrávat poslední
mače 2. části soutěžního ročníku.
Večerník vám i nadále bude pravidelně přinášet jak výsledkový servis, tak
v sekci „sportovní pozvánky“ i přehled domácích zápasů prostějovské hokejové drobotiny a mládeže.
Neváhejte tedy a přijďte naše hráče
(sob)
a hráčky podpořit!

Na přelomu roku porazili hokejisté Prostějov doma Benátky
a venku Ústí nad Labem, šesti body upevnili desáté místo

akce
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3ÔHVLORYNRYÙ
teror Slovanu

Na velkou nedisciplinovanost Hanáci opakovaně dopláceli v Ústí
nad Labem. Hned devětkrát putovali na trestnou lavici a domácí
pět z těchto četných přesilovek
využili. Tolik inkasovaných gólů
v oslabení za jediné střetnutí se
moc často nevidí...

FQD÷ VÆO÷ą PGO÷PPÆO UNQåGPÊ
KOPQJQNGV\CUGDQWLGRQEJQ
RKVGNP÷F¾XPQRT[é#RQUVWRP÷
LUOG UK \X[MNK PC VQ åG UQWRKUM[
UGJQFP÷O÷PÊPGLGPOG\KFX÷
OCUG\ÐPCOKCNGTQXP÷åXLGLKEJ
RTčD÷JW 1XwGO éGJQ LG OQE
VQJQLGRąÊNKwCRGTOCPGPVPÊTQVC
EGtCċWåX[PWEGP¾éKPGtDÚX¾
RQFNGOÆJQP¾\QTWURÊwMQPVTC
RTQFWMVKXPÊ
0CTWwWLGUGVQVKåPGLGPUGJTCPQUV
X[EJ¾\GLÊEÊ \ WUV¾NGPÚEJ XC\GD
P÷MVGTÚEJ RNGLGTč PC UGDG PC
X\¾LGO PÚDTå K EGNMQX¾ CVOQ
UHÆTC X VÚOW $WFQXCV \C FCPÆ
UKVWCEG PGWUV¾NÚEJ \O÷P P÷EQ
JGTP÷ FNQWJQFQD÷LwÊJQ LG RCM
QRTCXFWUNQåKVÆQX[VX¾ąGPÊUQW
FTåPÆRCTV[XMCDKP÷CPKPGONW
X÷2TQVQX÷ąÊOåGLGUVNKGNJ¾M¾é
MQ RąGUVCPG MCåFÚ VÚFGP M¾FT
RąGMQR¾XCV EQåUG\F¾åGRQ
UNGFPÊ FQDQW X T¾OEK OQåPQUVÊ
FQFTåWLG OčåGLGwV÷FTCXéÊNGV
MC\CEJT¾PKVDÊFP÷TQ\LGVÚTQéPÊM
CNGURQÿMFčUVQLPÆVGéEG

5100'8'0&#

/CTMC

Stabilita nad rotace

6ÆO÷ąéV[ąKEÊVMCJT¾éčPCUMQéKNC
FQ UGUVCX[ OWåč .*- 2TQUV÷LQX
X FQUCXCFPÊO RTčD÷JW %JCP
EG NKI[  2ąGUP÷ LKEJ
D[NQ  éV[ąK DTCPM¾ąK FXCP¾EV
QDT¾PEč C VąKCFXCEGV ×VQéPÊMč
8\JNGFGO M UQWéCUPÆOW EJC
TCMVGTW RTXQNKIQXÆ UQWV÷åG è4
PGLFGRąKRQTQXP¾PÊUFCNwÊOKMNW
D[QPKLCMXÚLKOGéP÷X[UQMÆéÊUNQ
PGDQċRQFQDP÷éCUVQWHNWMVWCEK
\CåÊXCLÊ K OPQJFG LKPFG 2ąGUVQ UK
O[UNÊOåGVCMXÚTC\PÆTQVCEGXG
UNQåGPÊVÚOWLUQWURÊwMGwMQF÷PGå
MWåKVMW
5COQ\ąGLO÷ N\G RQEJQRKV MF[å
UGVTGPÆąKFQUVCPQWFQRGTUQP¾NPÊ
PQW\GXKPQWRQéGVP÷LwÊOCTQFM[
C QFFÊNQXÆ XGFGPÊ LKO EJEG RQ
OQEKVÊOåGQRGTCVKXP÷\CLKUVÊRQ
UKN[ X MQPMTÆVPÊO RąÊRCF÷ ,GUVą¾
DčUMQTQXåF[PCJQUVQX¾PÊPGDQ
UVąÊFCXÆ UVCTV[ 0÷EQ LKPÆJQ XwCM
LGRQMWFVCMQXÆX[\VWåGPÊM¾FTW
PGPÊ X[NQåGP÷ PWVPÆ t C RąGUVQ
MP÷OWMNWDQX¾IGPGTCNKVCQRC
MQXCP÷UCJ¾<VQJQRCMP÷MF[
X\PKM¾VTQEJWCåJT¾éUMÚIWN¾w
&QDCMF[\CUVCTÚEJéCUčRąGF
UCOGVQXQWTGXQNWEÊPCUVWRQXCN[
LGFPQVNKXÆ OCPéCHV[ X FNQWJQ

Naèatá vítìzná
šòùra

Zatím jen třikrát v probíhající
sezóně se Jestřábům povedlo vyhrát aspoň tři prvoligové duely za
sebou. Jedna taková série je právě
teď aktuální, když dokázali přidat
triumfy číslo 2 + 3 přesvědčivým
zdoláním Benátek nad Jizerou
a divoce zvládnutou přestřelkou
na ústeckém zimáku.

Mezi hokejovými mantinely

Vybrali jsme nejen pěkný, ale zároveň i nejdůležitější gól uplynulého
týdne. Zařídil ho urostlý forvard
Patrik Miškář, který to vzal v sobotu v severních Čechách na sebe.
Po srovnání Slovanu na 5:5 běželo
posledních dvacet vteřin, on v přesilovce zakroužil s pukem na hokejce
u pravého mantinelu, přihrál za
bránu Lukáši Žálčíkovi, rychle si
nabruslil před klec a zpětnou náhru zaskakujícího kapitána poslal
pohotově z první k levé tyči.

Nejkrásnější

-
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HOKEJOVÉ

dový triumf v Chance lize na svém kluzišti. 23. listopadu přehráli
Kadaň 6:3, od té doby doma následovaly tyto výsledky: Benátky
3:4pp, Jihlava 4:3sn, Sokolov 1:4, Kadaň 3:6 a Frýdek-Místek 2:3
v prodloužení. Až pondělní poražení Benátek 5:1 mizérii před
vlastními fanoušky konečně zlomilo.

šťastný nový rok

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

yy Jak jste spokojený se svým výkonem a samozřejmě s tím, jak utkání
dopadlo?
„Myslím, že jsme jako tým podali super
výkon. Zápas jsme odehráli na čtyři beky,
soupeř nás navíc hned na první tři minuty
zamkl před mou bránou. Byl to hodně
kondiční začátek zápasu. (úsměv) Naši
beci to docela odnesli. Naštěstí jsme později v utkání dali rychle po sobě dvě branky, pak jsme se dostali do pohody.“
yy Zmínil jste nebezpečné momenty
hned zkraje zápasu. Byly tam z vašeho
pohledu i další?
„Bylo jich tam pár. Například ve třetí třetině byl přede mnou na chvíli sám soupeř.
Naštěstí mě trefil. Při přípravě na zápas
jsme si řekli nějaké věci. Věděli jsme, že to
bude těžký zápas. Soupeř byl nebezpečný,
koneckonců je to farma Liberce. Výsledek
úplně průběhu zápasu neodpovídá, šlo

o vyrovnané utkání. Jsme tedy o to raději,
že jsme zakončili rok 2019 vítězstvím.“
yy Měl jste ještě se spoluhráči v hlavách předešlá domácí utkání? Dlouho
se v nich nepodařilo naplno bodovat.
„Šli jsme zápas od zápasu. Snažili jsme
se prostě na každý zvlášť nachystat, abychom odvedli maximální výkon. Samozřejmě vidíme, že nechodí teď tolik
fanoušků. Už po Třebíči jsme ale doufali,
že jich dorazí více.“
yy Jaký byl pocit prožít si po delší době
na domácím ledě děkovačku?
„Už v Třebíči byla, i tam jsme si to užili.
Doma je ale doma. Já si to užil opravdu
hodně.“
yy Co zlepšit do dalších utkání, aby
opět přišly výsledky?
„Hlavně jsme si říkali, že tam stále jsou
nějaké chybičky v obranném pásmu.
A vypadá to tak občas. Defenzivu by to
chtělo zlepšit. Na druhou stranu v ofenzivě vládne střelecká pohoda. Snad co
nejdéle vydrží.“

I bez své útočné opory jestřábí letka
sobotnímu duelu na severu Čech dlouho dominovala. Trestuhodně však přišla
o vedení 5:2, protože soupeř během poslední třetiny vyrovnal na 5:5 a kompletní
kvinteto svých tref přitom nasázel z přesilovek! Naštěstí prokázal střelecké schopnosti autor hattricku Patrik Miškář coby
posila z hradeckého Mountfieldu HK na
střídavé starty. Právě on rozhodl jedenáct
vteřin před koncem o výsledku 5:6 ve
prospěch prostějovských hostů!

BYLI JSME
U TOHO

„Zápas jsme měli pod kontrolou, ale
zbytečně si ho zkomplikovali vlastními
chybami včetně nesmyslných vyloučení.
Z častých přesilovek Ústí jsme pak dostali
všech pět gólů, což by se rozhodně stávat
nemělo. Aspoň že jsme v úplném závěru
ukázali, že početní výhody také umíme.
A Páťa dokázal tohle příliš divoké střetnutí definitivně zlomit na naši stranu.
Tři body z venkovního kluziště mají po
jakémkoliv průběhu vždy svou cenu,“
oddechl si Lubina.

dnes od 18.00 hodin. Právě s Baníkem
minule doma totálně vyhořeli, když
podceňovanému nováčkovi ostudně
podlehli 1:4. A outsiderovi tudíž mají
co vracet.
Naopak na Jihlavu se ptačím dravcům
v aktuální sezóně docela daří, byť papírová kvalita Dukly sahá mnohem výš
než v případě Severočechů. Každopádně Hanáci mohou ve středu 8. ledna od
hodin na vlastním ledě proti HC
Marek SONNEVEND 18.00
atakovat jeho devátou pozici, půjde
V nadstavbové skupině o 9. až 16. místo o přímý souboj tabulkových sousedů.
hokejisté Prostějova nejprve zajíždějí do O tři dny později borci elhákáčka opět
vzdáleného Sokolova, kde nastoupí již vyrazí na dlouhou štreku, tentokrát

PROSTĚJOV Čtyři nejbližší týdny
budou doslova nabité prvoligovým
hokejem, druhá nejvyšší česká soutěž
má během tohoto období na programu plných jedenáct kol. Tři z nich
ukrojí už v tomto týdnu a Jestřábi by
rádi navázali na poslední úspěšné
výsledky v zájmu dalšího vylepšení
svého postavení v průběžném pořadí
Chance ligy mužů ČR 2019/2020.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
do Kadaně. Tam se hraje v sobotu 11.
ledna od 17.00 hodin a rovněž v tom- 2TQUV÷LQX t 5QMQNQX OKPWN¾ UG\ÐPC
to případě bude prostějovský tým PGWVMCNKUGCMVW¾NPÊUG\ÐPCXGPMW
napravovat hrůzu z předchozího vzá- FQOCC
jemného střetnutí. Debakl 3:6 s tehdy 2TQUV÷LQX t ,KJNCXC OKPWN¾ UG\ÐPC
posledním otloukánkem je záhodno FQOCCXGPMWCCM
odčinit.
VW¾NPÊUG\ÐPCXGPMWCRFQOC
„Teď budeme hrát v několika týdnech
hodně zápasů rychle za sebou včetně 50
delšího cestování, takže je potřeba se 2TQUV÷LQX t -CFCÿ OKPWN¾ UG\ÐPC
maximálně zkoncentrovat na každé FQOCCXGPMWCCMVW
utkání a mezi nimi dobře regenerovat ¾NPÊUG\ÐPCXGPMWFQOCC
i trénovat. Ukázali jsme, že při správném přístupu dokážeme opakovaně nadstavby náš jasný cíl,“ uvedl hlavní
vítězit, což je do dalšího průběhu trenér mužstva LHK Ladislav Lubina.

najdete nás
také na
www.vecernikpv.cz
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„Hráli jsme na pět
obránců, z toho jeden
byl ještě nemocný…“

Výrok:

yy Jak jste ze svého pohledu viděl
duel proti Benátkám?
„Hráli jsme jen na pět obránců, jeden
z toho byl ještě nemocný. Myslím si,
že vzhledem k tomuto stavu jsme to
zvládli velice dobře. Útočníci se spo-

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

řádaně vraceli dozadu a hodně nám
dneska pomohli. My jsme to nějak
nepředržovali. Snažili jsme se hned
nahrávat dopředu. Řekl bych, že to
byl dobrý zápas a bereme zaslouženě
tři body.“
yy Dal jste dva góly, takže za vás
úspěšný večer.
„Tak samozřejmě. (úsměv) Člověk,
když dá gól, tak je rád. Kluci mi to
tam dobře dali, že se z toho podařilo
vystřelit.“
yy Co bylo hlavním základem vaší
výhry?

PROSTĚJOV Zásluhu na tříbodové výhře Jestřábů měl v posledním zápase roku 2019 s Benátkami nad Jizerou devětadvacetiletý obránce Tomáš Drtil (na snímku), který má vyřízené
střídavé starty ze Šumperka. Zadák ze třetí nejvyšší soutěže se
v prostřední třetině dokázal prosadit v oslabení a zvýšil skóre na
2:0. „Kluci mi to tam dobře dali, že se z toho podařilo vystřelit,“
usmíval se po utkání šibalsky.

„Bojovnost, určitě srdíčko a také nasazení. Hlavní byl i back-checking,
když se kluci z útoku vraceli a pomáhali nám dozadu. Myslím si, že jsme
si plnili vše, co jsme plnit měli. Toto
všechno dohromady pak pomohlo
k úspěchu.“
yy Opět jste hráli ve slátané sestavě. Mělo to nějak vliv na vaši hru?
„Těžko říci. Teď bylo hodně hráčů zraněných, to jsem ani nevěděl.
S tím se ten tým ale musí vypořádat.
Marodka bohužel je. My jsme to ale
vybojovali tím srdíčkem a vyšlo nám
to.“
yy Ve druhé třetině jste zvýšil na
2:0, a to dokonce ve vlastním oslabení. Dal jste už takový gól?
„Určitě se mi to už někdy stalo. Je to
vždycky super, když se to tak podaří
dát v soupeřově přesilové hře.“ (usměje se)

yy Jak byste popsal svůj první gól
u Jestřábů?
„Viděl jsem, že puk vyjel z rohu kluziště na střed. Nikdo tam nebyl, tak jsem
tam vjel. Naštěstí to vyšlo. Stihl jsem
ještě udělat kličku, kterou jsem zkusil
jejich gólmana položit a hodil jsem to
navrch branky. Myslím si, že ten gól
mohl být pro diváky atraktivní.“
yy Mají tři body cenu zlata?
„Tak určitě. Klukům by to tak
do nového roku mohlo dodat
sílu. Je to určitě dobré i pro diváky. Konečně jsme urvali tři
body na domácím ledě.“
yy Jak je to vůbec s vašimi
starty v Prostějově?
„Dostanu šanci, když máme
se Šumperkem volno nebo
když hrajeme se slabším a trenér řekne, že nás pustí. Vždycky rádi vypomůžeme.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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Jeho mančaft tak naplno výsledkově
uspěl třikrát za sebou, na kontě nyní
má 54 bodů a po čtvrtině nadstavbové části soutěže je druhý ve skupině
o 9. až 16. místo. Tedy celkově desátý na
poslední postupové příčce do předkola
play-off, o tři bodíky za devátou Jihlavou
a sedm bodů před duem pronásledovatelů Frýdek-Místek a Třebíč. Dukla i Horácká Slavia ale mají dva odložené mače
k dobru, Rysi dokonce tři. Na předčasný
optimismus je tudíž zatraceně brzy.

1DT¾PEG ,GUVą¾Dč 6QO¾w &TVKN RT¾X÷
UVąÊNÊLGFGP\GUXÚEJFXQWIÐNčFQDG
P¾VGEMÆUÊV÷ Foto: www.lhkjestrabi.cz
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Tři prvoligová utkání v řadě za sebou
dokázali momentálně vyhrát muži
LHK, když uspěli v Třebíči 7:0, nad
Benátkami 5:1 i v Ústí 6:5. Jde o jejich
druhou nejdelší sérii tříbodových vítězství během této sezóny. Pokud přidají ještě jeden zářez, vyrovnají svůj
„rekord“ v ročníku 2019/2020.
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Pondělí 6. ledna 2020

5:1

První třetina pondělního duelu začala velmi opatrným a pomalým tempem. Šance
byly na obou stranách, ale žádný gól z nich
nepadl. Domácí se probrali až po třetí minutě zápasu. Březák, Chlán a Drtil svými
střelami z dálky vyzkoušeli gólmana Žajdlíka. Pohrozit dokázali i Benátečtí. Ve 13. mi-

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Den před silvestrem
v zápase s Benátkami nad Jizerou navázali domácí Jestřábi na vysokou výhru
z Třebíče. S třináctým týmem Chance
ligy si v šestém dějství skupiny o účast
v předkole play off snadno poradili
a s rozdílem čtyř branek brali tři body.
Značnou zásluhu na bodech Prostějova měli dva kmenoví hráči Šumperka:
Daniel Vachutka (1+1) a Tomáš Drtil
(2+0).

LHK PV
HC BNJ

Michal SOBECKÝ

nutě najel před branku Hanáků Wiencek,
ale nedokázal zkrotit puk na své hokejce,
který mu utekl. V čase 14:15 padl první gól
zápasu. Vachutka pohotově mezi kruhy
zareagoval na nahrávku Meidla, a potvrdil
tak střeleckou formu z předešlých zápasů
– 1:0.
Druhou třetinu začínal prostějovský celek
přesilovou hrou přenesenou z té první,
nicméně spíše měl pak štěstí, že mezi jeho
třemi tyčemi stál mladík Huf, jenž ukázal
skvělou formu a odrážel pokusy soupeřů.
Následný tlak domácích přišel až v polovině zápasu, přičemž Jestřábi paradoxně
udeřili ve vlastním oslabení. Individuální
akcí se Drtil sice dostal do těžkého úhlu,
nicméně i tak puk zavěsil do růžku – 2:0.
Poslední část začala stejně jako ta druhá,
přesilovou hrou pro Jestřáby. Ti v ní ale
opět nedokázali skórovat. Gólmana hostů nejprve potrápil kanonýr Nouza golfákem, ten ještě Žajdlík chytil. Po chvíli to
Nouza zkusil znovu, tentokrát z bezprostřední blízkosti, to už vyšlo – 3:0. Tím
se ale domácí neuspokojili a hnali se za
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5:6

hned v úvodu přesilovku. Ani jedna
ze tří dorážek Krejčíka ale neprošla
za Stahlova záda. První, kdo ústeckého gólmana překonal, tak byl ve
3. minutě Hrníčko – 0:1. Chvíli poté
měli početní výhodu i domácí, puk
se dostal k Havlovi a ten se ve svém
prvním startu po zranění okamžitě
střelecky prosadil – 1:1. Následně to
dvakrát zkoušel Slovan, ovšem Havel ani Vildumetz neuspěli. Naopak
Hanáci trestali. Nejprve vymyslel M.
Jandus skvělou přihrávku na Ouřadu,
o chvíli později dokázal skóre zvýšit

HC ÚST
LHK PV

Miškář – 1:3. Koncem úvodní třetiny
přišly ještě dvě přesilovky HC a v té
druhé se kotouč dostal od zadního
mantinelu k Havlovi, který opět nekompromisně zavěsil – 2:3.
Druhá část se nesla v mnohem poklidnějším duchu oproti zahajovací.
Přesto si velké šance připravili hostující Hrníčko a na opačné straně Bláha,
který však ze skvělé pozice přestřelil.
Největší příležitost Ústeckých si vypracoval Kružík, jenž oklamal Štůralu
a zakončoval do prázdné klece, načež
puk stihl na poslední chvíli zablokovat
Husa. Pak ptačí dravci přečkali mohutný přesilovkový tlak protivníka,
aby z brejku ve vlastním oslabení udeřil
v 35. minutě Miškář – 2:4. Vzápětí ještě
zvýraznil vedení jestřábí letky Novák,

když procedil Stahla mezi betony – 2:5.
Zkraje třetího dějství Prostějované
znovu faulovali a opakovaně tak chodili do čtyř. Maršoun ještě neproměnil
sólo, ale Müller se ve 43. minutě již radovat mohl po přesném odrazu puku
od jeho brusle – 3:5. Šest minut před
koncem se z další početní převahy
trefil přesně do černého Kružík – 4:5.
Slovan byl na koni, na začátku 59. minuty byl v úniku faulován Severa a na
trestnou lavici zamířil Mrázek. Domácí navíc odvolali brankáře a Smetana
v power play propálil z mezikruží vše,
co mu stálo v cestě – 5:5. Ten samý
hráč se však třicet vteřin před vypršením normální hrací doby dopustil
nedovoleného zákroku a elhákáčko
přesilovou hru využilo také. V čase

Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Chance ligy
s dalším programem najdete na
straně 18

„Ač to bude znít možná zvláštně, tak si myslím, že jsme utkání měli celých šedesát
minut pod kontrolou. Nesmyslnými vyloučeními a vlastními chybami jsme však
pětkrát inkasovali v oslabení, což se stávat nemůže. Já jsem nakonec rád, že se nám
aspoň povedla ta poslední akce zápasu, díky které máme tři body.“

Ladislav LUBINA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Zápas jsme začali stejně lehkovážně jako v Jihlavě. První střídání, individuální chyba, faul a inkasovaný gól. Poté jsme vyrovnali, ale dál dělali naivní chyby a soupeř
nás ze všeho trestal. Do poslední třetiny jsme stáhli sestavu na tři útoky a silou
vůle i nedisciplinovaností hostů vyrovnali na 5:5. Pak jsme šli v závěru do oslabení
a Prostějov jedenáct sekund před koncem rozhodl. Faul jsem neviděl, podívám se
na video a všechno to vyhodnotíme.“

Tomáš MAREŠ – HC Slovan Ústí nad Labem
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59.49 Miškář zavěsil za Stahlova záda,
dokonal osobní hattrick a hosté slavili
divoce urvané vítězství za tři body –
5:6!
(son)
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konto – 4:1. V čase 53:15 si vzali poslední slovo domácí, přesněji kapitán zápasu
Žálčík. Osamocený ujel před gólmana
hostů a nebál se zakončit – 5:1. Prostějov
vyhrál rozdílem čtyř branek a dočkal se
tak po více jak měsíci (25. kolo, 23. 11.
2019 – Kadaň - pozn. red.) tříbodového ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
K pohodovému vítězství směřovali
domácího vítězství!
prostějovští hokejisté v sobotním
duelu 7. dějství skupiny o postup
do předkola play off Chance ligy
na ledě Ústí nad Labem. Po dvou
třetinách vedli tříbrankovým rozIvo PEŠTUKA – LHK Jestøábi Prostìjov
„Vzal bych to tentokrát jako malé shrnutí letošní sezóny. Od začátku soutěže jsme dílem, leč o zdánlivě rozhodnuté
se nemohli dostat do tempa a po sobě nastřádat pár vítězství. Trápila nás rozsáh- utkání málem přišli. Soupeř díky
lá marodka, do tohoto utkání jsme nastoupili jen s pěti obránci, ale v posledních málokdy vídaným pěti trefám
zápasech se tým semkl a dokázali jsme je velice dobře zvládnout. Proti Benátkám z přesilovek vyrovnal v předpojsme měli vývoj po kontrolou a zaslouženě vyhráli. Všichni si přejeme, aby jak slední minutě z 2:5 na 5:5, naštěstí
jsme zakončili rok 2019, tak abychom takto pokračovali i v roce 2020.“
závěrečné slovo měli hosté. JedeValdemar JIRUŠ
náct sekund před koncem hradecká posila na střídavé starty Patrik
– asistent trenéra HC Benátky nad Jizerou
„Nezvládli jsme poslední třetinu. Myslím si, že v té první jsme byli lepším tý- Miškář završil svůj hattrick a přece
mem. Ve druhé dvacetiminutovce jsme nevyužili nějaké šance. Do závěrečné jen zařídil tříbodový export LHK!
části jsme nastoupili až moc lehkovážně a soupeř nás nekompromisně trestal. Do zápasu vstoupili lépe Jestřábi,
Utkání jsme si sami prohráli hrubými individuálními chybami.“
kteří po faulu na T. Janduse hráli

další brankou. Za necelé dvě minuty se
světlo za svatyní hostů opět rozsvítilo.
Drtil vyslal ránu z dálky, díky přesnému
zaměření si tak zapsal další branku – 4:0.
Po další minutě se zase měnilo skóre zápasu, tentokrát se ale poprvé prosadili
hosté z Benátek. Strnad se dostal u levé
tyče k dorážce, a sebral tak Hufovi čisté

UFF! Pìtitýdenní èekání na tøíbodový triumf padlo 'LYRÊLQDYVWª+DQFLWDP]WUDWLOLSØWLJ°O\YRVODEHQª

PROSTĚJOV Odchytal skvělé utkání,
nejednou tým podržel. A na závěr
sobě i spoluhráčům mohl gratulovat: po dlouhé době získal pro
Jestřáby tři body doma. Brankář
Daniel Huf (na snímku) mohl být
po utkání s Benátkami nad Jizerou
spokojený. Jediné snad, co jej mohlo
mrzet, bylo, že ve třetí třetině přišel
o čisté konto. Nicméně i tak se netajil spokojeností nad tím, jak utkání
dopadlo. Aby taky ne. Bylo to vůbec
poprvé od konce listopadu, kdy tým
vyhrál alespoň dva zápasy za sebou.
A mladý gólman si je toho vědomý.
„Jsme vděční za každý získaný bod,“
poznamenal v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, s nímž se také podělil
nejen o dojmy z utkání.

klikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

'DQLHO+XIŚ3R7ĕHEªÊLMVPHGRXIDOL
ĺHGRUD]ªYªFIDQRXĝNīŞŘ

v extralize, přidal se k nim i Matyáš Hamrlík a rázem jsme tak při pokračující
marodce měli k dispozici jen pětici beků.
Proto mám radost, že celý mančaft přistoupil k tomuto utkání zodpovědně,
nic nepodcenil, hrál dobře zezadu a po
horším období zakončil celý rok úspěšně,“ těšilo kouče ptačích dravců Ladislava Lubinu.
Na Silvestra a Nový rok dal svým
svěřencům trochu volna, načež výprava elhákáčka vyrazila na dlouhou štreku do Ústí nad Labem. Už
v kompletnějším složení, neboť do
sestavy se vrátili klíčoví defenzivní tahouni M. Jandus a Hamrlík.
Naopak znovu absentoval Račuk
oficiálně laborující s obnovenými
zdravotními problémy.

PROSTĚJOV Zdá se, že krize, do níž během prosince spadli
hokejisté LHK Jestřábi Prostějov, je zažehnána. Na drtivý triumf 7:0 z Třebíče koncem předchozího týdne totiž navázali
dalšími dvěma výhrami na přelomu kalendářních letopočtů
2019 a 2020. Což znamenalo jak potřebnou bodovou injekci,
tak vylepšení průběžné situace v aktuální sezóně Chance ligy
mužů ČR.
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S loňským rokem se Hanáci rozloučili
v předvečer silvestra, a to na vlastním
ledě nadmíru vydařeně. Sice nastoupili
bez kapitána Marka Račuka a s notně
prořídlými obrannými řadami, jež čítaly
pouhých pět zadáků. Přesto si proti rovněž citelně oslabeným Benátkám nad
Jizerou poradili, když trpělivou hrou dospěli k nakonec hladkému vítězství 5:1.
„Opět nám chyběli Martin Jandus
Těžko uvěřitelných pět týdnů čekali hokejisté Prostějova na tříbo- a Franta Hrdinka kvůli svým startům

Koneènì plná domácí radost!

ZAUJALO NÁS

Den před silvestrem proti Benátkám nad Jizerou (5:1) se sice
bodově neprosadil, ale v sobotu na ledě Ústí nad Labem (6:5)
prokázal, proč patří do extraligového kádru Hradce Králové.
Třiadvacetiletý útočník zvyšoval svými trefami na 1:3 a 2:4,
načež v úplném závěru po vyrovnání soupeře na 5:5 celý bláznivý zápas rozhodl. Jedenáct sekund před koncem vykouzlil
z přesilovky vítěznou branku, čímž dokonal jak svůj
osobní hattrick, tak naše bádání nad tím, který z prostějovských hokejistů si tentokrát zaslouží ocenění.

PATRIK MIŠKÁØ

SEZÓNA 2018-2019

JESTŘÁB PODLE
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S jakými vizemi nastupuje nový trenér 1.SK Prostějov Pavel Šustr?
PROSTĚJOV Jeho jméno je neodmyslitelně spojené s fotbalovou Zbrojovkou Brno. Dlouhá
léta v tomto klubu nejenže hráčsky působil, především pak začal svou trenérskou kariéru, aby
také počátkem sezóny 2018-19
dostal první šanci jako hlavní
trenér „A“-týmu. Zajímavostí je,
že se tak stalo po utkání v Prostějově. U exprvoligového mužstva
vydržel rok, aby jej zaměstnalo
právě eskáčko. A aby spojitostí
s hanáckým městem nebylo dost,
na lavičce Zbrojovky jej nahradil
prostějovský rodák Machálek.
Pavel Šustr (na snímku) tak bude
mít v Prostějově vskutku zajímavý
debut mimo jihomoravskou metropoli a před sebou má tak bezesporu dosud největší výzvu ve své
prozatím krátké trenérské kariéře. Zkušeností jako hráč má ale na
rozdávání, včetně těch zahraničních, když si vyzkoušel angažmá
v Rakousku a v Řecku. V den startu zimní přípravy 1.SK Prostějov,
tj. v pondělí 6. ledna, jsme nového
lodivoda vyzpovídali.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
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yy Vy jste většinu kariéry trávil
v Brně, ale zkusil jste si i Řecko,
druhou nejvyšší tamní ligu. Jak
k tomu došlo a co jste si z angažmá
odnesl?
„V té době tam měl kontakty Karel
Jarůšek, který trénoval ve Zbrojovce,
a přišla možnost tam jít hrát. V zahraničí se musí člověk o sebe sám postarat a musí hodně, hodně pracovat,
aby pravidelně hrával. To byl také největší přínos, měl jsem také možnost
poznat novou kulturu, jiný stát a to, že
co si sám neudělám, to nemám.“
yy V čem vás země oslovila?
„V té době žili Řekové jiný život než
my. Prostě se nestresovali, vždycky si
našli čas na kávu, na odpolední posezení. Radši tři hodiny okolo oběda
nepracovali, přesunuli si to na večer
a pak se sešli všichni i s dětmi a do
jedenácti hodin seděli v kavárnách,
povídali si, prostě žili život. A jiný
než my. Možná plnější...“
yy Máte za sebou řadu trenérů
a nyní vlastně kolegů. Co jste si od
nich vzal, případně co vám vaše
fotbalové zkušenosti daly na trenérskou pozici?

„Od každého trenéra mi zůstalo
něco v hlavě. Možná to, co bych chtěl
časem dělat nebo čeho bych se měl
vyvarovat. Jsou to takové střípky, ať
už ohledně přístupu k hráčům, ať už
je to o činnosti na hřišti. Od každého
jsem si vždycky opravdu něco vzal.
Rozhodně v té kariéře jsem nasbíral
spoustu zkušeností.“
yy Který z nich vás oslovil svou
fotbalovou filozofií nejvíce?
„Fotbalovou filozofií přímo ne, ale
určitě přístupem. Byl to Karel Jarůšek. Profesionálním přístupem
k práci jako takové mě pak inspiroval
i Václav Kotal. Tohle jsou trenéři, ze
kterých toho ve mně zůstalo hodně,
nejvíce mě ovlivnili.“
yy A jaká je tedy vaše osobní vize?
„Já osobně, a to ať dělám jakýkoli sport, a dělám jich spoustu, chci
vyhrávat. A jestliže chci vyhrávat,
musím tomu něco věnovat. Takže
kvalitní trénink a dobrá příprava, to
je vítězný koktejl. A druhá věc je, že
já to chci dělat. A já to chci udělat
a chci to svou hrou, tím, v čem jsem
dobrý. Když to převedu na současný
fotbal, tak chci, aby můj tým kontroloval hru, abychom byli silnější na
míči, současně pak rychlí a přímočaří.
Důležité je mít ze hry radost a vystupovat tak, že nás to všechny baví. To
je moje základní filozofie. Je možná
obecná, ale vychází ze mě.“
yy Ještě k Brnu. Měl jste možnost po podzimním odvolání
z funkce hlavního trenéra
Zbrojovky v něm i nadále působit?
„Ano. Ale už je zbytečné se bavit o tom, v jakých funkcích, za
jakých podmínek a proč se tak
nestalo.“
yy Co vás napadlo, když jste se
dozvěděl o nabídce Prostějova?
„Nevím, jestli to budu umět popsat... Samozřejmě tam byla radost,
tu rozhodně mám pořád. Už jen
proto, že mám možnost pracovat
jako trenér s muži, navíc ve druhé
lize. Ale jsem spíše člověk praktický.
Začal jsem tedy řešit všechny různé
věci. Tedy například přípravu, kádr…
Prostě vše pro to, aby měla naše hra
co nejvyšší kvalitu.“
yy Bylo pro vás tedy těžké rozhodování opustit mateřský klub
a přejít do klubu na Hané?
„Vzhledem k tomu, že je to první místo mimo Brno, kde budu trénovat, tak
nechci říct, že to rozhodování bylo
jednoduché. Ale opustil jsem prostředí, které dlouho a velmi dobře znám
a na jehož vytváření jsem se podílel.
Po této stránce bylo rozhodování
skutečně těžší. Na druhé straně je to

ale Prostějov, druhá liga a možnost
trénovat mužský tým. Tedy velká
výzva, která, nechci říct, že se nedala
odmítnout, ale lákala mě. Samozřejmě vazby, které jsem měl k Brnu, se
nedaly a nedají jen tak zahodit...“
yy Jak ovlivnil přesun váš osobní
život? Brno není daleko...
„Není, takže bydliště jsem neměnil
a dojíždím. Zatím nebyl důvod na
tom něco změnit. S tím, že ať chci
nebo, nechci, trávím v autě o dvě hodiny více, než jsem zvyklý. I když je to
jen nějakých pětašedesát kilometrů.
(úsměv) Takže jsem zvědavý, jak to
bude fungovat. Ale já s tím problém
nemám. Když už někde podepíšu
smlouvu, tak tomu věnuji maximální množství času a úsilí.“
yy Co jste věděl o prostějovském týmu?
„Trénoval jsem předtím ve Zbrojovce. Měli jsme tedy tento tým
nastudovaný. Hodně kluků navíc
znám osobně. Někteří prošli přímo Brnem, další jsem měl možnost trénovat. Není to tedy pro
mě neznámý kádr.“

Každý ten tým má svou hierarchii,
kde mají hráči určité role. A úkolem
kouče je, aby všichni ty role přijali
a táhli za jeden provaz. Nebráním se
ani teambuildingovým akcím…
yy Právě dnes, tj.
v pondělí 6. ledna,
startuje zimní příprava
prostějovských fotbalistů,
kterou jste po bývalém trenérovi moc neměnil?
„Příprava byla už vypracovaná od
trenéra Machaly, takže jsem jen kosmeticky upravil termíny zápasů, soupeři zůstali až na Senici, kterou teď
musíme nahradit, stejní. Co se týká
vlastního tréninkového procesu, ten
jsem si připravil dle svých představ.
Mám celý proces nastavený tak, že
osmdesát procent tréninku se řeší
herní věci. Fotbal se prostě naučíte
fotbalem. Většina tak bude probíhat na hřišti. Budeme pilovat
jednotlivé herní prvky, které
už se budou v procesu
objevovat od samého
začátku.“
yy Jaký zazněl na vás
ze strany vedení 1,SK
hlavní požadavek?
„Chce se po mně,
abych změnil obraz
hry. Že je ji potřeba
zkvalitnit, má být také
přímočařejší, více
nebezpečná. Chce
zkrátka, aby hra
byla taková, aby
na ni chodili lidé.
Takové jsou po-

vizitka

Foto: fczbrno.cz

yy Berete to jako výhodu?
„Může to být výhoda v momentě,
kdy najdeme společnou řeč. Pro
mě je to rozhodně výhoda, že ty lidi
znám. Na druhou stranu nevýhodou
je, že ti kluci už teď vědí, že to půjde
jen tvrdou prací a pílí. Ničím jiným.“
yy Někdejší trenér Oldřich Machala v rozhovoru pro Večerník uvedl,
že tým není ve špatném stavu, neleží
na něm deka. Souhlasíte s tím?

žadavky vedení. Tedy asi ty hlavní.
A samozřejmě se chce, aby tým začal
vyhrávat. Také, které vedení by tohle
nechtělo, že...“ (úsměv)
yy Předseda klubu František Jura
zmínil, že nejdůležitější na fotbale je kabina, jak funguje, jaký je
kolektiv. Budete na tom pracovat
třeba teambuildingovými akcemi?
„Samozřejmě s tímhle pohledem
souhlasím. Jestliže má být tým
dlouhodobě úspěšný, tak musí fungovat zevnitř. To jsou věci, které se
nastavují dlouhodobě. Jsem tady
krátce, nevím, jak to zde s kluky je.
Ale osobně vím, že je to strašně důležitá věc, rozhodně ji nepodcením
a budu na ní od začátku pracovat.
Každý tým má svou hierarchii, kde
mají hráči určité role. A úkolem
kouče je, aby všichni ty role přijali
a táhli za jeden provaz. Takže určitě
s tím pracovat budu. A jestli přijde
na řadu i nějaký teambuilding, to
je samozřejmě možné. Já se tomu
nebráním.“
yy Co byste vzkázal na úvod svého
působení fanouškům Prostějova?
„Zaprvé si vážím nabídky na trénování Prostějova. Beru to jako výzvu.
Chci, abychom hráli fotbal, který se
bude líbit. Až tedy lidé budou mít čas
a chuť, ať se zajdou podívat na zápas.
A obrázek si udělají sami. Snad splníme očekávání.“

„Nemůžu zatím posoudit, protože
jsem s hráči neměl možnost pracovat. Pracuji tak pouze s informacemi, které mám z tohoto prostředí,
od sportovního vedení. Nevidím ale
důvod, proč by měl mít tým na sobě
nějakou deku.“
yy Mužstvo se ale musí vypořádat
s jedním důležitým odchodem,
když Tomáš Janíček ukončil kariéru.
„Je to velká ztráta, ale zdraví je zdraví. Je to prostě realita, s tím se nedá
nic dělat.“
yy Jak chcete řešit mezeru v obraně?
„Řešíme ji. Z našich řad, tedy z mladších hráčů, nebo i zkouškou někoho,
kdo post středního obránce nehraje.
A máme také vytipované hráče na
posílení. Uvidíme, zareagujeme dle
potřeby.“
yy Také by mě zajímal osud dvou
veteránů Aleše Schustera a Karla
Kroupy…
„Karel Kroupa už se začíná připravovat na pozici ve sportovním
managementu a vzhledem k jeho
věku je zřejmé, že profesionální kariéra prostě končí, to je realita. Takže
i tým se na to musí připravit. Ale oba
dva minimálně ještě v jarní části budou k dispozici jako hráči.“
yy Počítáte s nimi do základu nebo
spíše na střídačku?
„Uvidíme podle zápasů. Jestli budou
mít výkonnost, tak v základu, pokud ne,
budou střídajícími hráči.“ (usměje se)

PAVEL ŠUSTR
✓ narodil se 13. října 1974 v Brně
✓ nový trenér „A“-týmu 1.SK Prostějov
✓ původní profesí bvl útočník,
později krajní obránce či defenzivní záložník
✓ jako hráč začínal v Lokomotivě Horní Heršpice, dále hrál za Havlíčkův Brod, brněnské Tuřany, Poštornou, Zlín,
Mladou Boleslav a druholigový řecký klub Panserraikos Serres
✓ ligu hrál za Brno, potom hostoval v Jihlavě a vrátil se do Zbrojovky,
aby následně pokračoval v druholigových Drnovicích, odkud na jaře
2006 hostoval v rakouském Unionu Perg a podzim už strávil jako hráč
Palavanu Bavory, s nímž následně vyhrál Okresní přebor Blanenska
✓ na podzim 2007 hostoval v rakouském ASV Spratzern, na jaře
2008 opět v Bavorech, poté hrál 2 roky za Sokol Lanžhot
a na sezonu 2010/11 ho angažoval nováček Divize z Rosic,
se kterým se mu ihned podařilo postoupit do MSFL
✓ na podzim 2011 hostoval v Bořeticích, na jaře 2012 se vrátil
do Rosic a podzimní část toho roku odehrál
za FC Čáslavice-Sádek spolu s Milanem Pacandou
✓ na jaře 2013 působil v rakouském Ziersdorfu,
od začátku sezony 2013/14 působil v Tatranu Bohunice,
kde se také s hráčskou kariérou ve svých čtyřiceti letech rozloučil
✓ v nejvyšší soutěži odehrál 119 utkání a dal 9 gólů,
vše za Zbrojovku Brno
✓ vystudoval střední školu v Kuřimi
✓ už během hráčské kariéry se začal věnovat mládeži,
od ledna 2016 vedl ligový dorost Zbrojovky Brno
✓ bývalý trenér Zbrojovky Václav Kotal jej roku 2017 přizval jako
asistenta ke spolupráci u reprezentačního mužstva do 16 let (2017/18),
společně působili i u reprezentačního mužstva do 17 let (2018)
✓ první trenérskou štací „A“-týmu pro něj byla
Zbrojovka Brno (2018-2019)
✓ mezi své koníčky řadí většinu sportů, rád má lední
hokej a bojové sporty, rekreačně dělá thai box
zajímavost: po šesti kolech druholigového ročníku 2018/19 a den po
prohraném zápase v Prostějově vystřídal u zbrojováckého A-mužstva
Romana Pivarníka, paradoxně je jeho novým působištěm právě eskáčko a co víc, u kormidla brněnského týmu jej nahradil Miloslav Machálek, prostějovský rodák...

Pondělí 6. ledna 2020
www.vecernikpv.cz

štastný
nový rok
á
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KOSTELEC NA HANÉ Utkání,
kterému nechybělo vůbec nic:
góly, emoce, zajímaví fotbalisté na obou stranách. Jeden
z týmů ale nakonec zákonitě
musel být šťastnější a futsalová štěstěna se tentokrát usmála na Otinoves. Tým plný hráčů
Plumlova, navíc s klenovickým
Davidem Pokorným v bráně,
dokázal porazit soupeře z nej- 2CVTKM2CT¾MUGUVCNJTFKPQW1VKPQXUK8UVąGNKNQD÷DTCPM[VÚOWC\CLKUVKNOWRąG
Foto: Michal Sobecký
těžších. Tedy FC Relax, kde hra- MXCRKXÆXÊV÷\UVXÊ
je polovina „áčka“ Plumlova, Změna stran přinesla také změnu strategie: tiž znemožnil soupeře, když sám prokličale například také trenér zatímco v první půli se hrála vyrovnaná hra, koval celou obranou, oklamal brankáře
Čechovic Lukáš Koláček.
zhruba ve stejné míře na obou stranách, za- a udělal si „Dobrý den“ také z posledního
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Utkání začalo spíše opatrným oťukáváním.
Ve třetí minutě však vážně zahrozil Jiří Spáčil,
který ovšem nedal. Odpovědí byla dalekonosná střela Grygláka, ovšem místo v bráně
nenašla. Poté přišly chvíle Zdeňka Fládra:
někdejší druholigový fotbalista našel v „mezikruží“ opomenutý míč, ale přestřelil. Chvíli nato zahrozil po klamném pohybu znovu,
tentokrát pálil z otočky, Pokorný ale skvěle
nohou zneškodnil. Ale také Otinoves měla
šance: Nejprve Fajstl našel místo na levém
křídle, brankáře ale střelou k tyči nepřekonal,
stejně jako po něm Trajer. Těsně před koncem se ale Otinoves dostala do přečíslení
dvou na jednoho, které využil Patrik Parák
a dosáhl u svého týmu euforie: 1:0.

čátek poločasu patřil Relaxu. Ten se snažil
protlačit do střel, ovšem Otinoves pozorně
bránila. Následně se ovšem připomněl Gryglák. Více než šancí bylo k vidění faulů.
Nejprve Parák poslal na zem soupeře
a bylo z toho přerušení hry. Krátce nato
naopak Parák skončil na zemi po zákroku Fládra – zde už žlutá karta vystřelila
do vzduchu. Nicméně Relax poté paradoxně vyrovnal zásluhou rychlonohého
Petra Matouška.
Nerozhodný stav ovšem netrval dlouho:
na velkém hřišti sváteční střelec Parák to-

hráče – 2:1 pro Otinoves. Poté už emoce
řádily naplno: Matoušek dostal žlutou za
hlasité stížnosti na neodpískanou hru rukou u soupeře. A do konfliktu se pustila
i Otinoves spílajícímu rozhodčímu, že neřešila faul a následnou výhodu. Ani tohle,
ani střela Jiřího Spáčila z voleje dvě a půl
minuty před koncem už ale vítěze klání
nezměnily: Otinoves trochu překvapivě
porazila Relax a mohla slavit.
Ostatní výsledky a průběžnou tabulku
Okresní futsalové soutěže najdete na
straně 18
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David Trajer - Otinoves:
Zápas byl dost náročný, sešli se v plné. Dneska mladí kluci odběhali náročný
zápas. A myslím, že takticky jsme ho vyhráli my. Myslím, že závěr rozhodčí
trochu podcenili. Ale dobrý jinak, uhráli jsme to.

František Kocourek - FC Relax Prostìjov:
Nebyl to od nás dobrý zápas. Nedostali jsme se pořádně do hry. Po vyrovnání
jsme měli být více v tlaku. Minule jsme Otinoves porazili 4:2, teď nám to oplatili.

ztra
atilo
o vyh
hra
aný zápa
as
KOSTELEC NA HANÉ Pořádnou kanonádou skončilo nedělní futsalové
utkání mezi Gremiem a Zavadilkou.
Přitom zprvu to vypadalo, že branek
padne jako šafránu: po prvním poločase
vedlo Gremio 1:0 a mělo zdánlivě utkání
pod kontrolou. Což nějakou dobu potvrzovalo také v poločase druhém. Nicméně stačí tři minuty a s utkáním se může
stát cokoli. A to byl právě případ tohoto
lítého souboje.

Michal SOBECKÝ
Zápas přitom začal vcelku nevinně. Dlouho se týmy předháněly v tom, kdo lépe vykombinuje soupeře nebo založí pohlednější
přečíslení. Velkých akcí bylo ale spíše málo.
Až Martin Grulich po akci na pravém křídle
dokázal propálit do té chvíle jistého brankáře.
Od té doby Zavadilka přidala, ovšem i když se
dostávala do optického tlaku, velké šance stále
nepřicházely.
Přišlo naopak zranění, ovšem na straně
v modrém hrajícího Gremia. Jan Smička špatně došlápl na půlce soupeře a v utkání dohrál.
Nicméně si se spoluhráči spravil chuť, když
následný výkop přes celé hřiště skončil v bráně: gólman Zavadilky totiž pomáhal svým
spoluhráčům v poli a nestihl se vrátit do kasy
– míč ještě navíc tečoval rukou. Poté byl opět
Martin Grulich v palebné pozici u tyčky a nemýlil se: 3:0. Do konce chybělo něco okolo
šesti minut. A zdálo se, že zápas je rozhodnutý.

PROSTĚJOV Prostějovští fotbalisté hlásí konec relativního klidu. Tento týden začínají s přípravou a rovnou je taky čeká první
přípravné utkání. A vůbec ne jednoduché. Na Bazalech se totiž
svěřenci Pavla Šustra v rámci prvního utkání základní skupiny
D Tipsport ligy střetnou se sedmým týmem Fortuna:ligy FC
Baníkem Ostrava. Hned na úvod přípravy čítající deset utkání
tak přichází soupeř z těch vůbec nejtěžších.

Michal SOBECKÝ
Je si toho vědom také trenér Prostějovanů Pavel Šustr. „Čeká nás velice kvalitní
soupeř, jeden z nejlepších v lize. Uvidíme, co jsme schopni proti němu zahrát,“
nechal se slyšet. Zároveň však odmítl to,
že by se tým speciálně na Baník připravoval. „To se určitě chystat nebudeme. Je
to přípravný zápas, který bude směřovat
k tomu, abych si zmapoval hráče,“ uvedl
pro Večerník Pavel Šustr. Zajímavostí
duelu je, že oba týmy povedou noví trenéři: Vedle prostějovského Šustra povede Ostravu do boje nedávno jmenovaný
Luboš Kozel.
Cíle pro Tipsport ligu pak shrnul předseda klubu. „Do každého zápasu samozřejmě jdeme s tím, že chceme vyhrát.
Navíc v minulých letech jsme v této

soutěži hrávali vyrovnané, pěkné zápasy
s ligovými týmy. Šanci na boj o postup
ze skupiny tak máme, i když se nejedná
o prioritu. Pokud se ale ta možnost naskytne, budeme za ni rádi,“ deklaroval
František Jura.
Tipsport liga pro Prostějov začne tento
pátek 10. ledna, kdy v již řečeném zápase na Bazalech vyzve Baník Ostrava.

18. ledna pak Prostějov čeká další těžký
ligový soupeř MFK Karviná. Utkání
ve skupině pak zakončí tři dny nato se
slovenským nováčkem nejvyšší soutěže
FK Pohronie ze Žďiaru nad Hronom.
Všechny zápasy 1.SK Prostějov začínají
v 10:30 hodin.
O dění v Tipsport lize z pohledu 1.SK
Prostějov pak Večerník bude informovat
v dalších číslech.

PROSTĚJOV První trénink po zimní
pauze má na dnešních deset hodin naplánován druholigový tým 1.SK Prostějov, který zahájí svou přípravu na hřišti
v areálu za místním nádražím. Jak už dříve prozradil nový kouč týmu Pavel Šustr, dril bude zaměřený hlavně na herní
činnosti. Úvodní trénink však bude ještě
hodně o poznávání..
„Půjde o to nastavit si určitá pravidla, poznáme se. Určitě padnou organizační věci
a bude taky volná hra,“ přiblížil program prv-

ní tréninkové jednotky u mužstva. „Pak už
ale vše bude směřovat k práci na výkonech,“
dodal. Připustil také, že se v mužstvu mohou objevit nové a staronové tváře. „Předpoklad je, že vyzkoušíme všechny hráče
širšího kádru. Záleží ale i na tom, jak přijdou
nachystaní,“ vzkázal Pavel Šustr nejen k borcům, kteří do Prostějova dorazili na zkoušku.
Co může trenéra těšit, je zatím neobsazená
marodka. Teoreticky by se tak na tréninku
měli objevit všichni hráči. „Bavil jsem se na
to téma s trenérem a zatím nevíme o tom,

že by některého hráče trápily zdravotní
potíže,“ potvrdil předseda klubu František
Jura.
Na dotaz, zda ještě klub čeká nějakou posilu, odpověděl kladně. „Avizovaní hráči, co
mají dorazit na zkoušku, přijdou. Teď čekáme, jak bude vypadat nejvyšší soutěž, hlavně na chvíli, kdy budou prvoligové týmy
uzavírat soupisky. A pak uvidíme, jestli tam
bude nějaký hráč, který by se nám hodil
a zaujal nás,“ nastínil možné úlovky v sítích eskáčka Fantišek Jura.
(sob)

vs.
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Foto: Michal Sobecký
Jenže podobně jako v hokeji nebo ve florbale
stačí i ve futsalu pár okamžiků, a vše je jinak.
Čtyři a půl minuty do konce se totiž nejprve
z těžkého úhlu prosadil František Hanák –
3:1. Chvíli po něm tentýž hráč poslal i s tečí
míč do růžku: 3:2. A když brankář hostí trefil
z dálky pěknou střelou vzdálenější růžek, byli
domácí na ručník. Pohroma pro ně přitom
neskončila: vyrovnávací gól padl 2 minuty

a 40 vteřin před koncem. A ve zbytku utkání
Gremio ještě dvakrát inkasovalo, přičemž v posledních dvaceti vteřinách padly ještě dvě tyčky domácí brány. Gremio tak padlo, přičemž
čtyři a půl minuty před koncem drželo
luxusní náskok.
Ostatní výsledky a průběžnou
tabulku Okresní futsalové soutěže najdete na straně 18

NQµO@àIÁOPMI<E@
PIVÍN Zimní fotbalový spánek? Ten se
Pivína netýká, naopak. V období okolo
Vánoc místní fotbalisté pro své příznivce
uspořádali hned dva turnaje. A dokonce ani ten, kdo není dvakrát pohyblivý
a fotbalu se věnuje skutečně jen z hlediště
nebo u ovladače, měl šanci se ukázat.

Fotbalový oddíl v Pivíně totiž nezahálel
a uspořádal například pro dříve narozenou
skupinu spoluobčanů, kteří se recesisticky
nazvali „RAKVÁČI“, turnaj v šipkách. Osm
hráčů se utkalo systémem každý s každým
a vítězem se stal Milan Nakládal všemi známý pod přezdívkou „holič starší“.

21<2#518¦1*.#5;
Michal KUÈERA - Gremio
„Bylo to na p…u. Závěr byl hodně podceněný a nešťastný. Soupeř dal góly
a začal hrát.“

5RVWLVODY.8l(/ - AC Zavadilka 2000

„Začátek se nám moc nepovedl, góly jsme nedávali, neproměnili jsme, co
jsme proměnit měli. Nakonec se nám to ale vrátilo. A dvě tyčky v posledních
vteřinách? Ne, kartáč za to nebude. Musí se to brát s úsměvem, vždyť to hrajem
pro radost a pro zábavu.“

8ÚJT[C×UR÷EJ["&TWJQąCF¾X÷E1FQDTQWCVOQUHÆTWC\¾åKVM[wNQPCX¾PQé
PÊEJVWTPCLÊEJRąGFGXwÊO
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Druhou akcí byl již čtvrtý ročník Vánočního
turnaje ve stolním tenise. Akce se zúčastnilo
čtyřiačtyřicet hráčů, kteří se rozdělili dle vlastního uvážení do kategorií „profi“, „příchozí amatér“ a „děti“. Sportovně zapálení nejen z Pivína,
ale i z Dětkovic, Brodku u Prostějova, Němčic
nad Hanou, Čehovic, Mostkovic a Prostějova
odehráli turnaj v přátelské pohodě, přesto zůstal u všech soutěživý duch a za hlasité podpory
rodičů, přátel a kamarádů bojovali o každý
míček. V kategorii „profi“ zvítězil Viktor
Švéda, který ve finále porazil Luboše Růžičku, v „příchozích amatérech“ ovládl klání Adam Švéda, který porazil ve finále Richarda Štětaře. Z kluků byl nejlepší Tomáš
Verbický a u děvčat Nela Štětařová. Všichni
hráči si odvezli z Pivína drobné ceny, ale
především radost ze hry.
Pořadatelé obou turnajů by tímto chtěli
poděkovat Obecnímu úřadu Pivín a všem
sponzorům. Zvláštní poděkování pak patří
starostovi panu Štětařovi, místostarostovi
panu Vránovi a sponzorovi panu Křivánkovi, kteří si dokázali najít čas na tyto akce,
nejen na předání cen, ale i na aktivní účast na
těchto turnajích.
(jas, sob)
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s tím, v jaké sestavě se sešly na turnaji,“ sdělil
František Kocourek. Bohužel i on zaznamenal
v jiných soutěžích, že týmů postupně ubývá.
„K úbytku dochází. Můžeme jen spekulovat,
proč tomu tak je,“ krčil rameny.
Co se týká veteránů, ti někdy dokázali v soutěži překvapit. „Bexim Paletten hodně posílil. A pronásleduje Relax, který se teď tolik
neschází,“ uvedl František Kocourek. Určitý
ústup Relaxu koneckonců zaznamenali třeba
v Krumsíně, kde se minulý rok neobjevil na
Podívejme se ale na první část od začátku. „Zů- Haná Cupu. Jiné mužstvo naopak tolik nepřestalo nám sedm mužstev, soutěž běžela v pokli- kvapilo. „Místo Moravských modeláren hraje
du. I když bylo vidět, že výkonnost týmů kolísá Skalka. Možná tam čekali, že když jsou mladší,
PROSTĚJOV První polovinu má za sebou
prostějovská futsalová soutěž veteránů. Nabídla představení sedmi týmů z celého okresu, kdy se každý utkal s každým. A i když
je zatím soutěž jen v půlce, některé věci už
začínají být jasné. Třeba to, že Relax to bude
mít se svou každoroční honbou za titulem
tentokrát mimořádně těžké. Nebo že věk
může být skutečně jen číslo.

Michal SOBECKÝ

že to bude pro ně jednodušší. Ukazuje se ale,
že se ještě musí s turnaji sžít,“ poznamenal Kocourek.
Turnaje se zatím hrají stejně jako okresní futsalová liga pro mladší generaci výhradně ve
dvou halách: v Kostelci na Hané a v Němčicích nad Hanou. Budou se ale některá klání
stěhovat? „S Vrbátkami jsem například v kontaktu. Už jsem tam chtěl letos něco zorganizovat. Zatím vyčkáváme, uvidíme, jak to bude
možné,“ doplnil na závěr.
První lednový turnaj se bude konat 11. ledna
v Kostelci na Hané od 14.30 hodin. A zahájí jej
souboj FC Relax Prostějov a SK Skalka.

35µ%¨l17$%8/.$s2.5(61©6287¨l)876$/8
2019/2020:

FC RELAX Prostějov
SK ARISTON 92 Prostějov
ŽE-STAV Nezamyslice
FC ORANGE
OTINOVES
AC ZAVADILKA 2000
MK BRODEK u PV
ATLETICO Smržice
FC DANIEL
GREMIO
ČECHY p.K.
FC PTENÍ

14
13
13
14
13
13
14
14
12
14
14
14

10
10
9
9
9
8
7
4
3
3
3
1

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

1
1
2
4
4
5
6
9
9
11
11
13

92:28
81:20
56:22
75:25
62:33
53:52
49:43
47:41
35:72
32:96
21:97
29:103

33
32
29
28
27
24
22
13
9
9
9
3
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výsledky

HRÁČ

VEČERNÍKU

Velkou aktivitou ve všech směrech pomohl nejužitečnější hráč minulé sezóny
k výhře Olomoucka nad Kolínem. Dosáhl
na šestý double-double a jediná asistence
scházela k tomu, aby dosáhl na tři
dvouciferné hodnoty ve sledovaných statistikách. Mimořádně
aktivní byl americký legionář
ve službách BK Olomoucko
také při napadání soupeřů,
když získal pět míčů. Ztratil jediný, což je při odehraných dvaatřiceti minutách
zanedbatelné číslo.

PROSTĚJOV Jeden dobrý a jeden hodně těžký soupeř stojí
basketbalistům BK Olomoucko v cestě do finálového turnaje
Českého poháru. Ve středu narazí ve Slezsku na prvoligovou
rezervu Opavy, v případě postupu čekají Hanáky 21. ledna
Pardubice. Pořadatele tohoro utkání určí los.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Český pohár má svoji prestiž
a podle toho k soutěži přistupujeme.
Chceme být úspěšní, rádi bychom se
kvalifikovali do závěrečného turnaje
pro čtyři nejlepší. Loni se to podařilo a bylo z toho pěkné třetí místo.
Nebylo by špatné podobný úspěch
zopakovat,“ říká sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.

9
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Bílsko (lv) – V průběhu vánočních
svátků vyrazila minivýprava basketbalistů BK Olomoucka do Domova
se zvláštním režimem v Bílsku v roli
Ježíškových vnoučat. Týmy Kooperativa NBL se připojily k projektu
Českého rozhlasu, který propojuje
lidi v domovech a dalších státních
i nestátních zařízeních pro seniory s dobrovolnými dárci, kteří se
rozhodnou jim na vlastní náklady
splnit přání nebo poskytnout věcný
dar. Pan Jan převzal od klubu televizi. „Na pokoji se budu moci dívat,
na co chci. Sportovní programy
určitě v nabídce nebudou chybět,“
radoval se z dárku muž z Domova
se zvláštním režimem Bílsko.

/LJRYÅSRNUDÄRY½QÉ
Y'ÈÄÉQÈ
Prostějov (lv) – Posledních pět
kol rozhodne o pořadí tabulky základní části před dělením na horní
a dolní polovinu. Šanci na postup do
skupiny A1 se pokusí basketbalisté
Olomoucka posílit v 19. kole v Děčíně, kde se hraje tuto sobotu 11. ledna
od 18.00 hodin. „Tabulka je hodně
vyrovnaná, proto by bylo nejlepší
vyhrát. Bude to ale těžké. Už domácí
utkání jsme vyhráli až po prodloužení.
Víme, že nás čeká extrémně bojovný
soupeř, který hraje hodně tvrdě. Musíme být rychlí a chytří, současně se
chceme vyrovnat Děčínu v agresivitě. Tato kombinace by mohla na
Válečníky platit,“ věří kouč BK
Olomoucko Predrag
Benáček.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

DVA SOUPEŘI NA CESTĚ DO FINAL FOUR
BK Olomoucko vstupuje
do Českého poháru

-$9217('28*/$6

MICHAL
NORWA

Pondělí 6. ledna 2020

První překážkou budou hráči opavské rezervy, kterým v prvoligové skupině Východ zatím patří páté místo.
V sestavě nastupuje řada mladých
basketbalistů a několik zkušených
hráčů. Tento výběr by neměl být
extrémně těžkým soupeřem. „Naše
porážka by byla velkou senzací a na
té se určitě nechceme podílet. Věřím, že utkání v poklidu zvládneme.
Potřebujeme dobře začít a nenechat
protivníka vycítit, že by mohl mít
šanci uspět,“ míní Pekárek.
Další kolo v případě postupu ha-

Foto: www.bkolomoucko.cz

náckého klubu nabídne reprízu
loňského čtvrtfinále. Soupeřem
Olomoucka by byly Pardubice, které
si postup mezi nejlepších osm vybojovaly již v prosinci, když vyhrály 90:67
na půdě ostravské Nové huti. „Místo
zápasu určí los až po osmifinálových
duelech. Pochopitelně bychom si přáli,
abychom hráli doma. Pardubice jsou
silné, na vlastní palubovce bychom

měli větší šanci uspět,“ uvědomuje si
sportovní manažer Olomoucka.
Pravděpodobní čtvrtfináloví soupeři
už mají za sebou dva ligové souboje
v probíhající sezóně. V obou případech uspěl reprezentant Olomouckého kraje. Na půdě soupeře vyhrál s přehledem 83:63, v domácím prostředí
zvítězil 82:69, když Východočechy
zlomil v poslední čtvrtině.

MARTIN
KOLÁŘ

2
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PROSTĚJOV Ani v letošním roce
nebude v tradičním Utkání hvězd
Kooperativa NBL chybět na palubovce v zahajovací sestavě hráč BK
Olomoucko. Kapitán týmu Mazáků Jakub Šiřina si do kabiny pozval
spoluhráče z reprezentace Lukáš
Palyzu. V elitní pětce je také ústecký
Pavel Houška, nymburský Vojtěch
Hruban a Tomáš Pomikálek z Děčína.
„Luky měl nedávno třicet, je to můj
osobní malý dárek,“ usmíval se Šiřina, který postupně odhaloval jména
svých spoluhráčů. „Ostrostřelec z Olomoucka do týmu určitě patří,“ dodal
vážněji Šiřina.

Prvních pět hráčů má také tým Mladých pušek, které jako kapitán povede
pardubický Tomáš Vyoral. Také on
vsadil výhradně na české basketbalisty
a vybral si Michala Mareše z USK Praha, nymburskou dvojici Jaromír Bohačík, Martin Peterka a pod koš nominoval svitavského Šimona Puršla.
Jmenování kapitánů, kteří si vyberou
zbytek základní sestavy, je letošní novinkou All-Star Game Kooperativa
NBL. Ostatní hráče nominovali trenéři. Mladé pušky povede kouč Ústí
Antonín Pištěcký a ten do týmu pozval
hvězdu BK Olomoucko Javonteho
Douglase. Mazáky bude mít pod dohledem Tomáš Grepl, trenér Děčína.

Utkání hvězd proběhne 19. ledna ve Sportovním centru Sluneta
v Ústí nad Labem od 15.00 hodin.
Součástí utkání bude řada tradičních doprovodných soutěží. Po první čtvrtině si to rozdají střelci z dálky
v rámci Hyundai 3-Point Shoot-out,
v poločase přijdou na řadu technicky
vybavení basketbalisté. Pro vítěze turnaje 1 na 1 je připravena odměna 1
000 eur. Tradičním vrcholem bude
soutěž ve smečování před poslední
čtvrtinou. „Před rokem byl náš klub
v exhibičním dni hodně vidět. Naši
hráči ovládli soutěž jeden na jednoho
i ve smečování. Uvidíme, jestli se podaří něco podobného zopakovat. Ja-

vonte bude mít dvě šance, Lukáš jednu v soutěži trojkařů,“ poznamenal
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek s tím, že Douglas
bude především favoritem „jeden
na jednoho“. „Myslím, že v téhle soutěži mají obrovskou výhodu vysocí
hráči, kteří umějí vystřelit i z dálky.

Proto zde mám jasného favorita a tím
je Javonte,“ důvěřuje svému muži
kapitán Pušek Vyoral. A jeho volbu
nezpochybňuje ani Šiřina. „Věřím, že
vítězství obhájí Douglas. Je těžké ho
bránit, je atletický, umí střílet i najíždět a malí hráči s ním asi budou mít
větší problémy.“
(lv)
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104:77

PROSTĚJOV Povinné vítězství si
do tabulky Kooperativa NBL připsali
v sobotním podvečeru basketbalisté
BK Olomoucko. S posledním týmem
Kolínem se v utkání 17. kola nejvyšší
soutěže tým hrající v Prostějově přes
deset minut trápil, ve druhé čtvrtině
ale získali svěřenci kouče Benáčka
rozhodující náskok a po výsledku
104:77 urvali desátou výhru v sezóně.
Oba týmy měly vlažný začátek. Pomalé
tempo více vyhovovalo Kolínu, který
díky tomu držel vyrovnané skóre. Bě-

hem prvních pěti minut proměnil dvě
trojky, a to stačilo na stav 8:8. Domácí se
snažili soupeře rozběhat. V několika případech se to podařilo, ale střelci zklamali
v zakončení. Pomohli si ovšem při střelbě
šestek. Proměnili všech deset trestných
hodů a díky tomu vedli po první čtvrtině
18:15, přestože Brožek trefil s klaksonem
třetí trojku Kolína.
Polabský celek držel krok až do 13. minuty, kdy první domácí trojku v zápase
proměnil Sehnal. Vzápětí jej napodobil
Palyza a z následujícího rychlého protiútoku upravil na 30:21 Kouřil. Tento
úsek otevřel kolínský koš. Domácí rychle
získali dvouciferný náskok a své vedení
natáhli až na rozdíl sedmnácti bodů. Po
dvaceti minutách vedli 49:34, na čemž se

podílelo hned deset hráčů.
Poslední tým tabulky se vrátil do zápasu
NA TISKOVCE...
zásluhou veterána Machače a snížil až
na 43:51 v polovině 24. minuty. V důle2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ
žitém okamžiku trefil rozhodující koše „Chtěli jsme vyhrát, to se podařilo. Z tohoto pohledu můžu být spokojený. Ale naše
Morgan. Jeho zásluhou žlutí vedli 60:46 hra dlouho nebyla příliš dobrá, hlavně první čtvrtina se mi nelíbila. Kluci si uvědoa přes několik úspěšných střel Kolína movali, že soupeř není nejsilnější a hráli na půl plynu. Zvládnout zápasy, které jsou
z dálky pohodlné vedení drželi do kon- papírově dopředu jasné, bývá obtížné. Nám se to podařilo, ale jsme schopni hrát
mnohem lépe. Líbil se mi Douglas, kterému o jednu asistenci unikl triple – double.“
ce třetí periody. Poslední slovo v tomto
úseku měl Morgan a jeho dalekonosná
2CXGN$'0'it$%)GQUCP-QNÊP
„Olomoucko vyhrálo naprosto zaslouženě. Kvalita byla jednoznačně na jeho
trojka znamenala skóre 74:55.
V závěrečné desetiminutovce hosté straně, to ovšem neomlouvá náš výkon, který byl ostudný. Polovina naší sestazkusili vytáhnout obranu až na útočnou vy vypadala, že přijela jenom na výlet. Tým od začátku nevěřil, že by tady mohl
uspět a podle toho vše vypadalo. Domácí hráli se zataženou brzdou, pohodlně to
polovinu, k ničemu jim to ale nebylo. stačilo. Pro mě je to neakceptovatelné a vyvodím z toho závěry.“
Hanáci ve 34. minutě vedli poprvé o více
než dvacet bodů (79:58) a přestože dominovali a v závěru úspěšně atakovali Statistiky z utkání, ostatní výsledky
chvilkami ztráceli stoprocentní koncen- stobodovou hranici, kterou trojkou pře- a průběžnou tabulku Kooperativy
NBL najdete na straně 18
traci pod vlastním košem, na palubovce konal Douglas. (lv)
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„Už jsme hráli lépe a výhra se počítá,“ oddechl si Goga
PROSTĚJOV Hlavně na začátku utkání basketbalisté
Olomoucka svého kolínského soupeře nepřehrávali, přesto si došli pro přesvědčivé vítězství. Desátým
úspěchem v sezóně se opět o kousek přiblížili k postupu do nadstavbové skupiny A1, což je hlavní cíl
klubu v základní části sezóny.„Odehráli jsme už horší
i lepší zápasy. Ale máme vítězství a to se počítá,“ komentoval utkání rozehrávač Hanáků Adam Goga
(na snímku).

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

ƔƔ V první části zápasu se Kolín držel. Čím
to bylo?
„Mně se zdálo, že to bylo z naší strany takové
vlažnější. Ovšem spíše z pohledu koncentrace
než nasazení. Nebylo to tím, že bychom nebyli
zahřátí. Pravdou je, že jsme už podali mnohem
lepší výkony. Na výhru jsme dosáhli a jedeme
dál.“
ƔƔ Klíčem k úspěchu byla druhá čtvrtina,
kdy jste získali dvouciferný náskok?
„Asi ano. Dokázali jsme zlepšit obranu. V první
desetiminutovce jsme dostali docela dost zbytečných bodů. To se od druhé čtvrtiny zlepšilo.“
ƔƔ V týdnu vás čeká pohárové osmifinále

s rezervou Opavy. Jedete si pro postup?
„Určitě. Naše ambice nejsou takové, že bychom
měli vypadnout s prvoligovým soupeřem. Chtěli
bychom, stejně jako před rokem, do finálového
turnaje. Do Opavy pojedeme s cílem odevzdat
poctivý výkon, postoupit a soustředit se na další
kolo.“
ƔƔ Hráči, kteří hostují v prvoligových týmem, soupeře znají. Je to výhoda?
„To nevím. V opavské rezervě jsou hráči, kteří
pendlují mezi prvním a druhým týmem, nevíme, v jaké sestavě nastoupí. Ale stejně máme natolik zkušený a kvalitní tým, že bychom prohrát
neměli.“
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KORFBALOVÝ TÝM SK RG VYDØELI VÝHRU NAD JIHOÈECHY!
Přelévačku rozhodla Lešanská
penaltou v poslední minutě

PROSTĚJOV Velké drama přinesla nedělní extraligová
bitva mezi korfbalisty SK RG Prostějov a KCC Sokol České
Budějovice. Vyrovnaný duel 9. kola nejvyšší české soutěže 2019/2020 v hale RG a ZŠ města PV se několikrát překlopil na obě strany, až rozhodoval úplný závěr. Ten lépe
zvládli domácí díky navrátilkyni po mateřské pauze Anetě
Lešanské, která třicet sekund před koncem proměnila penaltu na výsledných 21:20 (8:8)!

EXKLUZIVNÍ
reportáž

stoupila ani Renata Havlová kvůli bolavé
noze. Přesto se ergéčko rychle ujalo slibného vedení 3:0, neboť ani hosté nebyli
pro Večerník
zdaleka kompletní a v úvodu střetnutí
Marek
nestíhali.
Prostějovský tým však nevyužil šanci
SONNEVEND
odskočit hned zkraje zápasu na ještě
Hanákům chyběl Petr Šnajdr (v trestu výraznější rozdíl, načež se soupeř chyza červenou kartu), od začátku nena- til. A záhy vyrovnal na 3:3. Ve zbytku

RG PRO 21
KCC ÈB 20
defenzivně hrané první půle kolektiv
SK neustále vedl o jeden až dva koše,
zatímco Jihočeši trpělivě dotahovali či
vyrovnávali.
Zlom ve vývoji utkání přišel na rozhraní poločasů. Budějovičtí takzvaně do
šatny srovnali na 8:8, aby třemi zásahy
bleskově za sebou hned po přestávce
otočili na 8:11. Z nečekaného šoku se
mančaft RG nějakou dobu vzpamatovával, a byť zanedlouho snížil (10:11),
vzápětí zase propadl do tříkošové ztráty
(11:14).
Kouč David Konečný si ale vzal od-

dechový čas, své svěřenkyně i svěřence
takticky srovnal, společně se vyburcovali.
A působivou smrští sedmi tref za sebou
předvedli vskutku mohutný obrat na
18:14 osm minut před koncem. Skórovali téměř všichni členové sestavy včetně
střídajících, nejčastěji Lešanská s Alexandrem Vyroubalem. A též Havlová, jejíž
obětavý příchod na hřiště z lavičky se stal
jedním z klíčových momentů.
Leč rozhodnuto ještě nebylo. Protivník
opírající se zejména o přesnou palbu
Krejčího totiž znovu zabral a ze závěru
udělal infarktovou záležitost, ačkoliv po
dvou zraněních už v podstatě neměl
koho střídat. Nezdolný Sokol vyrovnal
na 19:19, potom ještě jednou na 20:20
padesát vteřin před vypršením normální hrací doby. Naštěstí se moravské
partě povedl následný útok, faulovaná
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Lešanská posbírala veškeré psychické síly
a nezvykle horní střelou využila penaltu,
čímž definitivně strhla vítězství ve prospěch RG. Vzápětí totiž skvěle zapracovala domácí obrana, načež Prostějované

Foto: Marek Sonnevend

udrželi získaný míč až do finálního klaksonu – 21:20!
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku korfbalové extraligy najdete na
straně 18
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„Já osobně jsem byla hodně nervózní. Nemohli nastoupit Peťa Šnajdr a od začátku ani Renča Havlová, tím pádem se dost změnila sestava a nevěděli
jsme, jak budeme v jiném složení čtverek fungovat. Navíc trenér na mě před utkáním kladl větší nároky, než bych si představovala, což jsem musela
vstřebat. (smích) Po klidném úvodu byl zápas postupně čím dál vyhrocenější, protože když Budějky prohrávají, tak vytahují různé fígle, jak soupeře
rozhodit. A to nám nesedí. Museli jsme taky navnímat různé jejich signály, abychom je dokázali ubránit. Celkově se nám to podařilo, myslím, dobře, v
dané sestavě jsme odvedli slušný výkon a s trochou štěstí dovedli vyrovnaný souboj do vítězného konce. Tahle výhra je hodně cenná.“
Aneta LEŠANSKÁ, korfbalistka SK RG Prostějov

„České Budějovice sice od loňska oslabily, ale přesto pořád mají tři velice kvalitní hráče se schopnostmi hrát za reprezentaci. Jsou hodně zkušení a s našimi kluky sváděli vyrovnané souboje. My jsme zvolili taktiku většího využití holek, které máme lepší a šikovnější. Tohle nám ale nevycházelo podle
představ asi z toho důvodu, že nejsme tolik zvyklí hrát víc přes děvčata. I proto byl celý zápas vyrovnaný a dramatický, skóre se několikrát přelilo na obě
strany. A nakonec rozhodla zkušenost Anety Lešanské, která využila své rychlosti proti soupeřce a ustála nervy při penaltě krátce před koncem. Mám
velkou radost, že jsme těžké utkání zvládli bez potrestaného Peti Šnajdra a částečně i bez Renči Havlové, jež kvůli bolavé noze vynechala skoro celý první poločas, aby pak se sebezapřením a zatejpovanou patou naskočila. Celý tým zabojoval, těsné vítězství vydřel. Konečně jsme po hrozně dlouhé době
porazili Budějice a zlomili prokletí vzájemných střetnutí, navíc zastavili sérii dvou předchozích proher. A každé získané body se teď počítají dvojnásob,
když Náchod překvapivě zdolal Brno a Znojmo taky nečekaně vyhrálo na jihu Čech.“

ZE SLATINIC NA KOSÍŘ VYRAZILO 265 BĚŽCŮ
Jednačtyřicátý ročník akce si na nezájem účastníků nemohl stěžovat

VELKÝ KOSÍŘ, SLATINICE Přestože stromů na Kosíři valem
ubývá, některé skvělé věci tu stále zůstávají. Jednou z nich je
nepochybně Zimní běh přes Kosíř, který se každoročně koná
první lednovou sobotu. Na start jeho 41. ročníku se uplynulou
sobotu 4. ledna postavilo 265 běžců. Ti se po Mánesově stezce
vydali na deset kilometrů dlouhou trať.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Zimní běh přes Kosíř je prvním závodem tzv. Ligy 100. Seriál v průběhu
nadcházejícího roku nabídne dalších
53 závodů, které účastníky zavedou
na nejrůznější místa celého Olomouckého kraje. Hned úvodní díl si
na nezájem běžců rozhodně stěžovat
nemůže a patří k těm nejobsazenějším. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se
sešlo o 46 běžců více než loni. Svoji
roli v tom nepochybně hrál i fakt, že
počasí tentokrát zimním sportům
příliš nepřeje, a tak milovníci pohybu

dali přednost běhu před běžkami.
A dobře udělali. „Už jsem při tomhle
zimním běhu na Kosíř zažil nejrůznější podmínky. Jednou tu bylo mínus 15, jindy bláta jako v bažině či
naopak totálně zledovatělá skluzavka.
Letos však byl terén asi nejlepší, co
zatím pamatuji. Byl tvrdý, nicméně
téměř neklouzal. Myslím, že i díky
tomu si tu mnozí mohli udělat osobní rekord na této trati. To však i kvůli
nachlazení rozhodně nebyl můj případ,“ uvažoval jeden z pravidelných
účastníků.
Fakt, že drtivá většina lidí se na běh
do Slatinic ráda vrací, svědčí o dobré
práci organizátorů. „Ráno jsme se
báli náledí, dokonce jsme uvažovali,
že pro jistotu změníme trasu běhu.
K tomu jsme naštěstí přikročit ne-

museli a jsme rádi, že se nikomu nic
nestalo,“ zhodnotil ředitel závodu
Josef Vozňák, kterého mrzela pouze
poměrně nízká účast na dětských
závodech, které hlavnímu závodu
předcházely. „Přestože jsme rozvěsili plakáty do škol, dorazilo nakonec pouze asi třicet dětí. Přitom
v minulosti to byl i téměř dvojnásobek,“ konstatoval Vozňák, který
si naopak pochvaloval spolupráci
s obcí Slatinice a Lázněmi Slati-

nice, které poskytly závodníkům
zázemí.
V cíli na všechny čekaly čaj, gulášová či zelná polévka, bohatá tombola
a zejména radost, kterou jsou odměněni všichni a která se dostavuje po
dostatečném pohybu na čerstvém
vzduchu. „Příští rok do toho jdeme
určitě zase,“ uzavřel Josef Vozňák, který se v minulosti již nelehkých pořadatelských otěží jednou vzdal, situace
se však vyvinula tak, že se jich musel
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1. Pavla Závodná 45:49 minut
2. Adéla Indráková 43:53
3. Lucie Vikartovská 44:353.
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1. Pavel Hrdina
2. Ondřej Horák
3. Pavel Dvořák

38:07 minut
38:22
38:25

Karolína Frièová: „Pomohla nám sváteèní pøestávka.
'REħHMVPHSRWUpQRYDO\DRSODWLO\2VWUDYĘSRUiçNX´
PROSTĚJOV Dřela jako skutečná údernice, hlavně výborným
podáním, přihrávkou i obranou v poli se mladá smečařka VK
Karolína Fričová (na snímku) zásadně podílela na cenném triumfu prostějovských volejbalistek nad TJ Ostrava. „Kája odvedla spoustu černé práce, která je sice méně viditelná, ale
tím důležitější. Zahrála skvěle,“ nechal se pochvalně slyšet
sportovní ředitel hanáckého klubu Miroslav Čada. Teprve devatenáctileté Slovence jsme po jejím galapředstavení položili
několik otázek.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Byl to hodně těžký zápas?
„Ano, ke konci už jsem cítila, že mi
dal dost zabrat. Taky mě ale moc bavil, hrála se spousta dlouhých výměn
a diváci měli na co koukat. Bylo tam
mnoho pěkných momentů, vyčapa-

ných balónů, hezkých úderů. Z mého
pohledu velice dobré utkání.“
yy V porovnání s koncem minulého roku jste předvedly zlepšený
výkon, ne?
„Byl to teprve první zápas v novém
roce, takže ještě nemůžeme víc hodnotit. Ale já myslím, že nám určitě
prospěla sváteční pauza, během které jsme si odpočinuly i dobře potrénovaly. Měly jsme tam po Vánocích
krátký kondiční blok, zapracovaly též
na technice a dnes to byl z naší strany
solidní výkon. Říká se: jak na Nový

rok, tak po celý rok. Snad tedy budeme podobně pokračovat dál, aby se
nám dařilo i v příštích utkáních.“
yy Co střetnutí proti TJ rozhodlo?
„Dobře jsme podávaly, soupeřky byly
pod tlakem na přihrávce a tím pádem
se pak v útoku moc nedostávaly do
různých kombinací, proto se nám lépe
bránilo. Také jsme bojovaly, daly do
hry potřebnou energii. A v žádné činnosti neměly slabinu. Jak říkám, celkově dobrý výkon.“
yy Včetně přihrávky, se kterou jste
se během prosince výrazně trápily.
Bylo dnešní zkvalitnění příjmu klíčovým faktorem?
„Určitě. Trochu jsme se bály, protože
přihrávka nám poslední dobou fakt
nešla a ostravské hráčky – zvlášť blokařky – mají výborný servis. My jsme
to však na příjmu od začátku až do
konce ustály, potom se do útoku hned
hraje mnohem líp a s většími možnostmi pro nahrávačku, jak zakombinovat.“

yy Vnímaly jste důležitost duelu
pro boj o třetí či čtvrté místo extraligové tabulky?
„Věděly jsme, že můžeme přeskočit
Olymp a dotáhnout se na Ostravu,
která už byla bodově trochu odskočená. Teď jsme se k ní přiblížily, což
je super. Mě osobně navíc štve ostravský trenér, a proto jsem moc chtěla,
abychom tohoto soupeře porazily.
Takže mám radost, Ostravě jsme
oplatily prohru z jejího hřiště.“
yy Vás osobně dost zabrzdilo onemocnění na přelomu listopadu
a prosince. Tentokrát jste zahrála
výborně, takže už se cítíte v pohodě?
„Ano, teď se cítím fajn. Po té nemoci
jsem se do toho hůř dostávala, navíc
měla i víc školy a celkově to bylo těžké. Rozhodně mi pomohla sváteční
přestávka, během které jsem mohla
dohnat kondici a pořádně potrénovat, když studia bylo méně. Já potře-

buju kvalitní pravidelnou přípravu
každý den, a proto se budu snažit
školu do příštího semestru uzpůsobit tak, abych mohla absolvovat co
nejvíc tréninků.“
yy Čekají vás tři souboje za sebou
s Frýdkem-Místkem. Jaký bude
takový trojboj?
„Asi se během těch tří zápasů hodně dobře
poznáme a těžko
něčím navzájem
překvapíme. Každopádně Frýdek
je soupeř, kterého bychom jednoznačně měly
porážet. Proto
věřím, že mu ani
v jednom vzájemném
utkání nedáme žádnou
šanci. A vybojujeme jak
pohárový postup, tak tři
ligové body.“
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PØEDFINÁLNÍ ETAPA PØEDPLATNÉHO STARTUJE!
Stále ještě nemáte roční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?
Pak máte poslední šanci si ho zakoupit
za zvýhodněných podmínek!
Až do konce ledna si mohou stávající i noví předplatitelé předplatit
abonentství na nejbližších 12 kalendářních měsíců za cenu 999 Kč.
K tomu navíc ZDARMA získají kalendář PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
na rok 2020 a DÁREK! Vybrat si lze zajímavou knihu z knihkupectví Kosmas
nebo dárkový balíček od firmy Annabis v hodnotě 449 Kč.

V PRAXI TO ZNAMENÁ, ŽE I NADÁLE
VÝRAZNĚ UŠETŘÍTE AŽ 800 KORUN!
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Objednávejte na predplatne@vecernikpv.cz,
608 960 042, 582 333 433
či prostřednictvím formuláře na www.vecernikpv.cz
Letošní rok bude plný událostí. My budeme u toho. A vy?
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VELKÁ PŘEDPLATITELSKÁ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ!
Padesátka hodnotných cen se dočká svých majitelů již v březnu. O wellness pobyty, zájezd, poukazy na služby a mnohé další
ceny automaticky soutěží všichni noví i stávající předplatitelé. Abonenti z roku 2019 budou v osudí dvakrát!

Seznam cen přineseme již brzy! Sledujte další čísla Večerníku a nic vám neunikne!

